
De¤erli Okuyucular›m›z, 

Diyabet Obezite ve Hipertansiyon’da Hemflirelik Forumu (DOHH)” dergimizin
dokuzuncu y›l›n›n ilk say›s›yla sizlere yeniden merhaba diyoruz. 

DOHH 2009 y›l›ndan buyana düzenli olarak y›lda iki kez yay›nlanan bir dergidir.
Ülkemizde diyabetle ilgilenen tüm kurumlarda yap›lan 14 Kas›m Dünya diyabet
Haftas› etkinliklerinde ve Nisan ay›nda yap›lan Ulusal Diyabet kongresinde
Diyabet E¤itim Hemflirelerine ve Diyabetle ilgilenen di¤er sa¤l›k profesyonellerine
ücretsiz da¤›t›lan bir dergidir. Ayr›ca Diyabet Hemflireli¤i Derne¤i nin
http://www.tdhd.org/yayinlar2.php sitesinde bugüne kadar yer alan tüm
say›lar›na ulafl›lmaktad›r. 2017 y›l›ndan itibaren  DOHH Türkiye At›f Dizini (Turkiye
Citation Index) taraf›ndan indekslenmektedir.   

Dünyada ve ülkemizde diyabet oranlar› gittikçe artmaktad›r. Dünyada
mevcut olan tüm tedavi seçenekleri ülkemizde mevcuttur. Gün geçtikçe daha
da karmafl›klaflan diyabet tedavisinde ne yaz›k ki arzu edilen metabolik kontrol
baflar›s›na ulafl›lamam›flt›r. 1923 Nobel'ini kazand›ran insülinin keflfinden bu yana,
diyabet tedavisini etkili bir flekilde de¤ifltirebilecek bir keflif, henüz
gerçeklefltirilememifltir. Özellikle son 10 y›lda, diyabetle mücadeleyi
kolaylaflt›racak çok önemli teknolojiler gelifltirilmifltir. Yeni glukoz ölçüm yöntemleri,
insülin infüzyon sistemleri, kapal› devre uygulamalar›n tümü diyabetle mücadeyi
iyilefltirmek, verimi artt›rmak için tasarlanm›flt›r. Bu nedenle özellikle diyabetlinin
tedavi, bak›m ve izleminde kilit kiflilerden biri olan diyabet e¤itim hemflirelerinin
daha fazla bu konularda e¤itimlerini güçlendirmeleri ve çal›flmalar yapmalar› bir
zorunluluk haline gelmifltir. 

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 ve olgu sunumu yer almaktad›r. Bu konuda bize birbirinden
de¤erli meslektafllar›m›z yard›mc› oldu. 

Tüm yazarlar›m›za ve bu say›n›n haz›rlanmas›nda eme¤i geçen dan›flma kurulu
üyelerine teflekkürü bir borç biliyoruz. Gelecek say›lar›m›zda da sizlerden gelecek
farkl› de¤erlendirmeler ve araflt›rmalarla yeniden birlikte olmak üzere sa¤l›cakla
kal›n...
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Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemflirelik Forumu Dergisi (DOHH) yay›n haya-
t›n› 2009 y›l›ndan itibaren sürdürmektedir.  2017 y›l›ndan itibaren DOHH Türkiye At›f Dizini
(Turkiye Citation Index)’ne kay›tl›d›r  

DOHH’de Diyabet, Obezite ve Hipertansiyon konusunda hemflirelik ve sa¤l›k bak›m
uygulamalar›, e¤itim ve yönetimine iliflkin alanlarda özgün araflt›rma, derleme makale
ve olgu sunumlar› yay›mlan›r. Yay›n dili Türkçe ve ‹ngilizce’dir. Derginin hedef kitlesi uy-
gulama alan›nda çal›flan hemflireler ve di¤er sa¤l›k ekibi üyeleri ile hemflirelik/sa¤l›k ala-
n›ndaki ö¤retim elemanlar›d›r. DOHH, multidisipliner, hakemli, süreli bir dergidir ve y›lda
iki kez yay›mlan›r. DOHH’de yay›nlanan makaleler için yazarlara ücret ödenmez veya
yazarlardan ücret al›nmaz.

Yaz›lar editör ve dan›flmanlar taraf›ndan de¤erlendirilerek yay›mlan›r. Yay›nlanm›fl
veya yay›nlanmak üzere kabul edilmifl tüm makalelerin yay›n hakk› DOHH’a aittir. Yaz›-
lar›n yasalara ve etik kurallara uygunlu¤u ve bilgilerin do¤rulu¤u yazarlar›n sorumlulu-
¤undad›r. Gönderilen makalelerin daha önce baflka bir yerde yay›nlanmam›fl olmas›
veya yay›nlanmak üzere kabul edilmemifl olmas› gerekir. Kongre ya da sempozyumda
sunulmufl ise kongrenin ad›, tarihi ve düzenlendi¤i flehir ilk sayfada dipnot olarak belirtil-
melidir E¤er makalede daha önce yay›mlanm›fl; al›nt› yaz›, tablo, resim vs. mevcut ise
makale yazar›, yay›n hakk› sahibi ve yazarlar›ndan yaz›l› izin almak ve bunu makalede
belirtmek zorundad›r.

Yay›n  Kurallar›  
• Makalelerde Türk Dil Kurumu’nun Türkçe sözlü¤ü veya http://www.tdk.org.tr adre-

si ayr›ca Türk T›bbi Derneklerinin kendi branfllar›na ait terimler sözlü¤ü esas al›nmal›d›r. 
• Biyoistatistiki veri içeren araflt›rma makalelerinde, yazarlardan biyoistatistiki uygun-

luk için onay alm›fl olmalar› istenmeli, ayr›ca dergi taraf›ndan kontrol edilmelidir. Yazar-
lara bu konuda ek bilgi için http://www.icmje.org adresine ulaflmalar› önerilebilir. 

Bilimsel  Sorumluluk  
Tüm yazarlar›n gönderilen makalede akademik-bilimsel olarak do¤rudan katk›s› ol-

mal›d›r. Yazar olarak belirlenen isim afla¤›daki özelliklerin tamam›na sahip olmal›d›r:
• Makaledeki çal›flmay› planlamal› veya yapmal›,
• Makaleyi yazmal› veya revize etmeli,
• Son halini kabul etmelidir.

Etik  Sorumluluk
Dergiye yay›nlanmak üzere makale gönderen yazarlar; afla¤›da belirtilen etik ilkele-

re kesinlikle uymak zorundad›rlar.
“‹nsan” ö¤esinin içinde bulundu¤u tüm çal›flmalarda “Helsinki Bildirgesi Prensipleri’ne

(http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html)” uygunluk ilkesi
aranmaktad›r. Yazarlar, makalenin YÖNTEM bölümünde ilgili etik kuruldan ve çal›flma-
ya kat›lm›fl insanlardan imzal› “Bilgilendirilmifl gönüllü olur” (informed consent) belgesini
ald›klar›n› belirtmek zorundad›r. 

• Çal›flmada “Hayvan” ö¤esi kullan›lm›fl ise yazarlar, Guide for the Care and Use of
Laboratory Animals (http://www.nap.edu/catalog/5140.html) prensipleri do¤rultusun-
da çal›flmalar›nda hayvan haklar›n› koruduklar›n› ve kurumlar›n›n etik kurullar›ndan onay
ald›klar›n› belirtmelidirler.

• E¤er makalede direkt-indirekt ticari ba¤lant› veya çal›flma için maddi destek ve-
ren kurum mevcut ise yazarlar; kullan›lan ticari ürün, ilaç, firma… ile ticari hiçbir iliflkisinin
olmad›¤›n› ve varsa nas›l bir iliflkisinin oldu¤unu (konsültan, di¤er anlaflmalar), editöre su-
num sayfas›nda belirtmelidirler.

Yay›n  Hakk›
Yay›n hakk›n›n Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemflirelik Forumu’na devri için

gelifltirilen form yazar(lar) taraf›ndan imzalanmal›d›r. 

Yaz›  Çeflitleri
a.  Araflt›rma  Makaleleri
Bilimsel araflt›rma sürecini tamamlam›fl ve raporland›r›lm›fl makale türüdür. Tez, bilim-

sel toplant›da sunulan sözel/poster bildiri vb. Bu kategori içinde yer almaktad›r.
Araflt›rma makalesi özet, girifl, amaç, yöntem, bulgular, tart›flma ve sonuç bölümle-

rinden oluflur.
Özet: Ortalama 200-250 kelime olmal›; amaç, gereç ve yöntemler, bulgular ve so-

nuç bölümlerinden oluflmal› ve Türkçe ve ‹ngilizce olarak haz›rlanmal›d›r.
Girifl:  Bu bölümde makalenin amac› ve dayand›¤› bilimsel düflünceler aç›k olarak ifa-

de edilmeli; ortaya konan sorun hemflirelikle iliflkilendirilmeli; ortaya konan sorunla ilgili
bilgi aç›¤› belirtilmelidir. 

Amaç:  Araflt›rman›n amac› ve hipotezi ya da araflt›rma sorular› yaz›lmal›d›r. 
Yöntem: Bu bölümde, araflt›rman›n türü, yap›ld›¤› yer, örneklemi, veri toplama araç-

lar›, ön uygulama (varsa) ve uygulaman›n nas›l ve ne zaman yap›ld›¤›, etik yönü ve ve-
rilerin toplanmas›, verilerin de¤erlendirilmesi, araflt›rman›n s›n›rl›l›klar› yer almal›d›r.

Bulgular:  Bulgular, araflt›rma sorular›na yan›t verecek flekilde ve sistematik biçimde
sunulmal›d›r.

Tart›flma: Tart›flma, araflt›rma sorular›na yan›t verecek flekilde ve sistematik biçimde
sunulmal›d›r. (Niteliksel çal›flmalarda bulgular ve tart›flma bölümü birlikte verilir).

Sonuç: Bu bölümde konunun önemi vurgulanmal›; araflt›rma sonuçlar›n›n hemflirelik
uygulamalar›na katk›s› ile birlikte öneriler verilmelidir.

b.  Derleme  Makaleleri
Uluslararas› ve ulusal kaynaklardan yararlanarak, konu ile ilgili temel tart›flmalar›n or-

taya 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.

Derleme makale girifl, yazar(lar) taraf›ndan belirlenen alt bafll›klar ve sonuç bölümle-
rinden oluflur. Derleme makalede girifl ve sonuç bölümü d›fl›ndaki alt bafll›klar yazar(lar)
taraf›ndan oluflturulur. Özet bölümsüz olarak, 200-250 kelimeden oluflmal›, Türkçe ve ‹ngi-
lizce olarak haz›rlanmal›d›r. Girifl bölümünde makalenin amac› ve dayand›¤› bilimsel dü-
flünceler aç›k olarak ifade edilmeli; ortaya konan sorun dünyadaki ve Türkiye’deki hem-
flirelik ile iliflkilendirilmelidir. Metin içinde yer alan alt bafll›klar makalenin amac› ve kapsa-
m›n› karfl›layacak flekilde düzenlenmeli; dünyada ve Türkiye’de hemflirelik alan›nda yap›-
lanlar ve yap›labilecekler yazar(lar)›n görüfllerini de içerecek biçimde irdelenmelidir.

c.  Olgu  Sunumlar›
Ender görülen, tan›, tedavi ve bak›m›nda farkl›l›k gösteren, bak›m kalitesini art›rma-

ya yönelik yeni ve farkl› yaklafl›mlar› tart›flan makalelerdir. Yeterli say›da foto¤raflarla ve
flemalarla desteklenmifl olmal›d›r. 

Olgu sunum makalesi özet, girifl, olgu sunumu, tart›flma ve sonuç bölümlerinden olu-
flur. Özet bölümsüz olarak, 200-250 kelimeden oluflmal›, Türkçe ve ‹ngilizce olarak haz›r-
lanmal›d›r. Girifl bölümünde konunun hemflirelik uygulamalar›ndaki yeri ve önemi veril-
melidir. Olgu sunumu bölümünde, olguya ait gerekli tüm detaylar en az 3-4 sorunu or-
taya koyacak ve okuyucunun düflünmesini sa¤layacak flekilde verilmeli ve olgu sunu-
munun etik yönü aç›klanm›fl olmal›d›r. Tart›flma bölümünde, olguda verilen sorular tam
olarak yan›tlanm›fl olmal›d›r.

d.  Editöryel  Yorum
Yay›nlanan orijinal araflt›rma makaleleri ile ilgili, araflt›rman›n yazarlar› d›fl›ndaki o konu-

nun 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 Editö-

re yaz›lan mektuptur.

Yaz›m  Kurallar›  
• ( ), “ ” ve / iflareti kullan›lan yerlerde cümle/kelime öncesi ve sonras› boflluk b›rak›l-

madan yaz›lmal›d›r.
• Metin içinde maddelendirmelerde say› ya da harf kullan›lmamal›d›r.
• Çeflitli istatistikler; örne¤in, varyans analizi de¤erleri (F, t, z), korelasyon (R, r) ve di-

¤er istatistiksel göstergeler rapor edilirken italic gösterilmelidir.
• Kullan›lan bütün birimler “Systeme Internationale” (SI) birimleri olmal›d›r. ‹laçlar›n je-

nerik adlar› kullan›lmal›d›r. Ticari isim kullan›lmamal›d›r.
• Bafll›kta veya özet bölümünde k›saltma kullan›lmamal›d›r. K›saltmalar, ilgili kelime-

lerin metin içinde ilk kullan›ld›¤› yerde yap›lmal›d›r.
• Özet bölümünde kaynak belirtilmemelidir.
• Tablo bafll›klar› tablonun üzerinde verilmeli ve kelimelerin ilk harfi büyük olmal›d›r

(Örn: Tablo 1: Hasta Güvenli¤ini Etkiyen Faktörler).
• fiekil/grafik bafll›klar› flekil/grafiklerin alt›nda verilmeli, italic yaz›lmal› ve kelimelerin

ilk harfi küçük olmal›d›r (Örn: fiekil 1: Miller’in klinik de¤erlendirme için ustal›k piramidi).
• Tüm makaleler yaz› çeflitleri bölümünde belirtilen flekilde haz›rlanmal› ve afla¤›da-

ki tabloda gösterilen kelime s›n›r›n› aflmamal›d›r. 
Makale Tipi Kelime S›n›r›
Original Araflt›rma 5000
Derleme 5000
Editöre Mektup 700
Olgu Sunumu ------
Editöre  Sunum  Sayfas›: Gönderilen makalenin kategorisi, daha önce baflka bir der-

giye gönderilmemifl oldu¤u, varsa çal›flmay› maddi olarak destekleyen kifli ve kurulufllar
ve varsa bu kurulufllar›n yazarlarla olan iliflkileri belirtilmelidir. 

Kapak  Sayfas›:  Makalenin bafll›¤› (Türkçe ve ‹ngilizce), tüm yazarlar›n ad-soyadlar›, aka-
demik ünvanlar›, kurumlar›, ifl telefonu-GSM, e-posta ve yaz›flma adresleri belirtilmelidir.

Bafll›k: Makalenin tam ve k›sa bafll›¤› olmal›, bu bafll›klar Türkçe ve ‹ngilizce olarak ve-
rilmelidir. Makalenin k›sa bafll›¤› 6 kelimeyi geçmemelidir. 

Yazar(lar)  Bilgisi:  Bu bölümde afla¤›da belirtilen tüm bilgiler yer almal›d›r.

Yazarlara Bilgi



• Yazar(lar)›n ad› ve soyad›, ünvanlar›
• Tüm yazar(lar)›n s›ras› ile görevi, çal›flt›¤› kurum ad› ve adresi
• Tüm yazar›(lar)›n iletiflim bilgileri (tel, faks ve e-posta)
Anahtar  Kelimeler: Yay›mlanm›fl bir makaleye, araflt›rmac›lar›n ulaflabilmesini sa¤la-

yan en önemli unsurlardan biri anahtar kelimelerdir. Anahtar kelimenin makale konusu-
na uygun, yeterli say›da, standartlaflm›fl bir terminoloji ile belirtilmesi, makalenin at›f al-
mas›nda ve bilime katk›s›n›n oluflmas›nda büyük önem tafl›maktad›r. 

• En az 2 adet olacak flekilde, Türkçe ve ‹ngilizce yaz›lmal›d›r. 
• Kelimeler birbirlerinden noktal› virgül (;) ile ayr›lmal›d›r. 
• ‹ngilizce anahtar kelimeler “Medical Subject Headings (MESH)”e uygun olarak ve-

rilmelidir (http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html). 
• Türkçe anahtar kelimeler Türkiye Bilim Terimleri (TBT)’ne uygun olarak verilmelidir

(http://www.bilimterimleri.com).
Kaynaklar
Metin içinde kaynak gösterme: Metin sonunda kaynaklar metin içindeki kullan›ld›kla-

r› s›raya göre numaraland›r›larak ayr› bir liste halinde verilmelidir.
Örnek:  
Hastalar›n diyabete iliflkin inanç ve tutumlar› diyabet tedavisinin temelini oluflturur ve

diyabetin sonuçlar›n› etkiler (6,7).
Kaynaklarda yer alan yazar say›s› 6 ya da daha az ise hepsi yaz›lmal›, 7 ya da daha

fazla ise 6. yazardan sonra Türkçe kaynaklarda "ve ark.", yabanc› kaynaklarda "et al."
olarak k›salt›lmal›d›r.

Metin  sonunda  kaynak  gösterme:
Kongre bildirileri, kiflisel deneyimler, bas›lmam›fl yay›nlar, tezler ve internet adresleri

kaynak olarak gösterilmemelidir.
DOI tek kabul edilebilir on-line referans olmal›d›r
Kaynak yaz›m› afla¤›da belirtilen örneklere göre yap›lmal›d›r:
Makale için; Yazar(lar)›n soyad(lar)› ve isim(ler)inin bafl harf(ler)i, makale ismi, dergi

ismi, y›l, cilt, say›, sayfa no’su belirtilmelidir. 
Örnek:  
Stephane A. Management of Congenital Cholesteatoma with Otoendoscopic Sur-

gery: Case Report. Turkiye Klinikleri J MedSci 2010;30(2):803-7.
Kitap için; Yazar(lar)›n soyad(lar)› ve isim(ler)inin baflharf(ler)i, bölüm bafll›¤›, editö-

rün(lerin) ismi, kitap ismi, kaç›nc› bask› oldu¤u, flehir, yay›nevi, y›l ve sayfalar belirtilmelidir. 
•    Örnek:  
Yabanc›  dilde  yay›nlanan  kitaplar  için;
Underwood LE, Van Wyk JJ. Normal andaberrantgrowth. In: Wilson JD, Foster DW, eds.

Wiliams’ Textbook of Endocrinology. 1 st ed. Philadelphia: WB Saunders; 1992. p.1079-138.
Türkçe  kitaplar  için;  
•  Tür A. Acil Hava Yolu Kontrolü ve Endotrakeal Entübasyon. fiahino¤lu AH, editör.

Yo¤un Bak›m Sorunlar› ve Tedavileri. 2. Bask›. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2003. p.9-16. 
Yazar  ve  editörün  ayn›  oldu¤u  kitaplar  için;  
Yazar(lar)›n/editörün soyad(lar)› ve isim(ler)inin bafl harf(ler)i, bölüm bafll›¤›, kitap is-

mi, kaç›nc› bask› oldu¤u, flehir, yay›nevi, y›l ve sayfalar belirtilmelidir. 
•    Örnek:  
Yabanc›  dilde  yay›nlanan  kitaplar  için;  
Solcia E, Capella C, Kloppel G. Tumors of the exocrine pancreas. Tumors of the

Pancreas. 2 nd ed. Washington: Armed Forces Institute of Pathology; 1997. p.145-210. 
Türkçe  kitaplar  için;  
Eken A. Kozmesötikler: Kozmetiklerle ‹laçlar Aras› Ürünler. Eken A, editör. Kozmesötik

Etken Maddeler. 1. Bask›. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2006. p.1-7.
Elektronik  rapor,  doküman:  
World Health Organization. World alliance for patient safety forward programme 2005. 
http://www.who.int/patientsafety/en/brochure_final.pdf  (Eriflim Tarihi: 8 A¤ustos 2010).
TC Sa¤l›k Bakanl›¤›. Sa¤l›kta performans ve kalite yönergesi. 
http://www.kalite.saglik.gov.tr/content/fi les/duyurular_2011/2011/14_su-

bat_2012/1402yonerge.pdf (Eriflim Tarihi: 24 May›s 2011). 
Tezler:  
Atefl S. Kemoterapiye Ba¤l› Alopesi ve Yaflam Kalitesi. . Marmara Üniversitesi: Sa¤l›k

Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi. ‹stanbul: 2011.

Yaz›n›n  ‹ncelenme  ve  Kabul  Süreci
Gönderilen makaleler öncelikle Editör taraf›ndan incelenir; bu incelemede makale

konusunun güncelli¤i, hemflirelik uygulamalar›na katk›s› ve makalenin dergi yaz›m kural-
lar›na uygunlu¤u de¤erlendirilir. DOHH makale yaz›m kurallar›na uymayan yaz›lar, daha
ileri bir incelemeye gerek görülmeksizin yazara iade edilir. Yay›nlanmaya aday bulunan
makaleler hakemlere gönderilir. Hakemler ve Yay›n Kurulunun önerdi¤i düzeltmeler ya-
zar(lar)a iletilir; makale son fleklini alana kadar yazar(lar) taraf›ndan gerekli düzeltmeler
yap›l›r. Yay›nlanmas›na onay verilen makalenin bas›labilmesi için son flekli üzerinden ya-
zar(lar)›n onay› al›n›r. Yazar(lar)a makalenin bas›laca¤› dergi say›s› ve numaras› bildirilir. 

‹letiflim  -  Editör: Prof. Dr. Nermin Olgun - e-mail: nerminolgun@gmail.com

ED‹TÖRE  SUNUM  SAYFASI  SON  KONTROL  L‹STES‹
Makalenin  Türü:  (  ) 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 (  )
Kapak  Sayfas›
7.   Makalenin Türkçe ve ‹ngilizce bafll›¤› yaz›ld› (  )
8.   Yazarlar ve kurumlar› belirtildi (  )
9.   Tüm yazarlar›n adresleri, ifl tel, cep tel, e-posta belirtildi (  )
Özetler
10. Türkçe ve ‹ngilizce özet (en fazla 200 kelime) yaz›ld› (  )
11. 3-5 aras› anahtar kelime (Türkçe-‹ngilizce) belirtildi (  )
Yaz›m  Dili
12. Türkçe ve ‹ngilizce dil bilgisi kurallar›na uygunlu¤u kontrol edildi (  )
Teflekkür
13. Makalede teflekkür edilecek kifli/kifliler varsa belirtildi (  )
(Araflt›rmaya katk› sa¤layan ve/veya *‹statistiksel yönden de¤erlendiren kiflinin ismi)

Kaynaklar
14. Kaynak gösterimi metin içinde ve metin sonunda 
belirtilen kurallara uygun olarak yap›ld› (  )
Tablo  ve  Resimler
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›
1) ……………………………………………………………..........................................................
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›n-
da Türkçe veya yabanc› bir dilde yay›nlanmad›¤›n› veya yay›nlanmak üzere de¤erlen-
dirme 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

AAmmaaçç::  Kronik hastal›klar içerisinde diyabet, yüksek hastal›k prevalans›, önemli pa-

tofizyolojik etkileri ve afl›r› mali yükümlülükleri ile büyük bir küresel etkiye sahiptir. T›b-

bi tedaviler, egzersiz programlar› ile birlikte t›bbi beslenme tedavisi de kapsaml› tip 2

diyabet yönetimi için gerekli bir unsurdur. Diyabete özel beslenme tedavisi hasta yö-

netim programlar›na dahil edilmelidir. Kültürleraras› Diyabet Beslenme Algoritmas› (K-

DBA); prediyabet ve tip 2 diyabetli hastalar›n terapötik yaflam tarz› önerilerinin uygu-

lanmas›n› kolaylaflt›rmak için tasarlanm›fl klinik bir araçt›r. K-DBA, kültürel adaptasyon

ile farkl› etnik ve kültürel özelliklere sahip ülkelerin kullanabilece¤i basit, esnek ve kül-

türel çeflitlilik olarak tasarlanm›flt›r. K-DBA epidemiyolojik, fizyolojik,  kültürel ve yaflam

tarz› farkl›l›klar› ve yeme al›flkanl›klar›n›n yan› s›ra bölgeye özgü tavsiyeleri de içerir. Bu

makalede tip 2 diyabet hastalar›nda kullan›labilecek bir algoritma olan K-DBA’n›n kul-

lan›m› ve uyarlanmas› hakk›nda bilgiler verilmesi amaçlanm›flt›r. 

AAnnaahhttaarr  kkeelliimmeelleerr::  Algoritma, diyabet, hemflirelik, kültürleraras›, t›bbi beslenme te-

davisi.

SSuummmmaarryy

TTrraannssccuullttuurraall  DDiiaabbeetteess  NNuuttrriittiioonn  AAllggoorriitthhmm

Among chronic diseases, diabetes has a great global influence, with high disease

prevalence, significant pathophysiological effects and excessive financial liabilities.

Medical treatments, as well as exercise programs and medical nutrition therapy are

also necessary for comprehensive type 2 diabetes management. Diabetic special nut-

ritional therapy should be included in patient management programs. Transcultural

Diabetes Nutrition Algorithm (T-DNA); is a clinical tool designed to facilitate the app-

lication of therapeutic lifestyle recommendations for patients with prediabetes and

type 2 diabetes. T-DNA is designed as a simple, flexible and applicable to cultural di-

versity that can be used by countries with different cultural and ethnic and cultural

characteristics. The T-DNA includes epidemiological, physiological, cultural and li-

festyle differences and eating habits as well as regional specific recommendations.

This article is intended to provide information about the use and adaptation of T-

DNA, an algorithm that can be used in patients with type 2 diabetes.
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Girifl

Kronik hastal›klar içerisinde diyabet, yüksek hastal›k

prevalans›, önemli patofizyolojik etkileri ve afl›r› mali yü-

kümlülükleri ile büyük bir küresel etkiye sahiptir. Tüm

dünyada diyabete iliflkin mali yük total sa¤l›k harcamala-

r›n›n %12’sini oluflturmaktad›r (1). Ülkelerin ço¤unlu¤u

total sa¤l›k harcamalar›n›n %5 ila %10’unu diyabete har-

camakta, tip 2 diyabetli bireylerin üçte biri düflük ve orta

gelirli ülkelerde yaflamaktad›r. Küresel salg›n haline gelen

diyabetin sa¤l›k harcamalar›n› azaltmak için tedavide

amaç; hastal›¤›n bireysel yönetimini sa¤layarak glisemik

kontrol hedeflerine ulaflmak, akut komplikasyonlar› önle-

mek ve kronik komplikasyonlar› azaltmak, yaflam tarz› de-

¤ifliklikleri ile hastan›n yaflam kalitesini artt›rmakt›r. 

Diyabet; yönetilebilir, erken teflhis edilebilir ve etkili bir

biçimde tedavi edilebilirse komplikasyonlar önlenebilir ve-

ya geciktirilebilir (2). Güncel klinik uygulama k›lavuzlar›n-

da hastan›n yaflam tarz›, al›flkanl›klar›, bireysel tercihleri,

e¤itim düzeyi, komorbid durumlar, hipoglisemi riski, eko-

nomik durumu, sosyal deste¤i vb. özellikleri göz önünde

bulundurularak uygun flekilde diyabet tedavi planlanma-

s› desteklenmektedir. Hastal›k yükünü azaltmak için mali-

yet etkinli¤i kan›tlanm›fl giriflimler uygulanmal›d›r. Opti-

mal düzeyde glisemik kontrolü sa¤lamak ve baflar›l› bir di-

yabet yönetimi; t›bbi beslenme tedavisi, fiziksel aktivite,

bireysel izlem, ilaç tedavisi (OAD, insülin) ve e¤itimin ko-

ordinasyonu ile mümkündür (3).

T›bbi beslenme tedavisi de kapsaml› tip 2 diyabet yö-

netimi için gerekli bir unsurdur. Prediyabet ve tip 2 diya-

bette t›bbi beslenme tedavisi; optimalglisemik kontrolü

sa¤lamada ve diyabetle iliflkili komplikasyonlar› azaltmada

etkilidir (4,5). Amerikan Diyabet Birli¤i (ADA) diyabetli bi-

reyler için bireysellefltirilmifl t›bbi beslenme tedavisi plan-

lanmas›n› önermektedir. Bireysellefltirilmifl t›bbi beslenme

tedavisinin, prediyabet tan›s› olan bireylerin Glikozillen-

mifl Hemoglobin (HbA1C) düzeyini düflürdü¤ü kan›tlan-

m›flt›r (3).

Tip 2 diyabet tan›s› alan bireylerin temel beslenme te-

davisinin baflar›ya ulaflmas› için; bireysel tercihler, kültür,

dini inançlar, gelenekler ve metabolik hedefleri içine alan

uygun bir beslenme plan› haz›rlanmal›d›r. T›bbi beslenme

tedavisinde optimal sonuçlara ulaflmak için; kültürel ya-

flam tarz› farkl›l›klar›, besinlerin kullan›labilirli¤i ve genetik

faktörler de hesaba kat›lmal›d›r (4). Güncel k›lavuzlarda

her ne kadar t›bbi beslenme tedavisi bireye özgü planla-

may› önerse de besin gruplar› ve beslenme al›flkanl›klar›

konusunda kültüre özgü esneklik içermemektedir (5). Bi-

reysel ve kültürel beslenme tedavisi için; diyabetli bireyle-

rin kültürünü tan›ma, kültürünü yans›tan sa¤l›k davran›fl-

lar› ve beslenme al›flkanl›klar› konusunda bilgi sahibi olma

önem tafl›maktad›r. Bu amaçla Kültürleraras› Diyabet Bes-

lenme Algoritmas› (K-DBA) gelifltirilmifl ve çeflitli ülkelerde

kullan›lmaya bafllanm›flt›r. Bu makalede diyabetli bireyle-

rin bak›m›nda önemli rol oynayan hemflirelerin K-DBA ko-

nusunda bilgi edinmesinin sa¤lanmas› ve fark›ndal›k olufl-

turulmas› amaçlanm›flt›r. 

Kültürleraras›  Diyabet  Beslenme  Algoritmas›  Nedir?

Güncel k›lavuzlardaki t›bbi beslenme tedavisi anlay›fl›-

n› gelifltirmek için K-DBA; dünya çap›nda, bölgesel ve ye-

rel düzeylerde bireyselleflmesi ve uygulanmas› için co¤ra-

fi ve etnik/ kültürel faktörler dikkate al›narak, Amerikan Kli-

nik Endokrinologlar Derne¤i (AACE) ve ADA taraf›ndan

kan›ta dayal› öneriler sunularak tasarlanm›flt›r (6). K-DBA;

kan›ta dayal› klinik uygulama k›lavuzlar›n›n önerileri, fark-

l› co¤rafi bölgeler ve kültürlerdeki diyabetli bireylerin kül-

türel adaptasyonunu kapsamaktad›r (7-9). K-DBA olufltu-

rulmas›n›n amaçlar›;

• Tip 2 diyabetli ve prediyabetli hastalar›n beslenme

müdahalelerinin yararlar› konusunda fark›ndal›¤›n› artt›r-

mak,

• Genetik faktörler, yaflam tarz›, besinler ve kültürler-

deki bölgesel farkl›l›klara uyarlanan sa¤l›kl› beslenme mo-

dellerini teflvik etmek,

• Diyabet yönetiminde klinik uygulama k›lavuzlar›n›n

mevcut uygulamalar›n› gelifltirmek,

• Uyarlanabilme ve uygulanma kolayl›¤› için beslen-

me tedavisini basitlefltirmektir (8).

Adaptasyon planlanmas› ve orijinal diyabet beslenme

algoritmas›n›n kullan›lmas› için kültürleraras› ve geliflimsel
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süreçleri tan›mlayan bir çal›flma ilk kez 2012 y›l›nda yay›n-

lanm›flt›r (fiekil 1) (8). Bu çal›flmay› takiben K-DBA’ n›n Ka-

nada, Venezuela, Meksika, Amerika, Tayvan, Malezya, As-

ya ve Hindistan kültürlerine uyarlama çal›flmalar› yay›n-

lanm›fl ve daha sonra farkl› etnik ve kültürel özelliklere sa-

hip ülkelerde kültürel adaptasyon çal›flmalar› devam et-
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mifltir (4-7,9-11). Türkiye’ de Türk Endokrin ve Metaboliz-

ma Derne¤i taraf›ndan haz›rlanan 2016 y›l› Diyabet K›la-

vuzunda “Bireyin kiflisel ve kültürel tercihlerini ve de¤ifli-

me isteklili¤ini dikkate alarak beslenme gereksinimlerini

belirlemek” ifadesi yer almaktad›r (12). Ancak ülkemizde

kültürümüze özgü haz›rlanm›fl bir diyabet beslenme algo-

ritmas› henüz bulunmamaktad›r. Uluslararas› geçerli¤i ka-

n›tlanm›fl K-DBA’n›n ülkemizin kültürel özelliklerine uygun

modifiye edilerek kullan›lmas›n›n diyabet tedavisinde et-

kinli¤i art›rabilece¤i de¤erlendirilmektedir. 

Diyabet tedavisinde beslenme önerileri bireylerin ya-

flad›¤› co¤rafya, sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik etmen-

ler, dinsel inançlar, yasaklar ve ritüeller (bayramlar, tatil-

ler, oruç vb.), genetik farkl›l›klar gibi pek çok faktör göz

önünde bulundurularak yap›land›r›lmal›d›r. Kültürleraras›

aktivitelerin yer ald›¤› bu yaklafl›m›n, klasik bak›m model-

lerinin yerine gelecekte diyabet tedavisinde baflar›l› olun-

mas›nda bütünlefltirici rolü daha fazlad›r (13). K-DBA’ n›

uyarlayan toplumlarda bölgesel farkl›l›klar›n dikkate al›n-

d›¤› ve bu önerilerin farkl› kültürlere tafl›nabildi¤i bildiril-

mifltir (4-11). K-DBA afla¤›daki amaçlar do¤rultusunda ya-

p›land›r›lm›fl ve uyarlama çal›flmalar› yap›lm›flt›r:

• Prediyabet için tarama; (biyokimyasal izlem ve ya-

flam tarz› dan›flmanl›¤›) 

• Bel çevresi ve beden kitle indeksi ile obeziteyi sapta-

ma

• Prediyabetli, tip 2 diyabetli veya kardiyovasküler ris-

ki yüksek olan bireyler için t›bbi beslenme tedavisi belirle-

me 

• Prediyabet ve tip 2 diyabet kontrol hedeflerini belir-

leme

• Kardiyovasküler hastal›k riski prevelans› ve yaflam

tarz› de¤iflikli¤inde bölgesel farkl›l›klar› tan›mlama

• Fiziksel aktivite için yerel tavsiyeler gelifltirme

• Tipik g›da bazl› yeme al›flkanl›klar›n› de¤erlendirme

• Yerel g›dalar ile Akdeniz diyetinin adaptasyonu sa¤-

lanarak uygunsuz beslenme al›flkanl›klar›n› düzeltme

• Obeziteden kaç›nma

• ‹nsülin ve metformin kötü kullan›m›ndan kaç›nma

• Bariatrik cerrahiyi çevreleyen uygun endikasyonlar

• Entegre sa¤l›k hizmeti a¤lar›n› kullanarak k-DBA uy-

gulamad›r (4).

Bu önleme stratejileri, her bir popülasyonun biyolojik

özelliklerini ve "toplumsal risk koflullar›n›" dikkate alarak, K-

DBA uygulamas›n›n gereklili¤ini göstermektedir (4).

Amerikan Diyabet Derne¤i (ADA)’nin diyabet bak›m›n›

gelifltirme stratejilerinden kan›ta dayal› önerileri aras›nda;

• Hasta tercihlerini birlefltiren, okuma ve anlama kabi-

liyetini de¤erlendiren ve bak›ma yönelik kültürel engelle-

ri ele alan hasta merkezli bir iletiflim tarz› kullan›lmal›d›r

(Kan›t Düzeyi B).

• Tedavi kararlar›, zaman›nda ve bireysel hasta tercih-

lerine, prognozlar›na ve komorbiditelerine göre düzen-

lenmifl kan›ta dayal› kurallara dayanmal›d›r (Kan›t Düzeyi

B) yer almaktad›r (3).

KK--  KKDDBBAA  UUyyaarrllaammaass››nnddaa  HHeemmflfliirreelleerriinn  RRoollüü  NNee  OOllmmaall››dd››rr??

Toplumsal ve küresel bir sorun haline gelen diyabetin

önlenmesine ve tedavisine yönelik etkili müdahalelerin

uygulanmas› gerekmektedir. Hemflireler; e¤itim ve dan›fl-

manl›k rollerini kullanarak, prediyabetli ve diyabetli birey-

lere, aile bireylerine ve yak›nlar›na diyabetin önlenmesi ve

hastal›k yönetimi konular›nda temel bilgi ve becerileri ka-

zand›r›lmas›n› sa¤layabilir (14). Hemflireler bireylerin fark-

l› inanç, de¤er ve beklentileri nedeniyle kültürel özellikle-

rini tan›yarak beslenme program›na uyumlar›n› artt›rabi-

lirler. Bu süreçte optimal hedeflere ulaflmak için hemflire-

lik bak›m› kültürel yeterli¤i ve kültürel duyarl›¤› içeren en-

tegre bir yaklafl›m içermelidir (15).

Diyabetli bireylerin metabolik kontrolünün sa¤lanma-

s›, kilo kontrolü ve antidiyabetik ilaç gereksiniminin azalt›l-

mas›nda araç olarak K-DBA’n›n uyarlanmas›nda hemflire-

ler de iflbirlikçi davranmal›d›r.

Türkiye’de Baykal ve Kapucu’nun diyabetli bireylerle

yapt›¤› çal›flmada hastalar›n sadece %35.7’sinin beslen-

me tedavisine tam uydu¤u bildirilmifltir (14). Bunun yan›

s›ra Gedik’in yapt›¤› çal›flmada hastalar›n %37.4’ünün

(16) Kartal ve ark. n›n çal›flmas›nda ise hastalar›n sadece

%7’sinin diyete tamamen uydu¤u tespit etmifltir (17).

Amerika’ da yap›lan bir çal›flmada da hastalar›n %32.7’si-
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nin uyumlar›n›n iyi oldu¤u gösterilmekle birlikte diyabetli

bireylerin beslenme tedavisine uyumunun genellikle ye-

tersiz oldu¤u ifade edilmifltir (14). Literatürde kan›tlara

dayal› çal›flmalar karbonhidrat, protein ve ya¤dan al›nan

kalori miktar›n›n her diyabetli için ideal bir oran olmad›¤›-

n› ve makro besin oranlar›n›n bireysellefltirilmesi gerekti¤i-

ni ortaya koymufltur (18). Akdeniz tipi beslenme, DASH

(Dietary Approaches to Stop Hypertension) diyeti, vegan

veya vejeteryan beslenme, karbonhidrat say›m›na dayal›

beslenme gibi kal›plar diyabetli bireylerin baflvurdu¤u

beslenme seçeneklerini oluflturabilmektedir. Hemflireler

hastalar›na beslenme önerilerinde bulunurken bireysel

tercihleri de dikkate almal›d›r.

Diyabetin de¤ifltirilemeyen risk faktörleri yafl, cinsiyet,

etnik köken ve genetik faktörler olup, de¤ifltirilebilen en

önemli risk faktörleri fazla kilo ve hareketsiz yaflam tarz›d›r.

Dolay›s›yla son y›llarda obezitenin giderek yayg›nlaflmas›

diyabet oranlar›ndaki art›fl ile do¤rudan iliflkilidir. Ülkemiz-

de diyabet risk faktörleri incelendi¤inde, 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. Art›fl oran›, kad›nlarda

%32,3, erkeklerde ise %24 olarak bildirilmifltir. 19,20

Ölüm vakalar›n›n 2014 y›l›nda %40’›n› oluflturan kardiyo-

vasküler hastal›klar 2015 y›l›nda %40,3’ünü oluflturarak

ilk s›rada yer alm›flt›r (19). Türk insan›n›n her gün en çok

tüketilen besin ö¤eleri olarak tah›llar ve ekmek %43.1 ile

peynir tüketiminden hemen sonra ikinci s›rada gelmekte-

dir. Fiziksel inaktivite oran›na bak›ld›¤›nda toplamda Tür-

kiye nüfusunun %38.5’ini kapsamaktad›r. 21 Türkiye Di-

yabet Epidemiyolojisi Prevelans (TURDEP)-II çal›flmas›na

göre Türkiye'de diyabetli birey say›s›n›n on y›l içinde %90

artm›fl oldu¤u bildirilmifltir (22). Bu veriler do¤rultusunda

Türk diyabet hastalar›na uyarlanm›fl bir K-DBA tasarlanabi-

lir. Hemflirelerin kendi kültürünün özelliklerini, al›flkanl›kla-

r›n› ve sosyo-demografik özelliklerini irdelemesinin K-DBA

uyarlamas›nda etkin olaca¤› düflünülmektedir.

Uygulama kolayl›¤› ve her kültüre uyarlanabilir esnek-

li¤e sahip K-DBA’n›n klinik uygulama zorluklar›, kullan›la-

bilirli¤i ve etkilerinin de¤erlendirildi¤i bir çal›flmada 837

sa¤l›k profesyonelinin (Meksika: 261, Tayvan: 250, ABD:

326) görüflleri al›nm›flt›r. Genel olarak, kat›l›mc›lar›n %61’i

K-DBA’n›n t›bbi beslenme tedavisi zorluklar›n›n üstesin-

den gelmeye yard›mc› olabilece¤ini bildirmifltir. Araflt›r-

maya kat›lanlar›n %83’ü K-DBA’n›n uyarlanabilece¤ini ve

%80’i de uygulaman›n kolay olabilece¤ini ifade etmifller-

dir. Basit kültüre özgü öneriler sunarak yaflam tarz› de¤i-

flikliklerini uygulamada ço¤u engeli aflmada yard›mc› ola-

ca¤› sonucuna var›lm›flt›r (5).

K-DBA özel rehberlik sa¤layarak hemflireler için diya-

bet e¤itim materyalleri ile birlikte hasta bak›m kalitesini de

artt›rabilir. Etnik ve kültürel yaflam tarz› verileri, bireysel

risk faktörleri ile genel diyabet önerileri do¤rultusunda

hastalar›n 1-3 ay sonra de¤erlendirilmeleri istenen hede-

fe ulaflmada oldukça etkin bulunmufltur (4-11). Baflar›l› di-

yabet yönetimi için hemflirelerin beslenme plan› yaparken

metabolik amaçlar ile birlikte hastan›n kiflisel tercihlerinin

göz önüne al›naca¤› K-DBA ülkemize de uyarlanmal›d›r.

Baflar›l› sonuçlar için beslenme e¤itimi verilmesi, klinik uy-

gulama k›lavuzlar›n›n önerileri ›fl›¤›nda beslenme progra-

m›n›n bireysellefltirilmesi, takiplerin düzenli olmas› ve iflbir-

li¤i gerekir.

Sonuç  

K-DBA; bireylerin kültürüne uyarlanm›fl tavsiyeler ile

yaflam tarz› de¤iflikliklerini, kültürel adaptasyon için geçer-

li standartlara göre küresel uygulama ve do¤rulama için

optimize etmektedir. Bunun sonucunda; prediyabet ve

diyabet hastalar›na sunulan sa¤l›k bak›m hizmetlerinin di-

yabet yükünü azaltmas› ve yaflam kalitesini art›rmas› tah-

min edilmektedir.
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‹‹nnssüülliinn  PPoommppaa  TTeeddaavviissii  TTaakkiibbiinnddee  ÖÖzz  YYöönneettiimm  
DDeessttee¤¤ii  vvee  DDiiyyaabbeettlliinniinn  GGüüççlleennddiirriillmmeessiinnddee  
MMccGGiillll  HHeemmflfliirreelliikk  MMooddeellii::  BBiirr  OOllgguu  ÖÖrrnnee¤¤ii

Hem.  fienay  ZUHUR11,  Yrd.  Doç.  Dr.  Nurhan  ÖZPANCAR22

1Nam›k Kemal Üniversitesi Sa¤l›k Uygulama ve Araflt›rma Merkezi 

Endokrin ve Metabolizma Hastal›klar› Bilim Dal›, TEK‹RDA⁄
2Nam›k Kemal Üniversitesi Sa¤l›k Yüksekokulu Hemflirelik Bölümü, TEK‹RDA⁄

ÖÖzzeett

McGill Hemflirelik Modeli bütüncül bak›mda hasta/aile odakl› bak›m› ele alan ve bu

kiflilerde psikolojik güçlendirmeye destek vererek, geliflimini sa¤layan bir hemflirelik

modelidir. Modelde hemflireler birey ve ailenin güçlü yönlerine odaklanmal› ve kay-

naklar›n› bulmalar›nda onlara yard›m etmeli, iflbirlikçi ve sa¤l›¤› gelifltirici etkileflimler

içinde rol almal›d›r. Birey-aile iflbirli¤i içerisinde gerçeklefltirilen sa¤l›¤› gelifltiren teknik

bileflenler; gözlem yapma ve paylaflma, fark›ndal›k yaratan sorular sorma, konuflma ve

dinleme, bilgi edinme ve paylaflma, amaç belirleme, karar verme, plan yapma, ortaya

at›lan fikirlerin test edilmesi, al›nan kararlar› ve eylemlerin sonuçlar›n› birlikte de¤erlen-

dirmesi ve ailenin güçlendirilmesidir. Çal›flmam›z›n amac› bir olguyla, insülin pompa te-

davisi kullanan bir diyabetlinin öz yönetim deste¤i ve diyabetlinin güçlendirilmesinde

hemflirelik yaklafl›mlar›n› McGill hemflirelik modeli çerçevesinde sunmakt›r.

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr::  Diabetes Mellitus; Öz Yönetim; ‹nsülin Pompas›; Hemflirelik Örne¤i

SSuummmmaarryy

IInnssuulliinn  PPuummpp  TThheerraappyy  FFoolllloowwiinngg  tthhee  SSeellff--MMaannaaggeemmeenntt  SSuuppppoorrtt  aanndd  

EEmmppoowweerrmmeenntt  ooff  DDiiaabbeetteess  MMccGGiillll  MMooddeell  ooff  NNuurrssiinngg::  AA  CCaassee  RReeppoorrtt

McGill nursing model of holistic care patient / family focused care addressing and

supporting the empowerment and these people a nursing model. Nurses individuals

and family that development should focus on the strengths and should assist them in

finding resources, collaborative and health role of developer interaction should. The

technical components developed in the individual and family health conducted co-

operation; observing and sharing, awareness creates asking questions, listening and

speaking, knowledge acquisition and sharing, goal setting, decision making, plan-

ning, testing to put forward ideas, the result of decisions and actions taken with as-

sessment and family with a phenomenon The aim of our study a phenomenon, self-
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management of diabetes support and strengthen the nur-

sing approach to the treatment of a diabetes using insulin

pumps to provide the framework McGill nursing model.

KKeeyywwoorrddss::  Diabetes Mellitus; Self-Management; Insu-

lin Pump; Nursing Model

Girifl

Diyabet bireysel olarak yönetilen, hasta merkezli yakla-

flarak bak›m gerektiren kronik bir hastal›kt›r (1). Bütüncül

diyabet bak›m›; hasta e¤itimi süreciyle birlikte hastan›n et-

kin kat›l›m› sa¤lanarak yürütüldü¤ünde ve bak›m›n sonuç-

lar› sürekli olarak de¤erlendirildi¤inde etkili olur. Diyabetli-

lerde e¤itiminin amac› yaflam kalitesini en üst düzeyde tu-

tarak etkin bir diyabet öz yönetiminin baflar›lmas›d›r (2).

Diyabet öz yönetim e¤itimi; diyabetli veya diyabet ris-

ki olan bireylerin, hastal›¤› ve hastal›kla ilgili geliflebilecek

durumlar› baflar›l› bir flekilde yönetmesi ve diyabetlinin

davran›fl de¤iflikli¤i yapabilmesi için gerekli bilgi ve bece-

riyi kazanmas› amac›yla yürütülen bir iflbirli¤i sürecidir. Di-

yabet öz yönetim e¤itiminin diyabetli bireylerin sa¤l›k so-

nuçlar› üzerine olumlu etkileri oldu¤u gösterilmifltir (3).

Güçlendirmeye dayanan diyabet öz yönetim e¤itimi ise;

en iyi düzeyde sa¤l›k sonuçlar›n› elde etmek ve sürdür-

mek amac›yla gerekli bilgiyi ve pratik uygulamay›, prob-

lem çözme ve problemlerle bafla ç›kma becerilerini ö¤-

renme ve uygulamay› sa¤lamada aktif kat›l›mlar›yla diya-

betli bireyleri, ailelerini ve sosyal çevresini içine alan bir sü-

reçtir (1,4,5).  Diyabetli bireylerde güçlendirme diyabetli-

lerin metabolik kontrol düzeylerinde, öz yeterlilik hedefle-

rinde, stres yönetiminde, destek ve karar alma gibi öz yö-

netim davran›fllar›nda önemli geliflmeler sa¤lamaktad›r.1

‹nsülin pompas›; tip 1 diyabet tedavisinde hedef kan

glukoz düzeylerini sa¤lamak ve sürdürmek, a¤›r hipoglise-

mi riskini en az düzeye indirmek, kilo art›fl›n› s›n›rlamak ve

ideal kiloyu korumak, vasküler komplikasyon geliflimini ön-

lemek/geciktirmek amaçlar›na ulaflmada önemli olan gü-

nümüzün modern tedavi yöntemlerinden birisidir. ‹nsülin

pompa tedavisinin etkinli¤i, diyabetli hastan›n bu konuda

deneyimli klinisyen ve diyabet hemflireleri ile iflbirli¤i içinde

olmas›, diyabetli ve ailesinin günlük insülin tedavisini ve

karbonhidrat say›m›n› baflar›l› uygulayabilmesi, düzenli kan

flekeri ölçümü ile tedavisini iyi yönetmesine ba¤l›d›r (6).

McGill Hemflirelik Modeli (MHM) bireyin bütüncül bak›-

m›nda hasta/aile odakl› bak›m› ele alan ve bu kiflilerde psi-

kolojik güçlendirmeye destek vererek, bireyin geliflimini

sa¤layan bir hemflirelik modelidir (7). Modelde birey ve ai-

lesi ile iflbirli¤i içerisinde gerçeklefltirilen sa¤l›¤› gelifltiren tek-

nik bileflenler;  gözlem yapma-paylaflma, fark›ndal›k yaratan

sorular sorma, konuflma-dinleme, bilgi edinme -paylaflma,

amaç belirleme, karar verme, plan yapma, ortaya at›lan fi-

kirlerin test edilmesi, al›nan kararlar›-eylemlerin sonuçlar›n›

birlikte de¤erlendirme ve ailenin güçlendirilmesidir (8).

Diyabet öz yönetimi e¤itimi/deste¤i ve diyabetlinin

güçlendirilmesinde hemflirelik yaklafl›mlar›n›n daha siste-

matik ve etkin yürütülmesi için bu modelin seçilmesinin

nedeni bireyin bütüncül bak›m›nda hasta/aile odakl› ba-

k›m› ele alan ve bu kiflilerde psikolojik güçlendirmeye des-

tek vererek, geliflimini sa¤layan bir hemflirelik modeli ol-

mas›d›r. Bu makalede, insülin pompa tedavisi kullanan tip

1 diyabetli bir hastan›n diyabet öz yönetim deste¤i ve

güçlendirilmesindeki hemflirelik yaklafl›mlar› MHM do¤rul-

tusunda haz›rlanarak model ve modelin kullan›m› ile ilgili

bilgilerin aç›klanmas› amaçlanm›flt›r. Makalenin yaz›lma-

s›ndaki bir di¤er amaç ise; hemflirelik modellerinin kulla-

n›lmas›n›n gereklili¤ine dikkat çekmek ve kullan›m›n›n

yayg›nlaflt›r›lmas›n› sa¤lamakt›r.

Diyabet  Öz  Yönetim  E¤itimi  ve  Deste¤i  

Diyabet e¤itimi; insülinin keflfi sonras›nda 1920’li y›llarda

Dr. Elliott P. Joslin ile bafllayan, 1960’l› y›llara kadar baz› mer-

kezlerde sistematik olarak daha çok doktor hasta iliflkisi için-

de bilgi verme anlay›fl›yla sürdürülen bir e¤itim flekli olmufl-

tur. Joslin, “E¤itim, diyabet tedavisinin bir parças› de¤il, tam

tersine tedavinin bizzat kendisidir” sözüyle e¤itimin önemini

vurgulam›fl, diyabetli bireylerin kendi bak›mlar›n›n sorumlu-

lu¤unun kendileri taraf›ndan yap›lmas› gerekti¤ini savun-

mufl ve günümüzde diyabet e¤itimi alan›nda önerilen diya-

bet öz yönetim e¤itimi (DÖYE)  kavram›n› savunmufltur. Ay-

n› zamanda Joslin, diyabetli bireyin diyabetini yönetebilme-

Diyabet,  Obezite  ve  Hipertansiyonda  Hemflirelik  Forumu  Dergisi

Cilt  9  •  Say›    1  •  Sayfa  8  •  Ocak  -  Haziran  2017



sinde e¤itimin önemini, diyabet e¤itimi ve tedavisinde hem-

flirenin önem teflkil eden rolünü de vurgulam›flt›r (9).

Diyabetli bireylerin yaflam flekli de¤iflikli¤i yapabilmesi

için DÖYE önemlidir (10). Amerikan Diyabet E¤itimcileri

Derne¤i’ne göre bir problem çözme süreci olan DÖYE’

nin ilkeleri; e¤iticinin iyi bir dinleyici olmas›, verilen e¤iti-

min didaktik sunum yerine güçlendirme modellerine ve

probleme dayal› olmas›, diyabet e¤itimcilerinin diyabetli

bireylerin gereksinimlerini belirlemesi, hastalar ile iflbirli¤i-

nin yap›lmas›, diyabetli bireylerin kararlara etkin kat›l›m›-

n›n sa¤lanmas›, diyabetli bireylerin deneyimlerinin, sos-

yal, ekonomik, kültürel ve psikolojik özelliklerinin önem-

senmesi, hastalara de¤erlendirmeyi nas›l yapaca¤›n›n ö¤-

retilmesi ve sürekli destek sa¤lanmas›d›r (3).

DÖYE hastan›n öncelikleri, ilgileri ve kayg›lar› dikkate al›-

narak hasta ile iflbirli¤i içerisinde yap›lmaktad›r. DÖYE süre-

cinde iflbirli¤i rolü; hastalar›n sa¤l›k bak›m›ndan ne anlad›k-

lar›, ne bekledikleri ve kendilerinden beklentiler konusunda

hastalar› güçlendirmek amac›yla kullan›l›r. Böylece hastala-

r›n kendi bak›mlar›na kat›l›m› artt›r›lmakta, sa¤l›k yönetimi

konusunda daha güçlü olmalar› sa¤lanmaktad›r (3).

Diyabetli bireylerin yaflamlar›ndaki risk yönetimi ve ya-

flam tarz› de¤ifliklikleri konusunda uygun davran›fllar› gelifl-

tirmelerinde bilgi, beceri ve motivasyona gereksinimleri ol-

maktad›r. Davran›fl de¤iflikli¤ini destekleyen aile ve sosyal

çevre, hem uygulamalar için destek hem de bireylerin

inançlar› için temel yap› oluflturur. Sa¤l›k bak›m sistemin-

den maksimum yarar sa¤lamalar› için güçlendirilmifl hale

gelmek her diyabetli bireyin hakk›d›r. Böyle bir güçlendir-

menin oluflturulmas›n› sa¤lamak ve sürdürmek ise diyabet

ekibinin sorumlulu¤udur (2). Etkili diyabet yönetimi için

davran›flsal stratejilerin gelifltirilmesinin devaml›l›¤›n› sa¤la-

yan, sosyal destek ve metabolik iyileflmeyi destekleyen, ön-

ceden belirlenmifl öz yönetim giriflimlerine hastalar› dahil

etmek yerine hastalar›n özgün ve bireysel yaflamlar›na du-

yarl› olan esnek öz yönetim giriflimleri uygulanmal›d›r (1).

McGill  Hemflirelik  Modeli

McGill Hemflirelik Modeli (MHM), bütüncül bak›m›nda

hasta/aile odakl› bak›m› ele alan ve bu kiflilerde psikolojik

güçlendirmeye destek vererek, geliflimini sa¤layan bir

hemflirelik modelidir (7). Model ilk kez Kanada’da McGill

Hemflirelik Fakültesi’nde 1970’li y›llarda Dr. Moyra Allen

ve Mona Kravitz’in rehberli¤inde gelifltirilmifltir. ‹lk olufltu-

rulan model “Durum Duyarl› Hemflirelik”, Allen’in Hemfli-

relik Modeli veya “Tamamlay›c› Hemflirelik”olarak adland›-

r›lm›fl daha sonra Moyra Allen ve arkadafllar› modele ge-

tirdikleri iyilefltirmelerle “Sa¤l›k ve Hemflireli¤in Geliflimsel

Modeli” ismini vermifllerdir. Model Kanada’da genifl bir

çevrede kabul görmüfltür ve di¤er hemflirelik uygulama

alanlar› için yararl› bir çerçeve olarak tan›nm›fl, test edilmifl

ve farkl› sa¤l›k kurumlar›nda uygulamaya geçirilmifltir (11-

15). Temel hedefi, birey ve ailesinin sa¤l›¤›n› gelifltirmek,

güçlendirmek ve sürdürmek olan model, “Geliflimsel Sa¤-

l›k Kavramsal Çerçevesi” (GSKÇ) olarak adland›r›lan görüfl

do¤rultusunda yap›land›r›lm›flt›r (16).

Bireye yard›m etmeye odakl› MHM’de birey ve bireyin

iliflkide bulundu¤u önemli kifliler bir bütündür ve birey/ai-

lesi çevresiyle sürekli etkileflim içinde bulunan aç›k bir sis-

temdir (17). Modelde yard›m etme, bireyin ö¤renme po-

tansiyelini tan›mayla, do¤rudan sa¤l›kl› bafletme ve yaflam

deneyimlerinden ders ç›karma ile mümkün olur (18). Mo-

delde sa¤l›k “ö¤renme” ile oluflan bir durumdur. Birey, ai-

lesi ve çevresinden günlük yaflam deneyimleri arac›l›¤›yla

sa¤l›kl› olmay› ö¤renir. Bu nedenle aile sa¤l›kl› olmaya

odaklan›r ve sa¤l›kl› olmak için uygun ortam haz›rlar (8-18). 

MHM’de her insan, kendi çevresinin bir parças› olarak

ele al›nm›fl ve çevre kavram›, Bandura’n›n (1977) Sosyal

Ö¤renme Teorisinden etkilenerek aç›klanmaya çal›fl›lm›fl-

t›r. Bu teoride, ö¤renme insan ve çevresi aras›ndaki de-

vam eden etkileflimler yoluyla olur. Bu etkileflimler yaflam

için sa¤l›kl› ö¤renme yollar› sunar. Hemflirenin rolü ise ye-

ni ortamlar yaratarak veya var olan ortam› uyarlayarak bi-

reyin ö¤renmesini kolaylaflt›rmak, sa¤l›kl› davran›fllar ö¤-

renmede bireye yard›m etmek, bireye sa¤l›kl› sonuçlar ka-

zand›rmakt›r (18).

Di¤er hemflirelik modellerinde oldu¤u gibi, bu model-

de de, insan, sa¤l›k ve çevre kavramlar› tan›mlanm›fl,

hemflirelik kavram› ise insan›n ayr›lmaz bir parças› olarak,

“çevre” bölümünde ele al›nm›flt›r (13).  Modelde “çevre”
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kavram› içinde tan›mlanan  hemflirelik sa¤l›k etkileflimleri-

ni teflvik eden etkileflimlerin bilimi olarak görülür. Hemfli-

renin temel görevi, aktif ö¤renme süreciyle birey/ailelerin

potansiyellerini gelifltirmeye yard›mc› olarak sa¤l›k yöneti-

mini teflvik etmektir (19,20). Hemflireler bireylerin sa¤l›k

düzeyini art›rma ve hastal›klar›n› iyilefltirme süreçlerinde;

Nightingale’in “Hayat›n Kanunlar›” olarak tabir etti¤i ve

insano¤lunun hastal›k ve travmatik olaylar gibi çeflitli zor-

luklar karfl›s›nda uyumunu artt›ran baz› ilkelerden yararla-

n›rlar (7). Bu ilkeler Tablo 1’de verilmifltir.

MHM’de hemflirelik kavram› içinde sa¤l›¤› gelifltiren et-

kileflimler, hemflirenin oldu¤u gibi birey/ailesinde sürekli

de¤iflimi ve devam eden ö¤renme sürecini ifade eder.

Hemflirenin birey/ailesinin sa¤l›kl› olmay› ö¤renmesindeki

rolü; iflbirlikçi, kolaylaflt›r›c›, kat›l›mc› ve uyar›c› olmal›d›r.

Birey ve ailesiyle iflbirli¤i içerisinde gerçeklefltirilen sa¤l›¤›

gelifltiren teknikler flunlard›r: gözlem yapma ve paylaflma;

fark›ndal›k yaratan sorular sorma; konuflma ve dinleme;

bilgi edinme ve paylaflma; amaç belirleme; karar verme;

plan yapma; ortaya at›lan fikirlerin test edilmesi ve al›nan

kararlar› ve eylemlerin sonuçlar›n› birlikte de¤erlendirme-

dir. Ailenin güçlendirilmesi ise MHM’nin en önemli bile-

flenlerinden biridir (8).

MHM gibi daha yeni modeller, güçlendirmeyi vurgu-

lam›fllar ve güçlendirmeyi merkez bilefleni olarak kullan-

m›fllard›r. Modele göre hemflireler birey ve ailenin güçlü

yönlerine odaklanmal› ve kaynaklar›n› bulmalar›nda onla-

ra yard›m etmelidir (21). Birey ve ailesinin amaçlar›na ula-

flabilmeleri ya da problemlerini çözebilmeleri için güçlü

yönlerini ortaya ç›karmaya yarayan yaklafl›mlar; güçlü

yönleri tan›mlamak ve bununla ilgili geribildirim vermek,

güçlü yönleri gelifltirmek ve güçlü yönlerini keflfetmeleri-

ni sa¤lamakt›r (22). 

Diyabet öz yönetim e¤itiminin; kuramsal bir teori-

ye/modele dayal› yap›lmas› önerilmektedir. 3 Modellerin,

diyabetli hastalar›n aktif kat›l›m› ve öz yeterliliklerini gelifl-

tirmek için cesaretlendirdi¤i, öz yönetim becerilerinin et-

kinli¤ini ve sonuçlar›n› artt›rd›¤› gösterilmifltir (23,24). 

Olgu

5 y›ld›r tip 1 Diabetes Mellitus (DM) tan›s› ile takipli 18

yafl›nda bayan hasta AA 9 ayd›r insülin pompa tedavisiyle

takip edilmektedir. Beden kitle indeksi 27.2 kg/m2 olan

hastan›n metabolik bulgular›; Glukoz: 144 mg/dl, Kreatin:

0,79 mg/dl, Kreatin klirensi: 149,4 ml/dk, Mikroalbumin

(spot idrarda): 50,7 mg/dl, CRP: 12,9 mg/L, HbA1c:

%13,9, Potasyum: 3,46 mmol/L,  ‹drarda keton +1, ‹drar-

da Glukoz +3’dür. Hasta son bir hafta içinde düzenli kapil-

ler kan glukoz düzeyi takibi ve insülin pompa setinden sü-

rekli insülin infüzyonu kontrolünü yapmam›fl ve bulant›,
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TTaabblloo  11:: McGill Hemflirelik Modeli

GGeelliiflfliimmii  YYöönnlleennddiirreenn    ZZiihhnniinn  ‹‹flfllleeyyiiflfliinnddee  AAllaannllaarr››nn  
PPrreennssiipplleerr  vvee  MMeekkaanniizzmmaallaarr  BBiirrbbiirriiyyllee  ‹‹lliiflflkkiillii  AAllaannllaarr BBüüttüünnlleeflflttiirriillmmeessii
((YYaapprraakkllaarr)) ((TTaaçç  yyaapprraakkllaarr)) ((‹‹ttiiccii  ggüüççlleerr))
• Öznel anlam • Biliflselalan • Düzenleme-Özdenetim
• Bilinçlendirme • Duygusal alan (Özdenetim, fizyolojik uyar›lmay› yönetme, duygular,
• Karfl›l›kl›k • Sosyal alan kendini kontrol, kendini yönetme, dikkat gibi iflleyifl
• Esneklik • Manevi-ahlaki alan ve süreçlerden sorumludur.)
• Esenli¤e ulaflmaya uygunluk • Ba¤lanma
• Çözüm seçenekleri oluflturma (Bireyin öz yeterlili¤ini ve yetkinli¤ini artt›r›r.)
• De¤iflim süreklilik-de¤iflmezlik • Bafla ç›kma 
• Zaman- deneyim zamanlamas› (Bireyin stresle nas›l mücadele etti¤i 
• Paylafl›lmayan ortamlar ve onu nas›l de¤erlendirdi¤i ile ilgilidir.)
• ‹liflkili yaflant›lar



kusma, hafif bilinç bulan›kl›¤› flikayetleriyle klini¤imize bafl-

vurmufltur. Diyabetik ketoasidoz tablosuyla klini¤imizde ta-

kibi yap›lm›flt›r. Hastan›n hastaneye yat›fl süresince de¤er-

lendirilen kan gaz› ve tam idrar tahlili bulgular› tablo 2’de

verilmifltir. Hastan›n olgu sunumu olarak sunulaca¤› bilgisi

paylafl›larak, anne ve kendisinden sözlü onam› al›nm›flt›r.

Hastan›n 11 yafl›nda tip 1 DM tan›l› bir erkek kardefli de

vard›r. Babas› ifli nedeniyle haftan›n 4 günü flehir d›fl›nda

bulunmakta, anne iki kardeflin diyabet yönetiminde destek

göstermekte ve duygusal tükenmiflli¤ini ifade etmektedir.

Olgu hastaneye yat›fl öncesindeki t›bbi takibi süresince, di-

yabet e¤itim hemfliresiyle sürdürülen bireysel görüflmele-

rinde ço¤u zaman diyabet öz yönetimini sürdürmede ba-

flar›s›zl›¤›n› sözel ifadeleriyle kabul etmifltir. Geçmifl zaman

içinde s›kl›kla metabolik kontrollerini ihmal etmifl genellikle

ailesinin bask›s›yla gönülsüz kontrollerine gelmifltir. Kont-

rollerinde k›sa ve ilgisiz tav›rlar›yla bireysel görüflmelerini

sürdürmüfl, bir dönem psikiyatri deste¤ini de gönülsüz ve

düzenli olamamakla birlikte kabul etmifltir. Bu süreç içeri-

sinde ald›¤› depresyon tan›s› neticesinde farmakolojik te-

daviyi ve düzenli takip sürecini sürdürmek istememifltir. 

Olgu arkadafllar› ve ö¤retmenleriyle olan sosyal yafla-

m›nda olumlu iliflkiler sürdürürken, okul revir hemfliresiy-

le etkili iletiflim içinde olmay› tercih etmemekte, aile birey-

leriyle iletifliminde ise ço¤u zaman çat›flma yaflad›¤›n› ifa-

de etmektedir. Olgu sürekli insülin tedavisinin beden ima-

j› kayg›s›n› ald›¤› kilolar nedeniyle artt›rd›¤›n› ifade etmek-

te, kilo vermek istemesine ra¤men fiziksel aktivite düzeyi-

ni artt›rmak amaçl› spor faaliyeti sürdürmemektedir. Ayr›-

ca beslenme uyumuna dikkat göstermemektedir. 

Olgunun hastaneye yat›fl öncesi t›bbi takibi süresince,

diyabet e¤itim hemfliresi taraf›ndan anneyle olan bireysel

görüflmeler düzenli aral›klarla sürdürülmüfltür. Bu süreç

içerisinde anne di¤er çocu¤unun diyabet yönetiminde

daha etkili destek olabildi¤ini fakat k›z›yla iliflkisinde s›kl›k-

la çat›flma yaflad›¤›n› ve bu durumla bafletmede etkisiz

kald›¤›n› s›kl›kla ifade etmifltir. Anne eflinin de k›z›yla ileti-

fliminde çat›flma yaflad›¤›n›, o¤luyla daha etkili iletiflim

içinde oldu¤unu ifade etmifltir. 

McGill  Hemflirelik  Modeline  Göre  

Olgu  ‹çin  Planlanan  Hemflirelik  Bak›m›

McGill Hemflirelik Modeline göre olgunun diyabet öz

yönetimi deste¤i için kendi ve ailesiyle iflbirli¤i içerisinde

güçlendirme stratejileri önemlidir. Olgunun diyabet öz

yönetim deste¤i ve diyabetlinin güçlendirilmesinde

McGill hemflirelik modeli kapsam›nda uygulanan hemfli-

relik yaklafl›mlar› tablo 3’de verilmifltir. 

Olgu için diyabet öz yönetiminde kendisinin ve ailesi-

nin güçlü yönlerini tan›mlamak ve bunlarla ilgili geri bildi-

rimde bulunmak diyabet e¤itim hemfliresinin öncelikli

stratejisi olmufltur. Bu amaçla diyabet e¤itim hemfliresi

görüflmelerinde olgu ve annesine fark›ndal›k yarat›c› so-

rular sorarak bilgi edinme, amaç belirleme ve planlama

için yan›tlar aram›flt›r. Bu süreç de olguya sorulan sorular

flöyledir: Diyabetli olmakla ilgili ne hissediyorsun? Diya-

betli olmakla ilgili sence ailen neler hissediyor? Diyabetini

iyi yönetti¤ini düflünüyor musun? Ailen ya da arkadaflla-

r›n sana baz› fleyleri iyi yapt›¤›n› söyler mi? Bunlar neler-

dir? Olgunun annesine sorulan sorular ise: K›z›n›n diya-

betli olmas› ilgili ne hissediyorsun? K›z›n›n diyabetini yö-

netmesinde ona destek olabildi¤ini düflünüyor musun?

Ailen ya da arkadafllar›n sana baz› fleyleri iyi yapt›¤›n› söy-

ler mi? Bunlar nelerdir? Diyabet e¤itim hemfliresi bu soru-
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TTaabblloo  22::  Hastan›n kan gaz› ve tam idrar tahlili bulgular›

KKaann  GGaazz››  1188..1111..22001155 1199..1111..22001155
DDee¤¤eerrlleerrii SSaaaatt  0077::5599 SSaaaatt  1100::3355
PH (log [ H +] ) 7.10 7.36
PCO2 (mmHg) 21.8 42.5
PO2 (mmHg) 49 -
HCO3 (mmol/L) 6.7 23.9
SO2 (%) 86.9 -
Glukoz (mg/dl) 199 238
TTaamm  ‹‹ddrraarr  1177..1111..22001155 2211..1111..22001155
DDee¤¤eerrlleerrii SSaaaatt  2211::2277 SSaaaatt  0099::4488
Dansite 1,020 1,028
PH 6.5 7
Glukoz 3 + 3 +
Keton 2 + 1 +
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TTaabblloo  33:: Hastan›n diyabet öz yönetim deste¤i ve diyabetlinin güçlendirilmesinde 
McGill hemflirelik modeli kapsam›nda uygulanan hemflirelik yaklafl›mlar›

DDiiyyaabbeettlliinniinn  ggüüççllüü  yyöönnlleerriinnii  oorrttaayyaa  çç››kkaarrmmaakk  iiççiinn  ssttrraatteejjiilleerr
Güçlü yönleri Diyabet öz yönetimi deste¤inde hastan›n kendi güçlü yönlerini aç›klamas›na f›rsat verip, önceki zorlu 
tan›mlamak ve durumlarla nas›l bafla ç›kt›¤›n› fark etmesi, etkili olan bafla ç›kma mekanizmalar›n› flimdiki durumda da 
bununla ilgili kullanmas› için teflvik edilmesi sa¤lanm›flt›r. Aile içindeki bireylerin tek tek ve bir aile olarak güçlü 
geribildirim yönleri ve yeterlilikleri sorularak amaca ulaflabilmek için neleri, nas›l yapabildikleri ile ilgili bilgi 
vermek al›nm›flt›r. Böylelikle hasta ve ailenin önceki zorlu durumlarla nas›l bafla ç›kt›¤› ö¤renilerek, etkili olan 

baflaç›kma mekanizmalar›n› flimdiki durumda da kullanmalar› için gerekli teflvik sa¤lanm›flt›r. 
Aileyle iflbirli¤i içinde diyabetlinin yeterliliklerinin ve güven duygusunun artt›r›lmas›yla de¤iflim 
hedeflenmifltir. 
(Öznel anlam, Bilinçlendirme, Karfl›l›kl›k, Duygusal alan, Düzenleme-Özdenetim)

Güçlü yönleri Diyabetli ve ailesinin var olan güçlü yönlerinin di¤er olas› durumlarda da kullan›lmas›na yard›m etmek,
gelifltirmek eksiklikler içindeki olas› güçleri gelifltirmek, bilgi ve yeterlili¤i gelifltirmek, böylece diyabetlinin 

güçlendirilmesine katk› sa¤lanmas› hedeflenmifltir. 
• Hastan›n sosyal çevresi kadar ailesiyle de etkin zaman geçirmesi ve ortak zevk ald›klar› 

programlar planlamalar› böylece ailevi ba¤lar›n› gelifltirerek, diyabetiyle yaflam kalitesini 
artt›rabilece¤i önerilmifltir. 

• Anne ve baban›n diyabet öz yönetim deste¤inde çocuklar›na olan yaklafl›mlar›ndaki 
motivasyonlar›n› güçlendirecek stratejiler belirlemeleri önerilmifltir. 
(Biliflsel yeniden biçimlendirme, Çözüm seçenekleri oluflturma, Ba¤lanma)

Güçlü yönlerini Diyabetlinin öz yönetim deste¤i ve diyabetlinin güçlendirilmesinin her aflamas›nda, ailenin güçlü 
keflfetmesini yönlerini problem çözmekte veya amaca ulaflmakta nas›l kulland›¤› de¤erlendirilmifltir. 
sa¤lamak • Ailenin, hastan›n sosyal çevresiyle iflbirli¤i içinde diyabetlinin güçlendirilmesinde roller 

üstlenmesi önerilmifltir. 
• Stresle bafl etme yöntemleri gelifltirmeleri ve birlikte sosyal paylafl›m alanlar› yaratmalar› önerilmifltir.

(Çözüm seçenekleri oluflturma, Sosyal alan, Bafla ç›kma)
DDiiyyaabbeettlliinniinn  kkaayynnaakkllaarr››nn››  hhaarreekkeettee  ggeeççiirrmmeekk  iiççiinn  ssttrraatteejjiilleerr
Kaynaklar›n Alg›lama, fark›ndal›k, gözlem, sorgulama gibi yaklafl›mlarla diyabetlinin çekirdek ve genifl aile 
tan›mlanmas› bireyleriyle yeterli etkileflimi sa¤lamas› planlanm›flt›r.

• Hastan›n güven duydu¤u aile bireylerini ya da sosyal iliflkilerini destekleyici giriflimlerde 
bulunmas› önerilmifltir.

• Hastan›n kendisinde stres yaratan faktörleri/ kiflileri belirlemesi ve iliflkilerinde bafla ç›kma 
stratejileri belirlemesi önerilmifltir. 
(‹liflkili yaflant›lar, Sosyal alan, Düzenleme –Özdenetim)

Kaynaklar› Ailesinin enerji düzeyi, emosyonel iyilik hali, kaynaklar› (takip ve bak›m, ortak aktivite alanlar›, 
kullanmak ve beslenme, stresle bafla ç›ka vb)  harekete geçirmede önceki deneyimleri gibi faktörler, kimin daha 
harekete geçirmek aktif rol üstlenece¤ini belirler. Bu nedenle kaynaklar› kullanmadaki bilgi ve becerilerini gelifltirmenin 

yan› s›ra özgüvenlerini de artt›raca¤›ndan dolay›, ailenin diyabetlinin güçlendirilmesinde daha aktif 
rol almas› sa¤lanm›flt›r.

• Hastan›n güçlendirilmesinde aileyle birlikte ne yap›lmas› gerekti¤i, hangi problemlerin 
artaca¤›, bu problemlerin nas›l yönetilece¤i, kullan›lacak kaynaklar ve kaynaklar›n etkinli¤i 
de¤erlendirilmifltir. 
(Esenli¤e ulaflmaya uygunluk, Manevi-ahlaki alan, Ba¤lanma)

Kaynaklar›n düzenli Diyabetlinin öz yönetim ve güçlendirilmesinde d›fl kaynak (diyabet ekibi ve sa¤l›k profesyonelleri) 
kullan›m›n›n kullan›m faydalar›n› maksimize etmek, problemleri minimize etmek için ailenin kaynak kullan›m 
sa¤lanmas› problemlerini tan›mlamas› sa¤lanm›fl ve çözüm stratejileri oluflturulmufltur. 

• Stres yaratacak kaynaklar›n yenileriyle de¤ifltirilmesi önerilmifltir. 
(Zaman ve deneyim zamanlamas›)



larla olgu ve annesinin güçlü yönlerini aç›klamas›na f›rsat

vermifl, böylelikle hasta ve ailesinin önceki zorlu durum-

larla nas›l bafla ç›kt›¤›n› fark etmesini sa¤layarak, etkili

olan bafla ç›kma mekanizmalar›n› benzer flekilde kullana-

bilmeleri amac›yla cesaret kazanmalar›n› sa¤lam›flt›r. 

Güçlü yönlerin tan›mlanmas›, önemli bir stratejidir ve

basit tekniklerle yararl› sonuçlar üretilebilir. Hasta veya ya-

k›n› ile iflbirli¤i içerisinde onlar›n güçlü yönlerini vurgula-

mak, sa¤l›k personeli ile aile aras›ndaki iliflkileri gelifltirir ve

onlar›n bak›ma kat›lmalar›n› sa¤lar (16) Olgu ve annesi-

nin güçlü yönlerine yan›t biçimi, onlar›n kendileri ve ye-

tenekleri hakk›ndaki fark›ndal›klar›n›n artt›r›lmas›nda ve

kendilerini nas›l hissettikleri hakk›nda diyabet e¤itim hem-

fliresine önemli bilgiler sa¤lam›flt›r. Böylece diyabetlinin ai-

lesiyle birlikte güçlendirilmesinde katk› sa¤lam›flt›r. Baz› ai-

leler için güçlü yanlar›n keflfedilmesi bir sürpriz olabilir ve

kendileri hakk›nda daha fazla iç görü kazand›r›r. Bu du-

rum hemflirenin de hasta ve ailesi hakk›nda bilgilerini pe-

kifltirmesine ayr›ca katk› sa¤lar. 

Diyabet e¤itim hemfliresi olgu ve ailesinin güçlü yönle-

rini gelifltirmek amac›yla, diyabet yönetiminde zorluklarla

bafla ç›kmalar› konusunda bilgi ve yeterliliklerini artt›racak

stratejiler belirlemeye çal›flm›flt›r. Aileye k›zlar›n›n diyabet

öz yönetiminde yaflad›¤› güçlükler karfl›s›nda, duygu ve

davran›fllar›nda gözlemleyebilecekleri belirtilerini nas›l de-

¤erlendirece¤i, hangi durumda neye nas›l karar verecek-

leri ve ne zaman sa¤l›k profesyonelinden destek gerekti¤i

gibi konularda yeni beceriler kazand›rmay› hedeflemifltir.

Ayr›ca ailenin güçlü yönlerini yeniden keflfetmesini sa¤la-

mak amac›yla sorular sormufltur. Bu amaçla olguya ve an-

nesine sorulan sorular flöyledir: Diyabetini daha etkili yö-

netmek amac›yla neleri daha iyi yapabilirsin? Kardeflinin

diyabetle yönetiminde ablas› olarak hangi konularda O’na

iyi bir örnek olabilirsin? Diyabet öz yönetiminde hangi ko-

nularda arkadafllar›ndan destek alabilirsin? K›z›n›n diyabet

yönetiminde O’na hangi konularda daha iyi destek olabi-

lirsin? K›z›n›n diyabet yönetiminde yaflad›¤› zorluklarda ai-

leden baflka kimden destek alabilirsin? Çocuklar›n›n diya-

betle yaflam›nda baflar› ve baflar›s›zl›klar›n› takdirle karfl›la-

yabilir misin? Diyabet e¤itim hemfliresi bu sorularla olgu

ve annesinin güçlü yönlerini yeniden keflfetmelerine yar-

d›mc› olmak amac›yla fark›ndal›k kazand›rm›flt›r. 

Hemflirenin güçlü yönleri tan›mlamakta kulland›¤› bir-

çok yaklafl›m (alg›lama, fark›ndal›k, gözlem, sorgulama gi-

bi) ayn› zamanda aile kaynaklar›n› tan›mlamada kullan›r

(16). Ailenin sosyal iliflkisinin kalitesi ve derinli¤i irdelenerek,

aile üyelerine iliflki kurduklar› kiflilerin resmi çizdirilebilir ve

“Kiminle vakit geçiriyorsunuz? Kimlere güveniyorsunuz?

Kimler sizi strese sokuyor?” gibi sorular sorarak, ba¤lant›la-

r›n›n do¤as› tespit edilir. Aileler bunu yaparken genellikle

keyif al›r (21). Hemflire aileyle olan iletifliminde olgunun ö¤-

retmenlerinden, arkadafllar›ndan ve okul revir hemfliresin-

den diyabet yönetiminde destek alabilece¤i önerisinde bu-

lunmufltur. Kaynaklar› harekete geçirmek amac›yla hemflire

ailenin diyabet yönetiminde problem yaflad›klar›nda kim-

lerle temas kurduklar›nda kendileri için en iyi fayda sa¤la-

yabilece¤ine karar vermelerinde de destek sa¤lam›flt›r. 

Kaynaklar› düzenlemede s›kl›kla problem çözme süreci

kullan›l›r. Ayr›ca d›fl kaynak kullan›m faydalar›n› maksimize

etmek, problemleri minimize etmek için aile ve hemflire

birbirine kaynak kullan›m problemlerini tan›mlar, Aileler,

d›fl kaynaklar›n süreklili¤ini yönetmede, zorluklarla karfl›la-

flabilir (21)  Diyabet e¤itim hemfliresi bu süreç içerisinde ai-

lenin, k›zlar›n›n diyabet yönetimiyle daha etkin mücadele

etmesi gerekti¤ini ve k›zlar›n›n güçlendirilmesinde önemli

destek sa¤layabileceklerini fark etmesini sa¤lam›flt›r.

Sonuç

DÖYE, diyabet tedavisinin önemli bir parças›n› olufl-

turmaktad›r. Diyabetli bireylerde diyabet yönetimi ve dav-

ran›fl de¤iflikli¤i için DÖYE gereklidir. DÖYE, e¤itim verile-

cek diyabetli bireylerin özelliklerine, e¤itimin amac›na, se-

çilecek e¤itim yönteminin avantaj ve dezavantaj›na göre

seçilmelidir (25). DÖYE’nin kuramsal bir modele dayal› ya-

p›lmas› ise diyabetli hastalar›n, hastal›klar›n›n yönetimine

aktif kat›l›m›n› sa¤layarak ve öz yeterliliklerini gelifltirmede

öz güvenlerini artt›rarak,  öz yönetim becerilerinin etkinli-

¤ini ve sonuçlar›n› artt›rmaktad›r. Böylece diyabetli bire-

yin güçlendirilmesine katk› sa¤lamaktad›r. 

Diyabetli birey ve ailesinin güçlendirilmesi çal›flmalar›-
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n›n etkili olabilmesi için; diyabetli birey ve ailesinin; güçlü

ve yetersiz yönleri ve diyabete bak›fl aç›lar› do¤ru de¤er-

lendirilmeli, sürekli e¤itim ve dan›flmanl›k hizmeti sa¤lan-

mal›, güven verilmeli, motivasyon ve uygun ortam sa¤-

lanmal›, sa¤l›k personelinin sürekli e¤itimine önem veril-

meli, etkin ekip çal›flmas› sa¤lanmal› ve sa¤l›k ekibi üyele-

ri araflt›rma yapmaya ve geliflmeye aç›k olmal›d›r (2). Güç-

lendirmeyi merkez bilefleni olarak kabul eden MHM ise

hemflirelerin bak›m verdikleri birey ve ailenin güçlü yönle-

rine odaklanarak, kaynaklar›n› bulmalar›nda onlara yar-

d›m etmeye dayal› bir modeldir (21).

Hastan›n klini¤imizde takip, tedavi ve taburculuk sonra-

s› sürecinde bireysel görüflmelerle DÖYE ve diyabet öz yö-

netim deste¤i sa¤lanm›flt›r. Diyabet yönetiminde do¤ru

bilgilerini pekifltirme ve eksik bilgileri tamamlama hedefiy-

le, bu süreçte ailenin de destek düzeyi artt›r›lm›flt›r.  ‹nsülin

pompa tedavisi kullanan bir diyabetlinin öz yönetim deste-

¤i ve diyabetlinin güçlendirilmesinde hemflirelik yaklafl›mla-

r›n› belirlemede MHM rehber olabilecek bir modeldir.
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OObbeessiittyy  RReellaatteedd  FFaaccttoorrss  iinn  
CCoorroonnaarryy  AArrtteerryy  DDiisseeaassee  PPaattiieennttss
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1Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Sa¤l›k Yüksekokulu Hemflirelik Bölümü, OSMAN‹YE
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ÖÖzzeett

KKoorroonneerr  AArrtteerr  HHaassttaallaarr››nnddaa  OObbeezziittee  ‹‹llee  ‹‹lliiflflkkiillii  FFaakkttöörrlleerr

AAmmaaçç::  Çal›flma; Koroner Arter Hastal›klar›n›n en önemli nedenlerinden olan obe-

zitenin, ülkemizdeki bölgesel düzeydeki farkl›l›klar›n belirlenmesinin gereklili¤inden

yola ç›karak, KAH hastalar›nda; obezite s›kl›¤›n› ve obeziteye etki eden demografik,

sosyokültürel, biyolojik ve davran›flla iliflkili faktörleri belirlemek amac›yla planlanm›fl

ve yürütülmüfltür.

GGeerreeçç  vvee  yyöönntteemm:: Araflt›rma evrenini, 2014 y›l› içerisinde Osmaniye’deki bir özel

hastanenin koroner anjiyografi ünitesinde, koroner anjiyografi ifllemi uygulanan tüm

hastalar oluflturdu (n:2500). Araflt›rman›n örneklem grubunu; 18 yafl ve üzeri, iletiflim

sorunu olmayan, sorular›n tamam›n› yan›tlayabilecek yeterlilikte olan, araflt›rmaya ka-

t›lmay› kabul eden 335 hasta oluflturdu.

BBuullgguullaarr:: Araflt›rmaya kat›lan hastalar›n; ço¤unlu¤u erkekti (%60.3) ve yafl ortala-

mas› 56.07±10.96 idi. 1., 2. ve 3. derece obezitenin; kad›nlarda, e¤itim düzeyi dü-

flük olanlarda, evli olanlarda, sigara kullanmayanlarda, do¤um say›s› fazla olanlarda,

genel olarak sa¤l›kl› beslenmeyenlerde ve düzenli fiziksel aktivite yapmayanlarda da-

ha s›k görüldü¤ü saptand› (p<0.05). Kilosu normal ve fazla kilolu olanlara göre obez

grupta yafl ortalamas› istatistiksel olarak daha yüksek bulundu (p<0.05).     

SSoonnuuçç::  Obeziteye neden olan faktörlerin, bizim çal›flmam›z kapsam›ndaki hastala-

r› da önemli düzeyde etkiledi¤i görüldü. KAH olan bireylerle ile yap›lan çal›flmam›z,

ülkemizde bölgesel düzeydeki farkl›l›klar›n belirlenmesi ve yap›lacak daha kapsaml› ça-

l›flmalara ›fl›k tutmas› aç›s›ndan önemli sonuçlara ulafl›ld›.

AAnnaahhttaarr  kkeelliimmeelleerr::  Obezite, Koroner Arter Hastal›klar›, Hemflirelik, Türkiye.

AAbbssttrraacctt

BBaacckkggrroouunndd::  This study was planned in order to determine the prevalence of

obesity in people with coronary artery disease and the demographic, socio cultural,

biological, and behavior related factors affecting obesity as a method of determining
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the regional differences in obesity in our country.

MMeetthhooddss:: The universe of the study consisted of all pa-

tients diagnosed with CAD within the year of 2014 in the

Osmaniye a Private Hospital (n=2500), while the sample of

the study consisted of patients who were 18 years of age

and above, of sufficient ability to answer all of the questi-

ons, and agreed to participate in the study (n=335).

RReessuullttss:: Most of the patients, who had an average

age of 56.07±10.96 were male (60.3%). Obesity of the

1st, 2nd, and 3rd degrees was determined to be seen more

frequently in women, people with lower education le-

vels, married people, people who didn’t smoke, people

who had a larger number of births, people who gene-

rally didn’t keep a healthy diet, and people who didn’t

perform regular physical activity (p<0.05). The average

age of the obese group was found to be higher when

compared to those who had normal weight or those

who were overweight (p<0.05).

CCoonncclluussiioonnss:: Factors that cause obesity were seen to

affect the patients within our study group as well on an

important level. In our study, which was performed with

CAD, important results were reached with regard to de-

termining regional differences in our country and with

regard to guiding more comprehensive studies  that can

be performed in the future.

KKeeyy  WWoorrddss::  Obesity, Coronary Artery Disease, Nur-

sing, Turkey

Introduction

Obesity is a widely seen health problem in almost

every society, and is identified as a global epidemic by the

World Health Organization (WHO) since 1997 (1). Obe-

sity is defined as “the fat tissue increasing in a manner that

may have negative implications on health (2). According

to data from WHO, there are over 400 million obese pe-

ople and about 1.6 billion overweight people in the

world, with these numbers being expected to rise to 700

million and 2.5 billion respectively by 2015 (3). In Turkey,

according to a study conducted by the Health Ministry

and the General Directorate of First Step Health Services,

the incidence of obesity in women is 41%, which is mo-

re than males (20.5%). The total prevalence of obesity is

30.3% (Obesity prevention and control program (2010)

(4). Parallel to most of the world, obesity is an important

public health problem in our country. Being overweight

and obese comes fifth in the global death risks list (5). The

Turkish Endocrinology and Metabolism Institution lists the

factors affecting the development of obesity as follows:

1.  Demographic  factors

a.  Age:  Obesity increases with age

b.  Gender:  Seen more frequently in women

c.  Ethnicity: Societies have differences

2.  Socio  cultural  factors

a.  Education  level  and  income:  In developed societi-

es, obesity increases with decreasing education levels

and income.

b.  Marital  status:  Marriage causes obesity

3.  Biological  factors

a.  Number  of  births  given:  Each birth causes a weight

gain of approximately 1 kg.

4.  Behavior  related  factors

a.  Food  intake:  Cafeteria style nutrition (consumption

of fast food) increases obesity significantly

b.  Smoking: Quitting smoking causes weight gain

c.  Alcohol  consumption: Is closely related to weight

gain

d. Physical activity (exercise) insufficiency (6). 

According to the Heart Diseases and Risk Factors in

Turkish Adults 2009 report, coronary artery disease co-

mes first as cause of death in  both males and females in

our country and CAD related deaths is higher that all Eu-

ropean countries. Again, according to the Heart Diseases

and Risk Factors in Turkish Adults 2009 report, the avera-

ge prevalence is reported to be 13.9% in males and

12.1% in females with the risk of CAD rising 6.4% every

year since 1990 and the lifestyle changes of the Turkish

people is reported to have an effect on this (7). Today,

obesity is accepted as an independent risk factor in all

types of mortality in people with CAD. Both being over-
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weight and obese are related to risk of death in CAD (8).

The condition causing diabetes, having effects on lipid le-

vels, and causing hypertension are all signs that obesity

is an important factor in CAD development (9). Thus, it is

important to fight obesity and treat obesity in an approp-

riate manner to prevent the formation of CAD (10). Nur-

ses, who play a key role in preventing obesity and imp-

roving health, lead the fight in decreasing the risk of obe-

sity by weight counseling and incentivizing healthy li-

festyle behaviors such as feeding with breast milk, physi-

cal activity, and a balanced diet (11). For these reasons,

knowing the risk factors that cause obesity will guide us

nurses in fighting obesity. When the literature was exa-

mined, only one study (12) that examined the demog-

raphic, socio cultural, biological, and behavior related

factors that affect obesity in CAD patients was found

even though the prevalence of obesity, certain risk fac-

tors, and the factors affecting obesity in the general po-

pulation were all previously researched (12-18).

This study, which we planned by starting from this in-

sufficiency, was planned and performed in order to de-

termine the prevalence of obesity in people with coro-

nary artery disease (CAD) and the demographic, socio

cultural, biological, and behavior related factors affecting

obesity as a method of determining the regional differen-

ces in obesity, which is defined as one of the most impor-

tant reasons for CAD, in our country.

Method

This descriptive study was performed in the Osmani-

ye a Private Hospital Cardiology Clinic between January

and May 2014. The universe of the study consisted of all

patients diagnosed with CAD within the year of 2014 in

the Osmaniye a Private Hospital (n=2500). In sample se-

lection power analysis, which is a method ensuring the

validity, reliability, and accuracy of research results, was

used. How many patients the sample should be formed

of was determined in order to provide results in a 95%

confidence interval with d=0.05 sample error. In the po-

wer analysis, the sample volume was found to be

n=333. The sample of the study consisted of 335 coro-

nary artery patients.

Inclusion criteria were being 18 years of age and abo-

ve, having no communication problems, being of suffici-

ent ability to answer all of the questions, and agreeing to

participate in the study.

Data  collection

Data was collected using a questionnaire formed by

the researchers. There were 11 questions regarding de-

mographic (age, gender) socio cultural (education level,

income, marital status), biological (number of births gi-

ven) and behavioral factors (healthy diet, physical activity

status, smoking, alcohol use) and BMI. Questions in the

questionnaire were completed via face to face interviews.

BMI, which is the most widely used method in the

grading of obesity in epidemiologic studies, was used in

this study. BMI is calculated by dividing body weight in

kilograms to height squared as square meters.  The obe-

sity classification of the USA National Institute of Health

according to BMI was shown in Table 1 (19)

Data  evaluation

Data obtained from the study was evaluated in a

computerized environment using the SPSS 21.0 statistics

program. Descriptive data was given as arithmetic avera-

ge ± standard deviation, numbers, and percentages. For

examining the relationships between variables, the chi

squared independency test and one way ANOVA analy-

sis were used. Data was evaluated in a 95% confidence
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TTaabbllee  11:: Obesity classification according to 
Body Mass Index

CCllaassssiiffiiccaattiioonn  BBMMII
Underweight >18.5 
Normal weight 18.5-24.9
Overweight 25-29.9
Obese  1st degree 30-34.9
Obese  2nd degree 35-39.9
Obese  3rd degree (morbid) >40



interval with a meaningfulness of p<0.05.

Ethical  considerations

Written permission from the Hospital Chief Physici-

an’s Office was taken for the study. We ran the

study according to the Helsinki Declaration (20). 

Results

The distribution of demographic characteristics

(age, gender), socio cultural (education level, inco-

me, marital status), biological (number of births gi-

ven) and behavioral factors (healthy diet, physical

activity status, smoking, alcohol use and BMI) affec-

ting obesity development in CAD patients in our

study was given in Table 2.

The distribution of factors affecting obesity deve-

lopment in the coronary artery disease patient gro-

up that participated in the study was given in Tab-

le 2. When demographic factors were examined, it

could be seen that most (60.3%) of the patients,

who had an average age of 56.07±10.96, were

male. When examined with regard to socio cultu-

ral and biological factors, it was seen that most of

the patients were elementary school graduates

(49.2%) with medium levels of income (64.2%),

who were married (88%) and gave three or more

births (female patients) (42.9%). When behavioral

factors were examined, it was seen that most of

the patients (81%) had a BMI of 25 kg/m2 or abo-

ve. This shows that most of the patients were eit-

her overweight or obese. Nearly half of the pati-

ents (54.3%) stated that they sometimes eat he-

althy and sometimes perform physical exercise

(52.5%). The rate of people who never performed

physical activity was 30.1%. 32.8% of the patients

smoked, and a vast majority (92.8%) didn’t use al-

cohol.

Demographic (age, gender), socio cultural (educa-

tion level, income, marital status), biological (num-

ber of births given) and behavioral factors (healthy
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TTaabbllee  22::  The distribution of the demographic characteristics 
and factors affecting obesity development

DDeemmooggrraapphhiicc  CChhaarraacctteerriissttiicc nn  %%
Gender

Female 133 39.7
Male 202 60.3

Age (years) Average Min-Max
56.07±10.96 29-84

SSoocciiooccuullttuurraall  FFaaccttoorrss NN %%
Education level

Illiterate 24 7.2
Literate 38 11.3
Elementary 165 49.2
High 83 24.8
University 25 7.5

Income level
Good 78 23.3
Medium 215 64.2
Poor 42 12.5

Marital status
Married 298 88.0
Single 37 12.0

BBiioollooggiicc  FFaaccttoorrss NN %%
Number of births given (n:133)

0 2 1.5
1 18 13.5
2 52 42.1
3 and above 57 42.9

BBeehhaavviioorr  rreellaatteedd  FFaaccttoorrss NN %%
Smoking status

smokes 110 32.8
doesn’t 191 57.0
quit 34 10.2

Alcohol Consumption status
Yes 26 7.8
No 309 92.2

Healthy Nutrition Perception
Usually eat healthy 132 39.4
Sometimes eat healthy 182 54.3
Don’t eat healthy 21 6.3

Physical activity status
Regular physical activity 58 17.4
Sparing physical activity 176 52.5
No physical activity 101 30.1

BMI (kg/m2)
<18.5 (thinf) 2 0.6
18.5-24.9 (normal) 62 18.5
25-29.9 (overweight) 155 46.3
30-34.9 (1st degree obese) 89 26.6
35-39.9 (2nd degree obese) 18 5.4
>40 (3rd degree obese) 9 2.7

BBMMII  ((kkgg//mm22)) AAvveerraaggee                MMiinn--MMaaxx
29.60±4.87      18- 43         

Categorical variables were presented as the number (percent), 
continuous variables were presented as mean ± standard deviation



diet, physical activity status, smoking, alcohol use) were

evaluated according to BMI in Table 3.

Obesity of the 1st, 2nd, and 3rd degrees was deter-

mined to be seen more frequently in women, people

with lower education levels, married people, people

who didn’t smoke, people who had a larger number of
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births, people who generally didn’t keep a healthy diet,

and people who didn’t perform regular physical activity

(p<0.05). The average age of the obese group was fo-

und to be higher when compared to those who had

normal weight or those who were overweight (p<0.05)

(Table 3).

Discussion

Obesity has been defined by the American Heart Or-

ganization (AHA) as a major risk factor for CAD (21). The

factors that cause obesity are also risk factors for CA.

Controlling factors that cause obesity will cause a reduc-

tion in CAD whether obesity is present or not.

In our study, 34.7% of coronary artery patients were

seen to be obese. In a study where Sonmez et al. (2002)

researched risk factors in CAD, 15% of males and 32% of

females were reported to be obese (12). 

Obesity of the 1st, 2nd, and 3rd degrees was deter-

mined to be seen more frequently in women, people

with lower education levels, married people, people

who didn’t smoke, people who had a larger number of

births, people who generally didn’t keep a healthy diet,

and people who didn’t perform regular physical activity

in our study. The average age of the obese group was

found to be higher statistically.

According to the “Turkey Nutrition and Health Study”

(2010) performed by the Ministry of Health in our co-

untry, the incidence of obesity in males was reported to

decrease with increasing education levels (22). In our

study, we found that obesity increased with decreasing

education levels and that women were under higher

risk. In the Turkish society, female form a high risk group

for obesity because of a lack of physical activity (22). Even

though it isn’t reported on the table, 27.2% of the pati-

ents in our study were unemployed housewives. Additi-

onally in our country, housewives consume high calorie

foodstuff that contain high fat and sugar such as cakes,

pies, and other pastries in reception days, which is a

common practice. Thus, both the lack of physical activity

and high calorie nutrition form important rsk factors for

our women. In a study by Molarius et al. (2000), a relati-

on between low education levels and high BMI was fo-

und in half of the males and almost all of the females

(14). In Efil’s (2005) study, increasing education levels in

nurses were found to meaningfully reduce BMI, waist cir-

cumference, and central obesity prevalence (13). These

results are parallel to our study. 

In Nyaruhucha et al. (2003) and Efil’s (2005) studies,

married adults were found to be more obese meaning-

fully. These results are similar to our studies. When the ef-

fect of number of births given on obesity were exami-

ned, the studies of Bastian et al (2005) and Efil (2005)

showed a casual relationship between increasing num-

ber of births and obesity free from other factors

(13,15,23).

Smoking status is closely related to weight gain (6).

32.8% of the patients in our study smoked, and 10.2%

quit smoking at some point. There was a statistically me-

aningful relationship between smoking and BMI, and the

prevalence of obesity in those who didn’t smoke or quit

smoking was higher when compared to those who smo-

ked. According to EUROASPIRE III Turkey results, the acti-

ve smoking rate among CAD patients was 23.1%. (24) In

various studies performed with CAD patients in our co-

untry (12,25,26). The rates of smoking varied between

38% and 65%. Although smoking is one of the most im-

portant and preventable CAD risk factors (27). There are

studies showing a negative correlation between obesity

and smoking. In studies conducted with different popu-

lations in our country, smoking was reported to have a

negative correlation with being overweight (17), the vis-

ceral fat accumulation was reported to reduce in Turkish

women who smoked (28). and smoking was reported to

seen more in males with lower BMI (12). As a result of

their study on 55000 women that took 8 years, Colditz

et al. (1992) showed that people who isn’t smoke gained

less weight than those who did or started during the

study (29). In their study, Molarius and Seidell (1997) re-

ported that quitting smoking caused an increase in the

BMI of males with high education levels (30). In a study
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where Yalu¤ et al. (2005) evaluated the “prevalence of

substance use and related factors in patients seeking tre-

atment for obesity”, male patients were found to have

higher BMI compared to female patients even though

they had a higher rate of smoking (31). In Onat et al.

(2007) study, overweight stomach was found to develop

in 6 years of monitoring in 170 women and 105 men

who were previously not overweight, and smoking mo-

re than 10 cigarettes a day was found to protect from

pot belly formation, with a 60% protection rate in males

(16). As it can be seen, studies performed to exhibit the

relationship between smoking, which is one of the CAD

risk factors, and obesity have produced different results.

These results show the need for different studies with lar-

ge samples to exhibit the effects of nicotine.

Although not statistically meaningful, 1st and 2nd

degree obesity was found to be seen more in alcohol

consumers. In the Heart Diseases and Risk Factors in Tur-

kish Adults study (2009), alcohol consumption was fo-

und to increase metabolic syndrome, abdominal obesity,

and blood pressure in Turkish males and decrease meta-

bolic syndrome in Turkish females, with the additional

impression that alcohol consumption in males increasing

coronary events (28). In a study by Cay›r et al. (2011), alt-

hough no meaningful relationship between alcohol use

and obesity was found, the rate of obesity in those who

consume alcohol regularly was found to be higher than

those who didn’t or drink sparingly (18). In a study by

Breslow and Smothers (2005), alcohol consumption was

shown to increase BMI in both males and females, and

alcohol was reported to contribute to increasing BMI

with sparingly used alcohol meaningfully causing a dec-

rease in BMI (32). In Tolstrup et al. (2005) study, a me-

aningful relationship between the BMI of men and wo-

men and the amount of alcohol consumed was found,

with frequent intake of low amounts of alcohol having a

negative relationship with BMI (33). This situation shows

that BMI increases with the total amount of alcohol con-

sumed and that consuming little amounts of alcohol spa-

ringly decreases BMI.

Nutritional practices, fast food consumption, and lack

of physical activity are also closely related to weight gain

(6). Today, our environment is full of unlimited, easily ac-

quirable, cheap, tasty foodstuff loaded with energy. The-

se environmental conditions cause high energy intake

and low energy consumption. Body mass increases with

positive energy balance (34). According to the results of

the “Turkey Nutrition and Health Study (2010)”, the rate

of people above 12 years of age who state that they re-

gularly exercise every day is 10.8% and this rate is higher

in males compared to females in every age category.

When evaluated with regard to age categories, most of

the individuals in every age category until 65 in week-

days and 51 in the weekends were found to pass at le-

ast 2 to 4 hours with sedentary activities.  In our study,

those who don’t perform regular physical activity and

those who don’t have healthy nutritional habits were fo-

und to have higher obesity rates as well. In a study Son-

mez et al. (2002) conducted with CAD patients, the rates

of performing regular physical activity were reported to

be 11% in males and 9% in females (12). In a study by

Savashan et al. (2015), nutritional habits and sedentary

lifestyle were found to have important roles in childhood

obesity (35). Being overweight is seen among males

most often in those with a sedentary lifestyle (36). In a

study conducted by Avflar et al. (2013) with students,

28.2% of the students stated they never participated in

sports (37), and Diez and Fortis (2010) found that only

11.2% of university students in Mexico were interested in

physical activity (38). In the Heart Diseases and Risk Fac-

tors in Turkish Adults study 2009, it was shown that as

sedentary lifestyle increases, the hypertension, metabolic

syndrome, and diabetes risk in our adults increases, and

this result stresses the necessity of researching this topic

further with regard to protection from coronary diseases

(7). The International Council of Nurses also stresses the

increase in the number of overweight and obese child-

ren, stating that in future years their risk of cardiovascu-

lar disease, hypertension, and diabetes will increase. For

this reason, nurses should raise awareness on factors ca-
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using obesity, and play an active role in the formation of

policies and programs to prevent obesity (39). Thus, in

order to decrease the risk of obesity, the changing nutri-

tional habits of the society should be taken into conside-

ration, individuals should be informed on healthy nutriti-

on, and people should be encouraged to perform he-

althy lifestyle behaviors, and nurses play important roles

in these aspects.

Limitations  of  the  study

The limitation of this study is that it only includes co-

ronary artery disease patients in the regional hospital

where it was performed. Thus, the results cannot be ge-

neralized to the whole Turkish population.

Conclusions  

Factors that cause obesity were seen to affect the pa-

tients within the scope of our study on an important le-

vel as well. In our study, which was performed with

CAD, important results were reached with regard to de-

termining regional differences in our country and with

regard to guiding more comprehensive studies that can

be performed in the future. Obesity is spreading throug-

hout the world like an epidemic, and it brings heavy lo-

ads to the economies of countries with increases in he-

alth expenditures. For this reason, each country must

form its own national health policy. Efforts to protect

from obesity form the basis of the struggle against this di-

sease. The important point is to protect from obesity, not

treat it well. Determining factors that affect the prevalen-

ce of obesity is important with regard to solving possible

health problems and taking the necessary precautions.

With their teaching and counseling roles, nurses are tho-

ught to be effective in the control and prevention of obe-

sity through raising awareness about obesity, prioritizing

individuals under high risk, and arranging prevention

and intervention efforts towards alterable risk factors.
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Diyabetli  Bireylerde  Uyku  Kalitesinin  De¤erlendirilmesi

Hemfl.  Dilek  GÜZEL11,  Prof.  Dr.  Sezgi  ÇINAR  PAKYÜZ22

1Bal›kesir Devlet Hastanesi Turgut Solak Binas› Dahili Birimler, BALIKES‹R
2Celal Bayar Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi Hemflirelik Bölümü ‹ç Hastal›klar› Hemflireli¤i, MAN‹SA

ÖÖzzeett
Bu çal›flman›n amac›; diyabetli bireylerde uyku kalitelerini de¤erlendirmektir. Çal›fl-

ma, Bal›kesir ilinde bulunan iki devlet hastanesinin dahiliye polikliniklerinde takip ve te-
davileri yap›lan 200 diyabetli birey ile gerçeklefltirildi. Çal›flma kapsam›na al›nan birey-
lerin %92 (n=184)’si Tip 2 diyabet tan›s› alm›fl olup, yafl ortalamas› 56,25±13,15 (20-
75) y›l, %63 (n=126)’ü erkek, %37 (n=74)’si kad›nd›r. Araflt›rma verilerinin elde edilme-
sinde Hasta Tan›t›m Formu, Pittsburgh Uyku Kalitesi ‹ndeksi (PUK‹) ve Uyku Sonras› De-
¤erlendirme Formu (USD) kullan›ld›. Verilerin istatistiksel analizinde; Pearson korelas-
yon testi ve student t-testi kullan›ld›. Diyabetli bireylerin uyku süresi ortalamas›n›n
7,22±1,43 saat oldu¤u, PUK‹’ne göre %74.5’inde uyku kalitesinin kötü oldu¤u, USD’e
göre %9’unda (n=18) çok fazla, %25.5’inde (n=51) fazla, %34,5’inde (n=69) orta de-
recede ve %30’unda (n=60) az uyku sorunu oldu¤u belirlendi. Kad›nlara göre erkek-
lerin uyku kalitesinin daha kötü oldu¤u, yafl artt›kça uyku kalitesinin bozuldu¤u sap-
tand›. Diyabet d›fl›nda baflka hastal›k varl›¤›nda ve noktüri nedeni ile uyku sorunlar›-
n›n artt›¤› bulundu. Diyabetli bireylerde gece uykusu, yatma zaman› ve uyanma za-
man› ile ilgili sorunlar artt›kça uyku kalitesinde de bozulma artmaktad›r. Buna göre; di-
yabetli bireylerde uyku durumunun de¤erlendirilmesi için uyku süresi ile birlikte uygun
ölçekler kullan›lmas› ve özellikle yafll›larda yeterli gece uykusunun sa¤lanmas› için ön-
lemlerin al›nmas› önerilmektedir. 

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr::  Diyabetli birey, uyku kalitesi, uyku sorunlar›.

SSuummmmaarryy
EEvvaalluuaatt››oonn  ooff  SSlleeeepp  QQuuaall››ttyy  iinn  DDiiaabbeettiicc  IInnddiivviidduuaallss
The study was carried out with 200 diabetic individuals whose follow-up and tre-

atment were carried out in the outpatient clinics of the two state hospitals in the pro-
vince of Bal›kesir. The mean age of the subjects was 56,25±13,15 (20-75) years, and
92% (n = 184) of diabetic individuals had diagnoses Type 2 diabetes mellitus, 63%
(n=126) were male and 37% (n=74) were females. Patient Presentation Form, Pitts-
burgh Sleep Quality Index (PUKI) and Post-Sleep Assessment Form (PSA) were used to
obtain the research data. Pearson's correlation test and student t-test were used for
statistical analysis of the data. The mean duration of sleep was 7,22±1,43 hours. It
was determined that 74,5% of diabetic individuals had poor sleep quality according
to PUKI, and 9% (n = 18) of diabetic individuals had too much sleep problems, 25,5
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% (n= 51) of them had excessive, 34,5% (n = 69) of them
had moderate and 30% (n = 60) of them had low sleep
problems according to PSA. It was determined that men
‘quality of sleep was worse than women, and sleep qu-
ality deteriorated as age increased. It was found that sle-
ep problems increased cause of presence of other illnes-
ses other than diabetes and the nokturia. Poorer quality
of sleep was associate with higher problem related to
night sleep, sleeping time and time to wake in diabetic in-
dividuals. According to this; it is suggested to use approp-
riate scales with sleep duration to evaluate sleep hygiene
in diabetic individuals, and to take precautions to ensure
adequate night time sleepiness, especially in the elderly.

KKeeyywwoorrddss:: Diabetic individual, sleep quality, sleep
problems.

GGiirriiflfl
Günümüzde, dünyada ve ülkemizde diyabetin görül-

me s›kl›¤› giderek art›fl göstermektedir. 2009 y›l›nda yap›-
lan Türk Eriflkinlerinde Kalp Hastal›¤› ve Risk Faktörleri
(TEKHARF) çal›flmas›n›n verilerine göre ülkemizde 2007-
2008 y›l› diyabet görülme s›kl›¤› 35 yafl üstü bireylerde
%11,3’dür. Tip 1 ve tip 2 diyabet görülme oranlar› bölge-
sel farkl›l›klar göstermektedir (1-4). 

Yaflam boyu süren bir hastal›k oldu¤undan dolay›
ölüm nedenlerindendir ve tedavi harcamalar›n›n fazla ol-
mas›ndan dolay› da önemli bir sa¤l›k sorunudur. Bu se-
beplerden tan› ve tedavisi önemlidir. Diyabet, hem hasta
bireyi hem de ailesini ve ayn› zamanda da ülkeyi etkileyen
ciddi bir sa¤l›k problemidir. Diyabetin topluma yükü art-
maktad›r. Komplikasyon oluflan bir diyabet hastas›n›n te-
davisi, komplikasyon oluflmayan bir diyabet hastas›na gö-
re 3 kat daha fazla maliyetlidir. Ayn› zamanda bireylerin
yaflam kalitesi ve süresi, ev ya da çal›flma ortam› olumsuz
yönde etkilenmektedir (5). Tüm dünyada diyabet ve
komplikasyonlar› sebebiyle 2013 y›l›nda 5,1 milyon insa-
n›n öldü¤ü belirtilmifltir (6).

Sürekli t›bbi bak›m gerektiren, kronik bir hastal›k olma-
s›ndan dolay›, diyabetli bireylerin hastal›¤›n›n gidiflat›n›,
plazma glikozunu, ilaçlar›n› ve tedavisini kontrol alt›nda
tutmas› gerekmektedir, aksi takdirde diyabet hastal›¤› y›llar
geçtikçe organlara ve sistemlere zarar verebilmektedir.

Kanda fazlalaflan glikoz özellikle dolafl›m sistemindeki sinir-
leri ve damarlar› etkileyebilmektedir. Bu nedenle de akut
ya da kronik komplikasyonlara sebep olabilmektedir (7,8).
Diyabetik hastalarda komplikasyonlar›n varl›¤›, yafl›n ilerle-
mesi ve s›k idrara ç›kma gibi nedenlerle uyku düzeni bo-
zulabilmektedir.

Uyku, insan yaflam›n›n üçte birini kaplamaktad›r, Uyku,
insan›n yaflam›n› sürdürebilmesi için temel ihtiyaçlardan bi-
ridir ve uyku kalitesinin kötü olmas› insan yaflam›n› olumsuz
yönde etkilemektedir. Kötü uyku kalitesiyle birlikte diyabetin
görülme oran›nda artmakta oldu¤u ve diyabetin uyku kali-
tesinde bozulmaya neden oldu¤u gösterilmifltir (9-11).

Tip 2 diyabetli hastalarda uyku kalitesi üzerine yap›lan
bir çal›flmada Bayram (2010) (12) diyabetli bireylerin ço-
¤unun kötü uyku kalitesine sahip oldu¤u, %82,5’inin uy-
ku kalitesinin kötü oldu¤u, %17,5’inin uyku kalitesinin iyi
oldu¤u, belirtilmifltir. Diyabetin süresinin artmas›yla kötü
uyku kalitesine sahip kifli say›s›n›n artt›¤› bulunmufltur. Ay-
n› zamanda komplikasyon oluflan hastalar›n, komplikas-
yon oluflmayan hastalara göre uyku kalitesinin kötü oldu-
¤u ortaya ç›km›flt›r. Yüksel’in de (2007) (13) yapt›¤› çal›fl-
mada da diyabetli bireylerin %76,7’sinin uyku kalitesinin
kötü oldu¤u bildirilmifltir. Gökp›nar’›n (2015) (14) çal›flma-
s›nda ise diyabetli bireylerin %91’inin kötü uyku kalitesine
sahip oldu¤u bildirilmifltir.

Literatür bilgilerinden ya da yap›lan çal›flmalardan yo-
la ç›k›larak diyabetli bireylerin ço¤unlu¤unun kötü uyku
kalitesine sahip oldu¤u belirtilmifltir. Bal›kesir ilinde böyle
bir çal›flma yap›lmad›¤›ndan, bu araflt›rman›n bu gereksi-
nime cevap verece¤i, diyabetli bireylere hemflirelik bak›m›
olufltururken uyku kalitesini de¤erlendirmeleri için fikir
oluflturaca¤›, ayn› zamanda literatüre katk› sa¤layaca¤› ve
sonraki zamanlarda da planlanacak araflt›rmalara bilgi su-
naca¤› düflünülmektedir. Bu çal›flman›n amac›; diyabetli
bireylerde uyku kalitelerini de¤erlendirmektir.

GGeerreeçç  vvee  YYöönntteemm
Bu araflt›rma; diyabetli bireylerin uyku kalitelerini de-

¤erlendirmek amac›yla yap›lan, kesitsel ve tan›mlay›c› tip-
te bir çal›flmad›r. 

Araflt›rma, Bal›kesir Atatürk Devlet Hastanesi ve Bal›ke-
sir Devlet Hastanesi Dahiliye ve Diyabet poliklini¤inde fiu-
bat 2016 - Haziran 2016 tarihleri aras›nda yap›ld›. 
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Araflt›rman›n evrenini, fiubat 2016 - Haziran 2016 ta-
rihleri aras›nda Bal›kesir Atatürk Devlet Hastanesi ve Bal›-
kesir Devlet Hastanesi Dahiliye ve Diyabet poliklini¤inde
baflvuran diyabet tan›s› ve tedavisi alan 200 diyabetli birey
oluflturdu. Araflt›rman›n örneklemini, veri toplama tarihle-
ri aras›nda iki hastanenin dahiliye ve diyabet poliklini¤ine
baflvuran ve belirtilen kriterlere uyan diyabetli hastalar
oluflturdu. Kat›l›mc›lar en az 6 ay önce tip 1 ve tip 2 diya-
bet tan›s› alan, 18-75 yafl aras›, kanser tan›s› almayan, di-
yabetik aya¤› olmayan, iletiflim problemi olmayan, çal›fl-
maya kat›lmaya gönüllü olan hastalardan oluflmaktad›r.

Araflt›rma verileri toplan›rken; Hasta Tan›t›m Formu,
Pittsburgh Uyku Kalitesi ‹ndeksi (PUK‹) ve Uyku Sonras› De-
¤erlendirme (USD) Formu kullan›ld›. Hasta tan›t›m formu
4 bölümden oluflmaktad›r. Birinci bölüm; Sosyo-demogra-
fik özelliklerden, ikinci bölüm; diyabet ile ilgili bilgilerden,
üçüncü bölüm; uyku al›flkanl›klar› ile ilgili bilgilerden, dör-
düncü bölüm; laboratuvar ölçümlerinden oluflmaktad›r.
PUK‹ 1989 y›l›nda Buysse ve ark. taraf›ndan uyku kalitesi-
ni de¤erlendirmek için gelifltirilmifltir. Ülkemizde ise 1996
y›l›nda geçerlik güvenirlik çal›flmas› A¤argün ve ark. tara-
f›ndan yap›lm›flt›r. Toplam 24 sorudan oluflmaktad›r.
USD formu da, uyku sorunlar›n› de¤erlendirmek için
Webb ve arkadafllar› taraf›ndan gelifltirilmifltir. Türkçe
uyarlamas› Ç›nar Mentefl ve arkadafllar› (15) taraf›n-
dan 1988 y›l›nda yap›lm›flt›r. 12 olumlu ve olumsuz
cevap içeren üç bölümden oluflmaktad›r. Birinci bö-
lüm, hastan›n yatma zaman›na iliflkin sorular› içerir,
ikinci bölüm, gece uyku kalitesini de¤erlendiren soru-
lar› içerir, üçüncü bölüm ise, uyanma zaman›na iliflkin
duygular›n› de¤erlendiren sorular› içermektedir.

Etik kurul onay› ve araflt›rman›n yap›laca¤› hasta-
neler için Kamu Hastaneler Birli¤i’nden araflt›rma izni
al›narak çal›flmaya baflland›. Kat›l›mc›lar› çal›flma ile il-
gili bilgilendirerek, bilgilendirilmifl yaz›l› onam formu-
nun imzalamas› sa¤land›. 

Çal›flmada elde edilen bulgular›n istatistiksel analiz
de¤erlendirilmesinde Statistical Package for Social Sci-
ences (SPSS) for Windows 20.0 program› kullan›ld›. 

Verilerin analizine; önce normal da¤›l›p da¤›lmad›k-
lar›na çarp›kl›k ve diklik katsay›lar› ile de¤erlendirilerek
karar verildi [PUK‹, Skewnes: 0.644, Kurtozis: 0.029
(±1.96), USD formu, Skewnes: 0.241, Kurtozis: -0.741

(0.731)]. Parametrik koflullar› sa¤lad›¤› görüldü. Analizlerde
Pearson korelasyon testi, student t-testi kullan›ld›.

BBuullgguullaarr
Araflt›rmaya dahil edilen 200 diyabetli bireylere ait ta-

n›t›c› özellikler ve hastal›¤a iliflkin özellikleri Tablo 1’de gös-
terildi.

Araflt›rma kapsam›na al›nan diyabetli bireylerin %63’ü
(n=126) erkek, %37’si (n=74) kad›nd›r. Bireylerin yafl orta-
lamas› 56,25±13,15 (20-75) y›l olup %87,5’i (n=175) evli,
%12,5’i (n=25) bekârd›r. Bireylerin %50’si (n=100) ilkö¤re-
tim mezunu, %6’s› (n=12) okuryazar de¤il, %4‘ü (n=8)
okuryazard›r. Araflt›rma yap›lan grubun %51’i ev han›m›,
%26’s› (n=52) emeklidir. Grubun %58’i (n=116) sigara
kullan›rken %19’u (n=38) sigara kullanmaktad›r. Grupta
hiç alkol kullanan bulunmamaktad›r. Bireylerin %92’si
(n=184) tip 2 diyabetli, %8’i (n=16) tip 1 diyabetlidir. Di-
yabet hastal›k süresinin ortalamas› 9,96±7,71 (1-39) y›ld›r.
Bireylerin %60’› (n=120) baflka bir hastal›¤a sahiptir,
%40’nda diyabet d›fl›nda baflka bir hastal›k yoktur. Baflka
bir hastal›¤a sahip olan bireylerin %51,4’ünde (n=72) hi-
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TTaabblloo11::  Diyabetli Bireylerin Tan›t›c› Özellikleri ve 
Diyabetle ‹lgili Bilgileri (N=200)

TTaann››tt››cc››  ÖÖzzeelllliikklleerr NN %%
Cinsiyet Kad›n 74 37,0

Erkek 126 63,0
Yafl 56.25±13.15* (Min:20,Maks:75,Ortanca:58)
Diyabet hastal›¤›n›n 9.96±7.71* (Min: 1, Maks: 39, Ortanca:8)
süresi (y›l) 
T›bbi tan› Tip 1 diyabet 16 8,0

Tip 2 diyabet 184 92,0
Baflka bir Evet 120 60,0
hastal›¤›n varl›¤› Hay›r 80 40,0
Di¤er bir hastal›¤›n KOAH 12 8,5
bulunma durumu Kronik böbrek hastal›¤› 3 2,1

Kronik kalp yetersizli¤i 33 23,5
Nörolojik hastal›klar 1 0,7
Romatizmal hastal›klar 3 2,1
Hipertansiyon 72 51,4
Kolesterol 4 2,8
Parkinson 1 0,7
Tiroid hastal›¤› 11 7,8
KOAH 12 8,5



pertansiyon, %23,5’inde (n=33) kronik kalp yetersizli¤i bu-
lunmaktad›r (Tablo 1). Bireylerin %74,0’› (n=148) düzenli
bir diyabet e¤itimi almam›flt›r.

Diyabetli bireylerin uyku al›flkanl›klar› ve özellikleri Tab-
lo 2’de gösterildi. Araflt›rma grubunun %73’ü (n=146) ak-
flamlar› kafeinli içecek içme al›flkanl›¤›na sahip ve %12,5’i
(n=25) diüretik ilaç kullanmaktad›r. Günlük uyku saati or-

talamas› 9,96±7,71’dir (3-12) ve %36’› (n=72) gündüz
uyuma al›flkanl›¤›na sahiptir. Bireylerin %86,0’› (n=172)
gece uykudan uyanmakta ve bunlardan %67,5’i (n=135)
gece 2 veya daha fazla uyanmaktad›r. Gece uyanan diya-
betli bireylerin %91,8’i (n=170) tuvalete gitmek için,
%5,9’u (n=11) su içmek için uyanmaktad›r (Tablo 2).

Diyabetli bireylerin uyku kalitesini de¤erlendirmeye yö-
nelik PUK‹ bileflenleri Tablo 3’de verildi. Diyabetli bireylerin
toplam PUK‹ puanlar› ortalamas› 6,65±2,69 olarak hesap-
land› (Tablo 3). Toplam PUK‹ puan› 0-21 aras›nda olup, el-
de edilen puan 5’ten büyük ise uyku kalitesi kötü olarak
kabul edilmektedir. Bu araflt›rma kat›lan diyabetli bireyle-
rin %74,5’i kötü uyku kalitesine, %25,5’inin iyi uyku kalite-
sine sahip oldu¤u saptand›.

Diyabetli bireylerin uyku sonras› de¤erlendirme puanla-
r› (USD) Tablo 4’de gösterildi. Buna göre; diyabetli bireyle-
rin USD ölçe¤i toplam puanlar› ortalamas›  5,40±2,78’dir
ve buna göre bireyler orta derecede uyku sorunu yafla-
maktad›r. Uyku sorunu bireylerin %90’›nda (n=18) çok faz-
la, %25,5’inde (n=51) fazla, %34,5’inde (n=69) orta dere-
cede ve %30’unda (n=60) az oldu¤u saptand›.

Uyku kalitesinin de¤erlendirildi¤i PUK‹ ve USD toplam
puan ortalamas› aç›s›ndan kad›n ve erkek diyabetli birey-
ler aras›nda istatistiksel olarak anlaml› fark bulundu
(t=3,740, p <0,001 ve t=2,921, p<0,01). Diyabet ile birlik-
te baflka hastal›¤› olan bireylerin PUK‹ puan ortalamas›
7,10±2,78, baflka hastal›¤› olmayanlar›n ise 5,98±2,43
olarak bulundu. Diyabet d›fl›nda baflka hastal›¤› olan ve

olmayanlar aras›ndaki PUK‹ puanlar› far-
k› ve uyku sonu de¤erlendirme puanlar›
fark› istatistiksel olarak anlaml›d›r
(t=2,909, p<0,01 ve t=2,517, p<0,01). 
Diyabetli bireylerde USD ölçek puanlar›
ile yafl, diyabet süresi ve HbA1C aras›n-
da istatistiksel olarak anlaml› bir korelas-
yon bulunmad› (p>0,05).  PUK‹ ölçek
puanlar› ile diyabet süresi ve HbA1C ara-
s›nda istatistiksel olarak anlaml› bir kore-
lasyon bulunmazken (p>0,05), yafl ile
aras›nda pozitif yönde zay›f korelasyon
bulundu (r=0,167, p<0,05)
Diyabetli bireylerde USD ölçe¤i ve alt
boyutlar› ile PUK‹ ve alt bileflenleri aras›n-
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TTaabblloo  22::  Diyabetli Bireylerin Uyku 
Al›flkanl›klar› ve Özellikleri (N=200)

UUyykkuu  AAll››flflkkaannll››kkllaarr››  vvee  ÖÖzzeelllliikklleerrii nn %%
Akflamlar› kafeinli içecek Evet 146 73,0
içme al›flkanl›¤› Hay›r 54 27,0
Diüretik ilaç Evet 25 12,5
kullanma durumu Hay›r 175 87,5
Gündüz uyuma Evet 72 36,0
al›flkanl›¤› Hay›r 128 64,0
Günlük uyku süresi (saat) 7,22±1,43*(Min:3, Maks:12, 

Ortanca:7,0)
Gece uykudan Evet 172 86,0
uyanma al›flkanl›¤› Hay›r 28 14,0
Gece uyanma 1 kez 37 18,5
s›kl›¤› durumu 2 ve üzeri 135 67,5
Gece uykudan Tuvalet 170 91,8
uyanma sebepleri Ac›kma 1 0,5

A¤r› 2 1,08
Su içme 11 5,9
Terleme 1 0,5

TTaabblloo  33:: Diyabetli Bireylerin Uyku Kalitesini 
De¤erlendirmeye Yönelik PUK‹ Bileflenlerin Da¤›l›m› (N=200)

PPUUKK‹‹  BBiilleeflfleennlleerrii OOrrtt..  ±±SSSS MMiinn--  MMaaxx OOrrttaannccaa//
MMeeddyyaann

Bileflen 1: Öznel Uyku Kalitesi 1,53±0,79 0-3 2,00
Bileflen 2: Uyku Latensi 0.69±1.00 0-3 2,00
Bileflen 3: Uyku Süresi 0,73±0,70 0-3 1,00
Bileflen 4: Al›fl›lm›fl Uyku Etkinli¤i 0,39±0,71 0-3 0,00
Bileflen 5: Uyku Bozuklu¤u 1,08±0,39 0-2 1,00
Bileflen 6: Uyku ‹lac› Kullan›m› 0,29±0,84 0-3 0,00
Bileflen 7: Gündüz ‹fllev Bozuklu¤u 0,92±0,96 0-3 1,00
Uyku Kalitesi Toplam Puan› 6,65±2,69 2-15 6,00
Kötü Uyku Kalitesi %74,5 
‹yi Uyku Kalitesi %25,5



daki korelasyon Tablo 5’de gösterildi.
Öznel uyku kalitesi ile yatma zaman›, gece uyku kalite-

si, uyanma zaman› ve toplam uyku sonu de¤erlendirme
puanlar› aras›nda pozitif yönde anlaml› korelasyonlar bu-
lundu (p<0,001).

Uyku latensi ile uyanma zaman› puan› aras›nda istatis-
tiksel olarak anlaml› bir korelasyon bulunmazken
(p>0,05), uyku latensi ile yatma zaman›, gece uyku kalite-
si ve toplam uyku sonu de¤erlendirme puanlar› aras›nda
pozitif yönde anlaml› korelasyonlar bulundu (p<0,001,
p<0,001 ve  p<0,001).

Uyku süresi ile uyanma zaman› aras›nda anlaml› kore-
lasyon bulunmazken (p>0,05) uyku süresi ile yatma zama-

n›, gece uyku kalitesi ve toplam uyku sonu de¤erlendirme
puanlar› aras›nda istatistiksel olarak anlaml› korelasyonlar
bulundu (p<0,05, p<0,01 ve p<0,01).

Al›fl›lm›fl uyku etkinli¤i ile uyanma zaman› puan› aras›n-
da istatistiksel olarak anlaml› bir korelasyon bulunmazken
(p>0,05), al›fl›lm›fl uyku etkinli¤i ile yatma zaman›, gece
uyku kalitesi ve toplam uyku sonu de¤erlendirme puanla-
r› aras›nda pozitif yönde anlaml› korelasyonlar bulundu
(p<0,001, p<0,001 ve p<0,001).

Uyku bozuklu¤u ile yatma zaman›, gece uyku kalitesi,
uyanma zaman› ve toplam uyku sonu de¤erlendirme pu-
anlar› aras›nda pozitif yönde anlaml› korelasyonlar bulun-
du (p<0,01, p<0,001).

Uyku ilac› kullan›m› ile gece uyku kali-
tesi, uyanma zaman› ve toplam uyku
sonu de¤erlendirme puanlar› aras›n-
da istatistiksel olarak anlaml› bir kore-
lasyon bulunmazken (p>0,05), yatma
zaman› ile anlaml› korelasyon bulun-
du (p<0,01). 
Gündüz ifllev bozuklu¤u ile yatma za-
man› puanlar› aras›nda anlaml› korelas-

yon bulunmazken (p>0,05)
gece uyku kalitesi, uyanma
zaman› ve toplam uyku so-
nu de¤erlendirme puanlar›
aras›nda anlaml› korelasyon-
lar bulundu (p<0,01,
p<0,001 ve p<0,01).
Toplam PUK‹ puan› ile yat-
ma zaman›, gece uyku kali-
tesi, uyanma zaman› ve
toplam uyku sonu de¤er-
lendirme puanlar› aras›nda
pozitif yönde ileri düzeyde
anlaml› korelasyonlar bu-
lundu (p<0,001, p<0,001,
p<0,001 ve p<0,001).

TTaarrtt››flflmmaa
Araflt›rmaya kat›lan diyabetli
bireylerin yafl ortalamas›
56.25±13.15 y›l olarak bu-
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TTaabblloo  44:: USD Ölçe¤i Puanlar›na Göre Uyku Kalitesinin De¤erlendirmesi (N=200)

UUSSDD  ÖÖllççee¤¤ii  vvee  AAlltt  BBooyyuuttllaarr›› OOrrtt..  ±±SSSS MMiinn--  MMaakkss OOrrttaannccaa//MMeeddyyaann
Yatma zaman› 2,02±1,04 0-4 2,00 
Gece uykusu 2.00±1,21 0-4 2,00
Uyanma zaman› 1,38±1,30 0-4 1,00
Toplam Uyku Sonras› 5,40±2,78 0-12 5,00
De¤erlendirme

TTaabblloo  55::  USD Ölçe¤i ve Alt Boyutlar› ‹le PUK‹ Ve Alt Bileflenleri Aras›ndaki Korelasyon (N=200)

ÖÖllççeekklleerr UUSSDD
PPUUKK‹‹ PP11  PP22 PP33 TTooppllaamm  

((YYaattmmaa  ((GGeeccee  UUyykkuu)) ((UUyyaannmmaa  UUSSDD
ZZaammaann››)) ZZaammaann››))

Bileflen 1 r=0,254 r=0,484 r=0,774 r=0,669
Öznel Uyku Kalitesi p= 0,000 p= 0,000 p= 0,000 p= 0,000
Bileflen 2 r=0,628 r=0,373 r=0,134 r=0,460
Uyku Latensi p= 0,000 p= 0,000 p= 0,059 p= 0,000
Bileflen 3 r=0,151 r=0,211 r=0,072 r=0,112
Uyku Süresi p= 0,033 p= 0,003 p= 0,314 p= 0,010
Bileflen 4 r=0,422 r=0,393 r=0,125 r=0,388
Al›fl›lm›fl Uyku Etkinli¤i p= 0,000 p= 0,000 p= 0,077 p= 0,000
Bileflen 5 r=0,238 r=0,426 r=0,294 r=0,413
Uyku Bozuklu¤u p= 0,001 p= 0,000 p= 0,000 p= 0,000
Bileflen 6 r=0,220 r=0,063 r=0,052 r=0,134
Uyku ‹lac› Kullan›m› p= 0,002 p= 0,373 p= 0,462 p= 0,058
Bileflen 7 r=0,012 r=0,206 r=0,283 r=0,227
Gündüz ‹fllev Bozuklu¤u p= 0,870 p= 0,003 p= 0,000 p= 0,001
PUK‹ Global r=0,569 r=0,597 r=0,491 r=0,703

p= 0,000 p= 0,000 p= 0,000 p= 0,000



lundu. Diyabetli bireylerde yafl ortalamas› Gökp›nar’›n
(2015) (14) çal›flmas›nda 56.63±11.28 y›l,  Yeflilbalkan’›n
(2001) (16) çal›flmas›nda 56.3±9.7 y›l, Ç›t›l’›n (2009) (17)
çal›flmas›nda ise 57.6±9.7 y›l olarak bulunmufltur. TUR-
DEP-II çal›flma sonuçlar›na göre de diyabetli bireylerin yafl
ortalamas› 45.8 ± 15.4 y›ld›r. Bu çal›flmada ve yap›lan di-
¤er çal›flmalarda benzer flekilde diyabet orta yafl ve üstü
bireylerde daha çok görülmektedir (18,19).

Çal›flmaya kat›lan bireylerin %63’ü erkek, %37’si kad›n-
d›r. Uygun’un (2012) (20) çal›flmas›nda ise %42’si erkek,
%58’i kad›n, Çolpan’›n (2010) (21) çal›flmas›nda da
%39,2’si erkek, %60,8’i kad›nd›r. Bu çal›flmada erkek has-
ta say›s› di¤er çal›flmalara göre daha yüksek bulunmufltur.
Erkek uyku kalitesinin kad›nlara göre daha kötü olmas›n›n
sosyal medyay› (internet) daha fazla kullanmalar›, fiziksel
aktivitelerinin daha az olmas›ndan kaynaklanabilece¤i dü-
flünülmektedir.

Bu çal›flmaya kat›lan bireylerin %92’si tip 2 diyabetli
hastalardan oluflmaktad›r. Kaynak’›n (2015) (22) çal›flma-
s›nda kat›l›mc›lar›n %94,7’si, Uçar’›n (2014) (23) çal›flma-
s›nda da %92,3’ü tip 2 diyabetli bireylerden oluflmaktad›r.
Tip 1 diyabete göre Tip 2 diyabet daha yayg›n görülmek-
te olup, bu beklenen bir sonuçtur.

Çal›flmaya kat›lan bireylerin hastal›k sürelerinin ortala-
mas› 9,96±7,71 y›ld›r. Ünlüsoy’un (2009) (24) çal›flmas›na
kat›lan bireylerin hastal›k sürelerinin ortalamas› 7,36±5,75
y›ld›r. Diyabet tan› süresi ile ilgili bu çal›flma sonuçlar› Ün-
lüsoy’un sonuçlar›na yak›nd›r.

Diyabet daha çok orta yafl ve üzerinde görüldü¤ün-
den ya da sebep oldu¤u komplikasyonlardan dolay› ço¤u
bireyde diyabete baflka bir hastal›k da efllik etmektedir. Bu
çal›flmaya kat›lan bireylerin %60’›nda (n=120) diyabete
baflka bir hastal›¤›n da efllik etti¤i belirlendi. Diyabete efllik
eden hastal›klar›n bafl›nda %51,4 oran›nda hipertansiyon
ve %23,5 oran›nda kronik kalp yetersizli¤i gelmektedir.
Kaynak’›n (2015) (22) çal›flmas›na kat›lan bireylerinde
%77,5’inde, Akbudak’›n (2011) (25) çal›flmas›nda ise
%64,1’inde diyabete baflka bir hastal›k efllik etmektedir.
Göç’ün (2008) (26) çal›flmas›nda diyabetle birlikte
%59,1’inde hipertansiyon, %38,2’sinde kalp yetersizli¤i
görülmektedir. Uçar’›n (2014) (23) çal›flmas›nda bireylerin
%53,8’inde, Ünlüsoy’un (2009) (24) çal›flmas›nda da
%81,4’ünde hipertansiyon görüldü¤ü belirtilmektedir.

Çal›flmaya kat›lan bireylerin %74’ünün düzenli bir diya-
bet e¤itimi almad›¤› ortaya ç›km›flt›r. Kaynak’›n (2015)22
çal›flmas›nda da bireylerin %66,3’ü e¤itim almad›¤› belir-
tilmifltir. Çal›flmaya kat›lan bireylerde düzenli diyabet e¤i-
tim alma oran› çok düflüktür. Bunun sebebinin günümüz-
de hala diyabetin tam olarak öneminin anlafl›lmad›¤› tah-
min edilmektedir.

Akflam kafein içeren içecek almak uyku kalitesini etkile-
mektedir. Çay kahve gibi kafein içeren içeceklerin hem uy-
kuya dalmay› etkiledi¤i hem de gece uykudan uyanmaya
sebep olabildi¤i, sonuç olarak uyku kalitesini kötü etkiledi-
¤i aç›klanm›flt›r (27). Yap›lan bu çal›flmada diyabetli birey-
lerin %73’ünün akflamlar› kafeinli içecek içme al›flkanl›¤›-
n›n oldu¤u ortaya ç›km›flt›r. 

Kullan›lan diüretik ilaçlar nedeni ile gece uyanma ve tu-
valete gitme s›kl›¤› artmakta ve dolay›s›yla uyku kalitesi
olumsuz etkilenebilmektedir (27). Yap›lan çal›flmada birey-
lerin %87,5’inin diüretik kullanmad›¤› belirlendi. Diüretik
kullan›m›n›n da sonucu çok etkilemedi¤i düflünülmektedir.

Araflt›rmaya kat›lan bireylerin %87,5’inde gündüz uyu-
ma al›flkanl›¤› bulunmamaktad›r. Gündüz uyuma al›flkan-
l›¤›n›n az olmas› nedeniyle diyabetli bireylerin gece uyku
kalitesinin olumsuz etkilenmeyece¤i düflünülmektedir.

Uyku, günlük yaflam gereksinimlerimizden birisidir. Ki-
flilere göre uyku süresi de¤ifliklik göstermektedir. Yeni do-
¤anda, çocuklarda, gençlerde, yetiflkin ve yafll›larda farkl›-
d›r. Normal bir yetiflkinin uyku süresi 7-8 saat aras›nda de-
¤iflmektedir. 60 yafl üstü kifliler için ise 5-6 saat uyku ge-
reksinimi normaldir (28). Çal›flmada kat›l›mc›lar›n günlük
uyku süresi 7,22±1,43 saat olarak bulundu. Bu sonuç lite-
ratürle benzerlik göstermektedir.

Diyabetli bireyler çok su içme ya da s›k idrara ç›kma ge-
reksinimi hissetmektedir. Bu gereksinim bazen uykudan
uyand›rabilmektedir (3,8). Yap›lan bu çal›flmada diyabetli
bireylerin %86’›n›n gece uykudan uyand›¤› ve bunun
%91,8’i tuvalete gitmek için uyand›¤›, %67,5’inin 2 kez
veya daha fazla uyand›¤› tespit edildi. Buna göre; noktü-
ri ve gece uykusundan uyanma nedeni ile diyabetli birey-
lerde uyku sorunlar› olabilece¤i düflünülmektedir. Ayn› za-
manda yap›lan çal›flmalarda düzensiz uyku al›flkanl›¤›n›n,
uykudan çok uyanman›n, ö¤ün atlaman›n, kötü uyku ka-
litesinin glikoz metabolizmas›n› kötü etkiledi¤i, hem obezi-
teye hem de diyabet oluflumuna sebebiyet verdi¤i anlat›l-
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maktad›r (29).
Uyku kalitesi birçok faktörden etkilenmektedir. Kötü uy-

ku kalitesi de diyabete neden olabildi¤i gibi diyabet de kö-
tü uyku kalitesine neden olabilmektedir (12,30-32). Uyku
süresinin azl›¤›nda ya da çoklu¤unda veya kötü uyku kali-
tesinde glikoz metabolizmas› etkilenmektedir. Yap›lan arafl-
t›rmalarda yeterli uyku süresine ra¤men uyku kalitesinin
bozulmas› da metabolizmay› olumsuz etkilemektedir (30).

Bu araflt›rmaya kat›lan diyabetli bireylerin uyku kalitesi
puan ortalamas› 6,65±2,69 oldu¤u ve %74,5’inin kötü
uyku kalitesine sahip oldu¤u belirlendi. Yap›lan di¤er ça-
l›flmalarda da bu sonuçlara benzer flekilde diyabetli birey-
lerin kötü uyku kalitesine sahip oldu¤u bildirilmifltir (12-
14). Yüksel’in (2007) (13) çal›flmas›nda diyabetli bireylerin
uyku kalitesi puan ortalamas› 8,81±7,41 olarak bulunmufl
ve %76,7’sinin kötü uyku kalitesine sahip oldu¤u bildiril-
mifltir. Bayram’›n (2010) (12) çal›flmas›nda uyku kalitesi
puan ortalamas› 9,05±4,2 olarak bulunmufl ve %82,5’inin
kötü uyku kalitesine sahip oldu¤u saptanm›flt›r. Gökp›-
nar’›n (2015) (14) çal›flmas›nda da uyku kalitesi puan orta-
lamas› 10,91±0,47 olarak bulunmufl ve %91’inin kötü uy-
ku kalitesine sahip oldu¤u aç›klanm›flt›r. Buna göre; diya-
betli bireylerde uyku kalitesinin iyi olmad›¤› söylenebilir.

Uyku günlük yaflam aktivitelerinden biridir ve insan
metabolizmas›n›n zorunlu ihtiyaçlar›ndand›r (12,31,33)
Baz› metabolik faaliyetler uykuda gerçekleflir, büyüme
hormonunun salg›lanmas› da bunlardan biridir. Uykunun
bafllang›c›ndan itibaren salg›lanan büyüme hormonu,
NREM evresinde en üst düzeye ulafl›r. E¤er uyku süresinin
azalmas› ya da uyku kalitesinde bozulma meydana gelirse
bu döngü bozulabilir, büyüme hormonunda azalma gö-
rülebilir. Büyüme hormonunun azalmas›yla, glikoz kullan›-
m›nda da eksiklik görülür ve insülin direnci geliflebilir (34).
Bunun gibi kortizol hormonunun art›fl›, sempatik aktivite-
de art›fl gibi birçok metabolik olay›n bozulmas›yla diyabet-
li bireylerde uyku kalitesi kötüleflebilir ya da kötü uyku ka-
litesine sahip bireylerde diyabet oluflabilir (30).

Yap›lan araflt›rmada; uyku sonu de¤erlendirme puan›-
n›n 5,40±2,78 oldu¤u, diyabetli bireylerin %34,5’inde or-
ta derecede uyku sorunu yaflad›¤›, %30’unun da az so-
run yaflad›¤› belirlendi. Bireylerin %86’s›n›n gece uykusu-
nun bölünmesinden hatta bunlar›n %67,5’sinin gece uy-
kudan iki veya daha fazla uyanmas› da göz önüne al›n›r-

sa USD puanlar›n›n kötü olmas› beklenen bir sonuçtur.
Garanl›’n›n (2009) (35) koroner sendromlu hastalarla ilgi-
li yapt›¤› çal›flmada da USD puan› 5,50±2,83, bireylerin
%34’ününde orta derecede sorun yaflad›¤› bulunmufltur.
Ç›nar Mentefl ve arkadafllar›n›n yapt›klar› çal›flmada; he-
modiyaliz hastalar›n›n di¤er gecelere göre (%93), diyaliz
tedavisi almadan önceki gecede (%98) daha fazla uyku
sorunlar› yaflad›klar› bildirilmifltir (15). Sabuncu ve arkadafl-
lar›n›n (2007)36 hemodiyaliz hastalar›nda kayg› düzeyi ile
uyku iliflkisini inceledikleri araflt›rmada ise bireylerin
%35,6’s›nda az derecede sorun yaflad›¤›, %26’s›nda orta
derecede sorun yaflad›klar› belirtilmifltir.

Uyku, insan yaflam›n›n üçte birini kaplamaktad›r ve in-
san vücudu için bir gereklilik durumudur. Maslow’a göre
temel yaflam gereksinimlerindendir. Bu gereksinimi birçok
faktör etkilemektedir. Bunlardan baz›lar›; yafl, cinsiyet, bes-
lenme, hastal›k, stres ve ifl hayat›d›r. Bu faktörlere göre uy-
ku ihtiyac› farkl›l›k göstermektedir (10,11,30).

Uyku kalitesinin PUK‹ ve USD de¤erlendirildi¤i bu çal›fl-
mada; erkek bireylerin uyku kalitesinin kad›n bireylere gö-
re daha kötü oldu¤u belirlendi. Buna göre; diyabetli bi-
reylerde cinsiyetin uyku kalitesini etkiledi¤i söylenebilir.
Yüksel’in (2007) (13) ve Bayram’›n (2010) (12) çal›flmala-
r›nda bizim çal›flmam›z›n tam tersine kad›nlar›n uyku kali-
telerinin erkeklere göre daha kötü oldu¤u bildirilmifltir.
Hemodiyaliz tedavisi alan hastalar ve koroner sendromlu
hastalar ile yap›lan çal›flmalarda ise erkek ve kad›nlar ara-
s›nda uyku sorunu aç›s›ndan fark bulunmam›flt›r (15,35).

Yap›lan bu çal›flmada; diyabet d›fl›nda baflka hastal›¤›
olan ve olmayan bireyler aras›ndaki PUK‹ puanlar› fark› ve
USD puanlar› fark› istatistiksel olarak anlaml› bulundu. Kro-
nik bir hastal›k olan diyabetin yan›nda bireylerde baflka bir
kronik rahats›zl›¤›n da görülmesi uyku kalitesini kötü etkile-
yece¤i beklenen bir sonuçtur. Yüksel’in (2007) (13) diyabet-
li bireylerle PUK‹’yi kullanarak yapt›¤› çal›flmada diyabetli bi-
reylerde baflka bir hastal›¤›n olup olmamas› ile uyku kalitesi
aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir fark bulunmam›flt›r.

Bu çal›flmada PUK‹ puanlamas›na göre diyabetli birey-
lerde yafl artt›kça uyku kalitesi bozuldu¤u, USD puanlar›-
na göre ise yafl ile uyku sorunlar› aras›nda iliflki olmad›¤›
belirlendi. Literatürlerde ileri yafllarda hem uyku süresinin
hem de uyku kalitesinin azald›¤› bildirilmektedir.28,32,37
Björkelund ve arkadafllar› (2005) (38) 32 y›l boyunca belli
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zamanlarda hastalar› izleyerek yapt›¤› araflt›rmada; tüm
yafl gruplar›n›n daha önceki y›llar›na göre uyku esnas›nda-
ki flikayetlerinin artm›fl oldu¤unu gözlemlemifltir. Bay-
ram’›n (2010) (12)  ve Yüksel’in (2007) (13) çal›flmalar›nda
da yafl›n artmas›yla birlikte uyku kalitesinin de kötüleflti¤i
saptanm›flt›r. Günefl ve arkadafllar›n›n (2009) (32) yapm›fl
oldu¤u araflt›rmada ise yafl ortalamas› ile uyku kalitesi ara-
s›nda anlaml› bir iliflki bulunmam›flt›r. Garanl›’n›n (2009)
(35) koroner sendromlu hastalarda bizim çal›flmam›za
benzer olarak USD puanlar› yafl gruplar› aras›nda anlaml›
bir iliflki bulunmam›flt›r. 

Bu çal›flmada; PUK‹ ve USD puanlar›na göre, diyabetli
bireylerin uyku sorunlar› ile diyabet süresi ve HbA1C dü-
zeyleri aras›nda iliflki olmad›¤› belirlendi. Bayram (2010)
(12) ve Lopes ve arkadafllar›n›n (2005) (39) yapt›¤› çal›fl-
mas›nda ise diyabet süresinin artmas›yla birlikte uyku kali-
tesinin kötü yönde etkilendi¤i belirtilmifltir.

Uyku kalitesinin de¤erlendirildi¤i toplam PUK‹ puanlar›
ile uyku sonras› uyku sorunlar›n›n de¤erlendirildi¤i toplam
USD puanlar› aras›nda pozitif yönde anlaml› iliflki bulundu.
Toplam PUK‹ puanlar›na göre, bireyin uyku kalitesi ne ka-
dar kötü ise gece uykusu, yatma zaman›, uyanma zaman›
ve toplam uyku sonras› sorunlar o kadar fazla yaflanmakta-
d›r. PUK‹ ve USD’nin alt boyut karfl›laflt›r›lmas›na göre; birey
kendi uyku kalitesinin ne kadar kötü buluyorsa gece uyku-
su, yatma ve uyanma zamanlar› ile ilgili o kadar fazla sorun
yaflamaktad›r. PUK‹ alt boyutlar›ndan uyku latensi, uyku sü-
resi ve al›fl›lm›fl uyku etkinli¤i sorunlar› artt›kça USD alt bo-
yutlar›ndan yatma zaman› ve gece uyku kalitesi sorunlar›-
n›n da o kadar artmaktad›r. PUK‹ alt boyutlar›ndan uyku
bozuklu¤u artt›kça USD alt boyutlar›ndan yatma zaman›,
gece uyku kalitesi ve uyanma zaman› ile o kadar fazla so-
run yaflanmaktad›r. PUK‹ alt boyutlar›ndan uyku ilaç kulla-
n›m› artt›kça USD alt boyutlar›ndan yatma zaman› ile ilgili
sorun artmaktad›r. PUK‹ alt boyutlar›ndan gündüz ifllev bo-
zuklu¤u artt›kça USD alt boyutlar›ndan gece uyku kalitesi
ve uyanma zaman› ile ilgili sorun artmaktad›r. Buna göre;
gece uykusu, yatma zaman› ve uyanma zaman› ile ilgili so-
runlar artt›kça uyku kalitesinin de bozuldu¤u söylenebilir.

Literatürde, diyabetli bireylerde uyku kalitesinin de¤er-
lendirildi¤i PUK‹ ve uyku sonras› uyku sorunlar›n›n de¤er-
lendirildi¤i USD ölçeklerinin birlikte kullan›ld›¤› ve de¤er-
lendirildi¤i herhangi bir çal›flmaya rastlanmam›flt›r.

SSoonnuuçç  vvee  öönneerriilleerr
Diyabetli bireylerde uyku kalitesini de¤erlendirmek

amac›yla yap›lan bu çal›flmada elde edilen sonuçlar:
• Uyku süresi ortalamas›n›n 7,22±1,43 saat oldu¤u,
• Pittsburgh Uyku Kalitesi ‹ndeksi (PUK‹)’ne göre diya-

betli bireylerin %74,5’inde uyku kalitesi kötü oldu¤u,
• Uyku Sonras› De¤erlendirme (USD) formuna göre di-

yabetli bireylerin %9’unda (n=18) çok fazla, %25,5’inde
(n=51) fazla, %34,5’inde (n=69) orta derecede ve
%30’unda (n=60) az uyku sorunu oldu¤u,

• Kad›nlara göre erkeklerin uyku kalitesinin daha kötü
oldu¤u,

• Baflka hastal›k varsa uyku kalitesinin daha fazla bozul-
du¤u,

• Yafl artt›kça uyku kalitesinin bozuldu¤u,
• Diyabet süresi ve HbA1C düzeyi ile uyku kalitesi ara-

s›nda iliflki olmad›¤›, 
• Noktüri nedeni ile uyku sorunlar›n›n artt›¤›, 
• Gece uykusu, yatma zaman› ve uyanma zaman› ile

ilgili sorunlar artt›kça uyku kalitesinin de bozuldu¤u belir-
lendi.  

Buna göre; diyabetli bireylerde uyku durumunun de-
¤erlendirilmesi için uyku süresi ile birlikte uygun ölçekler
kullan›lmas› ve özellikle yafll›larda yeterli gece uykusunun
sa¤lanmas› için önlemlerin al›nmas› önerilmektedir. Diya-
betli bireylerde metabolik kontrolün sa¤lanmas› için yap›-
lan diyabet hasta e¤itim programlar›na uyku hijyeni konu-
sunun eklenmesini ve bu programlar›n düzenli yap›lmas›
önerilmektedir.
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ÖÖzzeett

Gestasyonel diabetes mellitus (GDM), gebelik, do¤um ve lohusal›k dönemlerini

olumsuz etkileyen, gebelikte s›k karfl›lafl›lan metabolik bir hastal›kt›r. Geçmiflten günü-

müze GDM prevalans›nda art›fl oldu¤u görülmektedir. GDM’li gebelerde kontrol alt›-

na al›namayan yüksek kan glukoz konsantrasyonu, plasenta yoluyla fetusa geçerek fe-

tusta makrozomi, hiperinsülinemi, intrauterin geliflme gerili¤i vb. riskler oluflturmakta-

d›r. Ayr›ca iri fetüs nedeniyle sezaryen endikasyonu, anne ve bebek sa¤l›¤› aç›s›ndan

riskleri daha da art›rmaktad›r. Di¤er taraftan artm›fl glukoz düzeyi, preeklampsi, post-

partum kanama vb. maternal riskleri de beraberinde getirmektedir. Tüm bunlar›n ya-

n›s›ra bebek için son derece önemli ve vazgeçilmez olan laktasyon sürecinin geç bafl-

lamas›, yenido¤an›n anne sütünden yararlanmas›n› geciktirmekte, engellemekte ve

bazen de bebe¤in yapay beslenmeye geçiflini kolaylaflt›rmaktad›r. Tüm dünyada be-

be¤in ilk 6 ay yaln›zca anne sütüyle beslenmesi gerekti¤i önemle vurgulamaktad›r. An-

cak yap›lan klinik araflt›rmalarda, GDM’li annelerin emzirmeye iliflkin yaflad›klar› sorun-

lar nedeniyle bebeklerini ilk yar›m saatte bafllayamad›klar› gibi yaln›z anne sütü ile bes-

lenme durumlar›n›n da yeterli düzeyde olmad›¤› belirlenmifltir. Bu nedenle hemflirelik

mesle¤inin bak›m verici, e¤itici ve dan›flmanl›k rollerinin GDM’li gebelerde emzirmeyi

bafllatma ve devam ettirmede yeri ve önemi oldukça büyüktür. Bu derleme, GDM’li

gebelerin emzirme ve anne sütüne iliflkin farkl›l›klar›n› tan›mlamak, gereksinimlerini be-

lirlemek ve bu konuya bak›m vericilerin dikkatini çekmek amac›yla haz›rlanm›flt›r.

AAnnaahhttaarr  kkeelliimmeelleerr:: Gestasyonel Diyabetes Mellitus; Laktasyon; Hemflire

AAbbssttrraacctt

EEffffeecctt  ooff  GGeessttaattiioonnaall  DDiiaabbeetteess  MMeelllliittuuss  oonn  BBrreeaassttffeeeeddiinngg

Gestational diabetes mellitus (GDM) is a common metabolic disease that affects

pregnancy, childbirth and postpartum periods negatively. An increase in the preva-

lence of GDM today when compared with the past is clearly discernible.  The high

blood glucose concentration, which cannot be controlled in GDM, is passed thro-

ugh the placenta to the fetus, causing fetal macrosomia, hyperinsulinemia, intraute-

rine growth retardation and similar health hazards. In addition, the execution of Ca-

esarean section operations due to large fetuses increases the risk factors affecting the

health of both the mother and baby. Additionally, increased glucose levels, pre-ec-
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lampsia, raises the risk of maternal postpartum hemorr-

haging. The late start of the lactation process, which is

extremely important for the baby on top of all this, may

be delayed or even prevented, and sometimes it may

make it easier for the baby to undergo artificial feeding.

All current research around the world emphasizes the

importance of having the baby be fed only with its mot-

her's milk for the first 6 months. However, in clinical tri-

als, GDM parents have not been able to start breastfe-

eding their babies for the first half hour due to complica-

tions and problems encountered, and it has been deter-

mined that feeding with breast milk alone is not suffici-

ent. Therefore, the role of nurses as caregivers, educa-

tors and counselors holds great importance in relation to

starting and maintaining breastfeeding for pregnant wo-

men with GDM. This review is intended to identify the

differences between breastfeeding methods for mothers

with GDM, identify their needs, and draw attention to

the role of caregivers in this process.

KKeeyy  WWoorrddss:: Gestational Diabetes Mellitus; Lactation;

Nurse

Girifl

GDM, ilk kez gebelikte tan›s› konan ya da gebelik sü-

recinde ortaya ç›kan glukoz intolerans›d›r. Diyabet, gebe-

li¤i riskli hale getiren ve en s›k karfl›lafl›lan komplikasyon-

lar›ndan biridir (1,2). Dünya geneline bak›ld›¤›nda, gün-

de 135 bin gebeye GDM tan›s› konulurken Türkiye’de bu

oran 15 ile 75 bin aras›nda oldu¤u tahmin edilmektedir

(3). Bu prevalans oranlar› toplum, etnik köken ve kullan›-

lan tan› kriterlerine göre de¤iflkenlik gösterebilmektedir.

Ancak son 20 y›l içinde de¤iflen risk faktörlerine ba¤l› ola-

rak GDM oranlar› dünya çap›nda bir art›fl gösterdi¤i ke-

sinlik kazanm›flt›r. ‹lerleyen anne yafl› baflta olmak üzere

ailesel yatk›nl›k, yüksek beden kitle indeksi ve etnik köken

risk faktörlerleri aras›nda yer almaktad›r (2,4). Türkiye’de

yap›lan bir çal›flmada 25 yafl alt› kad›nlarda GDM görül-

me oran› %1.6 iken 25 yafl üzeri olanlarda bu oran›n,

%13 e yükseldi¤i belirtilmifltir. Bu çal›flma, gebelikte ileri

anne yafl›n›n önemli bir risk faktörü oldu¤unu kan›tlamak-

tad›r (5).

GDM’li gebelerde, kan glukoz düzeyinin kontrol alt›na

al›namamas›na ba¤l› olarak maternal ve fetal/yenido¤an

sa¤l›¤› aç›s›ndan riskli durumlar görülebilmektedir. Mak-

rozomi, intrauterin geliflme gerili¤i, sezaryen do¤um,

preeklampsi vb. etkiler bu risklerden baz›lar›d›r. Artan bu

risk faktörleri ile birlikte laktasyon ve emzirme süreçleri,

olumsuz olarak etkilemektedir. Laktogenezis 1 ve Lakto-

genezis 2’nin bafllamas› için primer olarak gerekli olan

hormonlar ile birlikte insülin hormonu da etkin bir flekilde

rol almaktad›r. Ancak plasental hormonlar, insülin diren-

cini tetikleyerek laktogenezis sürecini olumsuz yönde etki-

lemektedir. Bu durum, diyabetli ve GDM’li gebeler için

çok daha fazla s›k›nt› oluflturabilmektedir. Buna ba¤l› ola-

rak diyabetik gebelerde laktasyonun bafllamas›, do¤um-

dan sonraki iki güne kadar gecikebilmektedir. GDM’li ge-

belerde iri fetüs nedeniyle sezaryen endikasyonu, do¤um

sonras› anne ile bebe¤in buluflmas›ndaki engeller gibi di-

¤er olumsuz durumlar da sürece eklendi¤inde diyabetik

anneler, bebeklerini emzirmede s›k›nt› yaflamaktad›rlar.

Yap›lan birçok çal›flmada diyabetli gebeler, laktasyon sü-

recinde yaflad›klar› sorunlar nedeniyle bebeklerini anne

sütü yerine daha çok mama ile besledikleri saptam›flt›r

(2,6,7). Bu makalede, GDM’lu gebelerin anne sütü ve

emzirmeye iliflkin sorunlar›, sürecin fizyopatolojisi,  gebe

ve yenido¤ana etkileri ve hemflirelerin destekleyici rolü ir-

delenecektir.

Gestasyonel  Diyabetes  Mellitus

GDM, tan›s› ilk kez gebelik s›ras›nda konan ve gebeli-

¤in 24. haftas›ndan itibaren plasenta hormonlar›n›n insü-

lin direncini art›rmas›yla oluflan bozulmufl glukoz toleran-

s› olarak tan›mlan›r. Günümüzde GDM oran›n›n art›¤› be-

lirtilmektedir (5,8-10). Amerika Birleflik Devletlerinde GDM

prevalans› %6–7 aras›nda bildirilmifltir (11). Türk Diyabet

Vakf› ise bu oran› %3 olarak bildirmifltir. GDM’nin hem

anne aday›na hem de glukozun plasenta yoluyla fetüse

geçmesi sonucu fetüste birçok olumsuz etkiler yaratt›¤›

bilinmektedir (12-13). Bu nedenle GDM’li gebelerin, da-
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ha yak›n takibi ve olumsuz durumlar›n erken tan›s› ve te-

davisinin önemi üzerinde durulmaktad›r. ‹zlemlerin, ka-

d›n-do¤um ve endokrinoloji uzman›, diyabet hemfliresi

ve diyetisyenden oluflan multidisipliner bir ekiple yap›lma-

s›, gebe ve fetüs morbidite ve mortalite oran›n› önemli öl-

çüde azaltaca¤› bildirilmektedir (14).

Anne  Sütünün  Önemi

Anne sütü, anne ve yenido¤an sa¤l›¤›, toplum sa¤l›-

¤›, ülke ekonomisi ve çevre sa¤l›¤› önemi aç›s›ndan eflsiz

bir besindir. Dünya Sa¤l›k Örgütü (WHO) ve Birleflmifl Mil-

letler Çocuklara Yard›m Fonu (UNICEF) bebeklerin ilk 6 ay

sadece anne sütü ile beslenmeleri gerekti¤ini ve emzir-

menin 2 yafl›na kadar ek g›dalara ilaveten devam etmesi

gerekti¤ini vurgulamaktad›r (15,16).

Anne sütünün içeri¤i, yenido¤an›n haftas›na uygun

olarak de¤ifliklik göstermektedir. ‹çerisinde fazla miktarda

protein, enerji ve aktif immunolojik maddeler bulundu-

ran ve do¤umdan sonra 3-5 gün aras›nda salg›lanan sü-

te “kolostrum” denir (17). Kolostrum, bebe¤in ilk afl›s› ola-

rak da kabul edilmektedir. ‹kinci hafta ile birlikte kolostru-

mu, protein içeri¤i daha az olan laktoz, ya¤ ve toplam ka-

lori içeri¤i artm›fl olan “geçifl sütü” izler. Daha sonraki dö-

nemlerde emzirmenin bafllang›c›nda karbonhidrattan,

sonuna do¤ru ise ya¤dan zengin olan olgun süt salg›lan-

maya bafllar (18). Anne sütü içerdi¤i antikorlar sayesinde

bebe¤i enfeksiyonlardan korumaktad›r. Ayr›ca önceden

geçirilmifl ve var olan enfeksiyon sonucu annenin üretti¤i

antikorlar, emzirme yoluyla bebe¤e geçerek pasif ba¤›fl›k-

l›k sa¤lar. Anne sütü sindirime yard›mc› aktif enzimler içer-

di¤i için sindirimi di¤er besinlere göre daha kolayd›r. An-

ne sütünün di¤er bir özelli¤i ise alerjik etkisi yoktur ve be-

be¤i piflikten korumaktad›r. Çocukluk ça¤›nda s›kl›kla kar-

fl›lafl›lan otitis sorunu, anne sütü ile beslenen bebeklerde

daha az görüldü¤ü saptanm›flt›r (19). Anne sütünün et-

kinli¤ine iliflkin birçok çal›flma yap›lm›fl olup günümüzde

de hala devam etmektedir. Yap›lan bir çal›flmada, anne

sütünde bulunan HAMLET (Human Alpha-lactalbumin

Made Lethal to Tumor cells) ad›ndaki bir maddenin sa¤-

l›kl› hücrelere zarar vermeden kanser hücrelerini öldürdü-

¤ü saptanm›flt›r (20).

Emzirmenin, oksitosin hormon sal›n›m›yla birlikte kad›-

n›n do¤um sonras› olan uterus kanamalar›n› azaltt›¤› ve

uterus involüsyon sürecini h›zland›rd›¤› gibi anne sa¤l›¤›-

na pozitif etkileri oldu¤u bilinmektedir. Bunun yan›s›ra

gebelikten korunmak için, belli koflullar do¤rultusunda,

do¤al bir yöntem olarak da kullan›lmaktad›r. Yine, kemik

mineralizasyonunu art›rarak, postmenopozal dönemde

osteoporoz riskini azaltt›¤› belirtilmektedir. Emziren kad›n-

lar›n, over ve meme kanserine yakalanma riski daha az-

d›r.

Yenido¤an›n, bu çok k›ymetli ve üstün özelliklere sa-

hip anne sütü ile beslenme hakk› oldu¤u asla unutulma-

mal›d›r. Ciddi bir sa¤l›k engeli olmad›kça bebe¤in, bu pa-

ha biçilmez g›dadan yararlanmas› sa¤lanmal›d›r (21).

GDM’li  Bireyde  Anne  Sütü  Oluflumunun  Fizyopatolojisi

Normal bir gebelik sürecinde, büyüme hormonu, pla-

sental laktojen, tümör nekrozis faktör – a  (TNF - a) ve pro-

gesteron gibi diyabetojenik hormonlar salg›lanmaktad›r.

Salg›lanan bu hormonlarla birlikte insülin direnci, hiperin-

sülinemi ve hafif fliddette postprandial hiperglisemi fleklin-

de etkiler göstermektedir (22)

GDM’nin anne ve çocuk sa¤l›¤› için eflsiz bir besin

olan anne sütü oluflumunu olumsuz yönde etkiledi¤i be-

lirtilmektedir. Klinik araflt›rmalara göre GDM’li gebeler,

do¤um sonras› emzirmeye iliflkin birtak›m sorunlar yafla-

makta ve di¤er gebelere k›yasla ilk iki gün laktasyon süre-

cinde bir gecikme olmaktad›r. Bu da yenido¤an›n do-

¤um sonras› ilk günlerde mama ile beslenme olas›l›¤›n›

art›rmaktad›r (6,7). 

Laktogenezis 1’in (laktasyonun bafllamas›) bafllamas›

için gerekli hormonlar baflta prolaktin olmak üzere insülin

ve hidrokortizon’dur. Laktogenezis 2 (laktasyonun deva-

m›) için gerekli olan hormonlar ise prolaktin, büyüme

hormonu, insülin ve kortizol’dur. GDM’li gebe/annelerde

mevcut insülin direnci ve insülin miktar›nda oluflan den-

gesizlikler nedeniyle laktasyonun bafllamas› ve sürdürül-

mesinin olumsuz yönde etkilendi¤i bildirilmektedir. Bir

baflka fizyopatolojik süreç de meme dokusundaki alveol-
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ler ve süt kanallar›na iliflkin yaflanmaktad›r. Bilindi¤i gibi

süt yap›m›, meme dokusundaki lob ve lobuller içerisinde

bulunan alveollerde olur ve haz›rlanan süt, laktifer sinüs-

ler arac›l›¤› ile meme ucuna tafl›n›r. Sütün meme ucuna

ilerlemesi bir anlamda sütün memeden boflalt›lmas› (lak-

togenezis) loblar ve sinüs laktiferus (süt kanallar›) üzerin-

de bulunan oksitosin hormonuna duyarl› miyoepitelyal

hücreler sayesinde olabilmektedir. Bu arada alveolar hüc-

relerin yüzeyinde insülin reseptörleri bulunmaktad›r. Lak-

togenezis süreçlerinin gerçekleflebilmesi için insülin re-

septörlerinde yeterli insülin miktar›n›n bulunmas› gerek-

mektedir. GDM’li ya da diyabetik lohusalarda insülin di-

renci geliflmifl oldu¤undan laktogenezis olumsuz olarak

etkilenmektedir. Bu gerçe¤e ilaveten, hiperglisemi yafla-

yan bireylerde noradrenalin sal›n›m›n›n da bafllad›¤› bildi-

rilmektedir. Bu artm›fl noradrenalinin, periferik vasküler

direnci art›rarak insüline duyarl› olan dokulara giden kan

ak›m›n›n azalmas›na neden oldu¤u belirtilmektedir. Süt

yap›m›n›n gerçekleflti¤i loblar ve içerisindeki alveoller hüc-

relere giden kan ak›m›n›n azalmas› sonucu laktogenezis

olumsuz etkilenmektedir (6,23). Buna ba¤l› olarak gebe-

li¤in son aylar›nda ve do¤um sonras› haz›rlanmas› geci-

ken ve yetersiz olan anne sütü, ne yaz›k ki zaten erken

gebelik haftas›nda ve iri ölçülerde do¤up hemen beslen-

mesi gereken bebe¤in en fazla gereksinimi olan anne sü-

tünü alamamas› önemli bir çeliflki oluflturmaktad›r. Bu sü-

reç hakk›nda bilgi sahibi olan hemflirenin, GDM’li annele-

rin emzirme dan›flmanl›¤›na daha fazla önem vermesi ka-

ç›n›lmaz olacakt›r.

GDM’nin  Fetal  Komplikasyonlar›  ve  Emzirme  Sorunlar›

GDM’li ya da diyabetik annenin yüksek düzeydeki glu-

kozu, plasenta yoluyla fetusa geçifl yapabilirken maternal

insülin ise fetusa geçememekte ve fetusun kendi insülini-

ni üretmesi gerekmektedir (2) Fetus kendi insülinini üre-

tebilirken do¤umdan sonra yenido¤an bu üretimi he-

men gerçeklefltirememektedir. Do¤um sonras› anneden

bebe¤e glukoz geçifli dururken di¤er taraftan insülin üre-

timi devam etmektedir. Bu nedenle diyabetik anne be-

beklerinde hiperinsülinemi mevcuttur (24). Buna ba¤l›

olarak yenido¤anda “hipoglisemi” olas›l›¤› artm›flt›r ve do-

¤ar do¤maz hemen beslenmesi gerekir. Ayr›ca mevcut

olan hiperinsülinemi, fetus ve yenido¤an bebekler üze-

rinde baflka olumsuz etkilere de neden olmaktad›r (Bknz.

Kutu 1). Hiperglisemide olan bir gebenin glukoz konsant-

rasyonu plasenta arac›l›¤› ile fetusa geçerek fetusun insü-

lin sekresyonunu uyarmaktad›r. Bu uyar› ile birlikte büyü-

me faktörleri de artmaya bafllayarak “fetal makrozomi” ye

neden olmaktad›r. Nondiyabetik olan gebelerde makro-

zomi görülme oran› %7–9 iken, diyabetik olan gebelerde

bu oran %20–45 olarak bildirilmektedir (22). Makrozomi-

ye ba¤l› olarak vajinal do¤um esnas›nda omuz distosisi,

brakial pleksus hasar›, yenido¤an asifiksisi vb. komplikas-

yonlar meydana gelebilmektedir. Tüm bu riskleri azalt-

mak ad›na genellikle GDM’li gebelerde sezaryen do¤um

öngörülmektedir (22,25). Bu da zaten laktogenezisi geç

bafllayan ve yetersiz olan GDM’li annenin bebe¤i ile bu-

luflmas›n› ve emzirmeye bafllamas›n› geciktirece¤inden

anne ve yenido¤an aç›s›ndan ilave sorun oluflturmakta-

d›r. Do¤um öncesi, an› ve sonras› dönemlerde di¤erleri-

ne göre daha fazla risk tafl›yan GDM tan›s› konmufl gebe-

lerin kontrol grubuna k›yasla glikoz ve HbA1c düzeyleri-

nin yüksek oldu¤u saptanm›flt›r. Bu sonuç, hem gebe

hem de fetus aç›s›ndan çeflitli risklere f›rsat oluflturmakta-

d›r. GDM’li gebelerin bebekleri makrozomi, yenido¤an

sar›l›¤›, yenido¤an yo¤un bak›m ünitesine al›nma ve ne-

onatal mortalite oranlar›n›n daha yüksek oldu¤u tan›m-

lanm›flt›r. Ayr›ca bu bebeklerin do¤um haftalar›n›n ve 1.

Dakikadaki Apgar puanlar›n›n düflük oldu¤u da bildiril-

mifltir (26).

Sonuç olarak, diyabete sahip olmak postpartum dö-

nemde özellikle yenido¤an sa¤l›¤› için önemli olan emzir-

meyi ve anne sütü ile beslenmeyi de olumsuz yönde et-

kilemektedir. Riskli durumlar nedeniyle sezaryen do¤um

olma olas›l›¤› artan gebede, cerrahi komplikasyon riski de

görülebilmektedir. Erken lohusal›kta cerrahi operasyona

ba¤l› olarak annede a¤r›, yorgunluk, halsizlik ve anestezi

etkisiyle de uyku hali görülebilir. Annenin bir süre ameli-

yathanenin uyanma odas›nda bekletilmesi, yatak istiraha-

ti verilmesi vb. durumlar bebe¤ine ulaflmas›n› ve dolay›-
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s›yla da emzirmeyi geciktirebilmektedir. Ayr›ca anneye ve-

rilen anestetik maddeler, do¤um gerçekleflene kadar fe-

tüse geçebilmekte ve yenido¤an›n uykuya yatk›nl›¤›n› ar-

t›rabilmektedir. Bir baflka aç›dan GDM’li annelerin bebek-

lerinin çeflitli nedenlerle yo¤un bak›ma al›nma olas›l›¤› di-

¤erlerine göre daha fazla oldu¤undan anne-bebek ba¤-

l›l›¤› gecikecek ve laktasyon da olumsuz yönde etkilene-

cektir.

GDM’nin  Maternal  Komplikasyonlar›  

ve  Anne  Sütüne  Etkisi

GDM tan›s› konmufl gebeler, do¤um öncesi, an› ve

sonras› dönemlerde olumsuz yönde etkilenebilmektedir-

ler (Bknz. Kutu 1). Preeklampsi riski yaklafl›k %20–30, se-

zaryen do¤um riski de %30 oran›nda artmaktad›r. Retino-

pati, nefropati ve nöropati gibi kronik sorunlar olarak da

ortaya ç›kabilmektedir. Gebenin açl›k plazma glukozunun

75 mg/dl üstünde olmas› ve OGTT sonucunda 1. ve 2.

saat açl›k plazma glukoz düzeylerinin yüksek bulunmas›

maternal risk faktörlerini art›rmaktad›r (2,10). Gebelik dö-

nemi sonlanan GDM’ li gebeler, do¤um sonras› plazma

glukoz düzeyi normal s›n›rlara ulaflsa bile ileriki yafllarda

Tip 2 diyabet olma yakalanma risklerinin daha yüksek ol-

du¤u belirtilmektedir (3,22). Bu fiziksel sorunlar›n yan›s›ra

diyabetin varl›¤› ve oluflturdu¤u komplikasyonlar anneye

önemli ölçüde stres yaflatmaktad›r. Stres ise emzirme için

gerekli olan oksitosin hormonunun salg›lanmas›n› engel-

leyerek emzirmeyi olumsuz yönde etkilemektedir (27). Ya-

p›lan bir araflt›rmada, GDM’li gebelerin prenatal ve post-

partum dönemlerinde diyabeti olmayan gebelere k›yasla

depresyon oranlar› daha yüksek bulunmufltur (28). Do-

¤um yapan bir annede yeterli laktogenezis ve baflar›l› bir

emzirmenin sa¤lanmas› için lohusan›n fiziksel, ruhsal ve

sosyal yönden tam bir iyilik halinde olmas› gerekti¤i unu-

tulmamal›d›r. Bu nedenle anneye destek bütünsel yakla-

fl›m ile sunulmal›d›r. 

GDM’li  Bireyde  Anne  Sütünün  

Pospartum  Yönetimi  ve  Hemflirelik  Yaklafl›m›

GDM’li gebelerin, do¤um sonras› dönemde normal

gebelere oranla risklerinin daha fazla olmas› nedeniyle

daha kapsaml› bir hemflirelik yaklafl›m›na gereksinimleri

vard›r. Bebe¤in do¤umu ile birlikte yenido¤an bak›m›, ru-

tin olarak, do¤um odas›nda bafllar. Laktasyon sorunu ne-

deniyle do¤umdan hemen sonra ilk yar›m saat içinde lo-

husan›n bebe¤ini emzirmesi konusunda cesaretlendiril-

mesi ve desteklenmesi gerekmektedir. GDM’li lohusalar›n

bebekleri, di¤er bebeklerde oldu¤u gibi anneyle ayn›

odada bulunmal› ve s›k s›k emzirilmesi sa¤lanmal›-

d›r. Hemflirenin lohusay› laktasyonun gecikebilece-

¤i konusunda bilgilendirmesi ve bebe¤ini s›k s›k

emzirerek bu süreci h›zland›rabilece¤i konusunda

dan›flmanl›k vermesi önemlidir. Do¤umdan sonras›

GDM’li anne bebe¤inde glukoz konsantrasyonuna

ba¤l› olarak uyku hali görülebilir. Hemflire, anneye

bu konu hakk›nda da bilgi vererek bebe¤i nas›l

uyand›rmas› gerekti¤ini aç›klamal›d›r. Genelde yük-

sek glukoz konsantrasyonuna sahip olup gebelik ve

lohusal›kta insülin kullanan anneler, emzirme yoluy-

la bebe¤ine zarar verebilece¤ini düflünerek post-

partum dönemde izlem tedavisini geciktirip redede-

bilir. Bu konuda hemflirenin dan›flmanl›k rolü olduk-

ça büyüktür. Anne, kan glukoz düzeyi yüksek oldu-

¤unda bebe¤ine anne sütü ile geçebilece¤ini dü-
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KKuuttuu  11:: GDM’nin Fetus/Yenido¤an ve Maternal Etkileri (2,10,14)

FFeettaall  vvee  NNeeoonnaattaall  EEttkkiilleerr MMaatteerrnnaall  EEttkkiilleerr
‹ntrauterin geliflme gerili¤i Hipoglisemi / hiperglisemi
Makrozomi Ketoasidoz
Konjenital anomali Preeklampsi
Polihidroamniyoz / Spontan abortus
oligohidroamniyoz
Düflük / ölü do¤um Distoni
Erken do¤um Müdahaleli do¤um
Do¤um travmas› Sezaryen do¤um
Neonatal hipoglisemi Postpartum kanama
Hiperbilirubinemi Postpartum doku enfeksiyonlar›
Hyalin membran hastal›¤› Üriner Sistem Enfeksiyonlar›
Polisitemi Monilial Vajinitis
Hipokalsemi / hipernatremi Polihidroamniyoz / 

oligohidroamniyoz



flünüp emzirmeyi b›rakmaya yönelebilir. Tam da bu nok-

tada hemflire, insülin tedavisinin önemli oldu¤unu, bu sa-

yede kan fleker düzeyinin kontrol alt›nda tutulup bebe¤i-

ne zararl› olmayaca¤›n› aç›klamal›d›r. Lohusal›k dönemi-

ne iliflkin sorunlar aras›nda kanamalar, genital enfeksi-

yonlar kadar meme ucu çatlaklar›, süt retansiyonu ve

mastitis de bulunmaktad›r. Laktasyon sorunu nedeniyle

matitis ve meme ucu çatlaklar›, GDM’li annelerde di¤erle-

rine k›yasla daha fazla rastlanmaktad›r. Bu konuda da

hemflirenin izlem ve de¤erlendirmesi önemlidir. Özellikle

oluflmamas› için etkin ve do¤ru emzirmeyi desteklemeli,

anneye klinikte ve evindeki dan›flmanl›klar›n› sürdürmeli-

dir. Bu konuda halk sa¤l›¤› hemfliresinden de evde ba-

k›mda yard›mc› olmas› sa¤lanabilir. Diyabet, annenin en-

feksiyona yatk›nl›¤›n› art›rd›¤›, özellikle epizyotomi ve se-

zaryen dikiflleri olmak üzere yara iyileflmesini geciktirdi¤i

için bu noktalar da göz önünde tutulmas› gerekmektedir.

Baz› sa¤l›k sorunlar› nedeniyle yenido¤an yo¤un bak›m

ünitesine al›nm›fl ise süreç hakk›nda anne s›k aral›klarla

bilgilendirilmeli, sütü sa¤›larak bebe¤e gönderilmeli ya

da anne yenido¤an ünitesine götürülerek bebe¤ini gör-

mesi ve emzirmesi sa¤lanmal›d›r. Böylece annenin bebe-

¤ine iliflkin kayg›lar› giderilmifl olur. Bilindi¤i gibi stres, em-

zirme için gerekli olan oksitosin hormonunu bask›layarak

laktasyon sürecini olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle

anne ve ailesine psikolojik destek çok önem kazanmakta-

d›r. Emzirme, annedeki açl›k ve tokluk kan glukoz düzeyi-

ni düflürebilece¤inden bu süreçte insülin gereksinimi de

düflürmekte ve hipoglisemi geliflme riskini art›rmaktad›r.

Bu nedenle anneye, emzirme sonras› bir bardak süt vb.

ilave kalori almas› gerekti¤i aç›klanmal›d›r. Ayr›ca laktas-

yon gelecekteki Tip 2 diyabet riskini azalt›¤› yönünde an-

neye bir aç›klama yap›labilir. Son olarak anne, bebe¤in

sütten kesilece¤i zaman kan glukoz düzeyinde dalgalan-

ma beklendi¤i için glukoz izleminin dikkatli bir flekilde

yapt›rmas› gerekti¤i bilinmelidir (2,3,22).

Sonuç  ve  Öneriler

Sonuç olarak, GDM’li gebelerde laktasyon ve emzirme

süreçleri çeflitli nedenlerle olumsuz etkilenmektedir. Yine

sezaryen dahil artm›fl giriflimli do¤um olas›l›¤› ve yarata-

ca¤› komplikasyonlar›n yan› s›ra do¤um sonras› dönem-

de annede, emzirme güçlü¤ü, meme bafl› çatlaklar›, mas-

titis olas›l›¤›, yenido¤an kaynakl› yo¤un stres gözlenebil-

mektedir. Bu ba¤lamda, hemflirenin bak›m verici, e¤itici,

destekleyici ve dan›flmanl›k rolleri oldukça önemlidir. An-

neye bu döneme iliflkin oluflabilecek sorunlar, nedenleri

ile birlikte aç›klanmal› ve bafla ç›kma konusunda yard›mc›

olunmal›d›r. Tüm koflullarda emzirmenin sürdürülmesi

sa¤lanmal›d›r. Bu konuda aile ve özellikle baban›n rolü ve

deste¤i önemlidir. Hemflire, onlar› da programa dahil et-

meyi unutmamal›d›r. 

GDM’li ve diyabetik annelerin emzirme durumlar› ve

etkileyen faktörler konusunda kapsaml› araflt›rmalara ihti-

yaç vard›r. Anne ve yenido¤an›n gereksinimlerini yak›n-

dan gözlemleyen klinisyen hemflireler, kalitatif ve kantita-

tif çal›flmalar planlayarak verdikleri bak›m›n niteli¤ini art›-

rabilirler.

Kaynaklar
1. Arda Sürücü H., Erbil Y. Gestasyonel Diyabetli Gebede Hemflirelik 

Giriflimlerin Etkisinin ‹ncelenmesi – Vaka Çal›flmas›. Diyabet, Obezite

ve Hipertansiyonda Hemflirelik Forumu Dergisi 2014;6(1):35-6.

2. Aksu Y. D. D. H., & Yurtsev E. Gebelik, Diyabet ve Hemflirelik 

Bak›m›. Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi Hemflirelik Dergisi 2009;50-8. 

3. Atan fi. Ü. Gestasyonel Diyabetin Postpartum Yönetimi. Florence 

Nightingale Hemflirelik Dergisi 2009;17(3):211-7.

4. Ozan Y. D., Tokat M. A. ve  Uluda¤ E. Gestasyonel Diyabetes 

Mellitus: ‹zlem, De¤erlendirme ve Yönetim. Diyabet, Obezite ve 

Hipertansiyonda Hemflirelik Forumu Dergisi 2012;4(1):7-8.

5. Özyurt R., Afl›c›o¤lu O., Gültekin T., Güngördük K., & Boran B. 

‹stanbul E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um

Klini¤i’ne Baflvuran Gebelerde Gestasyonel Diyabet S›kl›¤›. JOPP 

Derg 2013;5(1):7-12.

6.  Üstün G., & Tokat M. A. Gestasyonel Diyabet Emzirme Sonuçlar› ‹çin

Ne Kadar Önemli?. Perinatoloji Dergisi 2011;19(3):123-9.

7. Gunderson E. P. Breastfeeding after gestational diabetes 

pregnancy. Diabetes Care 2007;30(2):161-8.

8. American Diabetes Association. Standards of medical care in 

diabetes. Diabetes Care 2014;37(1):14-80.

9. T.C. Sa¤l›k Bakanl›¤›, Türkiye Halk Sa¤l›¤› Kurumu Ankara, 816, Ekim

2014.

10. Öztürk Ö., Serdar M. A., Öztürk M., & Kurt ‹. Gestasyonel diyabet 

tan›s›nda glukoz ölçüm belirsizli¤inin etkisi var m›?. Türk Biyokimya

Diyabet,  Obezite  ve  Hipertansiyonda  Hemflirelik  Forumu  Dergisi

Cilt  9  •  Say›    1  •  Sayfa  38  •  Ocak  -  Haziran  2017



Dergisi 2012, 37(1):68-72.

11. Moyer VA, U.S. Preventive Services Task Force. Screening for 

gestational diabetes mellitus:US Preventive Services Task Force 

recommendation statement. Ann Intern Med 2014;160(6):414-20.

12. Coflkun A. M. Gebelik Dönemi Sorunlar› ve Hemflirelik Bak›m› .

Tankuter K, editör. Kad›n Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Hemflireli¤i El Kitab›.

1. Bask›. ‹stanbul: Koç Üniversitesi Yay›nlar›; 2016. p.171. 

13. Erica P, Gunderson, PhD. Breastfeeding with diabetes: Long-Term

Impact on Mothers and Their Infants. Curr Diab Rep 2008;8(4):

279–86.

14. Arslan H. Diyabet ve Gebelik, Ed: S. Erdo¤an, Diyabet Hemflireli¤i 

Temel Bilgiler, Yüce Reklam, Yay›m, Da¤›t›m A.fi., , ‹stanbul, 2002, 

s.90-103.

15. Cangöl E., & fiahin N. H. Emzirmeyi Etkileyen Faktörler ve Emzirme

Dan›flmanl›¤› (Factors Affecting Breastfeeding and Breastfeeding 

Counselling). Zeynep Kamil T›p Bülteni 2014;45(3):100-5.

16. Heymann J, Raub A, & Earle A. Breastfeeding policy: a globally 

comparative analysis. Bulletin of the World Health Organization 

2013;91(6):398–406.

17. Giray H. Anne sütü ile beslenme. Sürekli T›p E¤itimi Dergisi 

2004;13(1):12-15.

18. T.C. Sa¤l›k Bakanl›¤›, Türkiye Halk Sa¤l›¤› Kurumu, Çocuk ve Ergen

Sa¤l›¤› Dairesi (2015). Emzirme Dan›flmanl›¤› El Kitab›, Ankara, 

p.8-9.

19. Köksal G., & Özel D. H. G. (2008). Bebek beslenmesi. Sa¤l›k 

Bakanl›¤› Yay›n, 726.

20. Trulsson M, Yu H, Gisselsson L, Chao Y, Urbano A, et al. HAMLET 

Binding to a-Actinin Facilitates Tumor Cell Detachment. PLoS ONE 

2011;6(3):1-16.

21. Atasay B., & Arsan S. Anne ve Yenido¤an Haklar› Barselona 

Deklarasyonu. Sürekli T›p E¤itimi Dergisi 2011;10(12):457-9.

22. Öztürk FY, & Altuntas Y. Gestasyonel diabetes mellitus/Gestational 

diabetes mellitus. fiiflli Etfal Hastanesi Tip Bülteni 2015;49(1):1-10.

23. Forster DA, McEgan K, Ford R, Moorhead A, Opie G, Walker S, et 

al. Diabetes and antenatal milk expressing: a pilot project to inform

the development of a randomised controled trial. Midwifery 

2009;27(2):209-14.

24. Gilbert E. S. & Harmon J. S., çev. ed.: L. Taflk›n. Yüksek Riskli 

Gebelik ve Do¤um El Kitab›. 2. Bask›. Ankara: Palme Yay›nc›l›k; 

2011. p.231.

25. Alberico S, Montico M, Barresi V, Monasta L, Businelli C, Soini V, et

al. The role of gestational diabetes, pre-pregnancy body mass index

and gestational weight gain on the risk of newborn macrosomia:

results from a prospective multicentre study. BMC Pregnancy 

Childbirth 2014;2-8. 

26. Say›n NC, Varol FG, Duran R, Acunafi B, Kurt I. Diabetes mellitus 

with normal or with one elevated glucosetolerance test value. 

J Turkish German Gynecol Assocation 2007;8(1):38-43.

27. Stuebe A. Breastfeeding and Diabetes – Benefits and Special Needs.

Clinal Care, Diabetes Voice 2007;52(1):26-9.

28. Kozhimannil KB, Pereira MA, Harlow BL. Association between 

diabetes and perinatal depression among low-income mothers. 

Jama 2009;301(8):842-7.

Diyabet,  Obezite  ve  Hipertansiyonda  Hemflirelik  Forumu  Dergisi

Cilt  9  •  Say›    1  •  Sayfa  39  •  Ocak  -  Haziran  2017



DDiiyyaabbeett  HHeemmflfliirreellii¤¤iinnddee  MMeesslleekkii  ÖÖzzeerrkklliikk
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2Celal Bayar Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi Hemflirelik Bölümü, MAN‹SA

ÖÖzzeett

Mesleki özerklik, meslek üyesinin mesle¤i ile ilgili kararlar› almada ve gerçeklefltir-

mede ba¤›ms›z olabilmesidir. Sa¤l›k profesyonellerinin de mesleki rollerini gerçeklefl-

tirmeleri için özerkli¤e ihtiyaçlar› vard›r. Bu ba¤lamda hemflireli¤in mesleki özerklik se-

viyesi, gerçek meslekleflme yolundaki düzeyini belirlerken ayn› zamanda diyabet gibi

kronik bir hastal›¤› yönetmede, t›bbi süreçlerin iflleyiflinde, zaman›nda ve etkili bak›m

yapmada hayati önem tafl›maktad›r. Bu makalede, hemflireli¤in gerçek meslek statü-

süne ulaflabilmesinde oldukça önemli bir yer tutan mesleki özerklik kavram› ve diya-

bet hemflireli¤inde mesleki özerkli¤in önemi anlat›lacakt›r. ‹lgili literatür taramas›nda

do¤rudan konu ile ilgili çal›flmaya rastlanmad›¤›ndan, bilimsel aç›dan literatüre ve di-

yabet hemflireli¤ine katk› sa¤lanmas› hedeflenmifltir.

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr::  Diyabet hemflireli¤i, mesleki özerklik, profesyonellik.

SSuummmmaarryy

PPrrooffeessssiioonnaall  AAuuttoonnoommyy  iinn  DDiiaabbeettiicc  NNuurrssiinngg

Professional autonomy is that the profession can be independent of taking and

making decisions about his/her profession as a member. Health professionals also

need autonomy to implement their professional roles. In this context, while the level

of professional autonomy of the nursing determines the level of real professionalism,

at the same time managing a chronic disease such as diabetes; is vital to timely and

effective care in the functioning of medical processes. In this review, the concept of

professional autonomy, which is crucial for the nursing to reach the real profession

status, and the importance of professional autonomy in the nursing of diabetes are

explained. It was aimed to provide contribution from the scientific point of view sin-

ce the study about the subject was not found in the related literature scan.

KKeeyywwoorrddss:: Diabetes Mellitus, nursing, professional autonomy, professionalism.

Girifl

Özerklik olgusu, gerek bireysel gerekse toplumsal birçok alanda karfl›m›za ç›kmak-

tad›r. Otonomi yani Türkçe ifadesiyle özerklik; insan›n ba¤›ms›z düflünüp karar verme,
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karar›n› uygulama,  özgür, ba¤›ms›z davranma gücü ve

yetkisidir (1) Di¤er bir ifadeyle özerklik, d›fl etkilerden ba-

¤›ms›z bir flekilde kendi kararlar›n› alabilme ve eyleme ge-

çirme yetisidir (2) Özerkli¤in uygulamaya geçirilmesi, tan›-

m›ndan anlafl›laca¤› gibi gücün ifadesidir ve özerk olmak

asl›nda güçlü olmak anlam›na gelmektedir. Karar verme-

yi, otoriteyi, sorumluluk almay› gerektirir. 

Mesleki özerklik ise, meslek üyelerinin profesyonel uy-

gulamalar›n›, mesleki uygulama standartlar›na, etik bildir-

ge, meslek ile ilgili kural ve yasalara uygun bir flekilde ger-

çeklefltirebilme durumudur. Meslek üyelerinin, mesle¤in

gereklerine iliflkin verdi¤i karar›n sorumlulu¤unu almas›-

d›r. Hall 1968’de mesleki özerkli¤i, “çal›flma özerkli¤i”,

“özerk tutum” ve “toplumda mesleki özerklik” olarak s›n›f-

land›rm›flt›r. Çal›flma özerkli¤i, çal›flanlar›n ifllerinin gerek-

leri üzerinde karar verme özgürlükleridir. Özerk tutum, bi-

reyin, mesleki bak›fl aç›s› ve bireysel düflünme yolu ile öz-

gürce karar vermesi olarak düflünülür. Toplumda mesleki

özerklik, toplumsal ve yasal kabuller çerçevesinde bireyin

d›flsal bir etki alt›nda kalmaks›z›n mesleki aktivitelerine öz-

gür bir flekilde kendisinin karar vermesidir (3). 

Ça¤dafl insan için çok önemli bir nitelik say›lan profes-

yonel statü, meslek üyelerinin sahip oldu¤u bireysel ve

mesleki özerklik düzeyi ile do¤rudan iliflkilidir (4). Özerklik,

var olan durumu de¤erlendirme yetisi ve yetkisi oldu¤un-

dan mesleki yeterlilik artt›kça mesleki özerkli¤in alan› da

geniflleyecektir (5).

Bu makalede; bütün di¤er mesleklerde oldu¤u gibi

hemflirelik mesle¤i için de oldukça önemli olan özerklik

kavram› ve diyabet hemflireli¤inde mesleki özerkli¤in öne-

mi anlat›lm›flt›r.

Hemflirelikte  Mesleki  Özerklik

Hemflirelik mesle¤inde, 19. yüzy›lda baz› hemflirelerin

özerk davran›fl sergiledikleri görülse de terim olarak mes-

leki özerklik konusu daha çok 20. yüzy›lda tart›fl›lmaya

bafllanm›flt›r. Hemflirelikte mesleki özerklik, etik ilkeler do¤-

rultusunda meslek ile ilgili yasa ve kurallara uygun olarak,

hemflirelerin profesyonel hemflirelik uygulamalar›n›, mes-

leki uygulamalar› gerçeklefltirebilme durumudur. Di¤er

bir deyiflle hemflirelik mesle¤inde özerklik; mesleki de¤er-

ler do¤rultusunda hemflirelerin, ifllerini yerine getirirken,

özgür karar verebilmesidir.6 Hemflirelerin hasta bak›m›na

iliflkin yetki ve bak›mda verdi¤i kararlar›n sorumlulu¤unu

üstlenmesidir (7) Di¤er taraftan Lewis ve Batey hemflirele-

rin, özerkli¤ini sa¤larken bu uygulamalar› sa¤l›k ekibinin

di¤er üyeleriyle iflbirli¤i kurarak gerçeklefltirmeleri gerekti-

¤ini de vurgulam›fllard›r (8) Walker ve Avant’a göre hem-

flirelik mesle¤inde mesleki özerklik ise, hasta haklar›n› sa-

vunma ve di¤er sa¤l›k çal›flanlar› ile iflbirli¤i içinde olma

konular› kapsam›nda hemflirenin hasta merkezli yaklafl›m›

ve hasta savunuculu¤unu benimsemesi, hasta ile karfl›l›k-

l› iletiflim ve etkileflim içinde olmas›, iflbirli¤i içinde ba¤›m-

s›z olarak hastan›n bak›m›na karar vermesi ve bu karar›n

da sorumlulu¤unu almas›d›r (9). Mesleki özerklik, hemfli-

renin hastas›n› bütüncül olarak de¤erlendirmesi ve hasta-

ya en uygun hemflirelik uygulamas›n› belirlemesi ve yapa-

bilmesidir. 

Mesleki özerkli¤i oluflturan temel ö¤eler; genel olarak

karar verme ve sorumluluk almakt›r. Mesleki özerkli¤e sa-

hip olan hemflirenin mesleki uygulamalar›yla ilgili karar

vermesi beklenmektedir (10,11) Hemflirelikte klinik karar

verme; mesleki bilgi birikimi do¤rultusunda, tüm uygula-

ma seçeneklerini ortaya koyup uygun olan› seçebilmeyi

(12) ve yap›lan seçimin de sorumlulu¤unu almay› gerek-

tirir (7,11). Hak, yetki ve sorumluluk kavramlar›n›n orant›-

l› olmas› gerekti¤i düflünüldü¤ünde bir hak olarak mesle-

ki özerkli¤e sahip olundu¤unda, bu hakk› elde etmenin

karfl›l›¤›nda yeni sorumluluklar› üstlenme zorunlulu¤u

do¤maktad›r (13-15). Mesleki özerkli¤in artmas›yla birlik-

te, hemflirelik meslek üyelerinin teknolojiye iliflkin son ge-

liflmelere uygun mesleki bilgi ve becerileri do¤rultusunda

üst düzeyde hasta bak›m› verme sorumlulu¤u da berabe-

rinde gelmektedir. 

Mesleki özerkleflmenin sonuçlar›na bak›ld›¤›nda yuka-

r›daki tan›mlardan da anlafl›laca¤› üzere, hemflirelikte

mesleki özerklik ile hemflirelik bak›m›, birbirleri ile do¤ru

orant›l›d›r. Karar verme ve sorumluluk alma yetkisiyle be-

raber özerklik, sa¤l›k profesyonelinin kendisiyle, hastas›y-

la, yönetimle ve mesle¤iyle daha bar›fl›k olmas›n› sa¤lar.
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Sorumluluk alan kimse kendini daha güçlü ve etkili hisse-

der. Güçlülük hissi ise profesyonelleflmeyi beraberinde

getirir (15). Hemflirelik bak›m hizmetlerinde kalitenin art-

mas› mesleki özerkli¤in geliflmesini sa¤larken, mesleki

özerkli¤in geliflmesi ise hasta bak›m›n›n kalitesinin artma-

s›nda önemli bir katk› sa¤lamaktad›r (11). Konuyla ilgili li-

teratüre bak›ld›¤›nda, hemflirelerde mesleki özerkli¤in ge-

liflmesinin, hemflirelik bak›m uygulamalar›n›n zaman›nda

ve kaliteli yap›lmas›n› sa¤lad›¤›, kaliteli hemflirelik bak›m›-

n›n ise mesleki özerkli¤in geliflimine katk› sa¤lad›¤› görül-

müfltür (6,15). Mesleki özerklik d›fl bir gücün etkisi alt›nda

kalmadan mesleki aktivitelerin yerine getirilmesi, kontrolü

ve kendi kendini yönetim serbestli¤inin sosyal ve yasal

haklarla garanti edilmesi olarak tan›mland›¤›nda yap›lan

çal›flmalar göstermektedir ki özerk olmak ve bunu en yük-

sek düzeyde kullanmak, ifl doyumu ve verimlili¤ini de ar-

t›rmaktad›r. Hemflirelerin mesleklerini icra ederken özerk

olmalar›n›n hem sa¤l›k bak›m hizmetlerinin kalitesinin art-

mas›nda hem de mesleki geliflmesinde oldukça önemli ol-

du¤u görülmektedir. Hemflirelik mesle¤inde, özerkli¤in

geliflmesine yap›lacak her türlü katk›, do¤rudan tüm sa¤-

l›k sistemine olumlu olarak yans›yacakt›r (16). 

Ancak hemflirelik mesle¤inin bugünkü durumuna ba-

k›ld›¤›nda, hemflirelik mesle¤inde en çok sorun yaflanan

alanlardan birinin, “özerklik” oldu¤u görülmektedir. Hem-

flirelerin sa¤l›k bak›m sisteminde karar verme sürecine çok

kat›lamad›klar›, hatta mesleki kararlar›n› vermede engelle-

yici farkl› etmenlerle karfl›laflt›klar› görülmektedir.17-20 

Hemflirelerin özerk davranamama nedenlerine bak›l-

d›¤›nda; tarihsel süreç içerisinde hemflireli¤in ço¤unlukla

kad›nlar taraf›ndan yap›lmas›, kad›n›n toplumdaki imaj›,

e¤itim düzeyindeki farkl›l›klar, politik belirsizlikler, istihdam

sorunu, kurum iflleyiflleri ve organizasyon yap›s›, ülkenin

sa¤l›k politikalar› fleklinde s›ralanabilir (21). 

Diyabet  Hemflireli¤i

Federation of European Nurses in Diabetes (FEND)’in

önerileri do¤rultusunda Diyabet Hemflireli¤i Derne¤i ta-

raf›ndan haz›rlanan tan›ma göre diyabet hemflireli¤i; di-

yabetin yönetiminde ileri bilgi ve becerisi olan, uygulay›-

c›, e¤itici, dan›flman, yönetici, araflt›r›c›, koordinatör, yeni-

likçi, mesleki faaliyetlerden sorumlu meslek üyesidir. Ame-

rikan Hemflireler Birli¤i (American Nurses Association -

ANA) ve Amerikan Diyabet E¤itimcileri Birli¤i (American

Association of Diabetes Educator- AADE), “Diyabet hem-

fliresi; diyabetlinin diyabet bak›m›n› ve e¤itim gereksinim-

lerini de¤erlendirmek, hemflirelik tan›lar› gelifltirmek,

hemflirelik bak›m ve e¤itimini uygulamak ve de¤erlendir-

mek için diyabetli bireyler, aileleri, gruplar ve toplum ile

çal›fl›r” ifadesini kullanmaktad›r. Avrupa Diyabet Hemflire-

li¤i Derne¤i'ne (Federation of European Nurses in Diabe-

tes- FEND) göre diyabet alan›nda çal›flan hemflirenin, e¤i-

timci, dan›flman, yönetici, araflt›rmac›, iletiflim ve de¤iflim

rolü vard›r. Bunlara ek olarak diyabet yönetiminde gere-

ken ileri düzeyde bilgi ve beceri de bir diyabet hemflire-

sinde bulunmas› gereken nitelikler aras›ndad›r. FEND'e

göre diyabet hemfliresi, multidisipliner ekip yap›s› içinde,

çal›flma süresinin yar›s›n› uygulamada, di¤er bölümünü

de araflt›rmada ve di¤er profesyonel rollerini gerçeklefltir-

mek için kullanmal›d›r. Diyabet hemfliresinin rol ve sorum-

luluklar›; hasta bak›m›n›n yan›nda hastalar› e¤itme, yap›l-

mas› gereken iflleri organize etme, de¤iflimi temsil etme,

veri kayna¤› olma, politik kararlarda yer alma, araflt›rma

yapma, dan›flmanl›k yapma, di¤er sa¤l›k profesyonelleri-

ni e¤itme fleklinde s›ralanabilir (22).

Kronik hastal›¤› yönetmek, birden fazla uzmanl›k ge-

rektirir. Bir kronik hastal›k olan diyabetin bak›m›nda, hem-

flirelerin, birçok diyabetli hasta ç›kt›lar›n› iyilefltirdi¤i göste-

rilmifltir (23). Hemflirelerin diyabetteki sa¤l›k davran›fllar›n›

ve hasta sonuçlar›n› iyilefltirmede merkezi rolü oldu¤una

dair çok say›da çal›flma yap›lm›flt›r (24-26). Uluslararas›

düzeyde yap›lan çal›flmalara göre,  ev ziyaretlerinde gö-

rülen olumlu sonuçlar›n birço¤u hemflire ile hasta aras›n-

daki ba¤›n iyi olmas›na ba¤lanm›flt›r. Ço¤u diyabet hasta-

s› ideal kan glikozu kontrolüne ulafl›lamad›¤› için kötü

sa¤l›k sonuçlar› ile karfl›laflmaktad›r. Bu sebeple sonuçlar›

iyilefltirmenin yollar›n› bulmak da son derece önemlidir

(27-29). Bu aflamada diyabet hemflirelerin diyabet bak›-

m›ndaki mevcut rolü ve görevlerini yerine getirmesi, po-

tansiyel bir çözüm tekni¤i olarak de¤erlendirilebilir.
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Diyabet  Hemflireli¤inde  Mesleki  Özerklik

Diyabet hemflireli¤i, hemflirelik kariyerinde yatay bir

kariyer alan› olup, diyabetli hasta ile birebir iletiflimi gerek-

tirmekte, gerek dünyada gerekse ülkemizde yasalar›n da

deste¤i ile özel bir alan olarak kabul edilmektedir. Diyabet

hemflireli¤inin profesyonel niteliklerine bak›ld›¤›nda;

özerklik (otonomi), bilgiye ba¤l›l›k, uzmanl›k becerisi, yü-

kümlülük gibi özellikler görülmektedir (30).

Özerklik, diyabet hemflireli¤inin tamamen ba¤›ms›z

olarak çal›flmas› gerekti¤i anlam›nda de¤il insiyatif alabil-

mesi, uygulama standartlar›n› gelifltirmesi, kararlara kat›l-

mas› ve gerekti¤inde tüm üyelerle ortak olabilmesini ifade

eder. Diyabet yönetiminde, hasta bak›m ekibinin di¤er

üyeleriyle etkin bir ortakl›k kurmaya gereksinim vard›r. An-

cak bu iflbirli¤inin yan› s›ra hemflirelik, kronik bir hastal›k

olan diyabetin yönetiminde birçok ba¤›ms›z rolün de yeri-

ne getirilmesini gerekli k›lmaktad›r. Hekimin planlad›¤› te-

davi plan›n›n istenen sonuca ulaflmas›, di¤er tüm hastal›k-

larda oldu¤u gibi diyabette de etkin ve kaliteli bir hemflire-

lik hizmeti ile mümkün olacakt›r. Diyabette hemflirelik ba-

k›m› ayr›cal›kl› olarak önem arz eder. Çünkü diyabet hem-

fliresinin; e¤itimci olarak, hastas›n› ilaç kullan›m›, egzersiz,

beslenme, günlük yaflam aktiviteleri gibi konularda e¤it-

mesi, dan›flman olarak yaflam boyu kronik hastal›kla bera-

ber yaflamak zorunda olan hastan›n karfl›laflabilece¤i du-

rumlarda yön göstermesi, yönetici olarak, hastal›k yöneti-

minde planlama, koordine etme, uygulama, kontrol ve

de¤erlendirmeyi yapmas›, araflt›rmac› olarak, hastal›kla il-

gili güncel geliflmeleri takip etmesi, de¤iflimleri sa¤layarak

de¤iflim rolünü yerine getirmesi, son olarak da tüm ekip

ve hasta ile gereken ba¤› kurmas› beklenen rolleridir. ‹leri

düzeyde bilgi ve beceriyle desteklenecek olan bu roller

ancak mesleki özerkli¤i olan bir meslek üyesi taraf›ndan

gerçeklefltirilebilir. Tüm bunlar sonucunda da hasta bak›-

m› bütüncül, kapsaml› ve kaliteli olacakt›r. Karfl›l›kl› olarak

ilerleyen hasta bak›m› da hemflireli¤in özerkli¤ini art›racak,

mesleki gücüne katk›da bulunacakt›r. 

Sonuç

Mesleki özerklik, bir mesle¤in gerçek meslek statüsüne

ulaflmas›nda gerekli, meslek üyelerinin karar verme, uy-

gulama yapma hak ve yetilerinin bir ifadesidir. Kendi ka-

rar›n› veremeyen, mesle¤inin gere¤ini yerine getireme-

yen meslek üyeleri zamanla kaybolmaya mahkum olmufl

demektir. Meslekleflme ad›na birçok engeli aflan hemflire-

lik için özerklik, tam olarak çözülememifl, günden güne

önemi artarak karfl›m›za ç›kan bir durumdur. Birçok

komplikasyonu beraberinde getiren; bireyi ve toplumu

birçok yönden etkileyen diyabet hastalar›n›n yaflam›nda

ve bu sürecin yönetiminde diyabet hemflirelerinin rolü ol-

dukça büyüktür. Bu anlamda diyabet hemfliresinin özerk-

li¤i, yaflam›n›n her aflamas›n› hastal›¤›na göre flekillendi-

ren hastan›n ve hasta yak›nlar›n›n yaflam kalitesini do¤ru-

dan etkileyecektir.
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ÖÖzzeett

Bu çal›flma Tip 2 eriflkin diyabetli hastalar›n beslenme al›flkanl›klar›n› ortaya koya-

rak, beslenme ile diyabet aras›ndaki iliflkinin de¤erlendirilmesi amac›yla yap›ld›. 

Çal›flma, 4 Aral›k 2015 - 31 May›s 2016 tarihleri aras›nda 25 Aral›k Devlet Hasta-

nesi dahili kliniklerinde 210 hastan›n kat›l›m› ile gerçeklefltirildi. Hastalar›n kiflisel özel-

likleri, beslenme al›flkanl›klar› ve diyabet ile iliflkili özellikleri birebir anket formu uygu-

lanarak sorguland›. Beden kütle indeksi bilgilerine hasta dosyalar›ndan ulafl›ld› ya da

hastalar›n kendilerinden bu bilgi talep edildi. Bel çevresi ölçümleri bizzat araflt›rmac›

taraf›ndan yap›ld›. Baz› metabolik de¤iflkenlerine ait ölçüm de¤erlerine (laboratuvar

bilgilerine), rutin ölçümlerin kaydedildi¤i hastane sistemi üzerinden ulafl›ld›. Kan ba-

s›nc›, açl›k kan flekeri ve tokluk kan flekeri ölçüm sonuçlar›na klinik hemflirelerinin öl-

çüm kay›tlar›ndan ulafl›larak anket formuna kaydedildi.

Araflt›rmaya kat›lan bireylerin yafllar› 23 ile 92 aras›nda de¤iflmekte olup, ortalama

58.37±13.11 y›ld›r. Hastalar›n bilgi durumlar›n› belirlemek için kan flekerini yükselten

besinler ile ilgili soru soruldu¤unda, %84’ü kan flekerini yükselten besinleri bildi¤ini

belirtti. Hastalar›n yap›lan beden kitle indeksi (BK‹) ölçüm sonuçlar›na göre;

%49’unun beden kitle indeksi normal s›n›rlar›n üzerindedir. Ailede baflka diyabetli bu-

lunmas› durumu ile ya¤l› beslenme aras›nda anlaml› iliflki bulundu (p<.05). Metabo-

lik de¤iflkenler ile beslenme özelliklerinin iliflkisinin ortaya konulmas› için yap›lan ana-

lizlerde, açl›k kan flekeri de¤eri ile beyaz ekmek tüketimi; tokluk kan flekeri de¤eri ile

ya¤l› beslenme; hemoglobin A1C de¤eri ile k›rm›z› et tüketimi; LDL de¤eri ile tatl›-pas-

ta tüketimi aras›nda iliflki oldu¤u tespit edilmifltir (p> 0.05). 

Çal›flmadan elde edilen bulgulara göre tip 2 diyabete sahip bireylerin daha etkin

bir diyabet yönetimi sa¤layabilmeleri ve yaflam kalitelerini art›rabilmeleri için beslen-

me konusunda e¤itilmeleri gereklili¤i ortaya ç›kt›.

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr::  Tip 2 diyabet, Beslenme, beslenme al›flkanl›klar›, diyabet yöne-

timi, Hemflirelik

AAbbssttrraacctt
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The aim of this study is to reveal the eating habits of adults with type 2 diabetes
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and to evaluate the relationship between diabetes and

diet among this individuals. 

The study is performed between 4 December 2015

and 31 May 2016 at 25 Aral›k Devlet Hastanesi internal

clinics (Clinical Endocrinology, Infectious Diseases Clinic,

Breast Clinic, Dermatology, Neurology, Physical Medici-

ne and Rehabilitation, Clinical Nephrology, Cardiology

Clinic) with 128 women and 82 men. Personal characte-

ristics, eating habits and features associated with diabe-

tes of the individualsare questioned by applying the qu-

estionnaire.Body mass index and waist circumference

measurement informations are taken from patient files or

requested from the patients. Measurement values of so-

me metabolic variables are received from hospital’s net-

work. Blood pressure (hypertension), fasting blood glu-

cose and postprandial blood glucose measurements are

received from clinical nurses’ records.

The ages of the individuals participating in the study

ranged from 23 to 92and the average is 58.37±13:11

years. 51% of participants have different chronic diseases

other than diabetes. 71% of patients thought that they

adapt to the diabetes treatment plan. 74% mentioned

that they interfere with daily activity of the disease. Pati-

ents were are about foods raise blood sugar and 84%

stated they know the foods raise the blood sugar. 13%

of the participents have normal range of body mass in-

dex and49% have body mass index that is above the

normal. According to the results of the analysis to deter-

mine the relationship between socio-demographic cha-

racteristics and nutrition, there are relationships between

red meat consumption and income status and gender;

high-fat diet and income; sweet-cake consumption and

income and age; education level and alcohol usage; pas-

ta consumption and income (p<.05). There is no signifi-

cant relationship between nutritional properties and di-

agnosis of diabetes (p>.05). There is a significiant relati-

onship between having another family member with di-

abetes and high-fat diet. 

According to the results analysis that are performing

for revealing the relationship between nutrition and me-

tabolic variables; fasting blood sugar consumption varies

according to the value of white bread, postprandial blo-

od sugar-fat diet varies according to the value, hemoglo-

bin A1C values differ according to the consumption of

red meat and the value of LDL varies according to swe-

et-cake consumption. 

According to the results of the study, individuals with

diabetes shold be educated about nutrition for having

more effective diabetes management and improving life

quality.

KKeeyywwoorrddss:: Type 2 diabetes, diabetes nutrition, eating

habits, diabetes management

Girifl

Diabetes Mellitus (DM) insülin eksikli¤i veya etkisizli¤i

sonucu geliflen, hiperglisemi ile karakterize akut ve kronik

komplikasyonlar›n efllik etmesiyle yaflam boyu süren kro-

nik progresif seyirli bir hastal›kt›r (1). Tip 1 DM insülin ek-

sikli¤i ile iliflkiliyken, Tip 2 DM ise obezite ve ikincil insülin

direnciyle iliflkilidir. Her iki tip diyabetin tedavisinde bafla-

r› sa¤lamak için ilaçlar›n yan› s›ra fiziksel aktivite ve eski

ad›yla diyet, günümüzde ise t›bbi beslenme tedavisi (TBT)

vazgeçilmez unsurdur (2). 

Türkiye’de ve Dünya'da, diyabetin artan prevalans› ve

mortalite riski diyabet yönetiminin önemini aç›kça ortaya

koymaktad›r. Sa¤l›kl› bir beslenme al›flkanl›¤› ve ilaç teda-

visi diyabet yönetiminin temel bileflenleridir (2). American

Diabetes Association (ADA) diyabette beslenme tedavisi-

nin önemli bir rol oynad›¤›n› belirterek diyabetli bireyin,

e¤itimde, kendi kendini yönetim ve tedavi plan›nda sa¤-

l›k kuruluflu ile birlikte aktif olarak yer almas› gerekti¤ini

vurgulam›flt›r (3). Diyabette beslenme e¤itiminde verilen

temel beslenme bilgileri standart olsa da e¤itimin s›kl›¤›,

e¤itim süresi, kullan›lan materyaller gibi etkenler belirle-

nen hedeflerde farkl›l›klar yaratabilir.

T›bbi Beslenme Tedavisi, birbirini takip eden dört afla-

may› içermektedir. Bu aflamalar; metabolizma ve hayat

tarz› parametrelerinin (BK‹, beslenme, fiziki aktivite, psiko-

sosyal ve ekonomik durumlar›n) de¤erlendirilmesi, has-
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tayla ilgili hedeflerin belirlenmesi (uygun biyokimyasal de-

¤erler, vücut a¤›rl›¤›n›n kontrolü, uygun egzersiz tipi ve

süresi, ö¤ün düzeni), hedeflere ulaflmaya dair kiflisel ve

grup e¤itimlerinin planlanmas›, klinik izleme sonuçlar›n›n

(vücut a¤›rl›¤›, AKfi, TKfi, HbA1C, kan kolesterol seviyeleri,

kan bas›nc›, besin tüketimi) de¤erlendirilmesi aflamalar›n›

kapsamaktad›r (4-6).

T›bbi Beslenme Tedavisi, diyabetin önlenmesine, var

olan diyabetin tedavisine ve diyabet ile iliflkili komplikas-

yon gelifliminin önlenmesine ve tedavisine etki etmekte-

dir. Bununla birlikte diyabette kiflisel yönetim e¤itiminin

de önemli bir k›sm›n› kapsamaktad›r. Yap›lan çal›flmalar

sonucunda, eriflkin diyabetli bireyin metabolizma duru-

munun ve besin tercihinin göz önünde bulundurularak,

kifliye özgü verilen beslenme tedavisiyle HbA1C seviyele-

rinde %1-2 civar›nda azal-d›¤›, gösterilmifltir (6,7).

Tip 2 DM’li hastalar, al›flkanl›klara uyum sa¤layarak yi-

yebilmektedir. Ö¤ün aralar›n›n fazla olmamas› flart› ile ara

ö¤ünlerinin say›lar›n› kendileri belirleyebilmektedir (8).

Her DM’li hastan›n diyabet biçimi, diyabet derecesi,

yafl, a¤›rl›k, boy,  hayat tarz›, geçmifl yaflam ile beslenme

al›flkanl›klar› farkl›l›k göstermektedir. Bu bireysel farkl›l›kla-

r›n ve ihtiyaçlar›n tümü de¤erlendirilerek en uygun kiflisel

ve gerçekçi yaklafl›m›n belirlenmesi gerekmektedir. Diya-

betli hastan›n bu farkl› ihtiyaçlar›, diyabetliyle yap›lan gö-

rüflmeler neticesinde “kiflisel beslenme de¤erlendirmesi”

ile belirlenmektedir (8,9).

Yap›lan çal›flmalar, e¤itimin uyguland›¤› diyabetli bi-

reylerin, hastal›klar›n›n kontrol alt›na al›nd›¤›n›, kompli-

kasyonlar›n %50 ve daha yüksek oranlarda azald›¤›n› or-

taya koymaktad›r. Diyabet e¤itimi, multidisipliner bir ekip

taraf›ndan yap›lmaktad›r (8). Etkin bir diyabet tedavisini

sa¤layabilmek için diyabet merkezlerinin kurulup gelifltiril-

mesi, diyabet ekibinin, DM’liler ve ailelerinin e¤itimler ile

bilinçlendirilmesi gerekmektedir (8,10).

Ülkemize ait beslenme al›flkanl›klar›na paralel olarak,

diyabetli hasta say›s› her geçen gün artmaktad›r. Bu nok-

tada, Gaziantep gibi mutfa¤› ile ünlü illerin sakinleri artan

Tip 2 diyabet riski ile karfl›laflmaktad›r. Bu gerekçeden ha-

reketle çal›flma, Gaziantep ilinde ikamet eden Tip 2 erifl-

kin diyabetlilerin beslenme davran›fl›n› belirlemek ve bu

beslenme davran›fllar›n› etkileyen faktörleri ortaya koy-

mak amac› ile gerçeklefltirildi.

Gereç  ve  Yöntem

Araflt›rman›n  Amac›  ve  Deseni

Araflt›rma, tan›mlay›c› ve iliflki aray›c› bir çal›flmad›r.

Araflt›rman›n  Yeri  ve  Zaman›

Araflt›rma, 4 Aral›k 2015 - 31 May›s 2016 tarihleri ara-

s›nda 25 Aral›k Devlet Hastanesi Dahili (Endokrinoloji, En-

feksiyon hastal›klar›, Gö¤üs Hastal›klar›, Dermatoloji, Nö-

roloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Nefroloji ve Kardiyo-

loji) Kliniklerinde yap›ld›.

Araflt›rman›n  Evren  ve  Örneklemi

Araflt›rman›n evrenini, Gaziantep ilindeki tüm Tip 2

eriflkin diyabetliler oluflturmaktad›r. Net evren say›s›na ya-

p›lan araflt›rmalarla ulafl›lamad›.

Araflt›rman›n örneklemini, belirlenen tarihlerde klinik-

lere baflvuran 210 Tip 2 diyabet hastas› oluflturdu.

Araflt›rman›n  Etik  ve  Yasal  Yönleri

Araflt›rman›n yürütülmesi için etik kurul izni ve Gazian-

tep ‹li Kamu Hastaneler Birli¤inden de yaz›l› izin al›nd›.  

Veri  Toplama  Araçlar›

Veri toplama arac› olarak, literatür taramas› sonucun-

da, araflt›rmac› taraf›ndan gelifltirilen demografik özellik-

ler, beslenme, diyabete iliflkin bilgiler ve metabolik özellik-

lerin yer ald›¤› toplam 57 sorudan oluflan anket formu

kullan›ld›. 

Anket sorular› haz›rlanmadan önce Gaziantep halk›-

n›n mutfak zenginli¤i ve yeme kültürü üzerine ön araflt›r-

ma yap›ld›. 

Anket sorular› haz›rlan›rken öncelikli olarak, “Gazian-

tep halk› nas›l beslenir?” sorusu Hasan Kalyoncu Üniversi-

tesi Beslenme Diyetetik ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

bölümlerinden Gaziantep’li iki araflt›rma görevlisine sorul-

du. Al›nan cevaplar sonras›nda bir taslak metin oluflturul-
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du ve bu taslak çal›flma literatür kapsam›nda güçlendiril-

di (10,11). Anket formunun oluflturulmas›ndan sonra

“Ölçme-De¤erlendirme” konusunda Prof. Dr. Say›n fiener

Büyüköztürk’ten uzman görüflü al›nd› ve önerileri do¤rul-

tusunda çal›flmada kullan›lacak anket formuna son flekli

verildi.

Anket formunda; tan›t›c› (demografik) bilgiler, kiminle

yaflad›¤›, farkl› bir kronik hastal›¤›n›n varl›¤›, diyabete ilifl-

kin bilgiler, beslenme flekli, diyabet tan›s› almadan önce

yak›nd›¤› flikayetler, diyabet tan›s› ald›ktan sonraki tedavi

planlar›, tedaviye uyumu, tedavinin günlük yaflam› ne ka-

dar etkiledi¤i, diyabetin yorgunlukla ba¤lant›s›, diyabetin

akut ve kronik komplikasyon oluflturma durumu, tedavi-

ye uyumlar›, evde kan flekeri ölçüm düzenleri, hangi be-

sinlerin kan flekerini artt›r›p azaltt›¤›n› bilmelerinin ölçül-

mesi ve diyabetin metabolik de¤iflkenlere etkisini de¤er-

lendiren sorular yer almaktad›r.

Verilerin  Toplanmas›

Anket formu, 4 Aral›k 2015 - 31 May›s 2016 tarihleri

aras›nda gerekli etik kurul izinlerinin al›nmas›n› takiben 25

Aral›k Devlet Hastanesi dahili kliniklerde Tip 2 diyabet has-

talar› ile yüz yüze görüflme tekni¤iyle anket formu araflt›r-

mac› taraf›ndan kat›l›mc›lara uyguland›. Hastalar›n bel

çevresi ölçümleri bizzat araflt›rmac› taraf›ndan yap›ld›. Be-

den Kütle ‹ndeksi (BK‹) ölçümlerine hasta dosyalar›ndan

ya da belirli aral›klarla ölçüm yap›lan hastan›n kendisin-

den ulafl›ld›. Metabolik ölçüm bilgilerine maksimum son

bir ay süreli rutin ölçümlerin kaydedildi¤i hastane sistemi

üzerinden ulafl›ld›. Kan bas›nc› (tansiyon), açl›k kan flekeri

ve tokluk kan flekeri ölçüm sonuçlar›na klinik hemflireleri-

nin ölçüm kay›tlar›ndan ulafl›ld›. 

Anket formu her bir hasta için 20-35 dakika süreler

aras›nda dolduruldu.

Verilerin  De¤erlendirilmesi

Araflt›rma kapsam›nda elde edilen bulgular›n de¤er-

lendirilmesinde SPSS (Statistical Package for Social Scien-

ces) 23.00 program› kullan›ld›. Araflt›rma verileri de¤er-

lendirilirken öncelikli olarak say›, yüzdelik ve ortalama de-

¤erleri aktar›ld›. Demografik de¤iflkenlerin beslenme de-

¤iflkenleri üzerindeki etkisinde Logistic Regression ve T-

Testi; de¤iflkenler aras›ndaki iliflkiler için iliflki aray›c› (kore-

lasyon) analizler kullan›ld›. Sonuçlar %95’lik güven aral›-

¤›nda, anlaml›l›k p<0.05 düzeyinde de¤erlendirildi.

Araflt›rman›n  Güçlükleri  ve  S›n›rl›l›klar›

Araflt›rma, 210 Tip 2 diyabet hastas› ile 4 Aral›k 2015

– 31 May›s 2016 tarihleri aras›nda tek merkezde (25 Ara-

l›k Devlet Hastanesi) gerçeklefltirildi. Çal›flma belirli bir za-

man diliminde gerçekleflti¤i için genelleme yap›lamaz.

Bulgular

Hastalar›n yafl ortalamalar› 58.37±13.11 olarak bulun-

du. Ortanca (minimum – maksimum) de¤eri 57 (23 – 92)

olarak hesapland›.

Tablo 1’de görüldü¤ü gibi Tip 2 diyabetli hastalar›n

%61’i (n=128) kad›n, %29’u (n=61) okur-yazar de¤il,

%34.80’i (n=73) ilkokul mezunudur.
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TTaabblloo 11:: Hastalar›n Sosyo-demografik 
Özelliklerinin Da¤›l›m› (N=210)

CCiinnssiiyyeett NN %%
Kad›n 128 61.00
Erkek 82 39.00
ÖÖ¤¤rreenniimm  DDuurruummuu
Okur-yazar de¤il 61 29.00
Okur-yazar 39 18.60
‹lkokul mezunu 73 34.80
Ortaokul mezunu 23 11.00
Lise ve üstü 14 6.70
GGeelliirr  DDuurruummuu
Gelirim yok 51 24.29
Gelirim giderimden az 81 38.57
Gelirim giderime denk 76 36.19
Yan›ts›z 2 0.95
MMeeddeennii  DDuurruumm
Evli 183 87.10
Bekar 27 12.90
AAyynn››  EEvvddee  YYaaflflaammaa  DDuurruummuu
Yaln›z 10 4.80
Aile bireyleriyle 200 95.20
TTooppllaamm 221100 110000..00



Gelir durumu ile ilgili soruya 2 kifli yan›t vermedi. Ge-

riye kalan hastalar›n gelir durumlar› incelendi¤inde

%24.19’unun (n=51) herhangi bir geliri yok olarak ifade

ederken, %38.57’si (n=81) gelirini giderlerinden daha az

olarak belirtti.

Medeni durumlar›na göre %87.10’u (n=183) evli

iken, %4.80’i (n=10) yaln›z yaflamaktad›r.

Hastalar›n verdikleri yan›tlar› do¤rulamak için hastala-

ra kan flekerlerini yükselten basit karbonhidrat içeren ba-

z› besinler sorulmufl ve bu besinlerin kan flekerini h›zl› yük-

seltip yükseltmedi¤ine dair “evet” ya da “hay›r” yan›t›n›

vermeleri istendi.

Buna göre; “Tatl› çeflitleri kan flekerini h›zl› yükseltir

mi?” sorusuna hastalar›n %97.10’u (n=204) do¤ru, “Sof-

ra flekeri kan flekerini h›zl› yükseltir mi?” sorusuna hasta-

lar›n %95.70’i (n=201) do¤ru, “Beyaz pirinç kan flekerini

h›zl› yükseltir mi?” sorusuna hastalar›n %94.30’u

(n=198) do¤ru, “Beyaz ekmek kan flekerini h›zl› yükseltir

mi?” sorusuna hastalar›n %96.70’i (n=203) do¤ru, “Don-

durma kan flekerini h›zl› yükseltir mi?” sorusuna hastala-

r›n %90’› (n=189) do¤ru, “K›zartmalar kan flekerini h›zl›

yükseltir mi?” sorusuna hastalar›n %88.10’u (n=185)

do¤ru, “Elma kan flekerini h›zl› yükseltir mi?” sorusuna

hastalar›n %70’i (n=147) do¤ru, “Karpuz kan flekerini

h›zl› yükseltir mi?” sorusuna hastalar›n %51.90’› (n=109)

yanl›fl, “Az ya¤l› süt kan flekerini h›zl› yükseltir mi?” soru-

suna hastalar›n %90.50’si (n=190) do¤ru, “Az ya¤l› yo-

¤urt kan flekerini h›zl› yükseltir mi?” sorusuna hastalar›n

%88.60’› (n=186) do¤ru, “Meyveli yo¤urt kan flekerini

h›zl› yükseltir mi?” sorusuna hastalar›n %40’› (n=84) yan-

l›fl, “Kurutulmufl meyveler kan flekerini h›zl› yükseltir mi?”

sorusuna hastalar›n %85.70’i (n=180) do¤ru, “Bal kan

flekerini h›zl› yükseltir mi?” sorusuna hastalar›n %95.20’si

(n=200) do¤ru ve “Kuru baklagiller kan flekerini h›zl› yük-

seltir mi?” sorusuna hastalar›n %64.80’i (n=136) yanl›fl

yan›t›n› verdi.

K›rm›z› et tüketimi de¤iflkenlere göre analiz edildi¤in-

de model uyumunun bafllang›çta 245.144 oldu¤u ve

modele de¤iflkenlerin eklenmesiyle birlikte model uyumu-

nun 203.349 oldu¤u anlafl›lm›flt›r. De¤iflkenler modele

girdi¤inde k›rm›z› et tüketim varyans›n›n  %18.00’›n› aç›k-

lad›¤› söylenebilir. De¤iflkenler modele dahil olmas›ndan

sonra modelin manidarl›¤›na bak›ld›¤›nda Hosmer ve Le-

meshow testi anlaml› ç›kmamaktad›r (p>.05). Bu bulgu

model veri uyumunun oldu¤unun göstergesidir. S›n›flan-

d›rma sonuçlar›na bak›ld›¤›nda ise k›rm›z› et tüketen 139

kifli ve tüketmeyen 34 kifli olmak üzere do¤ru s›n›fland›r-

ma oran› %77.50 olarak saptand›.

Tablo 3. incelendi¤inde k›rm›z› et tüketimi, geliri gide-

rinden az olan ve geliri giderine denk olan bireylerde ge-

lir durumu olmayan bireylere göre daha fazlad›r.  Ayn› fle-

kilde k›rm›z› et tüketimi cinsiyet ile de anlaml› iliflki göster-

mektedir. ‹liflkinin yönü incelendi¤inde kad›nlar›n erkekle-

re göre daha az et tükettikleri görülmektedir.

Ya¤l› beslenme de¤iflkenlere göre analiz edildi¤inde

model uyumunun bafllang›çta 225.876 oldu¤u ve mo-

dele de¤iflkenlerin eklenmesiyle birlikte model uyumu-

nun 206.841 oldu¤u anlafl›lm›flt›r. De¤iflkenler modele

girdi¤inde fazla ya¤l› beslenme varyans›n›n %8.40’›n›

aç›klad›¤› söylenebilir. De¤iflkenler modele dahil olmas›n-

dan sonra modelin manidarl›¤›na bak›ld›¤›nda Hosmer

ve Lemeshow testi anlaml› ç›kmamaktad›r (p>.05)
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TTaabblloo  22:: Kan fiekerini Yükselten 
Besinlerle ‹lgili Bilgi Durumu (N=210)

YYAANNLLIIfifi DDOO⁄⁄RRUU
BBeessiinnlleerr nn** %% nn** %%
Tatl› Çeflitleri 6 2.90 204 97.10
Sofra fiekeri 9 4.30 201 95.70
Beyaz Pirinç 12 5.70 198 94.30
Beyaz ekmek 7 3.30 203 96.70
Dondurma 21 10.00 189 90.00
K›zartmalar 25 11.90 185 88.10
Elma 63 30.00 147 70.00
Karpuz 109 51.90 101 48.10
Az ya¤l› süt 20 9.50 190 90.50
Az ya¤l› yo¤urt 24 11.40 189 88.60
Meyveli yo¤urt 84 40.00 126 60.00
Kurutulmufl meyveler 10 4.80 200 95.20
Bal 136 63.80 74 32.20
Kuru baklagiller

*Yüzdeler verilen yan›t say›s› üzerinden hesapland›



Tablo 4 incelendi¤inde fazla ya¤l› beslenme geliri gi-

derinden az olan ve geliri giderine denk olan bireylerde

geliri olmayan bireylere göre daha fazlad›r.

Tart›flma

‹nsülin sekresyonu, insülin aktivitesi ya da her iki du-

rumda birden meydana gelen bozukluk kaynakl› hiperg-

lisemi ile karakterize metabolik bir

hastal›k olan diyabet, dünyada y›l-

lar geçtikçe prevalans› yükselen

önemli bir sa¤l›k problemidir. Diya-

bete iliflkin önleme çal›flmalar›n›n

yap›lmas›, etkin tedavilerin gelifltiril-

mesi ve komplikasyonlar›ndan ko-

runmaya yönelik önlemlerin al›n-

mas› temel hedefler aras›ndad›r

(12). Diyabetin belirleyicilerinden

olan beslenme flekli, diyabetin seyri

üzerinde etkili olmakla birlikte

komplikasyonlardan korunma nok-

tas›nda da önem arz etmektedir. Bu

nedenle yap›lan bu çal›flmada tip 2

eriflkin diyabetli hastalar›n beslen-

me al›flkanl›klar› ve bu al›flkanl›klar›n

ile diyabet iliflkisi araflt›r›ld›. 

Uluslararas› diyabet federasyonu-

nun yedinci diyabet atlas›'nda yer

alan bilgilere göre (1), diyabetli ye-

tiflkinlerin ortalama yar›s› (184 mil-

yon) 40-59 yafllar› aras›ndad›r.

Önümüzdeki y›llarda da art›fl›n bu

yafl aral›¤›nda daha fazla olaca¤›

tahmin edilmektedir. Kad›nlara gö-

re erkeklerin say›s› 2015'te 14 mil-

yon daha fazla olmufltur (215 mil-

yon erkek, 200 milyon kad›n),

2035'te ise bu fark›n 15 milyona

(303 milyon erkek, 288 milyon ka-

d›n) ç›kmas› beklenmektedir (1).

Araflt›rmam›za kat›lan 210 hastan›n

%61’i (n=128) kad›n, %39’u (n=82)

erkektir. Hastalar›n yafllar› 23 ile 92

aras›nda de¤iflmekte iken yafl orta-

lamalar› 58.37±13.11’dir. 
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TTaabblloo  33::  K›rm›z› Et Tüketimi ‹le Sosyo-Demografik Özelliklerin Karfl›laflt›r›lmas›

DDee¤¤iiflflkkeennlleerr KK››rrmm››zz››  EEtt  TTüükkeettiimmii
__ SSttdd  HHaattaa WWaalldd ss dd pp EExxpp  ((__))

EE¤¤iittiimm  DDuurruummuu
Lise ve üstü 12.094 4 .017
Okuryazar de¤il -1.494 1.249 1.431 1 .232 .224
Okuryazar -.516 1.240 .173 1 .678 .597
‹lkokul -.437 1.185 .136 1 .712 .646
Ortaokul .975 1.209 .651 1 .420 2.652
GGeelliirr  DDuurruummuu
Geliri yok 8.275 4 .017
Geliri az 1.029 .487 4.469 1 .035 2.797
Geliri denk 1.478 .519 8.128 1 .004 4.385
MMeeddeennii  DDuurruumm .286 .560 .261 1 .610 1.331
CCiinnssiiyyeett 2.684 .537 25.013 1 .000 14.641
YYaaflfl
66 ve üzeri 4.568 2 .102
18-41 -1.435 .745 3.710 1 .054 .238
42-65 -.637 1.354 4.664 1 .031 .054
SSaabbiitt -2.923 1.354 4.664 1 .031 .054

TTaabblloo  44::  Ya¤l› Beslenme ‹le Sosyo-Demografik Özelliklerin Karfl›laflt›r›lmas›

DDee¤¤iiflflkkeennlleerr YYaa¤¤ll››  BBeesslleennmmee
__ SSttdd  HHaattaa WWaalldd ssdd pp EExxpp  ((__))

EE¤¤iittiimm  DDuurruummuu
Lise ve üstü .770 4 .942
Okuryazar de¤il .585 1.202 .237 1 .627 1.795
Okuryazar .664 1.206 .303 1 .582 .943
‹lkokul .293 1.151 .065 1 .799 1.341
Ortaokul .357 1.255 .081 1 .776 1.429
GGeelliirr  DDuurruummuu
Geliri yok 13.068 2 .001
Geliri az 1.939 .563 11.841 1 .001 6.951
Geliri denk 1.153 .603 3.652 1 .056 3.168
MMeeddeennii  DDuurruumm -.185 .498 .138 1 .710 .831
CCiinnssiiyyeett .460 .427 1.160 1 .281 1.584
YYaaflfl
66 ve üzeri .530 2 .767
18-41 -.398 .699 .325 1 .569 .671
42-65 .088 .397 .049 1 .825 1.092
SSaabbiitt -3.109 1.376 5.101 1 .024 .045



Ö¤renim durumu, gelir durumu ve medeni durum gi-

bi çeflitli sosyo-demografik özellikler tip 2 diyabet gelifli-

minde dolayl› olarak rol oynamaktad›r. Diyabete iliflkin yö-

netim plan›n›n önemli bir unsuru olan dengeli ve yeterli

beslenme konusu yüksek oranda sosyo-ekonomik stan-

dartlar ile iliflkilidir. Gelir düzeyinin tip1 ve tip 2 diyabet

prevalans› üzerindeki etkisinin araflt›r›lmas› için yap›lan

792 tip 1 ve 5474 tip 2 diyabetik bireyin yer ald›¤› bir ça-

l›flmadan elde edilen bulgulara göre tip 1 diyabet preva-

lans›n›n gelir düzeyine göre anlaml› farkl›l›k göstermedi¤i

ancak tip 2 diyabet prevalans›n›n yoksulluk düzeyinin art-

mas›na paralel olarak art›fl gösterdi¤i bildirilmifltir (5). Ha-

ne içindeki giderlerin gelirlerden fazla olmas› uygun ve

yeterli beslenmeyi zorlaflt›ran, bireyleri sa¤l›k hizmetlerin-

den etkili yararlanmaktan uzaklaflt›ran bir faktördür. Bizim

çal›flmam›zda kat›l›mc›lar›n %62.9’unun ya gelirinin olma-

d›¤› ya da gelirinin giderinden daha az oldu¤u tespit edil-

di. Elde edilen bu bulgunun, araflt›rmaya kat›lan hastala-

r›n, etkin bir diyabet yönetiminin sa¤lanmas›nda deza-

vantaj yaratt›¤› söylenebilir.

E¤itim seviyesi üzerinde yap›lan baz› araflt›rma sonuç-

lar›na göre düflük e¤itim seviyesinin tip 2 diyabetin gelifli-

minde önemli bir belirleyici oldu¤u bilinmektedir. Ancak,

obezite gibi di¤er risk oluflturan unsurlar›n da önemli bir

faktör olarak rol oynad›¤› düflünüldü¤ünden, de¤iflkenle-

rin ayarlanmas›yla sonuçlar›n etkilenebilece¤i belirtilmek-

tedir (5). Bu çal›flmaya dahil olan hastalar›n  %29’u okur-

yazar de¤il, %18,6’s› okur-yazar, %34.80’i ilkokul mezu-

nu, %11’i ilkokul mezunu, %6.7’si lise ve üstü e¤itim de-

recesine sahiptir. Hastalar aras›nda en düflük yüzdeye sa-

hip grubun lise ve üstü e¤itim düzeyine sahip kiflilerden

oluflmas› sonucuna bak›larak etkili ve iyi bir diyabet yöne-

timi aç›s›ndan e¤itim düzeyinin düflük olmas›n›n olumsuz

bir faktör oldu¤u söylenebilir. 

Medeni durum de¤iflkeni üzerinde yap›lan baz› arafl-

t›rmalardan elde edilen bulgulara göre bekar ya da yaln›z

yaflayan kiflilerin evli ya da ailesi ile birlikte yaflayan kiflile-

re oranla tip 2 diyabet geliflimi aç›s›ndan daha yüksek ris-

ke sahip oldu¤u bulunmufltur (3). Hastalar›n öz-bak›m bi-

linci olarak nitelendirilebilecek bu durumun beslenme ile

do¤rudan iliflkili oldu¤u düflünülmektedir (13). Bu çal›fl-

maya dahil olan hastalar›n büyük ço¤unlu¤unun

(%87.1) evli olmas›n›n diyabet yönetimi aç›s›ndan olum-

lu bir faktör oldu¤u düflünülmektedir. Bu bulguyu des-

tekler nitelikteki bir di¤er unsur ise kat›l›mc›lar›n büyük bir

ço¤unlu¤unun (%95.2) ailesi ile beraber ikamet etmesi-

dir.

Diyabet yönetiminin en önemli parçalar›ndan bir ta-

nesi beslenme al›flkanl›¤›d›r. Diyabet yönetiminde baflar›-

n›n sa¤lanabilmesi için uygun beslenme al›flkanl›¤›n›n be-

lirlenmesi ve bu al›flkanl›¤›n bir yaflam biçimi haline dö-

nüfltürülmesi gerekmektedir (14). Araflt›rman›n örnekle-

mini oluflturan Gaziantep ‹li’nin yemek kültürü göz önün-

de bulunduruldu¤unda k›rm›z› et, ya¤l› beslenme, tatl›,

beyaz ekmek ve hamur ifli tüketiminin, beslenme de¤er-

lendirmesi yap›l›rken göz önünde bulundurulmas› gerek-

ti¤i ortaya ç›kmaktad›r. Araflt›rmaya kat›lan diyabetli birey-

lerin %88.6’s› kendilerine verilen beslenme plan›na uyum

sa¤lad›¤›n› belirtmifltir. Bununla birlikte beslenmeye

uyum sa¤lama durumuna iliflkin faktörlerde hastalar›n

%92.9’unun aileden destek gördü¤ü, %67.6’s›na ayr› ye-

mek piflirilmedi¤i, %86.2’sinin beslenmeye uyum sa¤la-

mas› gerekti¤ini düflündü¤ü ve %80.50’sinin ise ana ve

ara ö¤ünlere uyum sa¤lamay› bildi¤i bulgular› elde edil-

di.

Kat›l›mc›lar›n beslenme al›flkanl›klar› belirlenirken be-

sinler ile ilgili sahip oldu¤u bilgi düzeyi önem tafl›makta-

d›r. Diyabetli hastalar›n kan flekerini yükselten besinleri

bilmeleri, beslenme takvimlerinde bu besinlere k›s›tl› yer

vermeleri ya da hiç yer vermemeleri gerekmektedir

(15,16). Araflt›rmaya kat›lan diyabetli hastalar›n kan fleke-

rini yükselten besinler ile ilgili bilgi düzeylerini ölçmek için

yöneltilen sorularda büyük bir ço¤unlu¤unun do¤ru bil-

giye sahip oldu¤u görüldü. Örneklemde dikkat çeken

nokta %63.8 ile bal, %51.9 ile karpuz konusundaki bilgi-

lerin yanl›fl olmas›yd›.

Rob ve arkadafllar› taraf›ndan gerçeklefltirilen çal›flma-

n›n bulgular›na göre afl›r› k›rm›z› et tüketiminin ve afl›r›

ya¤l› beslenmenin diyabet seyrinde olumsuzluklar ortaya

ç›kard›¤› bulunmufltur (17). Araflt›rma grubunda görülen
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%72.4 ile yo¤un k›rm›z› et tüketimi ve %76.7 ile ya¤l› bes-

lenme al›flkanl›¤› kat›l›mc› grubunun hastal›¤›n seyri

aç›s›ndan risk alt›nda oldu¤unu göstermektedir.

Araflt›rmadan elde edilen bulgulara göre k›rm›z› et

tüketimi, geliri giderinden az olan ve geliri giderine denk

olan bireylerde gelir durumu olmayan bireylere göre

daha fazlad›r. Bu sonucun, k›rm›z› et fiyatlar›ndaki yüksek-

li¤in bireylerin al›m gücünü do¤rudan etkilemesinden,

düflük gelirli hanelerde k›rm›z› et tüketiminin minimum

düzeyde olmas›ndan kaynakland›¤› düflünülmektedir.

Bununla birlikte k›rm›z› et tüketimi cinsiyet ile de anlaml›

iliflki göstermektedir. ‹liflkinin yönü incelendi¤inde kad›n-

lar›n erkeklere göre daha az et tükettikleri görülmektedir.

Bulut ve Son taraf›ndan yap›lan araflt›rmada elde edilen

kad›nlar›n vejeteryanl›¤a yatk›n olmas› bulgusu çal›fl-

mam›z›n bulgusunu desteklemektedir (18).

Sonuç  ve  Öneriler  

E¤itimin daha etkin hale gelmesi, hastalar›n ken-

dilerine sunulan yönergeleri yaflam biçimleri haline

getirip getirmediklerini belirlemek için hastalar›n beslen-

me al›flkanl›klar› belirli periyotlar ile kontrol edilmelidir. El-

de edilen bulgulara dayanarak e¤itimler, gereken nok-

talar› revize edilerek tekrarlanmal›d›r. Diyabet ve beslen-

me aras›ndaki iliflkilerin incelenmesine yönelik çal›fl-

malar›n artmas› ile diyabetli bireylere verilen e¤itimlerde

belirli bir standard›n sa¤lanabilece¤i düflünülmektedir.
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ÖÖzzeett

AAmmaaçç:: Bu çal›flma, düzenlenen diyabet e¤itim programlar› ile eczac› ve eczac› tek-

nisyenlerinin temel ve güncel diyabet bilgilerini ve fark›ndal›klar›n› art›rmak amac›yla

yap›ld›. 

YYöönntteemm:: Çal›flma 5 farkl› ilde 54 eczanede çal›flan 23 (%12.2) eczac› ve 166

(%87.8) eczac› teknisyenlerinin kat›l›m› ile gerçeklefltirilmifltir. Konusunda uzman 10

diyabet hemfliresi taraf›ndan diyabet bilgisini içeren e¤itimler verilmifl, e¤itim prog-

ramlar› toplam 1 ay ara ile 45’er dakikal›k programlar fleklinde planlanm›flt›r. Veri top-

lama arac› olarak Kat›l›mc› Bilgi Formu ile Diyabet Bilgi Düzeyi De¤erlendirme Testi

kullan›lm›flt›r. Veriler SPSS 21.0 program›nda analiz edilmifltir. E¤itim program› Abbott

Diyabet Bak›m Ürünleri’nin deste¤iyle gerçeklefltirilmifltir. 

BBuullgguullaarr::  Çal›flmaya toplam 189 kifli kat›lm›fl; %60.3’ü lise mezunu, %42.3’ü 5-10 y›l

aras›nda çal›flmakta, %38.6’s› haftada 10-20 diyabetli görüyor, %48.1’i haftada 1-3 sa-

atini diyabetlilere ay›rd›¤›n› ifade etti. Al›nan diyabet e¤itimi sonras›, diyabet bilgi düze-

yi de¤erlendirme testinde toplam do¤ru cevap oranlar›nda eczac›larda anlaml› art›fl var-

ken (p<0.01), eczac› teknisyenlerinde daha ileri derecede anlaml› art›fl oldu¤u görül-

müfltür (p<0.001). Daha önce diyabet e¤itimi almam›fl olan kat›l›mc›lar›n, diyabet e¤iti-

mi alm›fl olanlara göre verdikleri do¤ru say›s› oranlar› anlaml› olarak artm›flt›r (p<0.05). 

SSoonnuuçç::  Uygulanan e¤itim program›ndan sonra eczac›lar›n ve eczac› teknisyenlerinin

diyabet bilgi düzeyleri beklendi¤i gibi artm›flt›r. Benzer e¤itim programlar› eczac›lar›n ve

eczane teknisyenlerinin güncel diyabet yönetimi konusunda fark›ndal›¤›n› art›rabilir. 

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr::  Diyabet, Eczac›, Eczac› teknisyeni, Fark›ndal›k

SSuummmmaarryy

EEvvaalluuaattiioonn  ooff  TThhee  DDiiaabbeetteess  AAwwaarreenneessss  PPrrooggrraamm  FFoorr  

PPhhaarrmmaacciissttss  AAnndd  PPhhaarrmmaaccyy  TTeecchhnniicciiaannss  iinn  TTuurrkkeeyy

AAiimm:: The aim of this study is to train and raise awareness and enhance the essen-

tial and up to date diabetes knowledge of the pharmacists and pharmacy technici-

ans with diabetes training programs. 
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MMeetthhooddss:: The study was held with participation of 23

(12.2%) pharmacists and 166 (87.8%) pharmacy techni-

cians (PT) working in 54 pharmacies in 5different cities.

Ten diabetes nurses who were expert in diabetes gave

the training about diabetes and the training programs

were planned as two programs of 45 minutes with one

month interval. Participant Information Form and The

Evaluation Test of Diabetes Knowledge Level were used

as data collection tools. The data were analyzed with

SPSS 21.0 program. The training program was suppor-

ted with the help of Abbott Diabetes Care Products. 

RReessuullttss::  Totally 189 participants attended the study;

60.3% of them were high school graduate, 42.3% of

them were working for 5-10 years, 38.6% of them met

10-20 diabetic patient in a week. After the diabetes tra-

ining, it is found out that there is significant increase

among the pharmacists(p<0.01) and much more signifi-

cant increase among the pharmacy technicians

(p<0.001) according to the ratio of the correct answers

given in the diabetes knowledge level evaluation test.

The ratio of correct answers of the participants who had

never received diabetes training before increased signifi-

cantly compared to the participants who had attended a

diabetes training program before (p<0.05). 

CCoonncclluussiioonn:: The diabetes knowledge level of the

pharmacists and the PT has increased as predicted after

the training program. Similar training programs can raise

awareness among the pharmacists and the PT about up

to date diabetes management.

KKeeyy  WWoorrddss::  Diabetes, Pharmacists, Pharmacy Techni-

cians, Awareness

Girifl

Diyabet dünyada ve ülkemizde görülme s›kl›¤› gide-

rek artan, hedef kan glukoz de¤erlerine ulafl›lamad›¤›nda

oluflan akut ve kronik komplikasyonlar sonucu ifle devam-

s›zl›k, ifli b›rakma, sakatl›k ve ölüm gibi nedenlerle iflgücü

kay›plar›na da yol açan maliyetli oldukça yüksek kronik bir

hastal›kt›r (1,2,3). Diyabet tedavi ve bak›m maliyetlerinin

yüksek olmas› ilginin maliyet etkili çal›flmalara yönelmesi-

ne neden olmufltur (4). Diyabet tedavi bak›m›na iliflkin

maddi harcamalar›n azalt›labilmesindeki en önemli nokta

etkin ve sürekli bir hasta e¤itiminin sa¤lanmas›d›r (5) Di-

yabetik hasta e¤itiminin temel amac› hastan›n diyabete

uyumunu kolaylaflt›rmak, metabolik ve biyokimyasal kont-

rolü sa¤lamak, kan bas›nc›n› normal s›n›rlar içinde tutmak

ve ko-rumak, ideal vücut a¤›rl›¤›na ulaflmak ve sa¤l›kl› bir

egzersiz program› oluflturmak, komplikasyonlar›n gelifli-

mini önlemek ve komplikasyonlar›n yol açt›¤› hastal›k ve-

ya ölümleri engellemektir (5,6) Yap›lan çal›flmalarda diya-

betik hastalara yap›lan e¤itimin hastan›n açl›k kan flekeri,

tokluk kan flekeri, total kolesterol, trigliserid ve hemoglo-

bin A1C de¤erlerinde azalmaya neden oldu¤u; hastan›n

memnuniyetinin ve tedaviye uyumunun artt›¤›; diyabet

tedavi ve bak›m maliyetlerini azaltt›¤› saptanm›flt›r (4-10). 

E¤itimin baflar›s›n› ve hasta kat›l›m›n› sa¤layan önemli

faktör ise e¤itimin ulafl›labilirli¤idir (5). Eczac›lar, hastalar

için kulland›klar› ilaçlarla ilgili bilgi alma konusunda he-

kimlere göre daha ulafl›labilir görülmektedir (11). Eczac›-

lar ilaçlar›n uygun kullan›m› ve yan etkileri konusunda

hastaya e¤itim vererek diyabet yönetimine katk›da bulu-

nabilirler (7). Eczane temelli hastal›k yönetim modellerin-

de diyabet e¤itimcilerinin sertifikaland›rd›¤› eczac›lar›n

yapt›¤› ilaç ayarlamas›n›n özellikle tip 2 diyabetli bireyler-

de diyabet ilaçlar› ile ilgili sorunlar›n›n çözümüne yard›m-

c›, glisemik kontrolün sa¤lanmas› ve diyabet maliyetinin

azalt›lmas›nda etkili oldu¤u saptanm›flt›r (11,12,13,14).

Günümüzde baz› ülkelerde eczac›lar profesyonel diyabet

e¤itimcileri taraf›ndan yap›lan e¤itimlere dahil edilmekte

ya da eczac›lara yönelik diyabette ilaç yönetimi konusun-

da sertifika e¤itimleri yap›lmaktad›r (15,16). Amerika’da

sertifika programlar› ülke genelinde yay›nlaflm›fl ve hatta

son y›llarda bu programlar›n hasta tatmini ve maliyet et-

kili¤i üzerine çal›flmalar ön plana ç›kmaya bafllam›flt›r

(17,18). 

Bu veriler do¤rultusunda benzer bir program›n Türki-

ye’de uygulanabilece¤i düflüncesinden yola ç›k›larak bu

programlar›n temeli olan eczac›lara yönelik e¤itimler

planlanm›fl ve ilk ad›m olarak Abbot Diyabet Bak›m Ürün-
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leri taraf›ndan 2011 y›l›nda Diyabetli Dostu Eczaneler Ku-

lübü kurulmufltur. Kulübün amac› diyabetli bireylere kali-

teli hizmet sunmalar› için eczac› ve eczac› teknisyenlerinin

diyabet bilgi ve fark›ndal›klar›n›n artmas›n› sa¤lamakt›r.  

Çal›flma, düzenlenecek diyabet e¤itim programlar› ile

eczac› ve eczac› teknisyenlerinin e¤itilerek temel ve gün-

cel diyabet bilgilerinin ve fark›ndal›klar›n›n art›r›lmas› ama-

c›yla yap›lm›flt›r. 

Gereç-Yöntem:  Çal›flma 5 farkl› ilde Diyabetli Dostu Ec-

zaneler Kulübü’ne üye 54 eczanede çal›flan 23 (%12.2)

eczac› ve 166 (%87.8) eczac› kalfas› toplam 189 kiflinin

kat›l›m› ile gerçeklefltirilmifltir. Konusunda uzman 10 diya-

bet hemfliresi taraf›ndan diyabet bilgisini içeren e¤itimler

verilmifl, e¤itim programlar› 1 ay ara ile  45’er dakikal›k ya-

p›lmas› planlanm›flt›r. Veriler, sosyo-demografik özellikleri,

mesleki bilgileri, diyabetlilerle karfl›laflma s›kl›klar› ve diya-

betli hastalarla yaflad›klar› sorunlar› içeren Kat›l›mc› Bilgi

Formu ile e¤itimden önce ve sonra uygulanan, Amerikan

Diyabet Birli¤i (19) ve Türkiye Endokrinoloji ve Metaboliz-

ma Derne¤i (20)  önerileri do¤rultusunda haz›rlanan 15

soruluk Diyabet Bilgi Düzeyi De¤erlendirme Testi ile top-

lanm›flt›r. E¤itim s›ras›nda anlat›lan bilgiler el notlar› flek-

linde haz›rlanm›fl ve kat›l›mc›lara verilmifltir. Veriler SPSS

21.0 program› ile analiz edilmifl, verileri de¤erlendirmek

için yüzdelik de¤erler, ortalamalar ve Wilcoxon testi kulla-

n›lm›flt›r. E¤itim program› Abbott Diyabet Bak›m Ürünle-

ri’nin deste¤iyle gerçeklefltirilmifltir. 

Bulgular  

Çal›flmaya toplam 189 kifli kat›lm›fl; %60.3’ü lise mezu-

nu, %42.3’ü 5-10 y›l aras›nda çal›flmakta, %97.4’ü daha

önce diyabet sertifika program›na kat›lmad›¤›n›, %38.6’s›

haftada 10-20 diyabetli gördü¤ünü ve %48.1’i haftada 1-

3 saatini diyabetlilere ay›rd›¤›n› ifade etti (Tablo 1). 

Al›nan diyabet e¤itimi sonras›, diyabet bilgi düzeyi de-

¤erlendirme testinde toplam do¤ru cevap oranlar›nda

eczac›larda anlaml› art›fl varken (p<0.01), eczac› teknis-

yenlerinde daha ileri derecede anlaml› art›fl oldu¤u görül-

müfltür (p<0.001). Daha önce diyabet e¤itimi almam›fl

olan kat›l›mc›lar›n, diyabet e¤itimi alm›fl olanlara göre ver-

dikleri do¤ru say›s› oranlar› anlaml› olarak artm›flt›r

(p<0.05) (Tablo 2).

Toplam do¤ru ön test (7.37±3.33) ve son test

(11.42±2.95) puan ortalamalar›, toplam yanl›fl ön

(5.53±3.13) ve son test (3.31±2.75)puan ortalamalar›,

toplam bofl ön test (2.11±3.46) ve son test (0.27±1.63 )

puan ortalamalar› aras›nda ileri derecede anlaml› fark bu-

lunmufltur ( p<0.001) (Table 3).  

Tart›flma  

Diyabeti hastalar için verilen e¤itim ve dan›flmanl›¤›n

do¤ru ve güncel bilgileri içermesi, ayn› zamanda e¤itim-

cinin do¤ru ve güncel bilgilere sahip olmas› e¤itiminin

eriflilebilirli¤i kadar önemlidir. Bu ba¤lamda, eczac›lar ve

eczac› teknisyenleri için haz›rlanan e¤itim program› içeri-

¤i Amerikan Diyabet Birli¤i (19) ve Türkiye Endokrinoloji

ve Metabolizma Derne¤i (20) önerileri do¤rultusunda ha-

z›rlanm›flt›r. E¤itim içeri¤ine uygun olarak haz›rlanan so-
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TTaabblloo  11::  Olgular›n Sosyodemografik 
Özelliklerin Da¤›l›m› (N=189)

SSoossyyoo--ddeemmooggrraaffiikk  öözzeelllliikklleerr nn %%
Yafl
(Ort ± SD y›l 29,62±7,17 (Range: 17-60)
E¤itim ilkogretim 28 14.8

lise 114 60.3
universite 47 24.9

Meslek eczac› 23 12.2
kalfa 166 87.8

Meslekte Çal›flma Y›l› 0-5 yil 53 28.0
5-10 yil 80 42.3
10-20 yil 38 20.1
20 uzeri 18 9.5

Diyabet Sertifika Evet 5 2.6
Program› Hay›r 184 97,4
Haftada gördü¤ü 0-5 7 3.7
diyabetli hasta say›s› 5-10 51 27.0

10-20 73 38.6
20-50 34 18.0
50 uzeri 24 12.7

Haftada diyabetlilere 0-1 saat 69 36.5
ay›rd›¤› saat 1-3 saat 91 48.1

3 saat uzeri 29 15.3
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TTaabblloo  22::  Olgular›n Sorulara Verdi¤i Cevaplar›n Da¤›l›m› (N=189)

EE¤¤iittiimm  öönncceessii EE¤¤iittiimm  ssoonnrraass››
DDoo¤¤rruu YYaannll››flfl BBooflfl DDoo¤¤rruu YYaannll››flfl BBooflfl

1. Afla¤›dakilerden hangisi Tip 1 Diyabetin 51,3 38,1 10,6 77,8 21,2 1,1
özelliklerinden biri de¤ildir?

2. Afla¤›dakilerden hangisi, Tip 2 Diyabetin oluflumuna 53,4 40,2 6,3 83,1 15,3 1,6
sebep olan risk faktörlerinden biri de¤ildir?

3. Gebeli¤in kaç›nc› haftas›nda glikoz tolerans 36,5 11,6 51,9 79,9 19,0 1,1
testi (OGTT) yap›lmas› gerekir?

4. Afla¤›dakilerden hangisi hipoglisemi 54,5 39,7 5,8 77,8 20,6 1,6
(kan flekeri düflmesi) belirtilerinden biridir?

5. Afla¤›daki kan flekeri de¤erlerinden hangisi 69,3 23,8 6,9 87,3 11,6 1,1
bir kifliye diyabet tan›s› koymak için yeterlidir?

6. Afla¤›dakilerden hangisi kan ketonu 34,4 38,1 27,5 86,2 11,1 2,6
ölçümü ile ilgili do¤ru bir bilgidir?

7. Afla¤›dakilerden hangisi diyabetin neden oldu¤u 50,3 37,6 12,2 71,4 26,5 2,1
uzun dönem komplikasyonlardan biri de¤ildir?

8. Do¤ru kan flekeri ölçüm sonucu elde etmek 53,4 32,3 14,3 64,6 33,9 1,6
için afla¤›dakilerden hangisi yanl›flt›r?

9. Afla¤›dakilerden hangisi ketoasidozun 32,3 37,5 30,2 70,9 27,0 2,1
belirti ve bulgular›ndan biri de¤ildir?

10. Afla¤›dakilerden hangisi kan flekeri yükseldi¤inde 34,4 55,0 10,6 54,0 45,0 1,1
ortaya ç›kan belirtilerden biri de¤ildir?

11. Diyabetlilerde ayak bak›m› için 77,2 12,2 10,6 93,1 5,3 1,6
afla¤›dakilerden hangi durum uygun olmaz?

12. Genellikle 40 yafl›n alt›nda görülen ve tamamen 45,5 40,2 14,3 75,7 23,3 1,1
insülin eksikli¤ine ba¤l› diyabet tipi hangisidir?

13. Afla¤›dakilerden hangisi insülin salg›lat›c› 45,5 35,4 19,0 56,6 41,3 2,1
ilaçlar›n yan etkilerindendir?

14. Afla¤›dakilerden hangisi insülin tedavisinin 40,2 38,6 21,2 78,3 18,5 3,2
yan etkilerinden de¤ildir?

15. Test çubu¤u reçetelendirme ve geri ödeme 54,5 33,9 11,6 84,7 14,3 1,1
miktarlar› ile ilgili hangisi yanl›flt›r?

TTaabblloo  33::  Diyabet Bilgi Düzeyi Sonuçlar›

ÖÖnn--tteesstt  ppuuaann  oorrttaallaammaass›› SSoonn  tteesstt    ppuuaann  oorrttaallaammaass›› **ZZ    aanndd    pp
Toplam do¤ru puan ortalamas› 7.37±3.33 11.42±2.95 Z=10,263

p=0,000
Toplam yanl›fl puan ortalamas› 5.53±3.13 3.31±2.75 Z=7,539

p=0,000
Toplam bofl puan ortalamas› 2.11±3.46 0.27±1.63 Z=7,473

p=0,000
*Wilcoxon test



rulara verilen cevaplar e¤itim öncesi ve e¤itim sonras› ol-

mak üzere iki kez de¤erlendirilmifltir.

Olgular›n e¤itim öncesi en fazla yanl›fl cevaplad›klar›

sorular “Afla¤›dakilerden hangisi kan flekeri yükseldi¤inde

ortaya ç›kan belirtilerden biri de¤ildir?”  (%55), “Afla¤›da-

kilerden hangisi, Tip 2 diyabetin oluflumuna sebep olan

risk faktörlerinden biri de¤ildir?” (%40.2), “Genellikle 40

yafl›n alt›nda görülen ve tamamen insülin eksikli¤ine ba¤-

l› diyabet tipi hangisidir?” (%40.2) iken; en fazla do¤ru ya-

n›tlad›klar› sorular “Diyabetlilerde ayak bak›m› için afla¤›-

dakilerden hangi durum uygun olmaz?” (%77.2), “Afla¤›-

daki kan flekeri de¤erlerinden hangisi bir kifliye diyabet ta-

n›s› koymak için yeterlidir?” (%69.3) sorular›d›r (Tablo3).

Hiperglisemi, diyabetin mutlak ya da rölatif insülin ye-

tersizli¤i ve/veya kontrregüler hormonlardaki art›fla ba¤l›

olarak ortaya ç›kan, koma ya da ölümle sonuçlanabilen

en ciddi komplikasyonudur. Hiperglisemiye ba¤l› kiflide

poliüri, polidipsi, kilo kayb›, kusma, dehidtratasyon, hal-

sizlik, mental durum de¤ifliklikleri, tafl›kardi, hipotansiyon

gibi belirtiler görülebilir. Hiperglisemi belirti ve bulgular›

insülin tedavisi ve hidrasyon ile 24 saatte normale yak›n

de¤erlere dönebilmektedir (21). Diyabetik hastalarda te-

daviye ba¤l› olarak hipoglisemi hiperglisemiden daha faz-

la görülmektedir (22,23,25). Dolay›s›yla eczac›lar hiperg-

lisemiden çok hipolisemi tablosu ile karfl› karfl›ya geldi¤in-

den bu konudaki bilgilerinin yetersiz olmas› beklenen bir

sonuçtur. Ancak, eczac›lar›n bu konudaki bilgi eksili¤inin

giderilmesinin hastaya erken müdahale flans›n› sa¤laya-

rak koma ya da ölüm gibi istenmeyen durumlar›n önlen-

mesine yard›mc› olaca¤› düflünülmektedir.  

Diyabet tan› ve tedavisinin baflar›l› olmas› için öncelik-

le diyabet tipinin belirlenmesi gerekir. En s›k görülen di-

yabet tipleri tip 2 (%90-95) ve tip 1 (%5-10) diyabettir. Tip

1 diyabette pankreas›n β-hücrelerinde harabiyet; tip 2 di-

yabette ise insülin direnci ve insülin sal›n›m defekti söz ko-

nusudur.1,19,20 Tip 1 diyabet genellikle gençlerde, tip 2

ise 40 yafl üstü bireylerde görülmektedir. Tip 2 diyabet

prevalans›n›n yüksek olmas› nedeniyle eczac›lar›n karfl›lafl-

t›klar› tip 1 diyabetli birey say›s›n›n az oldu¤u, bu neden-

le tip 1 diyabete iliflkin özelliklerin eczac›lar taraf›ndan bi-

linmedi¤i tahmin edilmektedir. 

Diyabet prevalans›ndaki art›fl, yeni diyabet tedavi yön-

temleri aray›fllar›n›n yan› s›ra diyabeti önlemeye iliflkin ça-

l›flmalar›n da h›z kazanmas›na neden olmufltur. Diyabetin

önlenebilmesi için öncelikle risk faktörlerinin bilinmesi ve

kontrol alt›na al›nmas› gereklidir. Örne¤in, obezite, hiper-

tansiyon, sedanter yaflam, bozulmufl glikoz tolerans›, me-

tabolik sendrom, hipertansiyon, azalm›fl HDL kolesterol,

artm›fl trigliserid düzeyleri, kal›t›m gibi faktörler tip 2 diya-

bet için bilinen risk  (26,27,28). Eczac›lar meslekleri gere-

¤i ilaçlara ve ilaç tedavilerine odakland›klar› için hastal›kla-

r›n önlenmesinden çok tedavisi konusunda bilgi birikimle-

rini artt›rmaya e¤ilimlidirler. Bu nedenle risk faktörleri ko-

nusundaki bilgi eksikleri flafl›rt›c› de¤ildir. 

Diyabet hem akut hem de kronik komplikasyonlar›

olan bir hastal›kt›r. Diyabetik ayak ülserleri diyabetin en

s›k görülen komplikasyonlar›ndan biridir ve tedavi edil-

mezse ampütasyonla sonuçlanabilir. Diyabetik hastalar›n

yar›s›nda diyabet tan›s›ndan sonraki 10-15 y›l içinde diya-

betik ayak geliflme riski vard›r (29). Diyabetik hastalarda

diyabetik ayak geliflme riski yaklafl›k %15’tir (30,31). Oysa

yap›lan çal›flmalarda diyabetik hastalar›n diyabetik aya¤›

önemsemedikleri; nas›ra kendi kendilerine müdahale et-

tikleri; sa¤l›k personeline baflvurmad›¤› görülmektedir

(32,33). Diyabetlilerin sa¤l›k ekibinden daha ulafl›labilir ol-

du¤u için ayakla ilgili sorunlarda eczac›lara dan›flt›klar›

düflünülmektedir. 

Dünyada ve ülkemizde diyabet prevalans› giderek art-

maktad›r (1,2,34). Bu nedenle uluslararas› düzeyle diya-

betin erken tan›lanmas›, bu sayede komplikasyonlar›n ön-

lenmesi ve maliyetin azalt›lmas› amac›yla uluslararas› diya-

bet tan› kriterlerinin oluflturulmas›n› zorunlu hale getirmifl-

tir. Amerikan Diyabet Birli¤i 2011 diyabet tan› kriterlerine

göre diyabet tan›s› için; 8 saatlik açl›k sonras› bak›lan aç-

l›k kan flekerinin 126 mg/dl ve üzerinde olmas›; 75 gr gli-

koz ile yap›lan oral glikoz tolerans testinde 2. saatteki

plazma glikoz düzeyinin 200mg/dl ve üzerinde olmas›;

rastlant›sal kan glikoz düzeyinin 200 mg/dl üzerinde ol-

mas› ve yan›nda diyabet semptomlar›n›n olmas› gerek-

mektedir (19). Diyabet olabilece¤inden flüphelenen bi-
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reyler ve diyabetli bireyler eczac›dan kan flekeri ölçümü

için destek ve sonucun ne anlama geldi¤i konusunda bil-

gi almak istemektedirler. Bu nedenle elde etti¤imiz sonuç

flafl›rt›c› de¤ildir. 

Al›nan diyabet e¤itimi sonras›, diyabet bilgi düzeyi de-

¤erlendirme testinde toplam do¤ru cevap oranlar›nda

eczac›larda anlaml› art›fl varken (p<0.01), eczac› teknis-

yenlerinde daha ileri derecede anlaml› art›fl oldu¤u görül-

müfltür (p<0.001). Bunun nedenini eczac›lar›n eczac› tek-

nisyenlerinden daha yüksek e¤itim düzeyine sahip olma-

lar› ve e¤itimin a¤›rl›kl› olarak farmakolojik  bilgisine da-

yanm›fl olmas›na ba¤layabiliriz.

Daha önce diyabet e¤itimi almam›fl olan kat›l›mc›lar›n,

diyabet e¤itimi alm›fl olanlara göre verdikleri do¤ru say›s›

oranlar› anlaml› olarak artm›flt›r (p<0.05). Yap›lan çal›flma-

larda, e¤itim düzeyinin bilgi düzeyini artt›rmada etkili ol-

du¤u gösterilmifltir (35,36) Bunun nedeni, daha önce

e¤itim alm›fl olanlar›n sahip oldu¤u e¤itimden kalan bilgi-

leri tekrar etmesi olabilir. Bununla birlikte, daha önce di-

yabet e¤itimi alanlar›n say›s›n›n az olmas› da gözard› edil-

memelidir.

Toplam do¤ru ön test (7.37±3.33) ve son test

(11.42±2.95) puan ortalamalar›, toplam yanl›fl ön

(5.53±3.13) ve son test (3.31±2.75)puan ortalamalar›,

toplam bofl ön test (2.11±3.46) ve son test (0.27±1.63)

puan ortalamalar› aras›nda ileri derecede anlaml› fark bu-

lunmufltur (p<0.001). E¤itim sonras› do¤ru yan›t say›s›n-

daki art›fl, bekledi¤imiz bir sonuçtur ve e¤itimin grubun

üzerinde bir etkisi oldu¤unu göstermektedir.

Sonuç  ve  Öneriler

Uygulanan e¤itim program›ndan sonra eczac›lar›n ve

eczac› kalfalar›n›n diyabet bilgi düzeyleri artm›flt›r. Bu e¤i-

tim program›n›n Türkiye genelindeki eczac› ve eczane kal-

falar›na yap›lmas›n›n bu grupta diyabet bilgi düzeyinde

art›fla katk›da bulunaca¤› ve güncel diyabet yönetimi ko-

nusunda fark›ndal›¤› art›raca¤› düflünülmektedir. 

Teflekkür

Çal›flman›n gerçeklefltirilmesine katk›da bulunan Diya-

bet Hemflireleri Birgül Genç, Öznur Yüce, Fatma Göro¤-

lu, Vildan Dervifl, Y›ld›z Özbey, Ayfle ‹lhan, Peyman Ma-

den, Alime Karatafl ve Abbot Diyabet Bak›m Ürünleri’ne,

katk›lar›ndan dolay› teflekkür ederiz.

Kaynaklar
1.  International Diabetes Federation, IDF Diabetes Atlas Update 2015,

(7th ed.). http://www.idf.org/idf-diabetes-atlas-seventh-edition 

(Eriflim tarihi: 31.10.2016).

2.  Satman I, Omer B, Tutuncu Y, Kalaca S, Gedik S, Dinccag N, 

Karsidag K, Genc S, Telci A, Canbaz B, Turker F, Yilmaz T, Cakir B, 

Tuomilehto J. Twelve-year trends in the prevalence and risk factors

of diabetes and prediabetes in Turkish adults. Eur J Epidemiol. 2013

Feb;28(2):169-80. 

3.  American Diabetes Association. Economic costs of diabetes in the us

in 2007. Diabetes Care. 2008;31:596-615. 

4.  Urbansk› P, Wolf A, Herman WH. Cost-Effectiveness of diabetes 

education. J Am Diet Assoc. 2008;108:6-11.

5.  Ersoy C, Tuncel E, Özdemir B, Ertürk E, ‹mamo¤lu fi. ‹nsülin 

kullanan tip 2 diabetes mellituslu hastalarda diyabet e¤itimi ve 

metabolik kontrol. Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi Dergisi, 2006;

32 (2) 43-47

6.  Olgun N. Diyabetli Hastan›n E¤itimi. ‹çinde: Geçmiflten Gelece¤e 

Diabetes Mellitus. Editörler: fiazi ‹mamo¤lu, ‹lhan Satman, Sema 

Akal›n, Candeger Y›lmaz, Serpil Salman. TEMD Diabetes Çal›flma ve

E¤itim Grubu, BAYT Bilimsel Araflt›rmalar Bas›n Yay›n ve Tan›t›m Ltd.

fiti.,Aral›k Ankara,2015; Sayfa: 207-214,. 

7.  Scain SF, Dos Santos  BL, Friedman R, Gross JL. Type 2 diabetic 

patients attending a nurse educator have improved metabolic 

control. Diabetes Research and Clinical Practice 2007;77: 399–404.

8.  Park JS, Ahn CW. Educational program for diabetic patients in 

Korea-Multidisplinary intensive management. Diabetes Research 

and Clinical Practice 2007; 77: 194-198

9.  Wens J, Vermeire E, Hearnshaw H, Lindenmeyer A, Biot Y, Van 

Royen  P. Educational interventions aiming at improving 

adherence to treatment recommendations in type 2 diabetes: 

A sub-analysis of a systematic review of randomised controlled 

trials.  Diabetes Research and Clinical Practice 2008; 79: 377- 388.

10.  Collins C, Limone BL, Scholle JM, Coleman CI. Effect of pharmacist

intervention on glycemic control in diabetes. Diabetes Research 

and Clinical Practice 2011; 92: 145-152.

11.  Worley MM. Testing a pharmacist-patient relationship quality model

among older persons with diabetes. Research in Social and 

Administrative Pharmacy 2006; 2: 1-21.

12.  Munroe WI, Kunz K, Dalmudy-Israel C, Potter L, Schonfeld WH. 

Economic evaluation of pharmacist ›nvolvement in disease 

management in a community pharmacy setting. Cl›n›cal 

Therapeut›cs  1997; 9(1) 113-123.

13.  Setter SM, Corbett CF, Cook D, Johnson SB. Exploring the clinical 

Diyabet,  Obezite  ve  Hipertansiyonda  Hemflirelik  Forumu  Dergisi

Cilt  9  •  Say›    1  •  Sayfa  58  •  Ocak  -  Haziran  2017



pharmacist’s role in ›mproving home care for patients with 

diabetes. Home Care Provider Journal 2000;185-192.

14.  Ragucci KR, Fermo JD, Wessell AM, Chumney EC. Effectiveness of 

pharmacist-administered diabetes mellitus education and 

management services. Pharmacotherapy. 2005;25:1809-1816.

15.  Amoah A.G.B,  Owusu S.K, Acheampong J.W, Agyenim-Boateng K,

Asare HR, Owusu AA, Mensah-Poku MF, Adamu FC, Amegashie RA,

Terry Saunders J, Fang WL, Pastors JG, Sanborn C, Barrett EJ, 

Woode M.K.A. A national diabetes care and education programme:

the Ghana model. Diabetes Research and Clinical Practice  2000; 

49: 149–157.

16.  Mansell K, Perepelkin J. Patient awareness of specialized diabetes 

services provided in community pharmacies. Research in Social and

Administrative Pharmacy 2011; 7: 396–405.

17.  Twigg MJ, Poland F, Bhattacharya D, Desborough JA, Wright DJ. 

The current and future roles of community pharmacists: views and

experiences of patients with type 2 diabetes. Res Social Adm Pharm.

2012; 1-13.

18.  Blacke KB, Madhavan SS, Scott VG, Elswick BLM. Medication 

therapy management services in West Virginia: Pharmacists’ 

perceptions of educational and training needs. Research in Social 

and Administrative Pharmacy 2009;5:182–188.

19.  Amer›can D›abetes Assoc›at›on. Standards of Medical Care in 

Diabetes 2011. D›abetes Care 2011, 2011 Jan; 34(Suppl 1): 

S11–S61.

20.  Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derne¤i, Diabetes Mellitus ve

Komplikasyonlar›n›n Tan› Tedavi ve ‹zleme Klavuzu, Diabetes 

Mellitus Çal›flma ve E¤itim Grubu, BAYT, Ankara, 2013.

21.  Kitabchi AE, Umpierrez GE, Miles JM, Fisher JN. Hyperglycemic 

crises in adult patients with diabetes. Diabetes Care 2009; 32(7): 

1335-1343.

22.  Suchard JR, Grotsky TA. Fatal metformin overdose presenting with

progressive hyperglycemia. West JEM. 2008; 9: 160-164.

23.  Harrigan RA, Nathan MS, Beattie P. Oral agents for the treatment of

type 2 diabetes mellitus: pharmacology, toxicity, and treatment. 

Ann Emerg Med. 2001;38:68-78.

24.  Strasburger D, Villano JH. Overdose of oral antidiabetic 

medications and ›nsulin. Emergency Medicine Reports 2012; 33

(19): 217-228.

25.  (Cheng 2005). 

26.  Alberti KGMM, Zimmet P, Shaw J. International Diabetes 

Federation: a consensus on Type 2 diabetes prevention. Diabetic 

Medicine 2007; 24: 451–463.

27.  Ahmad Z, Pervaiz MK. Risk factors and diabetes mellitus (Statistical 

Study of Adults in Lahore, Pakistan) Journal of Statistics2006; 

13(1):46-66.

28.  Fujimoto WY, Boyko EJ, Hayashi T, Kahn SE, Leonetti DL, McNeely

MJ, Shuman WP. Risk factors for type 2 diabetes: Lessons learned 

from Japanese Americans in Seattle.  Journal of Diabetes 

Investigation2012; 3(3):212–22.

29.  Steeper R . A critical review of the etiology of diabetic neuropathic

ulcers, Journal of  Wound Care 2005;14;3, 101-103

30.  Demir T, Ak›nc› B, Yeflil S. Diyabetik ayak ülserlerinin tan› ve tedavisi.

DEÜ T›p Fakültesi dergisi 2007; 21(1): 63 – 70.

31.  Boulton AJM, Kirsner RS, Vileikyte L. Neuropathic diabetic foot 

ulcers, The New England Journal of Medicine 2004;351:48-55

32.  Sözen E, K›z›lc› S.Tip 2 diyabetlilerde ayak bak›m davran›fllar›n›n 

incelenmesi ve karfl›laflt›r›lmas›. Ege Üniversitesi Hemflirelik Fakültesi

Dergisi 28 (2) : 41-53, 2012.

33.  Özkan Y, Çolak R, Demirda¤ K, Y›ld›r›m MA, Özalp G ve Koca SS. 

Diyabetik ayak sendromlu 142 olgunun retrospektif 

de¤erlendirilmesi, Türk Klinikler J Endocrin. 2004; 2: 191-195

34.  Wild S,Roglic G, Green A, S›cree R, King H. Global Prevalence of 

Diabetes: Estimates for the year 2000 and projections for 2030. 

Diabetes Care 27:1047–1053, 2004.

35.  Fan L, Sidani S. Effectiveness of diabetes self-management 

education ›ntervention elements: A meta-analysis. Canad›an 

Journal Of D›abetes. 2009;33(1):18-26

36.  Abdo NM, Mohamed ME. Effectiveness of health education 

program for type 2 diabetes mellitus patients attending Zagazig 

University Diabetes Clinic, Egypt. Egypt Public Health Assoc 2010; 

85(3-4):114-130.

Diyabet,  Obezite  ve  Hipertansiyonda  Hemflirelik  Forumu  Dergisi

Cilt  9  •  Say›    1  •  Sayfa  59  •  Ocak  -  Haziran  2017



TThhee  EEvvaalluuaattiioonn  ooff  NNuuttrriittiioonnaall  
SSttaattuuss  iinn  PPaattiieennttss  wwiitthh  TTyyppee--22  DDiiaabbeetteess

Yrd.  Doç.  Dr.Emine  KIR  BIÇER11,  Yrd.  Doç.  Dr.  ‹smail  ÖZKAYA22

Uzm.  Hemfl.Tu¤ba  MERT33,  Ayfle  ATEfi  TECIRLI,  RN33

1Mustafa Kemal Üniversitesi Hatay Sa¤l›k Yüksekokulu Hemflirelik Bölümü, HATAY
2K›rklareli Universitesi Sa¤l›k Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü, KIRKLARELI.
3TOBB Hastanesi, ANKARA

SSuummmmaarryy

AAiimm::  Studies have shown that economic status, particularly low economic status,

has a negative impact on dietary choices. We wanted to see what impact high eco-

nomic status would have on such choices. More specifically, the purpose of our

study was to evaluate the nutritional habits and knowledge of high economic status

type-2 diabetic patients in Turkey, and the burden stemming from the diabetes-rela-

ted dietary restrictions imposed on them.  

MMeetthhooddss::  The research involved 90 high economic status type-2 diabetic patients

who applied to the endocrinology and diabetes clinic at a private hospital in Anka-

ra between February-March 2014. 

RReessuullttss:: 50% of the subjects reported having obtained instruction in nutrition and

20% stated that they were being routinely monitored by a dietician. The mean HbA1c

was 7.3+1.4 while the mean burden scores resulting from the diabetes-related dietary

restrictions was 9.5+3.1; this is an indication that they frequently experienced difficul-

ties in complying with those restrictions. In terms of nutritional knowledge, scores ran-

ged from 26.7% (insufficient), 34.4% (moderate), and 38.9% (good).  

CCoonncclluussiioonnss::  The findings of the study show that while high economic status

type-2 diabetic patients have average and above average nutritional knowledge sco-

res, they had difficulty complying with the dietary program designed to help cont-

rol their diabetes.  

KKeeyy  tteerrmmss::  Type 2 diabetes mellitus; nutritional habits; nutritional assessment; so-

cioeconomic status. 

ÖÖzzeett

TTiipp  22  DDiiyyaabbeettllii  HHaassttaallaarr››nn  BBeesslleennmmee  DDuurruummllaarr››nn››nn  DDee¤¤eerrlleennddiirriillmmeessii

AAmmaaçç:: araflt›rmalar ekonomik durumun özelliklede düflük ekonomik durumun

beslenme tercihleri üzerine olumsuz etkileri oldu¤unu göstermektedir. Araflt›rmada
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yüksek ekonomik düzeyin bu seçimler üzerine etkisinin

ne oldu¤u görülmek istenmifltir. Çal›flmam›zda  Türki-

ye'de yüksek gelire sahip oldu¤unu ifade eden tip 2 diya-

betli hastalar›n beslenme kültürü ile ilgili olarak beslenme

al›flkanl›klar›, beslenme bilgi düzeyleri ile diyabete ba¤l›

diyet k›s›tlamas›ndan kaynaklanan yük durumlar›n›n de-

¤erlendirilmesi amaçlanmaktad›r.

YYöönntteemm:: Araflt›rma, Ankara ilinde bir özel hastanede

fiubat-Mart 2014 tarihlerinde Endokrinoloji ve diyabet

poliklini¤ine baflvuran ve sosyoekonomik durumunu yük-

sek olarak de¤erlendiren 90 tip 2 diyabetli hasta ile ger-

çeklefltirilmifltir

BBuullgguullaarr:: Diyabetlilerin yar›s› beslenme e¤itimi ald›kla-

r›n› (%50) ve %20' si düzenli olarak diyetisyen takibinde

olduklar›n› belirtmifllerdir. HbA1c ortalamalar› ise 7,3+1.4'

tür. Kat›l›mc›lar›n diyabete ba¤l› diyet k›s›tlamas›ndan kay-

naklanan yük puan ortalamalar› 9,5+3,1 olup s›k s›k zor-

luk çektikleri yönündedir. Beslenme bilgi puanlar› de¤er-

lendirildi¤inde %26,7 'sinin yetersiz, %34,4' ünün orta ve

%38,9'unun iyi seviyede oldu¤u saptanm›flt›r. 

SSoonnuuçç:: Elde edilen bulgular do¤rultusunda sosyoeko-

nomik düzeyi yüksek olan tip 2 diyabetlilerin diyabete

ba¤l› beslenme program›n› uygulamada s›k s›k zorland›k-

lar› ancak beslenmeye iliflkin bilgi puanlar›n›n orta ve üze-

rinde oldu¤u saptanm›flt›r.

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr::  Tip 2 diabetes mellitus; beslenme al›fl-

kanl›klar›; beslenme de¤erlendirme; sosyoekonomik durum. 

Introduction

The entire world currently faces a type-2 diabetes

pandemic. Contributing to this pandemic are population

increase, population explosion, and urbanization, and

the dietary changes, sedentary lifestyle and accompan-

ying obesity resulting from them (1). There were 415 mil-

lion patients with diabetes in the world in 2015 and this

figure is expected to rise to 642 million in 2040 (2). The

prevalence of diabetes in Turkey is extensive and well

above international rates.  According to TURDEP-II’s Tur-

kish Diabetes, Hypertension, Obesity and Endocrine Di-

sorders Study, in 2010, the incidence of diabetes in the

adult Turkish population had reached 13.7%, while that

of prediabetes was 23.7% (3). 

The aim of the care of diabetic patients is regulating

blood glucose levels and preventing acute and chronic

complications (4). Because diabetes is a lifelong illness, in

order to improve the quality of life of patients, the key

elements having an impact on that quality of life – nutri-

tion, exercise, medical treatment and education – must

be coordinated. A dietary regimen that is healthy and

appropriate for diabetes is the most important factor in

achieving success in the treatment of diabetes (5).  Medi-

cal Nutrition Therapy (MNT) is needed to prevent the de-

velopment of diabetes, treat existing diabetes and pre-

vent or slow the development of diabetes-related comp-

lications. At the same time, education about diabetes is

also an essential component since it enables patients

with diabetes to manage their diabetes (6).

It is extremely difficult to achieve metabolic control

with other therapeutic methods without implementing

MNT. MNT must be tailored to the needs of the individu-

al patient. A dietary regimen and nutritional education

must be designed on an individual basis (7).  In order for

MNT to be successful, an appropriate dietary regimen

must be prepared taking into consideration the dietary

habits and socioeconomic status of the patient (8). The-

re is no standard diet that will meet the needs of all pati-

ents with diabetes. By using a customized dietary plan,

the diabetic patients can achieve glycemic control and

minimize complications (6). 

Research has shown that economic status has an impact

on being able to maintain a healthy lifestyle. Increasingly, it

is being suggested that the diets of socio economically di-

sadvantaged groups contribute to their poorer health sta-

tus, as indicated by their higher mortality and morbidity ra-

tes for conditions such as type-2 diabetes (9,10). Low eco-

nomic status makes it difficult to adapt to illness and leads

to poor dietary choices. The logical assumption is that high

economic status should make it easier to adapt to illness

and produce better quality dietary choices. Our study was
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designed to assess the nutritional status of type-2 diabetic

patients having high economic status. 

Research  Purpose    

The purpose of our research was to evaluate the di-

etary habits and knowledge of type-2 diabetic patients in

Turkey having high socioeconomic status, and the bur-

den stemming from the diabetes-related dietary restricti-

ons imposed on them.  

Method  -  Study  Design

The research involved 90 high economic status type-

2 diabetic patients who applied to the endocrinology

and diabetes clinic at a private hospital in Ankara betwe-

en February-March 2014 and was conducted as a desc-

riptive and cross-sectional study. Approximately 15 type-

2 diabetic patients came to the clinic each week, which

averaged out to about 60 each month.

Subjects  

The subjects consisted of individuals of high socioeco-

nomic status of at least 18 years of age who had come

to the Endocrinology and Diabetes polyclinic and agre-

ed to participate in the study. Family income levels were

used to determine socioeconomic status. Participants

were asked about income status. This method aims at

verbally assessing income level and allows the persons

interviewed to make their own personal judgments. 

The study included a total of 90 patients, 47 men and

43 women that had no communication difficulties.   

Data  Collection    

The research data were collected using face-to-face

interviews in an appropriate, quiet setting. The following

data gathering tools were used in the study.  

Questions  concerning  socio-demographic  characteris-

tics: Questions were asked to elicit age, sex, educational

status, marital status, tobacco-alcohol use, age when diag-

nosed with diabetes, exercise status, frequency of hospital

visits to control diabetes, and nutritional knowledge. 

Nutritional  knowledge  survey:  This 10-question survey,

which developed by Baban, is used to assess how know-

ledgeable participants are regarding the components of

food (carbohydrates, fats, fiber, sodium and cholesterol),

the calories in food, and the relationship between nutriti-

on and illness, the impact of carbohydrates on blood su-

gar, the health benefits of fiber, and the concepts of glyce-

mic index and glycemic load. In determining nutritional

knowledge levels, ten points were given for every correct

answer and 0 for each wrong answer, with a maximum

score of 100 being possible. Conclusions were derived by

placing scores in the 25th, 50th and 75th percentiles. Sco-

res of ≤30 were categorized as indicative of insufficient

knowledge of nutrition, with scores of between 30-60, de-

noting a moderate level of knowledge, and scores of ≥60,

reflecting a high level of knowledge (11).

Dietary  habits  form: This form was designed on the

basis of literature assessing dietary habits (frequency of

meals, skipping meals, general food preferences).

Burden  stemming  from  dietary  restriction:  This is an

assessment containing four items and a total score of 4-

16. The original version of the scale was developed by

Araki and Ito (2003) in Japan in 2003 (12). The validity

and reliability of the scale in Turkey was performed by Y›l-

d›r›m-Usta and Esen. The scale was found to have a

Cronback alpha value of 0.95 (12-13).

Metabolic  control  monitoring  form:  This form was de-

signed to assess the HbA1c levels, blood lipid levels, height

and weight, and waist circumference of diabetic patients.  

Measurements:  Measurements were taken with the

subjects wearing light clothes, fasting, standing, being

bare foot, and at the end of expiration. They were weig-

hed to within 0.1 kg on a digital scales wearing only un-

dergarments, and height was measured using a portab-

le stadiometer to within 1 mm with the subjects barefo-

ot. Waist circumference was taken horizontally to within

1 mm, using plastic tape measure at midpoint between

the costal margin and iliac crest in the mid-axillary line.

Hip circumference was measured at the level of greater

trochanters with the legs close together.
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Statistical  analysis  of  data

Data were evaluated using the SPSS 15.0 package

program. Number, percent, mean, standard deviation

and one-way ANOVA were used in the statistical evaluati-

ons. A p<0.05 was considered as statistically significant.  

Research  ethics  

Prior to the start of the research, consent was obta-

ined from the institution where the research would be

conducted. In addition, participants were provided with

information about the study both verbally and in writing. 

Results

The mean age of the participation in the study was

55+11; 52.2% were male; most (88.9%) were married

and 37.8% were university graduates. 60% were on an

oral hypoglycemic. While 36.7% went for checkups once

every three months, 35.6% did not regularly monitor the-

ir diabetes with regular checkups.  Half of the patients in-

dicated that they had received nutrition education and

20% said that they were under the regular care of a dieti-

cian (Table 1). Regarding habits and metabolic control va-

riables, it was found that 30% engaged in regular exerci-

se, and 24.4% had a normal body mass index (BMI) (Tab-

le 1). The patients had a glycosylated hemoglobin (HbA1c)

mean of 7.3+1.4, a triglyceride mean of 173+84 mg/dl, a

low density lipoprotein (LDL) of 116+38 mg/dl, and a

high density lipoprotein (HDL) of 47+16. The mean waist

circumference of women was

98.4+14.2 while that of men

was 101.1+11.0 (Table 1).

Their nutritional knowledge sco-

res varied, with 26.7% having

insufficient knowledge, 34.4%

having modest knowledge and

38.9% having good knowled-

ge. 91.1% of them indicated

that they had three main meals

a day and 42.2% had three

snacks a day. However, most

consumed fruit (35.4%) or dairy

products (30.5%) as snacks.

While 21.1% of the subjects sta-

ted that they did not skip me-

ans, 38.2% said that  they were

not in the habit of eating meals

regularly. 25% said that they

forgot to eat and 14.5% said

they did not eat meals on time.

76.7% of the subjects indicted a

preference for dark, whole-gra-

in bread, 52.2% for chicken and

turkey, 54.4% for milk-based

desserts, and 45.6% for milk
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and other dairy-based beverages. 22.2% of them indica-

ted that they added salt at the table. 40% of them drank

2 or more liters of water a day (Table 2).  

Dividing meals into a 7-day schema, the subjects we-

re asked about where they had their meals. 93.3% of

them stated that they had breakfast at home, 28.9%

had lunch at the workplace, and 94.4% (Table 3). The

subjects had a mean dietary restriction burden score of

9.5+3.1, which means that they frequently had difficulty

handling the dietary restrictions (Table 1). When nutriti-

onal knowledge scores were controlled for educational

level of the subjects, it was found that while nutritional

knowledge scores rose with educational levels, the sco-

res fell in the modest range (p=0.01, F= 4.465) (Table

4).  

Discussion

When evaluating the nutritional status of individuals,

studies generally look at whether the total food consu-

med meet their caloric and nutritional needs. But they al-

so show that dietary habits such as eating meals and

snacks, the choice of food consumed at meals and snacks,

the frequency at which meals and snacks are consumed,

whether or not meals are skipped, the distance between

meals and snacks, and whether excess food is consumed

at a meal have an impact on the metabolism and, there-

fore, on human health. Therefore, the number of meals

each day, skipped meals, and where meals are consumed

reflect the dietary habits of the individual (11,14,15). In a

study involving obese, diabetic and non-obese non-diabe-

tic groups, Baban (2010) determined that the diabetic

group was the group that had

three meals and three snacks each

day (11). Similarly, Topçu et al. fo-

und in a study on the dietary habits

of type-2 diabetic patients that di-

abetics had three meals and three

snacks each day, but that 57.1% al-

so skipped meals (16).  In a study

Uchigata and Iwamoto did in 2007,

they found that 90% of diabetic pa-

tients were in the habit of having

snacks (17). The results of the study

are similar to ours.

The recommended daily calories

should be distributed between 3

main meals and 3 snacks consu-

med at 2.5-3-hour intervals; main

meals should make up 65% of tho-

se calories, with snacks making up

the remaining 35% (14).  Because

there is insufficient insulin response

in diabetic patients, the distribution

of food throughout the day is cru-

cial. The greater the number of ca-

lories consumed after long periods
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of fasting, the more severe are the signs of insulin insuf-

ficiency. Thus, in order to avoid large fluctuations in blo-

od sugar, patients with diabetes are recommended to

eat at frequent intervals.7 We found that 41.1% of the

type-2 diabetic patients in our study regularly skipped

meals and 37.8% sometimes skipped meals. The meal

most often skipped as lunch. The snacks most frequently

skipped were late morning and late afternoon snacks. It’s

likely that lunch is skipped when it is eaten outside the

home, with 28.9% of the subjects reporting that they

had lunch at work and 13.3% at a restaurant. In Baban's

study (2010), patients with diabetes ate most of their me-

als at home:  breakfast (93.7%), lunch (53.7%) and din-

ner (90.5%) (11). The results are similar in our study.

It is recommended that patients with diabetes that take

medication for their illness pay close attention to the timing

of their snacks and consume snacks that raise their blood

sugar levels slowly (e.g., low Glycemic Index foods) (11). In

a study involving type-2 diabetic patients, Malek and Çak›-

ro¤lu (2013) reported that the favorite snack foods of sub-

jects were yogurt (70%) and nuts and dried fruit (20%) (7).

The most popular foods of subjects in our study were fruit

(35.4%) and yogurt and yogurt products (30.5%).

Obesity and diabetes are a major reason for the rising

incidence of disease and fatalities. Obesity is a significant

risk factor for type-2 diabetes and 90% of type-2 diabetics

are obese (18). According to a TURDEP (2013) study, glu-

cose intolerance rose with obesity (3). Kavak (2006) found

that 78% of type-2 diabetic patients were obese and over-

weight (19). It was determined that 24.4% of the diabetic

patients in the study had normal BMIs and were of normal

weight, while 75% were overweight and obese. In additi-

on to BMI, the measure of waist circumference is also used

in addressing obesity. By itself, a waist circumference >102

cm in men and >88 cm in women is associated with the

risk of increased cardiovascular disease (3,20).  According

to the TEKHARF, TURDEP-II and Metabolic Syndrome studi-

es that have been carried out in recent years, normal wa-

ist circumference measures for Turkish society are <95 cm

for men and <90 cm for women (3,20-21). In our study,

the mean waist circumference of men was 101 cm and 98

cm for women, indicating increased risk. 

In 2010, the incidence of type-2 diabetes in the adult

population in Turkey was 13.7%. The most important ca-

uses of this increase are obesity and physical inactivity.

22  Only 30% of the patients with diabetes in our study

reported that they engaged in regular exercise. Most ot-

her studies are similar to ours in that the level of physical

activity reported is low (11,23-25). 

Cardiovascular diseases are a major cause of death in

patients with diabetes (20). In order to prevent cardiovas-

cular complications, it is necessary to keep blood lipid le-

vels within normal limits. In is recommended in the litera-

ture that diabetics keep their levels of cholesterol <200

mg/dl, triglycerides <150 mg/dl, HDL>40 mg/dl and

LDL cholesterol <100 mg/dl (20). The blood lipid levels of

the diabetic patients in our study were high.  

While blood glucose measures are indicative of daily

glycemic status, HbA1c reflects the mean glucose values

for the previous 2-3 months and is also an indicator of

the risk of developing diabetic complications (26). A

strong association between glycemic control and the
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existence or the risk of developing microvascular and ne-

uropathic complications in patients with diabetes has be-

en reported in the literature (27). According to a report

by the American Diabetes Association (2015), a drop of

7% in mean HbA1c measures in type-1 and type-2 diabe-

tic patients results in a reduction of microvascular and

macrovascular complications (26). The subjects in our

study had a mean HbA1c of 7.3+1.4.  

One of the major reasons for the inadequate and im-

balanced nutrition today is the lack of sufficient nutrition

knowledge, which results in incorrect eating habits. To

prevent this, it is vital that nutrition education be provi-

ded to individuals in society and raise their knowledge

about nutrition. What’s more, in lifelong chronic illnes-

ses like diabetes, the importance of nutrition education

is even more imperative (7). Nevertheless, researchers

have shown that the general level of knowledge of pa-

tients with diabetes and obese individuals is insufficient

(11,28,29). Our study showed that the level of nutrition

knowledge of patients with diabetes was insufficient in

26.7% and modest in 34.4% of the cases. It has been

shown though that knowledge of nutrition rises with

educational level. 

The rate at which blood sugar rises varies with the dif-

ferent foods we eat. Generally, high-fiber foods do not

cause blood sugar to rise quickly. Because high glycemic

index foods raise blood sugar rapidly and excessively,

they should be eaten less by patients with diabetes. Ma-

in meals should contain bran bread, meat and vegetab-

les, as well as fruit and dairy products (7).

The favorite foods of the subjects in our study were

dark bread (76.7%) in the bread group, white meat

(chicken, turkey, fish) (64.4%) in the meat group, milk-

based desserts (54.4%) in the dessert group, and ayran

and dairy products (45.6%) in the beverage group. Mo-

reover, 22.2% reported adding salt at the table. In a

study conducted in Turkey, it was determined that a qu-

arter of diabetic patients used salt at the table (11). This

is similar to what we found in our study. 

Keeping our bodies sufficiently hydrated has vital impor-

tance; therefore, it is essential that the volume of water lost

be replaced. Under normal conditions, the average amo-

unt of water needed each day is 2.5 liters.11 40% of the

subjects in our study reported consuming more than 2 liters

a day. In Baban’s study, water consumption was 1600 ml

while in Kavak's study, more than 60% of the subjects re-

ported consuming more than 2 liters each day (11,19). 

Because diabetes is a lifelong illness, appropriate tre-

atment is necessary to keep it under control eliminate or

alleviate its symptoms, and prevent or delay its compli-

cations. The biggest responsibility falls on the patient

himself. The patient must have sufficient information

about its illness and diet. This is because diabetes requ-

ires that changes be made in a patient’s eating habits.

He must be informed about daily changes in nutritional

needs, food preparation and cooking techniques, the

symptoms of the illness and, accordingly, the emer-

gency measures that need to be taken to counter them

(30). In our research, diabetic patients had a mean sco-

re of 9.5+3.1 on burden resulting from diabetes-related

dietary restrictions, which indicates that they had diffi-

culty handling them.

Conclusion  

The findings show that type-2 diabetic patients gene-

rally have a moderate level of knowledge about nutrition

and lifestyle. However, they also have difficulty compl-

ying with the requirements of the dietary regime desig-

ned to control their diabetes. Hence, after receiving a di-

agnosis of type-2 diabetes, all patients, regardless of eco-

nomic status, ought to be monitored by a medical team.

Attention should be paid to whether or not the patient is

complying with the diet given to him. This should be do-

ne through laboratory findings. If there are factors ke-

eping the patient from following the prescribed diet, me-

asures to correct them should be taken and the patient

should be helped to acquire proper eating habits. 

Conflict  Interest

The authors state that they have no con_icts of interest.

Diyabet,  Obezite  ve  Hipertansiyonda  Hemflirelik  Forumu  Dergisi

Cilt  9  •  Say›    1  •  Sayfa  66  •  Ocak  -  Haziran  2017



References
1.  King,  H.,  Rewers,  M.  “Global estimates for prevalence of 

diabetes mellitus and impaired glucose tolerance in adults.” WHO 
Ad Hoc Diabetes Reporting Group. Diab Care 1993; Jan;16(1):157-
77. https://doi.org/10.2337/diacare.16.1.157

2.  IDF Diabetes Atlas 2015,  International Diabetes Federation, Se
venth Edition, Online version of IDF Diabetes Atlas: www.
diabetesatlas.org, ISBN: 978-2-930229-81-2.

3.  Satman ‹, Ömer B, Tutucu Y,  Kalaca S, Gedik S, Dinccag  N.,  et al.
Twelve-year  trends  in  the prevalence  and  risk  factors  of  
diabetes  and prediabetes in Turkish  adults. European Journal of 
Epidemiology 2013; 28(2): 169-80.  DOI:10.1007/s10654-013-
9771-5 

4.  Sinclair AJ.   Aging  and  diabetes  mellitus .In.Edit: Defronzo RA,  
Ferrannini  E,  Keen  H,  Zimmet  P.  International textbook of 
diabetes mellitus. Third edition. volume two. John Wiley & Sons Ltd.
England. 2004:1579-1597.

5.  Y›lmaz,  C.  ‹çinde: Edit.  Y›lmaz  C.  Diyabet  hemfliresinin  el kitab›.
Gözden  geçirilmifl  ve  geniflletilmifl  2.  Bask›, Asya  T›p  Ltd., Izmir:
2003:121.

6.  Y›k›lkan H, Görpelio¤lu S,  Nutrition in diabetes mellitus, Turkiye 
Klinikleri J Fam Med-Special Topics 2014;5(6):49-55.

7.  Malek M, Çak›ro¤lu FP. The effects of nutritional education on 
patients with type–II diabetes on the nutritional knowledge and 
consumption, European Journal of Experimental Biology 2013; 
3(1):217-222.  

8.  Tümer G, Çolak R, Medical nutrition therapy in type-2 diabetes 
mellitus, J. Exp. Clin. Med.2012; 29:12-15. doi: 10.5835/jecm.
omu.29.s1.004.

9.  Koço¤lu D, Ak›n B. The relationship of socioeconomic inequalities 
to healthy lifestyle behaviors and quality of life, DEU HYO ED 
2009;2(4):145-154.

10.  Agardh E, Allebeck P, Hallqvist J, Moradi T, Sidorchuk A. Type-2 
diabetes incidence and socio-economic position: a systematic 
review and meta-analysis, International Journal of Epidemiology 
2011; 40 (3): 804-818. https://doi.org/10.1093/ije/dyr029.

11.  Baban M, A comparative evaluation of nutrition knowledge, 
nutritional habits  and  level  of  perception  on  “diet”  and 
“diabetic”  food  products,  between  obese  and diabetic adults. 

Istanbul University Institute of Health Sciences, Department of 
Internal Diseases. Master of Science Thesis. Istanbul. 2010.

12.  Araki A, Ito H.  Development of elderly diabetes burden scale for  
elderly  patients  with  diabetes  mellitus”.  Geriatrics  and 
Gerontology International 2003; 3(4):212-24. PMID:8865739. DOI:
10.1111/j.1444-1586.2003.00084.x.

13.  Y›ld›r›m-Usta Y,  Esen A, A study of the validity and reliability of the
“elderly diabetes burden scale” for the Turkish society.  Turkish 
Journal of Geriatrics 2012; 15 (1);61-67.

14.  Mollao¤lu M, Beyaz›t E,  Influence of diabetic education on patient
metabolic control, Applied Nursing Research 2009; 22(3):183-190.
http://dx.doi.org/10.1016/j.apnr.2007.12.003.

15.    Usta-Yeflilbalkan,  Ö, Tip 2 diabetli hastalar›n kendi kendine 
bak›mlar›ndaki öz yeterlilikleri ve öz yeterliliklerini etkileyen 
faktörlerin incelenmesi [To study the self efficacy of type 2 diabetic
patients within the self care and the factors that affect the self 

efficacy] (Unpublished doctoral dissertation). Ege University, Sa¤l›k
Bilimleri enstitüsü, Doktora Tezi, ‹zmir, Turkey. 2001.

16.  Topçu  AA,  Akbulut  Ç›tak  G. Tip  1  ve  Tip  2  diyabetli  bireylerin
beslenme al›flkanl›klar› ve beslenme/diyabetle  ilgili  bilgi  
puanlar›n›n  de¤erlendirilmesi. V. Uluslar  aras›  beslenme  ve  
diyetetik  kongresi  kitab›.  Ankara;  Bayt  Yay›n Hizmetleri. 2008.

17.  Uchigata Y, Iwamoto Y.  Survey of dietary habits in obese patients
with type-2 diabetes treated with either OHA or insulin injections in
Japan. Diabetes Res Clin Pr.2007; 77 (3); 371-376.   . 
http://dx.doi.org/10.1016/j.diabres.2006.06.025.

18.  Torgenson  JS,  Hauptman  J,  Boldr›n  MN,  Sjöström  L. Xenical  in
the prevention of diabetes in  obese subject (Xendos) study. 
Diabetes Care 2004;27, 155-161. https://doi.org/10.2337/
diacare.27.1.155.

19.  Kavak H. The relationship between the nutritional habits and type 
2 diabetes mellitus. (Unpublished Manuscrip), Anakara Üniversitesi,
Sa¤l›k Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisasn Tezi. Erzurum. 2006. 

20.  Satman  ‹,  ‹mamo¤lu  fi,  Y›lmaz  C and  TEMD  Diabetes  Study 
Group  Grubu. Diabetes  mellitus ve komplikasyonlar›n›n tan›, 
tedavi ve izlem k›lavuzu-2014. Bayt bilimsel araflt›rmalar bas›n, yay›n
ve tan›t›m Ltd. fiti., Istanbul, May 2014.

21.  Onat  A,  Hergenç G, Can G, Prospective validation in identical 
Turkish cohort of two metabolic syndrome definitions for predicting
cardiometabolic risk and selection of most appropriate definition, 
Anatol J Cardiol. 2007; 7(1): 29-34. PMID:17347072.

22.  Can S, Ersöz G, The role and significance of exercise in the 
treatment of type-2 diabetes mellitus: Review Turkiye Klinikleri J 
Sports Sci 2013;5(1):29-38.

23.  Barrett JE, Ronald C. Physical Activity and type-2 diabetes exploring
the role of gender and income. Diabetes Educ.2007; 33(1):128-
143. DOI:10.1177/0145721706297453.

24.  Thomas N, Alder E.  Barriers to physical activity in patients with di
abetes. Postgrad Med J 2004; 80: 287-291. http://dx.doi.org/10.
1136/pgmj.2003.010553.

25.  Ford  ES.  Herman WH. Leisure-time physical activity patterns in the
U.S. diabetic population. Findings from the 1990 National Health 
Interview Survey-Health Promotion and Disease Prevention 
Supplement. Diabetes Care 1995;18(1):27-33.  https://doi.org/10.
2337/diacare.18.1.27.

26. American Diabetes Association (ADA) Glycemic Targets, Diabetes 
Care. 2015b;(38), Supplement I: 33-40. https://doi.org/10.
2337/dc15-S009.

27.  Kirkman MS, McCarren M, Shah J,  Duckworth W, Abraira C, Tip 2
diyabette metabolik kontrol ve bilinen makrovasküler hastal›k 
aras›ndaki iliski: Diyabette VA isbirli¤i Çal›smas›,  Journal of Diabetes
and its Complications 2006;2(3):121-128.

28.  Ünsal E, K›z›lc› S. Diyabetli bireylerin özbak›m gücü ve A1c düzeyi 
aras›ndaki iliflki: Dokuz Eylül Universitesi Hemflirelik Yüksekokulu  ED
2009; 2(2):16-26

29.  Habiba IA, Bernsen RM. Carbohydrate-food knowledge of Emirati 
and Omani adults with diabetes: results of a pilot study. Int J 
Diabetes Metab 2008;16:25-28.

30.  Kartal A,  Altu¤-Özsoy S. Effect of planned diabetes education on 
health belief and metabolic control in type-2 diabetes patients], 
Journal of Hacettepe University Faculty of Nursing; 2014;1-15.

Diyabet,  Obezite  ve  Hipertansiyonda  Hemflirelik  Forumu  Dergisi

Cilt  9  •  Say›    1  •  Sayfa  67  •  Ocak  -  Haziran  2017



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

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


