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ÖZET

Javanshir  M.  Tip  1  ve  Tip  2  Diyabetli  Hastaların  Diyabet  Tutumunun  Değerlendirilmesi. 

İstanbul  Üniversitesi  Sağlık  Bilimleri  Enstitüsü,  İç  Hastalıkları  Hemşireliği  Anabilim  Dalı, 

Yüksek Lisans Tezi. İstanbul. 2006.

Bu  çalışma  diyabetli  hastaların  diyabet  tutumlarını  belirlemek  amacıyla  tanımlayıcı 

olarak gerçekleştirilmiştir.

Çalışma İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Endokrinoloji Anabilim Dalı Diyabet Polikliniğinde 

ayaktan  tedavi  gören,  60’ı  Tip  1  ve  60’ı  Tip  2  hasta  olmak  üzere  120  diyabetli  hasta  ile 

gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmada veri toplama aracı olarak 34 madde ve 7 alt gruptan oluşan Diyabet Tutum 

Ölçeği  kullanılmıştır.  Diyabet Tutum Ölçeği diyabet eğitim programlarının etkisini,  eğitimin 

etkinliğinde hasta tutumunun önemini ve tutum ile davranış arasındaki ilişkiyi açıklamak için 
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ölçek en az orta okul mezunu olan diyabetli hastalarda ve algılama düzeyi yeterli hastalarda 

kullanılmıştır.  Diyabetli  hasta  tanılama  formu  sosyo-demografik  değişkenler,  metabolik  ve 

klinik parametreler,  kronik komplikasyonlara  ilişkin bilgilerin bulunduğu,  birey ve hastalığa 

özgü tanımlayıcı bilgileri ve uyum değişkenlerini içermektedir. Metabolik kontrol düzeylerini 

değerlendirmek  için  açlık,  tokluk  kan  şekeri,  HbA1c  ve  beden  kitle  indeksi  değerleri 

sorgulanmıştır.

Çalışma sonuçlarında 120 diyabetli olgunun çoğunun eğitim ve ekonomik düzeylerinin 

yüksek olduğu, düzenli olarak gerekli kontrol ve izlemleri yaptırdığı ve diyabet eğitimi aldıkları 

görülmüştür. Metabolik kontrol sonuçlarının iyi ve kronik komplikasyonların görülme oranının 

az  olduğu  görülmüştür.  Grubumuzun  pozitif  tutum  gösterdiği  sonucuna  varılmıştır.  Ayrıca 

diyabet  eğitimi alan ve tedaviye uyumu iyi  olan hasta grubunun daha yüksek tutuma sahip 

oldukları belirlenmiştir.

Diyabetli bireylerin bakım kalitesinin iyileştirilmesi, metabolik kontrollerin düzelmesi 

için hastaların diyabetle ilgili  negatif  tutumları  saptanarak düzeltilmeli  ve pozitif  tutumların 

geliştirilmesi  için  destek  verilmelidir.  Hastaların  diyabet  yönetimi  ile  ilgili  becerilerini  ve 

tutumlarını geliştirmek için bireye özgü etkili eğitim programları önem kazanmaktadır.

Anahtar Kelimeler:  Diyabet, Tutum, Eğitim.

ABSTRACT 

Javanshir M. Evaluation of the Attitudes of Type 1 and Type 2 Diabetic Patients. Istanbul 

University Health Sciences Institute. Medical Nursing Department.  Master Thesis. Istanbul. 

2006

The purpose of this discriptive study is to determine the attitudes of diabetic patients 

towards  their diabetes.

The study was performed on Type 1 (n=60) and Type 2 (n=60) patients who are being 

treated  in  outpatient  clinic  of  Istanbul  University  Istanbul  Medical  Faculty  Endocrinology 

Department.

In  this  study,  we  used  Diabetes  Attitude  Scale  (34  items,  7  subgroups).  Diabetes 

Attitude  Scale  measures  the  effects  of  education  program,  the  importance  of  attitudes  on 

education  and  to  explain  the  relationship  between  attitudes  and  behaviours.  The  patients 
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included in  the  study were  at  least  primary school  graduated and  were  able  to  answer  the 

questions. We used a descriptive questionnaire in order to gather information related to the 

social  and  demographic  variables,  metabolic  and  clinic  parameters,  the  history  of  diabetes 

complications,  questions  related  to  illness  and  personal  characteristics  and  adjustment. 

Metabolic control was assessed through glucose levels (fasting and postprandial glucose),  and 

HbA1c and body mass index.

The education and economic levels of group (n=120) were high. The patients reported 

that  they  pursued  regularly  the  appointments  and  self  monitoring.  The  level  of  metabolic 

parameters was high and the incidence of chronic complications was low. In this study, the 

attitudes of the group were high. It was found that the patients who received education about 

diabetes and who were better adjusted to their treatment had better attitudes.

In order to improve the quality of care and metabolic control of diabetic patients, it is 

important  to  determine  and  correct  the  negative  attitudes  of  diabetic  patients  towards  their 

illness and to improve the positive attitudes. To enhance the patients’ skills for managing the 

diabetes, there is a need to establish the education programs which address to patients’ needs.

Key Words: Diabetes, Attitude, Education.
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1.GİRİŞ ve AMAÇ

Diyabetes mellitus insülin hormon sekresyonunun veya insülin etkisinin mutlak 

veya  göreceli  azlığı  sonucu  karbonhidrat,  protein  ve  yağ  metabolizmasında 

bozukluklara yol açan kronik hiperglisemik bir grup metabolizma hastalığıdır. Diyabet 

akut ve kronik komplikasyonlar nedeniyle sakatlık ve ölümlere yol açabilen ve yaşam 

kalitesini  düşüren  ve  sosyo-ekonomik  yük  getiren  bir  hastalık  olarak  dikkat 

çekmektedir.  Diyabetli  hasta  yaşam  boyunca  planlanmış  bir  bakımı  sürdürmek  ve 

zaman zaman yardım almak zorundadır. Diyabet bireysel etkilerinin yanında ülke ve 

dünya ekonomisine getirdiği yükle bir toplum sağlığı sorunudur (30,35,75,76).

Diyabet prevalansı yaş, ırk, kalıtım, beslenme alışkanlıkları gibi faktörlere bağlı 

olarak toplumda, farklılık göstermektedir. Epidemiyolojik olarak tüm dünyada her yıl 

50.000 yeni vakaya Tip 1 diyabet tanısı konulmakta olup Tip 1 diyabet insidensi binde 

1-3  civarında  olduğu  bildirilmektedir.  ABD’de  Tip  1  diyabet  olarak  bilinen  tüm 

diyabetes mellitus hastalarının 5-10 unu oluşturmaktadır.

Tip 2 diyabet insidensi sadece 17 milyon Amerikalıyı etkilediği ve tüm dünyada 

epidemi  oranlarında  artış  olduğu  bildirilmektedir.  Dünya  Sağlık  Örgütü’nün 

tahminlerine  göre  2025  yılı  itibarı  ile  300  milyonun  üzerindeki  kişide  diyabet 

olabileceği öngörülmektedir. Türkiye Diyabet Epidemiyolojisi (TÜDEP) çalışmasında 

diyabet sıklığı % 7.2 olarak belirlenmiştir (30,35,47, 75,76).

Tip  1  diyabet  daha  önce  insüline  bağımlı  diyabetes  mellitus  (IDDM),  Tip  1 

diyabet  veya  jüvenil  başlangıçlı  diyabet  olarak  adlandırılmakta  idi.  Tip  I  diyabet 

pankreasta  ilerleyen  beta-hücre  yıkımına  yol  açan  bir  dizi  olayı  sonucu  ortaya 

çıkmaktadır.  Tip 1 diyabetin  iki  alt  grubu vardır;  Sıklıkla  immün aracılıklı  sınıf  ve 

nadiren görülen idiyopatik sınıf. Bu hastalarda ciddi insülinopeni vardır ve ketoasidoz 

eğilimi  söz  konusudur.  Tanı  anında  Tip  1  diyabetiklerde  genellikle  zayıf,  yakın 

zamanda kilo kaybı, artmış susama hissi, idrara sık sık çıkma semptomları olduğu gibi 

ketonürik  veya  ketoasidozda  olabilmektedir.  Hastalığın  tam geliştiği  aşamada Tip  1 

diyabetli hastalar ketoasidoz ve ölümden korunmak için insülin kullanmak zorunda olup 

Tip I diyabet genellikle 30 yaş öncesi başladığı bildirilmektedir.
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Tip 2 diyabet, daha önce insüline bağımlı olmayan diyabetes mellitus (NIDDM) 

veya erişkin başlangıçlı diyabet olarak adlandırılmaktaydı. Tip 2 diyabet ilerleyici bir 

hastalık  olup  iki  ana  nedenle  ortaya  çıkmaktadır.  Bunlar  Beta  hücre  fonksiyon 

bozukluğu (insülin sekresyon bozuklukları) ve hedef dokularda insülin etkisine direnç 

(insülin  direnci)  olmakla  birlikte  bazı  risk  faktörleri  (yaşlanma,  cinsiyet,  ırk,  yaşam 

biçimi, inaktivite,) hastalığın ortaya çıkışı etkilemektedir. Hastaların yaklaşık % 80’inde 

obezite  veya  obezite  hikayesi  olsa  da  özellikle  yaşlılarda  Tip  2  diyabet  obez 

olmayanlarda  da  görülebilir.  Genellikle  40  yaşından  sonra  ortaya  çıkan  ve  diyabet 

belirtilerinin hafif olduğu tipdir.  Genellikle ketoasidoz eğilimi yoktur. Oral diyabetik 

ilaç veya insülin tedavisi yapılır (24,25,39,51,74,75,89,101,).

Diyabet yönetiminde en az tıbbi yardım ile en iyi glisemik kontrolü sağlamada 

“bütüncül bakım ve interdisipliner ekip yaklaşımı” başarıyı arttıran yöntemler olarak 

ifade  edilmektedir.  Bütüncül  bakım süreci  hastayı  fiziksel  ve  psikososyal  bir  bütün 

olarak  ele  alır,  eğitim,  danışmanlık,  tıbbi  tedavi  birlikteliği  ile  hastalık  yönetimi 

gerçekleştirilir (47,75).

Tip 1 diyabetli  hastalarda (Diabetes Control  Andcomplications Trial)  DCCT, 

Tip  2  diyabetli  hastalarda  (United  Kingdom  Prospective  Diabetes  Study)  UKPDS 

çalışmalarının sonuçlarıda bütüncül bir bakımın sağlanması çalışmalarının sonuçları da 

bütüncül  bir  bakımın  sağlanması  sonucu  diyabet  kontrolünün  düzeldiği  ve 

komplikasyonların  azaldığı  ve  diyabetlilerin  yaşam kalitesinin  arttığını  göstermiştir. 

DCCT ve  UKPDS’nin  sonuçları  birlikte  ele  alındığında  gerek  Tip  1  gerekse  Tip  2 

diyabetik  hastaların  kendi  kendine  kan  şekeri  kontrolünden  fayda  sağladıkları 

görülmektedir (47,101). 

Bakım içerisinde yer alan eğitimin hastaneye yatış süresini kısalttığı,  iş gücü 

kaybını  azalttığı  bildirilmektedir.  Diyabet  hemşiresi  hasta  eğitimi  desteği  ve 

danışmanlığı yoluyla hasta ve ailesinin sadece gerçekleri ve psikomotor becerileri değil, 

ayrıca bilgiyi davranışa çevirmesine yardımcı olacağı belirtilmektedir (12,35,47,76,).
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ADA  (American  Diabetes  Association)  tarafından  diyabet  eğitiminde 

“Diabetes  Self  Management  Education”  başlığı  altında  bir  hedef  belirlenmiştir.  Self 

management  kavramı  hastayı  merkez  alan,  hastanın  karar  verme  ve  bakım 

sorumluluğunu üstlenmesini gerektiren bakım anlayışını ifade eder. Bireysel yönetim 

diyabetli hastanın tedavi ve bakımında programlarına uyumunu sağlayarak öz-bakımını 

en  üst  düzeyde  sürdürmesini,  ayrıca  hastanın  kendi  hastalığını  tanımasını  ve  yön 

vermesini sağlamaktadır. Diyabetli hasta, günlük yaşantısında sağlık ekibi üyeleri, ailesi 

ve arkadaşlarından aldığı destekle diyabet yönetimini bireysel olarak gerçekleştirebilir 

(47,75).  Diyabetli  hastanın  günlük  diyabet  yönetimini  başarılı  bir  şekilde 

gerçekleştirebilmesi  için  yeterli  bilgi,  beceri  ve  olumlu  tutumlara  sahip  olmalıdır. 

Hastaların  kendi  sağlıklarıyla   tutum  ve  davranışları  diyabet  tedavisinin  temelini 

oluşturmaktadır.  Tutumlar  organize  olmuş  uzun  süreli  duygu  inanç  ve  davranış 

eğilimleridir ve bireyseldir, gözlenemezler ancak davranışa yansıdığında gözlenebilir. 

Diyabetli  hastanın  eğitimine  başlamadan  önce  hastanın  tutumları  ve  yanlış  olan 

alışkanlıkları değerlendirilmelidir. Yanlış inançlar bilinirse davranışa çevrilmeden önce 

düzeltilebilir (25,47,74).
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2.GENEL BİLGİLER

2.1.Diabetes Mellitusun Tanımı ve Tarihçesi

Diabetes  mellitus  beta  hücrelerinden  salgılanan  insülinin  eksikliği  (veya 

yokluğu),  ya  da  periferik  dokuda  insüline  duyarsızlık  nedeni  ile  ortaya  çıkan 

hiperglisemi  ile  karakterize  metabolik  bir  hastalıktır.  Oluşturduğu  komplikasyonlar 

nedeniyle organ ve işlev kayıplarına yol açarak yaşam süresini ve kalitesini etkileyen, 

sosyal ve ekonomik yükü ağır olan bir hastalıktır (44,107).

M.Ö.1500’de Mısır Ebers  papiruslarında idrar yoluyla şeker kaybedilen bir 

hastalık olarak tanımlanmış,  M.Ö.6.ve 4.  yüzyıllarda eski  Hint  hekimleri  “tatlı  idrar 

hastalığı” diye tarif ettikleri anlaşılmıştır. Burada hastalar “genellikle şişman, ağızları 

kuru,  el  ve  ayaklarında yanmalar  hissettikleri  şeklinde  tanımlanmıştır.  Bu hastaların 

idrarlarının karıncaları ve sinekleri çektiğini fark eden eski Hint hekimleri bu idrarın 

tatlı  olduğunu  saptamıştır.  Milattan  200  yıl  sonra  Cappodocialı  Areateus  hastalığa 

diabetes ismini vermiştir.  Bol idrara çıkma ve zayıflama gibi semptomları  olduğunu 

açıklamıştır.

1860’da  Margednar’ın  pankreas  adacıklarını,  1875’de  Claud-Bernard’ın 

diyabetin  nöro-hormonal  mekanizmasını,  1889’da  V.Mering  ve  Minkowski’nin 

pankreotektomiyle  diyabet  oluşumunu  ortaya  koyarak  şeker  hastalığının  merkez 

organını  tanımlamalarından  sonra  14  Ağustos  1921  yılında  Best  ve  Banting  köpek 

pankreasından  kan  şekerini  düşürücü  bir  ekstra  elde  ederek,  insülin  ve  hastalığın 

tedavisine yeni boyutlar getirmişlerdir (47,53,56).

2.2.Epidemiyoloji

Dünyada her 20 kişiden biri (151 milyon yetişkin) diyabetlidir. Bu sayı diyabet 

oranında %11’lik bir artış olduğunu gösterir.  Yirmi beş yıl içinde diyabetli sayısının 

ikiye katlanacağı tahmin edilmektedir. Tüm dünyada her yıl 50.000 yeni vakaya tip 1 

diyabet tanısı konulmaktadır. Beyaz ırkta 20 yaş altındaki çocuk ve gençlerde yıllık Tip 

1 diyabet insidensi binde 1-3 civarındadır. Çeşitli toplumlarda Tip 1 diyabet insidensi 
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farklılık  göstermektedir.  Önceden  tip  1  diyabetin  erkeklerde  daha  sık  olduğu 

sanılıyordu, ancak bunun doğru olmadığı ortaya konulmuştur (66,89).

Tip 2 diyabet en sık rastlanan diyabet formudur. İlk senelerde asemptomatik 

olduğu için gelişmiş ülkelerde bile, bilinen diyabetlilerin bilinmeyen diyabetlilere oranı 

2/1 dir. Tip 2 diyabet epidemisinden dünyada birçok ülkede bahsedilmeye başlanmıştır. 

Bu çalışmalara göre 100 milyon civarındaki diyabetli sayısının önümüzdeki 10 yılın 

sonunda  200  milyon  ve  21.yüzyılın  ilk  çeyreğinde  ise  300  milyona  ulaşacağı 

beklenmektedir.  “Türkiye  Diyabet  Epidemiyoloji  Çalışması  (TÜDEP)”  çalışmasına 

göre 20-80 yaş grubu diyabet sıklığı % 7.2 bulunmuştur.

Tip  2  diyabet  yaklaşık  17  milyon  Amerikalıyı  etkilemektedir.  Sadece 

Amerika’da  değil  dünyada  epidemi  oranlarda  artmaktadır.  Özellikle  azınlık 

toplumlarda, çocuk ve gençlerde Tip 2 diyabet epidemi olmuştur. Refah düzeyi düşük 

kesimlerde, sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam tarzı ve obezite diyabetin son yıllarda 

artışına sebep olmaktadır (24,30,66,89).

2.3.Tanı Ve Sınıflama

Diyabetes  mellitus  sendromu  patogenez,  doğal  gidiş  ve  tedaviye  cevap 

açısından  farklı  birçok  hastalığı  kapsadığı  için  glukoz  intoleransı  olan  hastaların 

sınıflamasında  klinisyenler  ve  araştırmacıların  genellikle  kabul  edilen  terminolojinin 

yanı  sıra  standadize  sınıflama  ve  tanısal  kriterleri  kullanmaları  gerekir.  Temmuz 

1997’de  Amerikan  Diyabet  Cemiyeti  (ADA)  1979’da  basılan  Ulusal  Diyabet  Veri 

Grubunun kriterlerinin yerini alacak tanı ve sınıflama kriterlerini 2003 yılında tekrar 

revize edilmiştir (24).

• Semptomlar + açlık plazma glikozu ≥ 126  mg/dl açlık plazma glikoz değerinin 126 

mg/dl  (≥  7.0 mmol/L)  veya daha yüksek  olması  (açlık.  En az  8 saat  hiç  kalori 

alınmamış  olması  demektir.  Açlık  plazma glikozunu 126 mg/dl  veya  daha  fazla 

olması  diyabetin  kesin  olmayan  tanısıdır.  Kesin  tanı  diğer  göstergelerle 

doğrulanmalıdır).
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• Semptomlar + rastgele plazma glikozu ≥ 200 mg/dl diyabete özgü semptomların 

(poliür, polidipsi ve açıklanmayan kilo kaybı vb) varlığına ek olarak günün herhangi 

bir zamanında ölçülen plazma glikoz değerinin  ≥ 200 mg/dl (11,1 mmol/L) olması

• Oral Glikoz Tolerans Testi  (OGTT),  2 saat değeri  ≥ 200 mg/dl  75 gr glikoz ile 

yapılan OGTT sırasında 2 saat glikoz değerinin ≥ 200 mg/dl (11.1 mmol/L) olması 

koşulları aranmaktadır.

• Açlık plazma glikozu < 100 mg/dl ise normal, 110-126 mg/dl arasında ise Bozulmuş 

Açlık  Glikozu  (IFG=  Impared  Fasting  Glucose)  olarak  tanımlanır.  IFG 

belirlendiğinde kesin tanı için OGTT yapılması gerekir (11,12,39,54).

Tablo 2.1: Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Kriterlerine Göre Erişkinlerde OGTT 
Yorumu

Kan Glukoz Düzeyi 
(mg/dl)

NGT (Normal 
Glukoz Toleransı)

IGT (Bozulmuş 
Glukoz Toleransı)

DM (Diyabetik)

Açlık < 110 < 140 ≥ 140
120 dk < 140 140-200 ≥ 200

Kaynak: WHO Experts Report, Geneva, 1985.

Amerikan  Diyabet  Cemiyeti  (ADA)  ve  Dünya  Sağlık  Örgütü  (WHO)’nun 

kabul  ettiği  yeni  sınıflama  hem  hipergliseminin  klinik  evrelerini  hem  de  etyolojik 

tiplerini  bir  araya  getirmektedir.  Diyabetin  iki  ana  alt  grubu  Tip  1  (idiopatik  veya 

otoimmün) ve Tip 2’dir (insülin direnci, insülin salınımı defektleri veya her ikisinin de 

birlikte etken olduğu) “insüline bağımlı diabetes mellitus” ve “insüline bağımlı olmayan 

diabetes  mellitus”  terimleri  ile  birlikte  kısaltmaları   İnsüline  bağımlı  “IDDM”  ve 

insüline bağımlı olmayan “NIDDM” kullanımları bırakılmıştır (12,39,49,89).
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Tablo 2.2: Diabetes Mellitusun Etiyolojik Sınıflaması

1.Tip 1 Diyabet

• Beta hücrelerinin yıkımı

• İnsülin yetersizliği

• İmmün sistem aracılığıyla 

• İdiopatik
2.Tip 2 Diyabet

• Periferik insülin direnci ön planda

• İnsülin sekresyon yetmezliği ön planda
3.Diğer Tipler

• Beta hücre fonksiyonunda genetik bozukluklar

• İnsülin fonksiyonunda genetik bozukluklar

• Pankreas hastalıkları

• Endokrin hastalıklar

• İlaç ve kimyasal maddeler

• İnfeksiyon 
4.Gestasyonel Diyabet

2.4.Diyabet Gelişmesi Açısından Yüksek Risk Taşıyan Gruplar

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’de diyabetik hastaların % 50’sine henüz 

tanı konulmadığı ve diyabetik retinopati başlangıcının tanı konmadan ortalama 7 yıl 

önce başlamış olduğu tahmin edilmektedir. Yeni tanı konulan Tip 2 diyabetli hastaların 

yaklaşık % 25’inde kronik komplikasyon bulunmaktadır. Bu bilgiler, hastalığın erken 

tanı ve korunmasının önemini ortaya koymuştur (47).

Diyabet hastalığında önemli risk faktörleri

• Yaşlanma.  Birçok  toplumda  Tip  2  diabet  sıklığının  yaşlanma  ile  paralel  artış 

gösterdiği bilinmektedir.

• Birinci derece akrabasında diyabet olan 

• Obez (BKİ (27 Kgm2 veya ideal tartının % 20’sinden daha kilolu olan)
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• Daha  önce  gestasyonel  diyabet  tanısı  konulmuş  ya  da  4  kg’dan  daha  iri  bebek 

doğurmuş kadın.

• Hipertansif (KB 140/90 mmHg) olma,

• Hatalı  beslenme alışkanlıkları.  HDL kolesterol  düzeyi  (35  mg/dl  veya  trigliserid 

düzeyi (250 mg/dL) 

• Daha önce bozulmuş glukoz toleransı ya da bozulmuş açlık glukozu tanısı konulmuş 

kişiler

• Fiziksel aktivitesi yetersiz olanlar

• Ani ve yoğun stres yaşayanlar

• Sigara ve alkol kullananlar

• İnsülin eksikliğine yol açabilen başka bir hastalığı olan bireylerdir (27,40,89,107).

2.5.Tip 1 Diyabet

Tip 1 diyabette ciddi insülinopeni vardır ve ketoasidoz eğilimi söz konusudur. 

Tanı  anında Tip 1 diyabetiklerde genellikle zayıf,  yakın zamanda kilo kaybı,  artmış 

susama hissi, idrara sık sık çıkma semptomları olduğu gibi ketonürik veya ketoasidozda 

olabilmektedir. Genellikle bu hastalarda 30 yaşından önce birden başlayan poliüri ve 

polidipsi var. Her ne kadar başlangıcı “balayı” devresi eşlik edebilirse de, bu hastalar 

yaşamın  devamı  için  insüline  bağımlıdırlar.  Erişkinlerde,  hastalığın  başında  insülin 

tedavisini getirecek şekilde β hücrelerinin otoimmun yıkımı olmayabilir. Yaşlıda latent 

otoimmun  diyabet  hastalarında  yavaş,  progresif  hiperglisemi  otoimmun  zeminde  β 

hücrelerinin bozulması ile olur ve yıllarca insülinden bağımsız kalabilirler (25,51,105).

Tip 1 diyabetin seyrinde etkin önemli bir faktör, genetik yatkınlıktır. Ayrıca 

genetik  olmayan çevresel  faktörlerde,  genetik  olarak  yatkın  şahıslarda,  seçici  olarak 

pankreasın  β  hücrelerini  hedef  alan  immun  mekanizmaları,  tetikleyici  bir  rol 

oynayabilmektedir (25,51,105).
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2.6.Tip 2

Tip 2 diyabetin özelliklerini ele alırsak;

• Tip  2  diyabet  hem  insülin  sekresyonu  hem  de  insülin  etkisinde  bozuklukla 

birliktedir.

• Tip 2 diyabet herhangi bir yaşta olabilir,  fakat genellikle tanı 30 yaşından sonra 

konur.

• Bazı etnik gruplarda klinik olarak ortaya çıkış yaşı azalmaktadır.

• Her ne kadar tanı anında yaklaşık % 80’inde obezite veya obezite hikayesi olsada 

özellikle yaşlılarda Tip 2 diyabet obez olmayanlarda da görülebilir.

• Tip 2 diyabeti olan hastalar diyabetin klasik semptomları  olan polidipsi,  polifaji, 

poliüri, kilo kaybı ile veya bunlar olmadan ortaya çıkabilir.

• Tip 2 diyabet hastaları ketoasidoza meyilli değillerdir, fakat ciddi stres durumlarında 

(enfeksiyonlar, travma, ilaçlar veya cerrahi) ketoasidoz gelişebilir.

• Tip  2  diyabet  hastalarında  genellikle  diyabetin  mikrovasküler  ve  makrovasküler 

komplikasyonları birlikte bulunur (24,25).

2.7. Diabetes Mellitusun Komplikasyonları

Diabetes  Mellitus,  akut  ve  kronik  komplikasyonları  ile  bir  yandan  yaşam 

süresini kısaltmakta, diğer yandan da yaşam kalitesini azaltmaktadır. 

2.7.1.Akut Komplikasyonlar

Diyabetin  seyri  sırasında  meydana  gelen  hormonal  ve  metabolik 

değişkenlerdir.  Tip  2  diyabette  Tip  1  diyabete  göre  daha  az  akut  komplikasyon 

görülmektedir.

2.7.1.1.Hipoglisemi

Kan glikoz düzeyinin 50-60 mg/dL’den düşük olmasıdır. Hipoglisemi nedeni, 

fazla  insülin  ya da  hipoglisemik ilaçların  alınması,  çok  az yemek yeme ya da  aşırı 
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fiziksel aktivite olabilir. Hipoglisemi gece ya da gündüz her saatte gelişebilir. Genellikle 

yemeklerden  önce özelikle yemek gecikmişse ya da ara öğün alınmamışsa hipoglisemi 

gelişir.  En  sık  görülen  metabolik  bozukluklardan  olan  hipoglisemi,  kadınlarda 

menstruasyon başlaması ve sindirim güçlüğü ve mide boşalmasının gecikmesi insülin 

enjeksiyonunun  deride  yapılması  (SC  yerine  IM)  veya  insülin  enjeksiyonu  yapılan 

bölgedeki  kasın  enjeksiyondan  sonra  kullanılması  ile  hipoglisemi  gelişebilir.  Alkol 

kullanımıda karaciğer fonksiyonunu bozarak hipoglisemiye neden olabilir.

Belirtiler genellikle ani görülür ve bu belirtiler hafif, orta, şiddetli olabilir.

Tablo 2.3: Hipoglisemi Belirtileri Ve Belirtilere Göre Tedavi

BELİRTİLER TEDAVİ
Hafif Titreme,  terleme,  çarpıntı,  huzursuzluk,  baş 

dönmesi,  açlık  hissi,  dudak  ve  dilde 

karıncalanma, solgunluk

• 15  gr  karbonhidrat 

verilir

Orta Konfüzyon, yorgunluk, esneme, koordinasyon 

zorluğu,  baş  ağrısı,  çift  görme,  davranış 

değişikliği,  konuşma  bozukluğu,  sinirlilik, 

taşikardi

• 2-3 adet kesme şeker ya 

da glikoz tablet

• 1 bardak meyve suyu

• 1 su bardağı süt
Ağır Oryantasyon  bozukluğu,  cevap  yetersizliği, 

bilinç kaybı, nöbetler, koma

< 5 yaş ise 9,5 mg. 

>  5  yaş  ise  1  mg  olacak 

şekilde,  IM  veya 

S.Cglukogon yapılır veya % 

50  Dextrose  30-50  cc 

perfüzyon  yapılır.  Kan 

şekeri  takibi  yapılır. 

Travmalardan korunur.

Kaynak: Olgun N. Hipoglisemi ve Hiperglisemi, Ed.S.Erdoğan, Diyabet Hemşireliği,  
İstanbul,.2002;105-116.

Hipoglisemide hastaya yaklaşım sadece  sorun çözücü değil,  aynı  zamanda 

nedenleri  ortadan  kaldıran  ve  tekrar  oluşumunu  önlemeye  yönelik  bir  yaklaşım 

olmalıdır. Hemşirelik bakımı yönünden özetle hasta öğünlerini, insülinin zirve etkisi ile 
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örtüşmesine ve fiziksel aktivitesini  artırdığında,  ara öğünler de ek gıda almaya özen 

göstermelidir.  Rutin  kan  glukoz  testleri  yaptırılarak,  insülin  gereksinimi  ve  dozu 

düzenlenir.  Hasta  ve  ailesi  hipoglisemi  belirtileri  ve  hazırlayıcı  faktörler  konusunda 

bilgilendirilir.  Hastaya  yanında  diyabetli  olduğunu  belirten  kimlik  taşıması  önerilir. 

Başucunda gerektiğinde içmesi için meyve suyu bulundurması önerilir (23,32,70).

2.7.1.2.Diabetik Ketoasidoz (DKA)

Diabetik ketoasidoz (DKA) dolaşımdaki insülinin belirgin biçimde azalması 

ya da olmayışı sonucu gelişir. Bu durum karbonhidrat, protein ve yağ metabolizmasında 

bozukluklara  neden  olur.  Bunlar;  hiperglisemi,  dehidratasyon  ve  elektrolit  kaybı  ve 

asidozdur.  Diyabetik  ketoasidozu  genelde  başlatan  etkenler  insülin  dozunun  yanlış 

hesaplanması  veya  insülin  uygulama  sistemindeki  hatalar  (bozuk  insülin,  insülin 

kalemleri veya pompaların doğru kullanılmaması),  infeksiyonlar (pnömoni,  influenza 

vb) ya da beraberinde başka hastalık olması, tanılanmamış ve tedavi edilmemiş diyabet 

(başlangıç belirtileri)  ve diğer hastalıklar  (akut  miyokard infarktüsü,  serebrovasküler 

atak, ağır travma, yanık vb) dır. Diyabetin yönetimi ile ilgili yapılan hatalar genellikle 

eğitim eksikliğinden kaynaklanır.

Diyabetik  kitoasidoz  Tip  1  diyabetli  hastalarda  daha  fazla  oluşur.  Tip  2 

diyabetlilerde  sık  değildir.  Ancak  travma,  infarktüs  gibi  ciddi  stres  koşullarında 

oluşabilir.

Diyabetik  ketoasidoz’da  hiperglisemi  sonucu  poliüri  ve  polidipsi  görülür. 

Hastalarda  bulanık  görme,  başağrısı,  yorgunluk  olabilir.  Intravasküler  sıvı  kaybı 

nedeniyle ortostatik hipotansiyon (ayakta sistolik basıncın yatar duruma göre çok düşük 

olması)  görülür.  Hastaların  çoğu  letarjik  olmalarına  rağmen  koma  %  10  civarında 

görülmektedir.  Keton  cisimlerin  artması  ve  asidozisin  tipik  belirtisi  olan  bulantı  ve 

kusma ve abdominal ağrı vardır. Hastalarda solunum hızı ve derinliği de artabilir.

Tanı işleminde kan glukoz düzeyi 300-800 mg/dL  arasındadır. Bazı hastalarda 

kan glukoz düzeyi çok yüksek olmadığı halde dehidratasyonun derecesine bağlı   olarak 
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ketoasidoz gelişebilir. Serum sodyum ve potasyon düzeyleri düşüktür veya yüksektir. 

Ciddi hipopotasemi ortaya çıkabilir.

Total vücut potasyumu azalmıştır (200-700 mEg/L). Düşük serum bikarbonat 

(0-15  mEg/L)  ve  düşük  pH (6.8-7.3)  değeridir.  Hastada  hemoglobin  ve  hemotokrit 

değerleri dehidratasyona bağlı olarak yüksektir.

Diyabetik  ketoasidoz’da  tedavi:  tedavide  temel  amaç  dehidratasyonu, 

hiperglisemiyi  ve  elektrolit  dengesizliğini  tedavi  etmektir.  Intravenöz  olarak  %  0.9 

serum  fizyolojik  tedavisine  başlanır.  Potasyum  replasmanına  erken  dönemde 

başlanmalıdır. Hasta hospitalize edildiği andan itibaren kan ve idrar durumuna uygun 

izlenir.  Hastanın  potasyum  düzeyi  ve  EKG  değişiklikleri  yakından  takip  edilmeli, 

insülin tedavisi yapılmalıdır.

Hemşirenin  primer  sorumluluğu  gerekli  subjektif  ve  objektif  izlemi 

gerçekleştirmek,  sıvı  elektrolit  replasman  tedavisini  hekim  istemi  doğrultusunda 

uygulamak,  gelişebilecek  komplikasyonları  konusunda  hastayı  izlemek  ve  korumak, 

bakım  süreci  boyunca  hastayı  eğitmek  ve  eğitimin  sürekliliğini  sağlamaktır 

(22,23,60,65,74).

2.7.1.3.Nonketotik Hiperglisemik Hiperozmolar Koma (HHNK)

Genellikle Tip 2 diyabetli hastalarda hiperglisemik diüreze bağlı sıvı kaybını 

karşılayacak kadar yeterli su içmemeleri sonucu ortaya çıkan belirgin dehidratasyon ve 

bilinç kaybı ile seyreden bir sendromdur. Yaşlı diyabetiklerde, enfeksiyon, inme gibi 

hiperglisemiyi kötüleştiren ve yeterli sıvı alımını engelleyen durumlarda gelişmektedir.

Genelde hastada hipotansiyon, ileri derecede dehidratasyon nedeniyle mukoz 

membranlarda kuruluk, deri turgorunda azalma ve taşikardi vardır. Nörolojik belirtiler 

arasında tremor vardır. Bilinç düzeyi hafif bozukluk ile derin koma arasında değişir.

Plazma  glukoz  düzeyleri  ketoasidozdan  yüksektir  (<->600-1200  m/dL) 

pH:7.25 civarındadır.
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Nonketotik Hiperglisemik Hiperozmolar Koma (HHNKK) tedavisi diyabetik 

ketoasidoz  ile  benzerlik  gösterir  ve  hemşirelik  bakımı   DKA  da  olduğu  gibidir 

(62,70,91).

2.7.2.Kronik Komplikasyonlar

Kronik  komplikasyonlar  diyabetin  ilerleyen  dönemlerinde  ortaya  çıkan  ve 

ciddi problemlere neden olabilen durumlardır. Diyabete bağlı kronik komplikasyonlar 

iyi bir diyabet kontrolü ile önlenebilmekte veya geciktirilebilmektedir. Bakım ekibinin 

bir  üyesi  olarak  hemşirenin  kronik  komplikasyonları  önleme,  erken  tanılama, 

komplikasyon varlığında uygun bakımı ve eğitimi planlama görevi vardır. Yapılan iki 

önemli çalışma ile diyabetiklerde kronik komplikasyonları önlemenin temel koşulunun 

glisemik kontrolü iyileştirmek olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmalar diyabet kontrolü ve 

komplikasyonları  (DCCT)  çalışması  ile  İngiltere  Prospektif  Diyabet  Çalışması 

(UKPDS)’dir. 

Diyabet  Kontrolu  ve  Komplikasyonları  Çalışması  (DCCT)  çalışması 

Amerika’da Tip 1 diyabetlilerle yapılan çok merkezli bir çalışmadır. 1983-1993 yılları 

arasında  geleneksel  ve  yoğun  insülin  tedavisi  uygulanan  iki  gruptan  oluşan  1441 

diyabetli, ortalama olarak 6.5 yıl izlenmiştir. Çalışma sonuçları yoğun insülin tedavisi 

uygulanan grupta diyabet kontrolünün iyileşmesine bağlı olarak;

• Retinopatide % 34-76

• Nöropatide % 60 ve

• Nefropatide % 35-56 oranında bir azalmanın olduğunu göstermiştir.

Diyabet  kontrolü  ve  komplikasyonları  (DCCT)  çalışması  Tip  1  diyabette 

diyabet kontrolü ile kronik komplikasyonlar arasındaki ilişkiyi net olarak açıklamıştır.

İngiltere prospektif diyabet (UKPDS) çalışması ise Tip 2 diyabetlilerle yapılan 

bir çalışmadır.  İngiltere,  Iskoçya ve Kuzey İrlanda’daki 23 merkezde 5100 diyabetli 

izlenmiş,   uygulanan  farklı  tedavi  yöntemlerinin  etkinliği  araştırılmıştır.  UKPDS 
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çalışmasında  da  diyabet  kontrolündeki  iyileşmeye  paralel  olarak  kronik 

komplikasyonlarda belirgin azalma olduğu gösterilmiştir.

Çalışmanın temel sonuçlarında mikrovasküler komplikasyonların genel olarak 

%  25  oranında  azaldığı  belirlenmiştir.  HbA1C’deki  %  1  lik  azalmaya  karşılık 

mikrovasküler komplikasyonların % 37, miyokard infarktüsünün % 14, diyabete bağlı 

ölümlerin % 21 orannıda azaldığı rapor edilmiştir. 1989 yılında kabul edilen St.Vincent 

Deklerasyonu (SVD) dünyada diyabet bakımının iyileştirilmesi için “ortak dil, hedef ve 

eylem” in oluşturulmasını amaçlamıştır. Bu gerekçeyle 10 yılık diyabet bakım hedefleri 

belirlenmiştir. St.Vincent Deklerasyonu (SVD)’de diyabet bakımının sonuç göstergesi 

olan kronik komplikasyonların azaltılması için 10 yıl sonunda diyabete bağlı körlüklerin 

(1/3  veya  daha  fazla)  son  dönem böbrek  yetmezliklerinin  (en  az  173  oranında)  alt 

ekstremite  amputasyonlarının  (1/2  oranında)  koroner  kalp  hastalıklarının  ve  bunlara 

bağlı ölümlerin azaltılması hedeflenmiştir (32,74,79).

2.7.2.1.Makrovasküler Komplikasyonlar

Makrovasküler  komplikasyonlar  büyük  damarlarda  meydana  gelen 

değişiklikler  sonucunda  ortaya  çıkar.  Koroner  Arter  Hastalığı  veya  sistemik  kalp 

hastalığı  ve  miyokard  infarktüsü,  periferik  arterlerde  periferik  arter  hastalığı, 

serebrovasküler  sistemde  serebrovasküler  hastalık  (SVH-inme)  olarak  görülür. 

Kardiyovasküler  ve  serebrovasküler  hastalıklar  Tip  2  diyabette  önde  gelen  ölüm 

sebebidir.  Tip  2  diyabetlilerde  aynı  yaşlardaki  diyabeti  olmayan  bireylere  göre 

kardiyovasküler hastalık ve ölüm riski 2-3 kat fazladır (79).

2.7.2.2.Mikrovasküler Komplikasyonlar

2.7.2.2.a.Diyabetik Nefropati

Tip  1  diyabetin  %  30-50  sinde,  Tip  2  diyabetin  %  15’inde  klinik  olarak 

belirgin  nefropati  gelişir.  Tip  1  diyabette  nefropati  insidensi,  diyebitin  15.yılında 

maksimuma ulaşır ve tip 1 diyabete mikroalbuminüri ortaya çıkanların % 80’ninde 10-

15  yıl  içinde  klinik  nefropati  geliştiği  görülmektedir.  Tip  2  diyabette  ise  diyabetik 
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nefropati, mikroalbuminürisi olan Tip 2 diyabetiklerin % 20-40’ında klinik nefropatinin 

geliştiği görülmektedir. 

Diyabetik  nefropati  (DN);  ABD’de  son  dönem böbrek  yetmezliği  (SDBY) 

nedenleri  arasında  1.sıradadır  (%40).  Diyabetik  hastaların  1/3’ü  son  dönem böbrek 

yetersizliğine gitmektedir. Türkiye’de SDBY nedenleri içinde (Türk Nefroloji Derneği 

verilerine göre: 1998, 1999, 2000) ilk 3 sıra içindedir.

Mogensen sınıflamasına göre diyabetik nefropati;

Evre  I: Böbrek  büyüklüğü  ve  GFR’nin  artması  bazen  reversibl 

mikroalbuminürinin ortaya çıkması morfolojik bozukluk olarak glomerül hipertrofisinin 

görülmesi,

Evre II (Latent evre): ilave olarak bazal membran kalınlaşması,

Evre III: Mikroalbuminüri  dönemi:  20-40 Mg/dk protein kaybı  vardır.  Bu 

dönemden sonra progresyonun önlenememesi,

Evre IV (klinik nefropati): 300 mg/gün’den fazla proteinüri görülür.

Evre V: Böbrek yetmezliği gelişir. Hipertansiyon bütün vakalarda izlenir.

Glisemik kontrol sağlanması nefropati riskini % 34-57 azaltır. Arter basıncı 

kontrolü (ACEİ ve Ca antagonistleri ile) idrar albumin atılımını azaltır. Renal replasman 

tedavisi  Glomerol  Filtrasyon  Hızı  (GFR)  <15  ml/dk/m2 düştüğü  zaman  başlanması 

gerekir (3).

Mikroalbuminürik hastada önemli  prensipler: metabolik kontrol,  protein 

kısıtlaması  yapılmalıdır.  ACEİ/ca  antagonisti  ilaçlar  verilmeli  mikroalbümin  ürinin 

başlamasından sonra 2-5 yıl içinde ortaya çıktığı ve kan basıncının düşürmesine paralel 

olarak  proteinürinin  azaldığı  bilinmekte  olup  bu  nedenle  kan  basıncı  kontrolünü 

sağlamak diyabetik  nefropati  tedavisinde önemli  bir  adımdır.  Diyabetik  nefropatinin 
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primer ve sekonder korumasında hemşireler;  tuz alımının azaltılması,  diyette protein 

kısıtlaması,  düzenli  egzersiz  ve  kilo  verme,  diyete  uyum,  glisemi  ve  kan  basıncı 

kontrolünün  sağlanması,  sigara  ve  alkol  kullanımının  engellenmesi  için  diyabetlide 

gerekli yaşam biçimi değişikliklerini sağlamalıdır. Ayrıca diyabetik nefropatinin erken 

tanısında önemli yeri olan mikroalbümüniri ölçümü Tıp 2 diyabetlilerin tümünde, 12 

yaşından  sonra  tanılanmış  Tip  1  diyabetlilerde  diyabet  süresi  5  yıldan  fazla  olan 

diyabetlilerde her yıl düzenli olarak yapılmadığı konusunda diyabetli hasta ve ailesini 

bilgilendirmelidir (3,31,79).

2.7.2.2.b.Diyabetik Retinopati

Diyabetik retinopati gözün retina bölümündeki küçük damarların hastalığıdır. 

16-65 yaş arasında görülen körlüklerin % 20’sinden sorumludur. Diyabetlilerin yaklaşık 

% 2’sinde retinopatiye bağlı  körlük oluşur.  Bu istenmeyen sonuç düzenli  izleme ve 

günümüzde yaygın olarak kullanılan lazer tedavisi ile önlenebilir.

Tip 1 diyabetlilerde tanıdan 10 yıl sonra retinopati görülme oranı % 50’dir. 

Tanıdan 20 yıl sonra hemen hemen Tip 1 diyabetlilerin tümünde, Tip 2 diyabetlilerin ise 

yaklaşık % 60’ında retinopati ortaya çıkar.

Diyabetik retinopatide temel sorun kapiller damarlardaki hasara bağlı olarak 

dolaşımın  yani  retina  beslenmesinin  azalmasıdır.  Bu  bölgelerdeki  kan  miktarını 

arttırmak  için  diğer  kapiller  damarlar  genişler.  Oftalmoskop  ile  yapılan  incelemede 

küçük kırmızı noktalar şeklinde görülür ve mikroorganizma bölgeleri olarak tanımlanır.

Diyabetik retinopatinin tedavisinde ilaç tedavisi ve cerrahi tedavi yapılmalıdır. 

Ama en önemli faktör yeterli diyabet kontrolünün sağlanmasıdır. Retinopatiyi önlemek 

için diyabet erken tanılanmalı, retinopati erken tanılanmalı görmede azalma başlamadan 

uygun tedavi yapılmalıdır.

Retinopatinin  ilerlemesini  hızlandıran  risk  faktörleri  arasında  kronik 

hiperglisemi,  gebelik,  hipertansiyon,  böbrek  hastalığı,  hiperlipidemi,  yaş,  hastalığın 

süresi,  sigara  vardır.  Retinopatinin  tedavisinin  temel  ilkelerinden  biri  bu  risk 
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faktörlerinin  tedavisidir.  Diyabet  ekibi  içinde  mutlaka  bir  göz  hekimi  bulunmalıdır. 

Diyabet  hemşiresi  ise  retinopati  gelişmesini  ve ilerlemesini  önlemek için  diyabetliyi 

eğitmek ve izlemek konusunda sorumludur.  Bu nedenle diyabet  hemşiresi  retinopati 

hakkında bilgi sahibi olmalıdır (3,10,58).

2.7.2.2.c.Diyabetik Nöropati

Diyabetik  nöropatiden  korunma  veya  var  olan  nöropatinin  ilerlemesinin 

önlenmesinde en iyi yol iyi glisemik kontrolü sağlamaktır. Tip 1 diyabetlilerde yapılan 

DCCT  çalışmasında  iyi  glisemik  kontrol  sağlandığında  nöropati  gelişiminin  %  69 

oranında azaltıldığı gösterilmiştir. Benzer şekilde Tip 2 diyabetlilerde yapılan UKPDS 

çalışmasında  iyi  glisemik  kontrol  ile  nöropati  gelişimi  %  57  oranında  azaltılmıştır 

(18,25,99).

Nöropati  periferik  ve  otonom  sinir  sisteminde  oluşan  bozukluklardır  ve 

diyabette  hipergliseminin  etkisiyle  yaygın  olarak  ortaya  çıkar.  Ortalama  olarak 

diyabetlilerin tanı konulduğu anda %10’unda nöropati olduğu tanıdan 20 yıl sonra bu 

oranın %20 ye çıktığı belirtilmektedir (99).

Periferik nöropati alt ekstermiteleri tutar. Ekstermitelerde duyu kaybı, uyuşma, 

karıncalanma,  batma,  yanma  hissi  ve  kas  kuvvetsizliği  gibi  belirtileri  vardır. 

Ayaklardaki  hissizlik  ve  bakım eksikliği  sonucu ayak ülserleri  nöropatik  atrofi  gibi 

durumlar oluşabilir.

Tanıda  en  önemli  adım  diyabetlinin  öyküsünün  değerlendirilmesidir  ve 

nöropati belirtilerinin araştırılmasıdır. Fizik muayenede duyusal ve motor muayene ile 

refleks kontrolleri yapılır. Ayakta ve yatarken kan basıncı ölçülerek otonom nöropati 

bulgusu  olan  postural  hipotansiyon  araştırılır.  Nöropati  tanısında  elektromiyografi 

(EMG) önemli  bir  incelemedir.  Alt  ve  üst  ekstremitelerdeki  motor  ve  duyusal  sinir 

iletisini  değerlendirir.  Ayaklardaki  duyusal  değerlendirmede  kullanılan  ve  koruyucu 

duyu  kaybını  belirlemeye  yarayan  monofilament  testi  nöropatisi  olmayan  hastaların 

izlenmesi ve erken tanılanmasında etkili bir yöntemdir.
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Nöropati  tedavisi  semptomatik  yani  belirtileri  gidermeye  yöneliktir.  Bu 

nedenle  ortaya  çıkışının  önlenmesi  veya  geciktirilmesi  önem  taşımaktadır.  Ağrı 

olduğunda hafif ağrı kesici ilaçlar tercih edilir. Şiddetli ağrılarda antidepresan ilaçlar 

uygulanabilir. Mesanede tonus bozuklukları olduğunda tonus arttırıcı egzersizler etkili 

olabilir.  Postüral  hipotansiyon  olduğunda  yatak  başını  yükseltmek  ve  hastanın  ani 

hareketlerden  kaçınmasını  sağlamak  gibi  hemşirenin  uygulayabileceği  koruyucu 

önlemler belirtileri azaltır (70,79,99).

2.7.2.2.d.Diyabetik Ayak

20.yüzyılın  başında  Joslin,  diyabetik  hastalarda  ayak  ülseri  ve  gangren 

oluşumunun kaçınılmaz bir durum olduğunu vurgulamıştır. O zamandan itibaren son 70 

yıl içinde diyabet tedavisinde önemli gelişmeler olmuştur. Bunlar; komplikasyonların 

primer  ve  sekonder  korunma  yöntemleri,  diyabetik  hastaların  uzun  süreli 

komplikasyonlar  açısından  takibi,  glisemik  kontroldeki  düzelme  ve  ölçümü, 

yoğunlaştırılmış  insülin  ve  oral  hipoglisemik  ajanlardır.  Diyabetik  ayak  ülseri  ve 

amputasyon önemli  bir  maliyet  sorunudur.  ABD’de major  amputasyonların  % 66’sı 

diyabetik hastalardır. Diyabetik hastalarda diyabetik olmayan hastalara göre 17 kat daha 

fazla gangren gelişir (9,55).

Diyabetik ayak sendromu, diyabetik nöropati ve vasküler yetersizliğin birlikte 

olmasının bir sonucu olarak ortaya çıkar. Tüm diyabetik hastalarda % 5-10 oranında 

geçmişte  veya  şu  anda  ayak  ülserleri  vardır  ve  diyabetik  hastaların  %  1’inde 

amputasyon  yapılmaktadır.  Diyabetik  ayak  konusunda  en  son  A.B.D’de  yapılan 

epidemiyolojik  çalışmada  8905  hastada  3  yıllık  sürede  toplam  amputasyon  %  5.8 

oranında bildirilmiştir (55,79).

Diyabetik  ayak  problemleri  önlenebilir  komplikasyonlardır,  tanıdan  itibaren 

düzenli  izleme  ve  diyabetlinin  eğitilerek  koruyucu  davranışların  kazandırılması 

önemlidir.  Diyabet  ekibinin  üyesi  olarak  hemşire  koruyucu  bakımı  planlayıp 

sürdürebilecek  en  uygun adaydır,  hemşirelerin  bu  konuda yeterli  bilgi  ve  beceri  ile 

donatılmaları, bu özelliklerini diyabetliye yansıtabilmeleri için uygun bakım ortamının 

sağlanması gereklidir.
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Tablo 2.4: Diyabetik Ayakta Risk Faktörleri

• Nöropatik ayak

• Periferik damar hastalığı

• Ayak deformitesi

• İnfeksiyon

• Ayakta ödem

• Makrovasküler hastalık

• Dislipidemi

• Temel ayak bakımı eksikliği

• Hijyen eksikliği

• Sigara içme

• Obezite

• 65 yaş ve yukarısı

• düzensiz glisemik kontrol 

Diyabetik Ayak Ülserlerinin Sınıflandırılmasında Wagner Sınıflaması yaygın 

olarak kullanılmaktadır. 

Grade O: Yüksek riskli grup, ayakta ülser yok

Grade 1: Yüzeysel ülser varlığı

Grade 2: Tendon kemik ve mafsala kadar penetre ülser

Grade 3: Derin abse ve osteomyelit

Grade 4: Lokalize gangren

Grade 5: Büyük amputasyon gerektiren geniş gangren 

Diyabetik Ayak Tanı ve Takibinde Kullanılan Yöntemler

• Öykü

• Fizik muayene

• Kültür-antibiyogram 

• Konvansiyonel röntgen

• Kemik sintigrafisi

• Bilgisayarlı tomografi

• MRI (Magnetic Resonance Imaging)

• Kemik biyopsisi

• DSA (Digital Substraction Angiography)

• ENMG (Elektro Nöro Myografi)  (9,15,17,55,79).
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Diyabetik Ayak Tedavisinde, 

1. Kan glukozunun iyi ayarlanması

2. Basının kaldırılması

3. Yara bakımı

4. Antibiyotik

5. Anjioplasti

6. Cerrahi (Debridman, amputasyon, vasküler)

7. Rehabilitasyon

8. Özel ayakkabı

9. Eğitim

10. Yakın takip önemlidir (15,17,79).

Hasta eğitiminde hemşire,  diyabetik  hastaya,  kendi  kendine muayene etme, 

deri ve ayak bakımı, uygun ayakkabı, çorap seçimi, tırnak muayenesi, parmak araları 

muayenesi,  ısı  kontrolü,  derin  hassasiyet  kontrolü  konularında  eğitim  verilmelidir 

(15,17). 

2.8. Diyabet Tedavisi Ve Hemşirelik Bakımı

Diyabetli  bireyin  bireysel  yönetimini  (self-management)  sağlayarak  bunun 

sonucunda ideal glisemi ayarlarına ulaşılması, komplikasyonların önlenmesi, diyabete 

özgü semptomlardan korunma, hastanın yaşam süresi ve yaşam kalitesinin geliştirilmesi 

diyabet tedavisinin önemli bir hedefidir (24,47,84).

Diyabet  kontrolü ve komplikasyonları  çalışması  (The Diabetes  Control  and 

Complications  Trial  (DCCT)  Tip  1  diyabette  retinopati,  nefropati  ve  nöropatinin 

ilerlemesinin glisemik kontrolle yavaşlatıldığını göstermiştir.

İngiltere  Prospektif  Diyabet  Çalışması  (The  United  Kingdom  Prospective 

Diabete Study (UKPDS) başladığı Tip 2 diyabetik hastalarda yaşam tarzının geliştiği ve 

komplikasyonlarda azalmayı ortaya koymuştur.
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Diyabetin  tedavisi  için  hastalar  ve  aileleri  kendi  kendine  bakım  için 

eğitilmelidir.  Diyabet  eğitimi  programları  için  ulusal  standartlar  izlenmelidir.  Bu 

işlemin bir bölümü olarak bir yemek ve egzersiz planı geliştirilmeli, farmakolojik tedavi 

gerekliyse  başlatılmalı  ve  kontrolü  sağlamak  için  hem ev,  hem de  hastanede  takip 

programı geliştirilmelidir (24,25,84,86).

Diyabet   ve  tedavisi,  günlük  yaşamı  birçok  yönleri  ile  etkilemektedir.  Bu 

yüzden tedavi kaçınılmaz olarak hasta tarafından düzenlenmekte ve hastanın yetkinliği, 

eğitimi  ve  kendine  bakım  sonuçlarının  hasta  tarafından  değerlendirilmesine 

dayanmaktadır (47).

Diyabet tedavisi aşağıda söylenilen önemli tedavi yöntemleri gerektirir.

1.Beslenme tedavisi

2.Düzenli egzersiz programı

3.İlaç tedavisi  oral antidiyabetik ilaçlar, insülin (OAD,insülin)

4.Kendi kendini izleme (self-monitoring)

5.Diyabet eğitimi (2,16,26).

2.8.1.Beslenme Tedavisi

Diyabetli bireylerde beslenme tedavisi diyabetin kontrol ve yönetiminde çok 

önemlidir. Beslenme önerisi en basit şekilde “şeker ilavesiz” olabilir veya karbonhidrat, 

protein, yağ, sodyum ve diğer besinlerin özel miktarlarını içerebilir. Dikkatli beslenme 

yönetimi ile bazı diyabetli bireylerde ilaç gereksiniminin ortadan kalkması veya ilaç 

gereksiniminin azaltılması olasıdır (106).

Beslenme  tedavisinin  amaçları  istenen  vücut  tartısını  sağlamak  ve 

sürdürmektir. Diyabetli bireyler için doğru enerji gereksinimini karşılayan öğün planı 

yaşamsal önem taşır. BKI (20-25) ise normal, şişman (BKİ >25) veya zayıf (BKİ <20) 

kararını vererek günlük total kaloriyi hesaplamak gerekir.

• Diyabetli  bireylerin  yeterli  ve  dengeli  beslenmelerini  protein,  karbonhidrat, 

kolesterol miktarına dikkat edilmeli,

• Bireyin gereksinimleri karşılanmalı,
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• Diyabetli bireyin öğün planı çeşitli yiyecekleri içermeli,

• Doymuş yağ alımı azaltılmalı,

• Bireyin beslenme alışkanlıkları, yaşam şekli ve sosyoekonomik kültürel özellikleri 

dikkate alınmalıdır (13,46,81,106).

Tablo 2.5: Tip 1 ve Tip 2 Diyabette Beslenme Tedavisindeki Farklılıklar

Faktör Tip 1 Diyabet Tip 2 Diyabet
Kalori Normal büyüme ve 

gelişmeyi sağlayacak kalori 

verilir

Hastayı ideal ağırlığına 

getirecek kalori verilir

Glikoz kontrolü Beslenme tedavisi ve insülin 

gereklidir.

Beslenme tedavisi etkili 

olabilmektedir.
Kalorinin öğünlere 

dağılımı

İnsülinin etki süresine göre 

karbonhidrat öğünlere eşit 

olarak dağıtılmalıdır.

Eşit dağılıma gerek 

olmayabilir.

Öğün zamanı ve öğün 

sayısı

İnsülinin tipine ve 

maksimum etki süresine 

göre günde üç ana, üç ara 

öğün olarak düzenlenir.

Öğünlerin hergün aynı saatte 

olmasına çalışılır 4-6 öğün 

olabilir.

Kaynak: Korugan, Ü., İmamoğlu,  Ş.,  Yılmaz,  T.,  Hatun, Ş.,  Özer,  E.:  Eczacılar için  
güncel bilgiler ışığında diyabet. Masa üstü yayıncılık, İstanbul, 1999, s.50.

Diyabetin komplikasyonlarının gelişmesi halinde veya sekonder hastalıkların 

varlığında  diyet  tedavisinde  gerekli  değişiklikler  yapılmalıdır.  Hastanın  diyet 

uygulamasında  başarılı  olabilmesi,  bu  konuda  yeterli  bilgiye  sahip  olmasına 

bağlıdır(47).

Diyabetli bireyin beslenme eğitiminin yapılması ekip içerisinde diyetisyenin 

görevidir.  Diyabet  hemşireleri  diyabette  beslenme  konusunda  yeterli  eğitim  almalı, 

diyabetli  hastanın  periyodik  değerlendirilmesi  sırasında  diyabetlinin  diyete  uyumu 

konusunda yardımcı olmalıdırlar (46,106).

2.8.2.Egzersiz
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Egzersiz alınan besinlerin kas dokuları tarafından kullanılmasını hızlandırır ve 

kan şekerini düşürür. Egzersiz diyabet tedavisinde ve hastalıktan korunmada etkin bir 

uygulamadır.  Egzersiz  esnasında  kasların  glikoz  kullanımı  20  kat  artar.  İstirahat 

durumunda kasların başlıca enerji kaynağı kandaki serbest yağ asitleridir.  Bu durum 

enerji kaynağı olarak glikozu kullanan beyine yeterli glikoz sağlar. Egzersiz başlaması 

ile birlikte katekolaminlerin (adrenalin, noradrenalin, glukagon, kortizoll) salınımı artar. 

Bunun  sonucunda  insülin  salgısı  baskılanır,  karaciğerdeki  glikojen  depolarından 

glikozun kana verilmesi hızlanır. Kasların insüline duyarlılığı artar. Kas içine glikozun 

girmesini sağlayan, insülin dışındaki kas faktörlerinin aktivitesi artar sonuç olarak daha 

az insülin ile daha fazla glikozun kas içine girmesidir. 

Kısa süren (1-5 dak) egzersiz programları vücudun fazla oksijen kullanmadan 

yaptığı  çalışmalardır.  Bu  durumda  kaslar  glikoz  harcamazlar  ve  kullanmazlar.  Bu 

nedenle egzersiz bu süreyi aşmalı en az 10 dakika olmalıdır. Etkin bir egzersiz için 20 

dakika zaman harcanmalıdır (61).

Tip 1 diyabetlilerde egzersizin yararları

• İnsülin gereksinimini azaltır ve etkisini arttırır.

• Yemekten sonraki en yüksek kan glikoz düzeyini azaltır.

• Ketonemi azalır,

• Kilo kontrolu sağlanır,

• Kas gücünü arttırır,

• Kardiyovasküler sistemi olumlu yönde etkiler,

• Hiperlipidemiyi azaltır,

• Kendine güveni arttırır.

Tip 2 diyabetlilerde egzersizin yararları

• Kan glikoz düzeyini düşürür ve kontrolü sağlar.

• Periferal insülin duyarlılığını arttırır.

• Kan lipid profilini düzeltir,

• Hipertansiyonu azaltır,

• Kilo yönetimini sağlar,
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• Eklem hareketlerini arttırır,

• Kas gücünü arttırır,

• Duyusal durumu iyileştirir,

• Kendine güveni arttırır,

• Yaşam kalitesini yükseltir (50,82).

Egzersiz  öğünlerden  1-2 saat  sonra  yapılmalıdır.  Bu uygulama hipoglisemi 

riskini  uzaklaştırma  dışında  postprandial  (yemek  sonrası)  glisemi  yüksekliğinin 

önlenmesi nedeniyle de önerilmektedir.

Arterial  hipertansiyon,  koroner  kalp  hastalığı,  akciğer,  damar  sistemi 

hastalıkları  araştırılmalı  eğer  varsa  pasif  egzersizler  önerilmelidir.  Ayrıca 

makrovasküler  ve  mikrovasküler  komplikasyonların  varlığı  da  egzersiz  konusunda 

kısıtlamalar bazen kontrendikasyon oluşturmaktadır.

Egzersiz  programı  hazırlanması  için  hastaya  iyi  bir  sistemik  muayene 

yapılmalı,  kan  şekeri  ayarının  durumu  ortaya  koyulmalı  mikro  ve  makrovasküler 

komplikasyonlar  araştırılmalı,  aynı  zamanda  hastanın  sosyal  olanaklarına  uygun 

programlar önerilmelidir (61,97).

Egzersizin  tipi,  sıklığı,  yoğunluğu,  süresi  ve  egzersiz  sırasında  yapması 

gerekenler  hakkında  kapsamlı  plan  hazırlanmalı,  hasta  egzersiz  öncesi  kan  şekeri 

kontrolü yapması, hipoglisemi ve hiperglisemiye karşı önlem alması, beslenme-egzersiz 

ilişkisine  uygun  davranması  ve  açlık  döneminde  egzersiz  yapmaması,  uygun  ayak 

malzemeleri seçerek egzersize başlaması konusunda eğitilmelidir (14,82).

2.8.3. İlaç Tedavisi
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1977-1998  yılları  arasında  İngiltere’de  yapılan  İngiltere  Prospektif  Diyabet 

Çalışması  (United  Kingdon  Prospective  Diabetes  Study  –UKPDS)’nda  yeni  tanı 

konulmış 5102 tip 2 diyabetli hastanın 10 yıllık izleme sonuçlarına göre mikrovasküler 

komplikasyonların önlenmesi için gerekli olan esas unsurun tedavide oral antidiyabetik 

ya da insülin uygulaması değil, glisemi kontrolünün sağlanması olduğu şeklindedir. Kan 

şekeri  kontrolünün oral  antidiyabetik  ilaçlar  veya  insülinle  sağlanması  arasında  fark 

yoktur. Kan şekeri kontrolü kötü olan diyabetlilerde kullanılan tedavi yöntemi ne olursa 

olsun mikrovasküler komplikasyonlar artmıştır (20).

2.8.3.1.Oral Antidiyabetik Tedavi (OAD)

Oral Antidiyabetik İlaçlar (OAD) grubu ilaçlar başlıca etki mekanizmalarına 

göre sınıflandırılabilir.

1.İnsülin salgılatıcı ilaçlar (sülfonilüreler): 

Sülfonilüre  (su)  grubu  ilaçlar  öncelikle  obez  olmayan diyabetlilerde  olmak 

üzere tip 2 diyabette en sık kullanılan OAD grubudur. Pankreastaki beta hücrelerinin 

glikoza duyarlılığını  arttırmak, Karaciğerden glikoz çıkışını  azaltmak ve kaslarda ve 

diğer hedef dokularda karaciğer, yağ glikoz kullanımını artırmak gibi etkileri vardır. 

Temel etkisi pankreastan insülin salınımını arttırmaktır (18).

Sülfonilüre  grubunun  en  sık  görülen  yan  etkileri  iştahsızlık,  şişkinlik, 

retrosternal yanma, bulantı-kusma gibi gastrointestinal şikayetlerdir ve bir süre sonra 

kaybolur. Dermatolojik yan etkilerde kızarıklık, döküntü, kaşıntı vb.ortaya çıkabilir. En 

önemli  yan  etki  ise  hipoglisemidir.  Sülfonilüre  kullanımı  sırasında  görülebilen 

hipogliseminin  nedenleri  dozun  fazla  gelmesi,  ilaç  alımından  sonra  öğünün 

geciktirilmesi, atlanması veya az alınması, aktivitenin arttırılması olabilir. Bu konularda 

hipoglisemiyi  önlemek  için  hastalar  eğitilmelidir.  Sülfonilürelerin  kullanılmadığı 

durumlar  ise  Tip  1  diyabet,  primer  veya  sekonder  yanıtsızlık,  ketoasidoz  koması, 

karaciğer ve böbrek yetmezliği, gebelik ve süt verme dönemi,  büyük ameliyatlar ve 

ağır enfeksiyonlardır (18,20,80,90).
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2.İnsüline duyarlılığı arttıran ilaçlar (Biguanidler)

Türkiye’de  piyasada  biguanid  grubundan  metformin  bulunmaktadır. 

Metformin karaciğerde direkt olarak ve de insülinin etkisini arttırarak glikoz yapımını 

azaltır, kas ve yağ dokusunda glikoz kullanımını arttırır. Barsaktan glikoz emilimini ve 

iştahı azaltmaktadır.

İngiltere  Prospektif  Diyabet  Çalışması  (UKPDS)  çalışması  sonuçlarında 

metformin  tedavisinin  insülin  ve  sülfonilüre  tedavisine  göre  aşırı  kilolu  bireylerde 

diyabete  bağlı  kronik  riskleri  azalttığı,  daha  az  kilo  aldırdığı,  hipoglisemiye  neden 

olmadığı bildirilmiştir. Ayrıca bazı çalışmalarda hipertansiyon ve hiperlipidemi üzerine 

etkili  olduğu  bahsedilmektedir.  Metformin’in  kardiyovasküler  komplikasyon  riskini 

azalttığı  belirtilmektedir.  Gastrointestinel  sistem  (GIS)  yan  etkilerini  azaltmak  için 

metforminin yemekle birlikte alınması önerilir. Metformin B12 emiliminde azalmaya ve 

böylece anemiye sebep olabilir.

Metformin kullanan diyabetlide tedavi sırasında yan etkilerin izlenmesi, ilacın 

yemeklerle  birlikte  alımının sağlanması  ve  bu konularda eğitim yapılması  önemlidir 

(20,25,52).

3.Glukozun emilimini yavaşlatan ilaçlar (Alfa glukozidaz inhibitörleri)

Acarboz piyasadaki tek şeklidir. Yemeğin ilk lokmasıyla alınırlar.

Bağırsaklardaki karbonhidrat emilimini intestinal kanalın fırçaması kenarında 

bulunan alfa glikozidaz enzimi inhibe ederek geciktirir ve yemeklerden sonra kan şekeri 

yükselmesini engeller. Acarboz hem tip 1 hem de de tip 2 diyabetlilerde kullanılabilir. 

Gastrointestinal  şikayetlerinin  ortaya  çıkması  önemli  yan  etkilerindendir  fakat 

hipoglisemiye neden olmaz (7,80,100).

Diğer ilaçlar:

• İnsülin direncini azaltanlar (tiazolidineidon) 
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• İnsülin sekresyonunu uyaranlar (Repaglinide)

Diyabet  hemşireleri  oral  antidiyabetik  ilaçların  etki  ve  yan  etkileri,  tedavi 

ilkeleri,  OAD  kullanan  diyabetlilerin  izlenmesi  ve  eğitimi  konularında 

bilgilenmelidirler.  Oral  Antidiyabetik  İlaç  (OAD)  kullanan  diyabetliler  hemşire 

tarafından eğitilmeli  ve ilaca yanıtsızlık göstergeleri  izlenmelidir.  Hemşireler  ilaçları 

reçetelendirmeseler de düzenli kullanımını sağlamak, tedavinin etkinliğini izlemek ve 

hastanın tedaviye uyumunu sağlamak konusunda sorumludurlar (80).

2.8.3.2.İnsülin Tedavisi

İnsülin  pankreasın  langerhans  adacıklarındaki  beta  hücrelerinden salgılanan 

bir proteindir. Genetik olarak değiştirilmiş bakteri veya mayadan sentezlenen ve yapısal 

olarak insan insülinin eşi  insülinler  kullanılmaktadır.  Total  günlük insülin  dozu için 

ayrıca ağırlığa ve diyabet tipine göre dozlar başlanabilir. Tip 1 diabette 0.5-0.7 Ü/kg, 

Tip  2  diyabette  0.5-0.8  Ü/kg.  bu  değerler  her  hasta  için  ayrı  doz  değerlendirmesi 

yapılması gerektiği unutulmamalıdır.

İnsülin  tedavisi  Tip 1  diyabetik  hastalara,  oral  ajanlarla  kan şekeri  kontrol 

edilmeyen  Tip  2  diyabetik  hastalara,  gebelere,  komplikasyonlu  diyabetik  hastalara, 

diyabete bağlı koma durumları olanlara uygulanır.

Amerika’da  1983-1993  yılları  arasında  yapılan  Diyabet  Kontrolü  ve 

Komplikasyonları  Çalışmasında  (Diabetes  Cantrol  and  Complications  Trial  –DCCT) 

yoğun  insülin  tedavisinin  diyabet  kontrolü  üzerindeki  etkileri  araştırılmıştır.  Yoğun 

insülin tedavisi uygulanan diyabetlilerde geleneksel insülin tedavisi uygulananlara göre 

10 yıl sonunda diyabet kontrolü iyileşmiş, kronik komplikasyonlar azalmış ve yaşam 

kalitesi  artmıştır.  Başka  araştırıcılara  göre  insülin  uygulamasıyla  HbA1c  düzeyinde 

iyileşme sağlandığı ortaya çıkmıştır (24,73,78,100).

Tablo  2.6: İnsülin Tipleri ve Etki Süreleri

Tipi Etkinin Başlaması Zirve Zamanı Etki Süresi
Çok kısa etkili insülinler 5-15 dak. 0.5-1.5 saat 3 saat
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Lispro
Kısa etkili insülinler

Regüler

0.5-1 saat 2-4 saat 4-6 saat

Orta etkili insülinler

NPH

1-4 saat 4-12 saat 12-16 saat

Uzun etkili insülinler

Ultralenta

2-4 saat 6-12 saat 12-28 saat

Glargine 1 saat Devamlı 24 saat
Karışım insülinler
Kaynak:  Güven  S,  Kuenzi  JA,  Matfin  G.  Diabetes  Mellitus,  Ed.Cm.Porth,  
Pathophgshoiology, lippincott WilliamsWilkins, 6 th edition, Philadelphia. 2002.

Diyabetli  hastanın  kendi  kendine  kan  şekeri  testi  yapması,  hipoglisemiden 

korunma ve tedavisine karşı tutumu ve inançları, kendi kendine enjeksiyon yapabilme 

becerisi planlanan tedavinin başarısını olumlu yönde etkiler.

İnsülin  tedavisinde  alerji,  göz  kapaklarında  ve  alt  ekstremitelerde  oluşan 

ödem, lipodistrofiler, sabah hiperglisemisi, kilo artışı gibi yan etkiler ortaya çıkabilir.

Günümüzde  insülin  uygulama  araçları,  insülin  kalemleri,  enjektörleri  ve 

insülin pompalarıdır. İnsülin tedavisine başladığından itibaren diyabetlinin bu tedaviye 

karşı  pozitif  ve  negatif  tutumunu  belirlemek,  tedavi  sürecinde  karşılaşılabilecek 

uyumsuzluğun erken fark edilmesine ve engellenmesine olanak sağlar. Diyabetli hasta 

insülin  uygulaması  konusunda (kalem ve insülin  için)   ağrılı  enjeksiyonları  önleme, 

insülin doz değişikliği, insülinin tipi, son kullanma tarihi, saklanması ve hipoglisemiden 

korunma gibi konularda hemşire tarafından eğitilmelidir. 

Hemşireler bu konularda daha fazla bilgi sahibi olmalı, diyabetlinin bakımı ve 

eğitiminde etkinlik sağlanmalıdır (78,88,98).

2.8.4.Kendi Kendine İzleme (Bireysel İzlem)

1970’li  yıllardan  sonra  teknolojik  gelişmelerle  birlikte  laboratuar  testlerine 

ilave  olarak  diyabetlilerin  de  kendilerine  kan  ve  idrar  şekerlerini  kolayca  güvenilir 

olarak ve kısa sürede ölçebilmeleri sağlanmış, diyabetlinin kendi kendini izlemesi (self-
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monitoring,  hom-monitoring)  diyabet  tedavisinde  yaygın  olarak  kullanılmaya 

başlanmıştır (88,95).

Diyabet  Kontrolu  ve  Komplikasyonları  Çalışması  (DCCT)  ve  İngiltere 

Prospektif Diyabet Çalışması (UKPDS)’nin sonuçlarına göre gerek Tip 1 gerekse Tip 2 

diyabetik  hastaların  sık  kan  şekeri  kontrolu  önemli  olduğu  ve  komplikasyonların 

azaldığı ortaya çıkmıştır (59,101,102).

Diyabet  tedavisi  ve  kontrolünde  hedeflenen  sonuçlar,  diyabetlinin  bireysel 

yönetimi  sağlayabilmesi  ve  bunun  sonucunda  metabolik  kontrolün  iyileşmesi, 

komplikasyonların ortaya çıkışının veya ilerlemesinin engellenmesi,  sağlık düzeyinin 

yükseltilerek yaşam kalitesinin iyileştirilmesidir.

Bireysel izlem, diyabetlilerin glisemi ve gilkozüri düzeylerini görsel yöntemler 

veya  şeker  ölçme  cihazlarını  kullanarak  kendi  kendilerine  takip  etmesidir.  Bireysel 

izlem  daha  kolay,  ucuz,  güvenilir  ve  devamlı  kontrol  sağlarken  kan  şekeri 

dalgalanmalarını  en  aza  indirir,  diyabetliye  daha  rahat  bir  yaşam sağlar  bireyin  ve 

ülkenin  diyabetle  ilgili  sağlık  bakım  harcamalarını  azaltır.  Uygun  bireysel  izlem 

yönetiminin seçiminde diyabetin tipi ve uygulanan tedavi biçimi, tedavinin hedefleri, 

hastanın isteği ve beceri düzeyi, gerekli malzemelerin karşılanabiliyor olması etkilidir. 

Hastaya  kullanacağı  bireysel  izlem  yöntemi  konusunda  yeterli  eğitim  verilmelidir. 

Kontroller  sırasında  uygulama  yöntemi  tekrar  değerlendirilmeli  ve  hatalar 

düzeltilmelidir. 

Hastaya  sonuçları  kayıt  etme  alışkanlığını  kazandırmak  ve  her  kontrolde 

sonuçları  hastayla  tartışmak,  tedaviye  katılımını  ve  diyabetini  yönetmede  günlük 

kararlarını tayin etme gücünü arttıracaktır.

Bireysel izlem, iyi  bir glisemik kontrol elde etmede, hipoglisemilerin erken 

tanı ve önlenmesinde, ketoasidoz gelişme sıklığının azalmasında, hastaneye yatışların 

azaltılması,  kronik  komplikasyonların  azaltılmasında  ve  yaşam  kalitesinin 

arttırılmasında önemli rol oynar. Ayrıca hastanın kendi hastalığını tanıma ve yön verme 

imkanı  sağlar  ve  hastanın  eğitimine  yardımcı  olur.  Metabolik  kontrolde  kullanılan 
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ölçütler,  günlük  kan şekeri  ölçümleri  idrarda  şeker  ölçümü,  kan  veya  idrarda  keton 

ölçümü, HbA1C, yıllık lipid (kolesterol, trigliserid, kolesterol alt grupları HDL, LDL, 

LLDL) ölçümü hemşire diyabetli birey ve ailesini evde diyabet takibinin önemi ve evde 

nelerin izlenmesi gerektiği konusunda eğitmelidir.

Günümüzde evde kan şekeri takibi glukometre ile yapılmaktadır. Kan şekeri 

ölçüm saatleri, kullanılan insülinin tipi, OAD kullanımı veya besin alımı saatlerine göre 

değişiklik gösterir NPH insülini (orta etkili) sabah alıyorsa, kan şekeri ölçümü sabah 

kahvaltısından  önce  ve  akşam  yemeğinden  önce  ölçülmelidir.  Regüler  (kısa  etkili) 

insülin  kullanıyorsa  enjeksiyondan  3-4  saat  sonra  test  yapılır.  Kahvaltı  öncesi 

veriliyorsa öğle  yemeği  öncesinde,  akşam yemeği  öncesi  veriliyorsa yatmadan önce 

ölçüm  yapılmalıdır.  Oral  Antidiyabetik  İlaç  (OAD)  alan  hastalarda  kan  glikoz 

seviyelerinin en hızlı  değişiklik gösterdiği sabah ve akşam yemekleri  öncesi,  sadece 

tıbbi beslenme tedavisi ile kontrol edilen diyabetlilerde sabah kahvaltısından önce ve bir 

ana öğünden 2 saat sonra ölçüm yapılmalıdır (47,71).

Hedef  kan  şekeri  aralığı  diyabetlilerin  yaşına,  metabolik  durumuna, 

komplikasyonların  varlığına,  hipoglisemiden  haberdar  olmama  durumuna,  evde  kan 

şekerinin takip edilip edilmemesine göre değişiklik gösterebilir. Genç komplikasyonsuz 

Tip  1  diyabetlide  açlık  ve  yemek  öncesi:  80-120  mg/dl  yemek  sonrası  ve  uyku 

öncesi:100-140 mg/dl,  gebe diyabetlide açlık ve yemek öncesi:  60-95 mg/dl,  yemek 

sonrası tokluklarda: < 130 mg/dl olmalıdır (19,69). 

HbA1c glikolize hemoglobin veya hemoglobine bağlanan glikozu ifade eder. 

Eritrositlerin yaşam süresi (120 gün) boyunca gerçekleşen kan şekeri düzeylerine bağlı 

olarak değişim gösterir. Genellikle son 2-3 aydaki veya geniş anlamda 1-12 haftalık kan 

şekeri  düzeylerinin  ağırlıklı  ortalamasını  yani  metabolik  kontrolü  yansıtır.  HbA1c 

diyabet tedavisinin etkili olarak sürdürülmesinde ana hedef ve komplikasyonlar için risk 

parametresidir. Kan şekeri ortalamalarının 35 mg/dl’lik dilimi HbA1c yi yaklaşık % 1 

yükseltir. HbA1c ölçüm sonuçları diyabet ekibi üyelerine kan glikozunun uzun süreli 

değerlendirilmesinde  veya  tedavi  planındaki  değişikliğe  karar  verilmesinde  rehberlik 

eder.  Araştırmalarda HbA1c seviyesinin % 7 ve altında tutulmasının diyabetin uzun 

dönem  komplikasyonlarının  önlenmesinde  ve  geciktirilmesinde  etkili  olduğunu 
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göstermiştir.  Bundan  dolayı  2-6  ayda  bir  glikolize  hemoglobin  tayini  yapılmalıdır. 

İdrarda şeker ölçümü zorunlu olmadıkça başvurulmayan bir yöntemdir. Keton testleri 

ise herhangi bir zamanda alışılmamış bir kan şekeri yüksekliğinde, sabah kan şekeri 

yüksekse, davranış değişikliği gözleniyorsa, Tip 1 veya Tip 2 diyabetli kendini hasta 

hissediyorsa keton testi yapılmalıdır. Diyabet hemşiresi diyabetli bireylerde kan glikozu 

ve  keton  seviyelerinin  önemi,  ölçülmesi,  izlenmesi  konularında  bilgi  sahibi  olmalı, 

kendi  kendine  izlemede  kan  ve  idrar  testlerinin  uygulanması,  ölçüm  cihazlarının 

kalbirasyonunun  yapılması,  stiklerin  doğru  saklanması  ve  son  kullanma  tarihlerinin 

kontrolü,  sonuçları  kayıt  etme  ve  değerlendirilmesi  konularında  diyabetli  bireye  ve 

ailesine uygun eğitim planlamalıdır. Kontroller sırasında hastanın tedaviye katılımını ve 

diyabetini yönetmede günlük kararlarını tayin etme gücü verilmelidir(19,68,69,71).

Diyabette Bireysel Yönetim ile İlgili Amerikan Diyabet Eğiticileri Birliği (AADE):

• Bireysel yönetim eğitimi, eğitim ve öğretim üzerine temellenir.

• Bireysel  yönetim eğitimi,  diyabet hakkında genel  bilgiyi,  metabolik hedefleri 

elde etmek için gerekli becerileri, tedavi seçeneklerinin önemi ve yararını, başa 

çıkma yöntemlerini, kişilerarası ilişkileri ve davranış değişikliğini kapsar.

• Eğitim bireyin gereksinimlerine ve sağlık durumuna uygun olmalıdır.

• Eğitim  sürecinde  hastanın  yaşına,  gelişim  düzeyine,  cinsiyetine,  kültürel 

özelliklerine diline ve eğitim düzeylerine uygun eğitim yöntemleri kullanılır.

• Bireysel  yönetim becerileri  ve deneysel öğrenim deneyimleri  için gereksinim 

olduğunda uygulama dersleri yapılır.

• Planlanan  girişimler  hastayı  güçlendirmeyi  sağlamalıdır.  Bunun  için  hedef 

belirleme,  problem  çözme,  davranış  değişikliği  stratejileri,  stres  yönetimi, 

iletişim,  sosyal  destek  arama  ve  alma  gibi  becerilerin  kazandırılması 

hedeflenmelidir.

• Bireysel yönetim eğitimi süreci kaydedilir.

• Bireysel yönetim eğitimi sistematik olarak değerlendirilir.

• Diyabetik  bireylerin  sağlık  bakımını  ve  diyabet  hizmetlerini  uygun  biçimde 

kullanabilmeleri için toplum kaynakları belirlenir (1,63,67,).
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2.8.5.Diyabet Eğitimi ve Önemi

İnsülin keşfinden itibaren 1920’li yıllarda E-Joslin’le başlayan diyabet eğitimi 

1960’lara kadar pek az sayıda merkezde sistematik olarak sürdürülmüştür. 

1970-80  arasındaki  yıllar,  hasta  eğitiminin  tedavideki  rolünün  anlaşılıp, 

olumlu  katkısı  görülmeye  başlandığı  ve  Amerikan  Eğitimciler  Derneği  (AADE)  ve 

Avrupa  Diyabet  Eğitimcileri  Çalışma Grubu (DESG) gibi  kurumların  oluşturulduğu 

yıllardır. Bu kurumlar eğitim programlarının yapılandırılması, standardize edilmesi ve 

yaygınlaştırılmasını hedeflemişlerdir.

1980’li  yıllar  çeşitli  ülkelerde  eğitim programlarının  yapılması,  standardize 

edilmesi  ve  uygulama  sonuçlarının  değerlendirmesiyle  geçmiştir.  Bu  çalışmalar 

çerçevesinde DESG Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde 200’den fazla toplantı düzenlemiş, 

yaklaşık 1000 doktor, 1000 diyabet hemşiresi eğitilmiştir. 20 konu başlığı içeren eğitim 

materyalleri de 27 dile çevrilmiştir (1,4,103).

1989 yılında İtalya St.Vincent’de Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve uluslararası 

Diyabet Federasyonu (SVD) ile belirlenmiştir. Diyabet yönetimi ve bakımı konusunda 

bütün  diyabetli  bireyler,  aileleri,  yakın  çevreleri  ve  sağlık  bakım ekibi  için  eğitimi 

organize  etmek  varolan  diyabet  bakım,  eğitim  ve  araştırma  merkezlerini  yeniden 

yapılandırmak ve yenilerini açmak SVD’nin önemli hedeflerindendir.

Türkiye’de  Ocak  1994’de  çeşitli  üniversitelerde  görevli  diyabet  konusunda 

uzmanlaşmış doktor, diyetisyen ve hemşirelerden oluşturulan Ulusal Diyabet Programı-

Ulusal Diyabet Eğitim Grubu (UDEG) SVD hedefleri doğrultusunda diyabetli hastalara 

tanı, tedavi, takip hizmeti ve diyabet eğitimi vermek üzere

- Sağlık personelinin eğitimi

- Hasta eğitimi

- Halk eğitimi

- Değişik  gruplar  için  eğitim  ile  ilgili  materyal,  modül  ve  protokoller 

geliştirmişti (4,35,67,103).
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Diyabet  hemşirelerinin  ağını  oluşturarak,  diyabet  hemşirelerinin  St  Vincent 

Deklerasyonu ve Ulusal Diabet Programı hedefleri  doğrultusunda profesyonel rol  ve 

işlevlerini yerine getirmelerini desteklemek üzere 15 Ocak 1995’de Diyabet Hemşireliği 

Derneği (DHD) kurulmuştur. DHD kurulduğu tarihten Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde 

diyabet hemşirelerinin ve diyabetli hastaların eğitimi ile ilgili faaliyetlerde bulunmuş ve 

sempozyumlar ve toplantılar düzenlemiştir (36,37).

Diyabetlinin eğitimi tedavinin vazgeçilmez temellerindendir. Diyabet eğitimi, 

metabolik kontrolün sağlanması, akut ve kronik komplikasyonların önlenmesi ve yaşam 

kalitesinin artmasında anahtar rolü oynamaktadır. Eğitimi ile hastaneye yatış süresinin 

azaldığı gösterilmiştir. Diyabete bağlı amputasyonların % 50, körlük ve kronik renal 

yetersizliğin % 30 azaldığı gösterilmiştir. Yaygın hasta eğitimi ile Amerika’da diyabet 

harcamalarının yılda 3 milyar dolar azaldığı görülmüştür (35,67).

Amerikan Diyabet Birliği (ADA) tarafından diyabet eğitiminde “Diabetes Self 

Management Education” başlığı altında bir hedef belirlemiştir. Buradaki amaç, hastalara 

diyabetle ilgili en üst düzeyde bilgi ve beceri kazandırılarak, optimal glukoz kontrolünü 

sağlayacak  medikal  tedaviyi  günlük  aktivite  düzeylerine,  diyetlerine,  emosyonel  ve 

fiziksel  durumlarına göre  yönlendirme kabiliyetini  kazandırmaktır.  Birçok çalışmada 

“self-managament” (kendi  kendine yönlendirme) eğitiminin,  diyabetin tüm tiplerinde 

glisemik  kontrolün  sağlanmasında  komplikasyon  riskinin  ve  diyabet  maliyetinin 

azalmasında  etkili  olduğu  gösterilmiştir.  Artık  şimdiki  yayınlar  diyabet  eğitimine 

insülin  tedavilerine  eşdeğer  bir  önem verilmesi  gerektiğini  vurgulamaktadır.  Bunun 

nedeni diyabet bakımını, dolayısıyla metabolik kontrolün iyileştirilmesini etkileyen en 

önemli faktörün hastanın kendi kendine bakım (self-management) becerileri olduğunun 

gösterilmesidir (93).

Diyabetli  birey,  günlük  yaşantısında  diyabet  eğitimcisi  sağlık  ekibi  üyeleri 

ailesi  ve  arkadaşlarından  aldığı  destekle  diyabet  yönetimini  bireysel  olarak 

gerçekleştirir.  Diyabetli  hastanın  günlük  diyabet  yönetimini  başarılı  bir  şekilde 

gerçekleştirebilmek  için  yeterli  bilgi  beceri  ve  olumlu  tutumlara  sahip  olmalıdır. 
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Hastaların  kendi  sağlıklarına  özellikle  kendi  tedavisine  ilişkin  inançlarıyla  tutum ve 

davranışları diyabet tedavisinin temelini oluşturmaktadır. İnançlar ve tutumlar birbirleri 

ile neden sonuç ilişkisinden ötürü sıkı bir bağlantı içindedir.  İnançlar iç dünyalar ile 

ilgili algıların ve tanımların meydana getirdiği sürekli duygulardır. Tutumlar ise belirli 

değer yargılarının içinde saklıdır.  Tutumlar organize olmuş uzun süreli duygu inanç ve 

davranış eğilimleridir. Bir eğilimin tutum olabilmesi için, bireyin o eğilimi uzun süre 

göstermesi  gerekir.  Tutumlar  bireye  atfedilen  bir  eğilimdir,  gözlenemezler,  ancak 

davranışa yansıdığında gözlenebilir. Bireylerin inanç sistemleri ile ailelerin ve toplumun 

inanç ve önyargıları hastalığa karşı tutum üzerinde çok etkilidir.  İnsanların tutum ve 

inançlar  önceden bilinirse  davranışları  kestirilebilir  ve  düzeltilebilir.  Bundan dolayı, 

eğitim vermeye başlamadan önce hastanın inanç ve tutumları bilinmeli değiştirilmesi 

gereken ve yanlış olan alışkanlıklar, bilgi ve tutumları için plan yapılmalıdır. Diyabetle 

başa  çıkmak için  hastanın  kendi  kendine  bakım becerilerine,  hastalık  hakkında  çok 

bilgiye ve pozitif tutum almasına gereksinim vardır (29,34,47,87,93).

Günümüzde diyabet eğitimi terapötik eğitim olarak tanımlanmaktadır.

Terapötik  hasta  eğitimi:  Bireyin  hastalığını  en üst  düzeyde yönetmesini  ve 

sürdürmesini  sağlayan,  sürekliliği  olan  yardım  sürecidir.  Tedavinin  yönetilmesini, 

komplikasyonların  önlenmesini,  yaşam  kalitesinin  korunmasını  ve  geliştirilmesini 

hedefler.

• Terapötik hasta eğitimi “hasta merkezli”dir. Eğitim sürecinin merkezinde hasta var 

ve  hasta  ne  öğrenmek  istiyorsa  öğrenim  faaliyetleri  ona  uygun  olarak  seçilir 

(probleme dayalı eğitim)

• Terapötik hasta eğitimi çift yönlü iletişimdir (Hasta →← Hemşire,Hasta →←Hasta) 

• Terapötik hasta eğitim beceri kazandırmayı amaçlar

• Öğrenim sürecini ve etkilerini değerlendirir (60,95)

Diyabet Eğitiminde Hemşirenin Rolü (SVD -1989).

• Eğitim programı içeriğini hazırlar ve eğitim materyallerini geliştirir.

• Grup eğitimi ve bireysel eğitim için programlar organize eder değerlendirir.
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• Birinci  basamak  sağlık  hizmetleri  ile  ilişki  içinde  ve  hastaları  evlerinde  ziyaret 

ederek eğitim ve bakım programlarını toplum sağlığı programlarına adapte eder.

• Diyabetliler ile ilişkisi olan bireyler için (öğretmenler, sağlık ocağı hemşireleri gibi) 

eğitim programları geliştirir.

• Okullarda diyabetle ilgili  her düzeyde eğitim programlarının geliştirilmesinde rol 

alır.

• Hastanede ve toplumda diyabetli bireyler için hizmetleri koordine eder.

• Bölgesel diyabet merkezlerindeki sağlık bakım elemanlarına kaynak ve danışman 

olur.

• Diğer meslek üyeleri ile ilişkiyi sağlar (çocuk hastalıkları uzmanları, kadın doğum 

uzmanları, eğitimciler gibi).

• Araştırmaya dayanan klinik uygulamalarda aktif olur. 

Diyabet  hemşiresi  planlanan  araştırmalara  katılmak  ve  bakımın  etkinliğini 

değerlendiren araştırmaları başlatmak zorundadır.

Eğitim programının içeriği

• Genel diyabet bilgisi

• Stres ve psikososyal uyum 

• Ailenin ilgisi ve sosyal destek

• Beslenme

• Egzersiz ve aktivite

• İlaç tedavisi

• İzleme ve sonuçların yorumlanması

• Beslenme, egzersiz, ilaç tedavisi ve kan şekeri sonuçları arasındaki ilişki

• Akut komplikasyonları önleme, erken tanılama ve tedavi

• Ayak, cilt ve diş bakımı

• Davranış değişimi stratejileri, hedef belirleme, risk faktörlerini azaltma ve problem 

çözme

• Glikoz konrolünü iyileştirmenin sağlanması, yararları ve riskleri.

• Gebeliği önleme uygulamaları, hamilelik ve gestasyonel diyabet

• Sağlık bakım sistemlerinin ve toplum kaynaklarının kullanımıdır (35,40,67).
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Avrupa Diyabet Birliği (EASD) Tarafından Önerilen Diabet Eğitimi Listesi

• Eğitimin amacı belirlenmeli

• Hastaya uygun eğitim modeli seçilmeli

• Bilgiyi işleve dönüştürme yöntemi anlatılmalı

• Beslenme düzeni gözden geçirilmeli

• İnsülin, enjeksiyon teknikleri

• Oral antidiyabetikler, uygulanış biçimleri

• Self-monitoring glukoz takibi

• Hastanın motivasyonu

• Ayak bakımı

• Komplikasyonlardan korunma

• Tip 1 diyabetiklerin ailelerinin aydınlatılması

• Hipoglisemi, belirtileri, tedavisi

• Gebe diyabetiklerde takip ve doğum bilgilerinin verilmesi

• Diyabetli bebeğin beslenmesi

• Periyodik eğitim tekrarı

• Yaşlı diyabetiklerin özel durumlarında eğitimi kapsamaktadır (35,40,67,95). 

Hasta eğitiminde iki model vardır, bireysel eğitim ve grup eğitimi.

Bireysel  eğitimde  hasta  ile  iletişim  önemli  olup  eğitimin  hasta  tepki  ve 

gereksinimlerine  göre  yönlendirilmesi  gerekmektedir.  Ekonomik,  sosyal,  seksüel 

problemleri olan hastalar için ifade kolaylığı sağlanması açısından bireysel eğitim daha 

avantajlıdır.  Özellikle  yeni  tanı  konulan  hastanın  şok,  kızgınlık,  suçluluk  ya  da 

depresyon duygularının yoğun yaşandığı dönemde faydalıdır. Fazla bilgi umutsuzluk ve 

karışıklığa  yol  açabileceğinden  eğitimin  başlangıç  döneminde  hastayı  çok  fazla 

bilgilendirmemek gerekir. 

Grup eğitiminde  ise  hasta  deneyimlerini  ve  problemlerini  paylaşma imkanı 

bulur.  Grup  eğitimi  katılımcılığı  artırır,  grup  dinamiği  yaratır  ve  eğitim  maliyetini 

düşürür. Bunlar grup eğitiminin olumlu yönleri  iken grubu oluşturan bireylerin bilgi 
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düzeyleri  ve  konuyu anlama ve  kavrama hızı  farklılığı  olumsuz  yönleridir.  Diyabet 

eğitimi için yeterli bilgi ve beceriye sahip eğiticiler eğitim grubunun ihtiyaçlarını çok 

iyi  tesbit  etmelidir.  Ayrıca  verdiği  eğitim  ile  tedavide  olumlu  değişiklik  sağlanıp 

sağlanmadığını gözlemelidir (35,40,67,95).

 

2.9.Diyabet Hemşiresinin Rol Ve Sorumlulukları

Diyabet bakım ve tedavisini sürdüren ekip üyeleri içinde hemşireler, hekimler, 

diyetisyenler ve sosyal hizmet görevlileri, diğer sağlık bakım profesyonelleri, diyabetli 

bireyin ailesi  ve arkadaşları  yer  alır.  Ekip;  destek,  danışmanlık,  eğitim ve uzmanlık 

sağlamak üzere birlikte çalışırken,  seçimi diyabetli  birey yapar ve son kararı  yine o 

verir,  üyelerin  çeşitliliği  nedeniyle  rollerin  esnek  ve  değişebilir  olması  için  ekibin 

dinamik  olması  gerekir.  Ekibin  her  üyesi  kendine  özgü  uzmanlık  bilgisini  ortaya 

koyarken,  işbirlikçi  bir  tutum sergilemelidir.  Geleneksel  bakım modeli  ile  başlatılan 

DCCT  çalışmasının  uygulanması  sırasında  ortaya  çıkan  bakım  ve  tedavi 

gereksinimlerinin,  hekim  dışında  diğer  ekip  üyelerinin  katılımı  ile  sağlanması 

inderdisipliner yaklaşımın önemini ortaya koymuştur.

İngiltere’de  Diyabet  Bütüncü  Bakım  Değerlendirme  Ekibi  (Diabetes 

Integrated  Care  Evaluation  Team)  tarafından  gerçekleştirilen  bir  başka  çalışmada 

bütüncü diyabet bakımının sağlık harcamalarını belirgin olarak azalttığı belirlenmiştir 

(42,75,76).

1971 yılında Royal Colage of Nursing (RCN) uzman hemşireyi tanımlamış ve 

bununla birlikte diyabet hemşiresinin de rolleri  ortaya çıkmıştır.  RCN’e göre uzman 

hemşire, özel bir alanda, özel hasta grubunun gereksinimleri konusunda hemşirelikle 

ilgili  ileri  bilgi  ve  araştırma  ile  donatılmış  kişidir.  1985  yılında  İngiliz  Diyabet 

Birliğinin  (Brititish  Diabetes  Association)  yayımladığı  raporda  yaklaşık  200.000 

nüfuslu  bölgede  minimum 2 diyabet  hemşiresinin  bulunması  gerektiği  belirtilmiştir. 

Bakımdaki gelişmelerle birlikte artan gereksinimler sonucu 1991 de yayımlanan raporda 

ise bu gereksinimin her bölgede 4 diyabet hemşiresi olduğu belirtilmiştir (47,75).
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Diyabet  hemşiresinin  Amerikan  Hemşireler  Birliği  (ANA)  ve  Amerikan 

Diyabet  Eğitimcileri  Birliği  (AADE)  tarafından  yapılan  görev  tanımı  ise  şöyledir. 

Diyabet  hemşiresi  diyabet  bakım  ve  eğitim  gereksinimlerini  belirlemek,  hemşirelik 

tanılarını geliştirmek, hemşirelik bakım ve eğitimini uygulamak ve değerlendirmek için 

diyabetli bireyler, aileler, gruplar ve toplum ile çalışır.

Avrupa Diyabet Hemşireliği  Derneğinin (Federation of European Nurses İn 

Diabetes  FEND) tanımı şöyledir:

Diyabet  alanında çalışan hemşire,  eğitimci,  danışman,  yönetici,  araştırmacı, 

iletişim ve  değişim rollerine  sahip  olan,  diyabet  yönetiminde  ileri  düzeyde  bilgi  ve 

beceriye sahip klinisyen hemşiredir.  FEND diyabet hemşiresinin multidisipliner ekip 

yapısı içinde yar alması ve çalışmasının önemini vurgulamaktadır (38,75,76).

SVD kararlarında, diyabet hemşiresinin ekip içindeki rol ve sorumlulukları:

• Ekibin hedef ve stratejilerinin belirlenmesinde görev alma,

• Hastaları ve ailelerini eğitme

• Ekip ile diyabetli bireylerin yönetiminde görev alan diğer merkezler ve sağlık 

görevlileri arasında işbirliğini sağlama olarak üç ana başlıkta açıklanmıştır.

Tablo 2.7: Diyabet Hemşiresinin Rol ve Sorumlulukları

38

Bakım
Diyabetliyi 
eğitme

Araştırma 
yapma

DİYABET 
HEMŞİRESİ

Danışmanlık

Diğer sağlık 
personelleri 
eğitme

Değişim 
ajanı rolü

Çalışmaları 
organize 
etme

Profesyonel 
Rolü



Kaynak:  Grezebalski  DK..  The  emergence  of  diabetes  specialist  nurses  in  the  UK 
in.Piskkup JC, Williams G. (eds), Text book of Diabetes. 2nd edition, Blackwell science 
Ltd, Oxford.1997.

Diyabet  hemşiresi,  akut  durumlarda  ve  sürekli  bakımda  diyabetli  hastayı 

bireysel yönetim için yönlendirmeli, tutum ve davranışlarını değerlendirmeli ve eğitim 

gereksinimleri doğrultusunda bakımını sürekli planlamalıdır.

3.GEREÇ VE YÖNTEM

3.1.Araştırmanın Amacı

Araştırma tip 1 ve tip 2 diyabetli hastaların tutumunu değerlendirmek amacıyla 

tanımlayıcı olarak planlanmıştır.

3.2.Araştırmanın Evreni Ve Örneklemi

Araştırma Ekim 2005-Aralık 2005 tarihleri arasında basit rastlantısal örneklem 

yöntemiyle seçilen, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Diyabet Polikliniğinde ayaktan 

tedavi  gören,  gerekli  klinik  ve  laboratuar  incelemeler  yapıldıktan  sonra  WHO 

Kriterlerine  göre  60’ı  Tip  1  ve  60’ı  Tip  2  tanısı  konmuş  120  hasta  ile 
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gerçekleştirilmiştir.  Örneklem  grubu  seçiminde  dikkat  edilen  kriterler  aşağıda 

sıralanmıştır.

1. Tip 1 diabetes mellituslu olanlar

2. Tip 2 diabetes mellituslu olanlar

3. En az ortaokul mezunu olanlar

4. Tanı süresi ≥ 1 yıl olanlar

5. İşitme ve anlama sorunu olmayanlar

6. Ciddi komplikasyonu olmayanlar (körlük, felç, böbrek yetmezliği gibi)

7. Görüşmeye istekli hastalar alınmıştır.

3.3.Veri Toplama Araçları

3.3.1.Anket Formu (Diyabetli Hasta Tanılama Formu) (Ek 1)

Diyabetli  hastaların  değerlendirildiği  benzer  çalışmalar  göz  önüne  alınarak 

hazırlanan  anket  formu;  sosyo  demografik  değişkenler,  metabolik  ve  klinik 

parametreler, kronik komplikasyonlara ilişkin bilgilerin bulunduğu, bireye ve hastalığa 

özgü tanımlayıcı bilgileri ve uyum değişkenlerini içermektedir (Ek 1).

Bireye ilişkin sosyodemografik değişkenler; cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim 

durumu,  meslek  durumu,  sosyal  güvence  varlığı,  ekonomik  durum,  sigara  ve  alkol 

kullanımı ve oruç tutup tutmadıklarına ait bilgileri içermektedir.

Hastalığa  ilişkin  değişkenler;  diyabet  süresi,  ailede  diyabet  öyküsü  olup 

olmadığı,  var ise hastanın yakınlık derecesi,  tedaviye uyum, insülin kullanma süresi, 

diyabet kontrol sıklığı, kan şekeri ölçüm sıklığı, diyete uyum, egzersiz sıklığı, diyabete 

yönelik  eğitim alıp  almadığı,  hipoglisemi  veya  hiperglisemi deneyimleme sıklığı  ile 

ilgilidir.

Metabolik  kontrol  sonuçları;  kan  şekeri,  HbA1C  değerlerinin  ölçümü  ile 

değerlendirilmiştir. Hastaların randevu saatlerine göre açlık ve tokluk kan şekeri ölçümü 

ve kan basıncına bakılmıştır. Randevu günü boy ve kilo ölçümleri yapılan hastaların 

Quatelet  indeksi  formülüne  göre  (kg/m2)  beden  kitle  indeksi  hesaplanmıştır.  Tanısı 

konmuş kronik komplikasyonlar hasta dosyaları incelenerek saptanmıştır.
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3.3.2.Diyabet Tutum Ölçeği (DTÖ):

Amerika’da  Ulusal  Diyabet  Komisyonu  tarafından  geliştirilen  DTÖ’nün 

Türkçeye  uyarlanması,  geçerlik  ve  güvenirlik  çalışması  Özcan  (1999)  tarafından 

yapılmıştır. Alt grupların test-tekrar korelasyon katsayıları 0.52-0.93, Cronbach’s Alpha 

değerleri  ise  0.61-0.93  sınırları  arasındadır.  Alt  grupların  ölçek  toplam  puanı  ile 

korelasyonları  değerlendirilmiş  ve  0.39-0.94  sınırları  arasında  olduğu   görülmüştür. 

Ölçek  maddelerinin  ölçek  toplam  puanı  ile  korelasyonları  0.38-0.80  değerleri 

arasındadır.  Sonuç  olarak  geçerlik-güvenirlik  işlemlerinde  korelasyon  katsayıları 

0.30’dan büyük,  test-tekrar  test  ve  Cronbach  Alpha   değerleri  genel  olarak  yüksek 

bulunmuştur (76).

Diyabet  bakım  ekibi  ve  diyabetli  bireyler  olmak  üzere  iki  farklı  gruba 

uygulanabilen  araç,  bu  iki  grubun  tutumlarınnı  değerlendirilmesini  sağlar.  Bununla 

birlikte  DTÖ  diyabet  eğitm  programlarının  etkisini,  eğitimin  etkinliğinde  hasta 

tutumunun  önemini  ve  tutum  ile  davranış  arasındaki  ilişkiyi  açıklamak  için 

kullanılabilmektedir.  DTÖ’nün  kapsadığı  7  alt  grup;  özel  eğitim  gereksinimi,  hasta 

uyumuna  karşı  tutum,  Tip  2  diyabetin  ciddiyeti,  kan  glukoz  kontrolü  ve 

komplikasyonlar, hastanın yaşamına diyabetin etkisi, hasta otonomisine karşı tutum ve 

ekip  bakımına  karşı  tutumdur.  Alt  grupların  madde  sayısı  3  ile  7  arasında 

değişmektedir.  Ölçek  maddeleri  1’den  5’e  kadar  değişen,  likert  tipi  puanlama  ile 

puanlanmıştır. Puan > 3 ise pozitif tutum, puan ≤ 3 ise negatif tutumu ifade etmektedir. 

Puanın 5’e doğru artışı  veya 1’e doğru düşüşü o yöndeki tutumu güçlendirmektedir. 

DTÖ’nün her bir alt grubu oluşturan tüm madde puanlarının toplanarak alt grup madde 

sayısına bölünmesi  ile  o bireyin alt  gruba ait,  1  ile  5  arasında değişen tutum puanı 

hesaplanmaktadır. Aynı şekilde ölçekteki tüm maddelerin puanlarının toplanarak 34’e 

bölünmesi  ile  genel  olarak  diyabet  tutum  puanı  hesaplanmaktadır.  Ölçek  toplam 

puanının yorumlanması da madde puanlarının yorumlanmasına benzerdir. Ölçek puanı 

> 3 ise  pozitif tutumu, ölçek puanı ≤ 3 ise negatif tutumu ifade etmekte ve puanın artışı 

veya  düşüşü  o  yöndeki  tutumu  güçlendirmektedir.  Ölçek  kendi  kendine  doldurma 

yöntemi ile uygulanır (Ek 2) (47).

3.4.Verilerin Analizi
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Çalışma  sonuçlarının  istatistiksel  analizleri  SPSS  11.0  programı  kullanılarak 

yapılmıştır. Grup sayısının 2 olduğu karşılaştırmalarda parametrik veriler için student t 

testi kullanılmıştır. İkiden fazla grubun parametrik verileri ANOVA testi ile yapılmıştır. 

Parametrik  değerler  arasındaki  korelasyon  pearson  analizi  ile  gerçekleştirilmiştir. 

Sonuçlar ortalama ± standart deviasyon üzerinde % 95 güven aralığı içinde verilmiştir.

4.BULGULAR

4.1.Sosyo Demografik Özelliklerin Dağılımı

Tablo  4.1  incelendiğinde  çalışma  kapsamına  alınan  120  Tip  1  ve  Tip  2 

diyabetli hastanın sosyodemografik özellikleri görülmektedir.

Çalışmaya katılan diyabetlilerin % 50’si (n=60) erkek, % 50’si (n=60) kadınlar 

oluşturmuştur. Grubun % 65’i (n=78) evli, % 28.3’ü (n=4) bekar, geri kalanı ise duldur. 

Çalışma  grubundaki  diyabetlilerin  eğitim düzeyine  bakıldığında  % 27.5’inin  (n=33) 

ortaokul mezunu, % 35’inin (n=42) lise mezunu, % 37.5’inin (n=45) üniversite mezunu 

olduğu belirlenmiştir. Tüm grubun % 21.7’si (n=26) SSK, % 65.8’inin (n=79) Emekli 

Sandığı, % 5.8’inin (n=7) Bağ Kur, %13.3’ü (n=4) diğer sağlık sigortası, % 3.3’ünün 

(n=4)  sağlık  sigortası  olmadığı  belirlenmiştir.  Ekonomik  duruma  ilişkin  hastaların 
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algıları incelendiğinde hastaların % 27.5’i (n=33) ekonomik düzeylerini iyi, % 72.5’i 

(n=87) orta olarak algıladığı görülmüştür.

Grubun mesleki dağılımları ise % 26.7’si (n=32) ev kadını, % 24.2’si (n=29) 

emekli, % 18.3’ü (n=22) memur, % 9.2’si (n=22) öğrenci, % 8.3’ü (n=10) işçi, % 5.0’ı 

(n=6) serbest meslek, % 1.7’si (n=2) öğretmen,  % 1.7’si (n=2) muhasebeci % 4.2’si 

(n=5) diğer meslek sahibi olduğu görülmüştür. 

Tablo 4.1: Sosyodemografik Özelliklerin Dağılımı (N=120)

n %
Cinsiyet (n=120)
  Erkek 60 50.0
  Kadın 60 50.0
Medeni Durum (n=120)
  Evli 78 65.0
  Bekar 34 28.3
  Dul 8 6.7
Eğitim Durumu (n=120)
  Ortaokul mezunu 33 27.5
  Lise mezunu 42 35.0
  Üniversite mezunu 45 37.5
Ekonomik Durumu (120)
  İyi 33 27.5
  Orta 87 72.5
  Kötü - -
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Sağlık Sigortası (n=120)
  SSK 26 21.7
  Emekli Sandığı 79 65.8
  Bağ-Kur 7 5.8
  Özel Sigorta - -
  Diğer 4 3.3
  Yok 4 3.3
Meslek (n=120)
  Ev kadını 32 26.7
  Emekli 29 24.2
  Memur 22 18.3
  Öğrenci 11 9.2
  İşçi 10 8.3
  Serbest meslek 6 5.0
  Diğer 5 4.2
  Muhasebeci 2 1.7
  Öğretmen 2 1.7
  Bilinmiyor 1 0.8

Hastaların  yaş  ortalaması  değerlendirildiğinde  ortalama  x=41.21±15.43  olarak 

değerlendirilmiştir. 

Sigara ve Alkol Alışkanlıkları:

Grubun  sigara  içme  alışkanlığı  incelendiğinde  grubun  büyük  bir  kısmının 

sigara içmediği ortaya çıkmıştır. Hastaların % 26.7’si (n=32) halen sigara kullandığını, 

% 64.2’si (n=77) sigara kullanmadığını,  % 9.2’si (n=11) bir süre kullandıktan sonra 

bıraktığı anlaşılmıştır. Araştırmaya göre grubun alkol tüketiminin daha az olduğu, % 

89.2’sinin  (n=107)  alkol  kullanmadığı  % 5.8’i  (n=7)  alkol  kullandığı,  % 5’i  (n=6) 

alkolü bıraktığı ortaya çıkmıştır. Hastaların (n=111) diyabet ile yaşam süresi ortalama 

x=8.49±7.01 yıl olduğu bulunmuştur.

Tablo 4.2: Sigara ve Alkol Kullanma Durumlarının Dağılımı (N=120) 
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n %
Sigara kullanıyor musunuz (n=120)
  Evet 32 26.7
  Hayır 77 64.2
  Bıraktım 11 9.2
Alkol kullanıyor musunuz (n=120)
  Evet 7 5.8
  Hayır 107 89.2
  Bıraktım 6 5.0

4.2.Hastalıkla İlgili Özelliklerin Dağılımı

Hastalıkla ilgili  genel bulgular Tablo 4.3’de gösterilmiş olup ailede diyabet 

öyküsü incelendiğinde olguların % 43.3’ünün (n=52) akrabalarında diyabet olmadığı 

görülmüştür. Hastaların  % 24.2’sinin (n=29) akrabalarında 1 kişinin, % 15.8’i (n=19) 

akrabalarında  2 kişinin % 8.3’ünün ailesinde (n=10)  3  kişinin ve % 6.7’sininde ise 

(n=8)  4  veya  daha  fazla  kişinin  diyabetli  olduğunu  ileri  sürmüştür.  Birinci  derece 

akrabalarında diyabetli olan vakalar % 37.5 (n=45) idi. 

Medikal tedaviye uyumlarının iyi olduğunu söyleyenlerin oranı % 44.2 (n=53) 

ve orta olduğunu söyleyenlerin oranı ise % 41.7 (n=50) idi. Hastaların yarısından çoğu 

% 54.2’si 3 ayda 1 kez diyabet kontrolü yaptığını belirtmiştir. Diyabetli bireylerin % 

53.3’ü  (n=64)  diyabet  eğitimine  katıldığını  belirtmiştir.  Diyabetle  ilgili  bilgilerinin 

yeterli olduğunu düşünenlerin oranı % 51.7 (n=62) iken, daha fazla diyabet eğitimine 

ihtiyacı olduğunu söyleyenlerin oranı ise % 70.8 (n=85) olarak bulunmuştur.

Hastaların  %  6.7’si  (n=8)  insülini  enjektörle,  %  61.7’si  (n=74)  kalem 

enjektörle  ile  yaptığı  ve  %  0.8’inin  ise  (n=1)  insülin  pompası  kullanarak  yaptığı 

belirlenmiştir. Hastaların  % 60.8 (n=73) insülin uygulama tekniği ile ilgili eğitim aldığı 

ve  % 8.3’ünün ise (n=10) eğitim almadığı belirlenmiştir. İnsülin tedavisi uygulanan 

hastaların 2 kişi hariç diğerlerinin kendilerinin insülin yaptığı ortaya çıkmıştır. Günde 1 

kez yapanlar % 5.8 (n=7), 2 kez yapanlar % 17.5 (n=21) 3 kez yapanlar % 13.3 (n=16), 

4 kez yapanlar ise % 31.7 (n=38) dir.  Çalışmaya katılan diyabetli bireylerin % 5.8’inin 

(n=9) günde 1 kez, % 17.5’inin (n:21) 2 kez, % 13.3’ünün (n=16) 3 kez, % 31.7’nin 

(n=38) ise 4 kez insülin enjeksiyonu olduğu belirlenmiştir. Hastaların % 23.3’ü (n=28) 
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1-3 yıl, % 26.7’si 4-6 yıl,  % 2.5 (n=3) 7-10 yıl, % 16.7’si (n=20) 10 yıldan fazla insülin 

kullandığını belirtmiştir.

OAD  kullanımına  uyum  değerlendirildiğinde  olguların  %  37.5’i  (n=45) 

düzenli kullandığını, % 5.8’i (n=7) bazen unuttuğunu ve % 4.2’si ise (n=5) düzensiz 

kullandığını ileri sürmüştür.

Hastaların  diyete  uyumları  değerlendirildiğinde  %  30’ünün  (n=36)  diyete 

uyumlarının  iyi,  % 56.7’sinin  (n=68)  diyete  uyumlarının  orta,  % 13.3’ünün  (n=16) 

diyete uyumlarının kötü olduğu görülmüştür. Olguların diyabet hastası olduktan sonra 

% 83.3’ünün (n=100) oruç tutmadığı tespit edilmiştir.

Egzersiz alışkanlığı sorgulandığında, % 31.7’sinin (n=38) egzersiz yapmadığı, 

% 16.7’sinin (n=20) her gün egzersiz yaptığı ve % 51.7’sinin (n=62) düzensiz egzersiz 

yaptığı belirlenmiştir.

     Tablo  4.3: Hastalıkla İlgili Özelliklerin Dağılımı 

n %
Akrabalarda Diyabet Varlığı (N=120)
Yok 52 43.3
1 kişi 29 24.4
2 kişi 19 15.8
3 kişi 10 8.3
4 veya daha fazla 8 6.7
Bilinmiyor 2 1.7
Ailedeki Diyabetlilerin Yakınlığı (n=66)
1.derece akrabalık 40 33.5
2.derece akrabalık 21 17.5
3.derece akrabalık 5 4.2

Medikal Tedaviye Uyum (N=120)
İyi 53 44.2
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Orta 50 41.7
Kötü 14 11.7
Bilinmiyor 3 2.5
İnsülin Uygulama Şekli (n=83)
Enjektör (iğne) 8 6.7
Kalem 74 61.7
İnsülin pompası 1 0.8
İnsülin Uygulama Tekniği İle İlgili Eğitim (n=83)
Evet 73 60.8
Hayır 10 8.3
Kendi Kendine Enjeksiyon (n=83)
Evet 81 67.5
Hayır 2 1.7
İnsülin Enjeksiyon Sayısı (n=83)
1 kez 8 5.8
2 kez 21 17.5
3 kez 16 13.3
4 kez 38 31.7
İnsülin Kullanma Süresi (n=83)
1-3 yıl 28 23.3
4-6 yıl 32 26.7
7-10 yıl 3 2.5
10 yıldan fazla 20 16.7
Diyabet Kontrol Sıklığı (N=120)
2 ayda 1 kez 22 18.3
3 ayda 1 kez 65 54.2
6 ayda 1 kez 26 21.7
Yılda bir 5 4.2
Bilinmiyor 2 1.7

Tablo 4.3’ün Devamı

Diyete Uyum (N=120)
İyi 36 30.0
Orta 68 56.7
Kötü 16 13.3
Oruç Tutup Tutmama Durumu (N=120)
Hayır 100 83.3
1-10 gün 2 1.7
10-20 gün 6 5.0
Tamamını tutuyorum 12 10.0
Egzersiz Sıklığı (N=120)
Yapmıyorum 38 31.7
Her gün 20 16.7
Düzensiz 62 51.7
Diyabet Eğitimine Katılma(N=120)
Evet 64 53.3
Hayır 56 46.7
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Diyabet Eğitimini Yeterli Bulma (N=120)
Evet 62 51.70000
Hayır 58 48.3
Daha Fazla Diyabet Eğitimi İsteği (N=120)
Evet 85 70.8
Hayır 35 29.2
OAD Kullanımına Uyum (n=57)
Düzenli kullanırım 45 37.5
Düzensiz kullanırım 12 10.00

4.3.Akut Ve Kronik Komplikasyonlara İlişkin Değişkenlerin Dağılımı

Hastaların  akut  komplikasyonlarından  olan  hipoglisemi  ve  hiperglisemi 

deneyimi  değerlendirildiğinde,  son  1  ayda  hipoglisemi  yaşayanların  sayısı  %  46.7 

(n=59) iken, hiperglisemi yaşayanların sayısı % 46.7 (n=56) olduğu belirlenmiştir.

Hastaların  %  12’sinde  (n=10)  çalışma  grubunda  kronik  komplikasyonların 

görülme  oranına  bakıldığında  diyabetik  retinopati,  %  1.7’sinde  (n=2)  diyabetik 

nefropati, % 0.8’inde (n=1) diyabetik nöropati, % 16.7’sinde (n=20) hipertansiyon en 

çok  görülen  kronik  komplikasyon  olarak,  %  5.8’inde  ise  (n=7)  ayak  yarası 

belirlenmiştir.

  

  Tablo 4.4.: Diyabetli Hastaların Akut ve Kronik Komplikasyonları

n %
Son 1 Aydaki Hipoglisemi Sayısı (N=120)
Yok 56 46.7
1-3 kez 33 27.5
≥ 4 kez 31 25.8
Son 1 Aydaki Hiperglisemi Sayısı (N=120)
Yok 56 46.7
1-3 kez 33 27.5
≥ 4 kez 31 25.8
Diyabetik Retinopati Varlığı (N=120)
Var 12 10.0
Yok 108 90.0
Diyabetik Nöropati (N=120)
Var 2 1.7
Yok 118 98.3
İKH, geçirilmiş  MI öyküsü (N=120)
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Var - -
Yok 120 100.0
Hipertansiyon (N=120)
Var 20 16.7
Yok 100 83.3
Ayak Yarası (N=120)
Var 7 5.8
Yok 113 94.2
Amputasyon (N=120)
Var - -
Yok 120 100.0

4.4.Metabolik Kontrol Düzeyleri

Metabolik kontrol sonuçlarının dağılımı Tablo 12’de belirlenmiştir.

Tablo 4.5: Metabolik Kontrol Düzeyleri

x Med ± sd Min Max
Açlık Kan Şekeri Sonuçları (n=119)
  Açlık Kan Şekeri (mg/dl) 156.05 135 82.2 63 593
Tokluk Kan Şekeri Sonuçları (n=116)
  Tokluk Kan Şekeri (mg/dl) 196.08 169.50 90.03 56 600
HbA1C Sonuçları (n=111)
  HbA1C 7.56 7 1.76 5.20 14.60
Beden Kitle İndeksi Sonuçları (n=111)
  Beden Kitle İndeksi  (kg/m2) 25.44 25.30 6.10 18.70 37.80
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4.5.Diyabet  Tutum  Ölçeği  (DTÖ)  Puanlarının  Ve  Dtö  İle  İlişkili  Özelliklerin 

Dağılımı

4.5.1.Diyabet Tutum Ölçeği Puanlarının Dağılımı

Diyabet  tutum  ölçeği  maddelerinin  ve  alt  gruplarıın  puan  ortalamaları 

Tablo4.6’da görülmektedir. Ortalamaların 3 puan veya altında olması negatif tutumu, 

3 puanın üzerinde olması pozitif tutumu ifade etmektedir.

Özel  Eğitim  Gereksinimi  alt  grubunda  diyabetli  hastaların,  tedavi  ve 

bakımlarında  görev  alan  diyabet  ekibi  üyelerinin  konuları  ile  ilgili  özel  bir  eğitim 

almaları  ve  uzmanlaşmaları  konusunda  neler  düşündüğü  sorgulanmıştır.  Maddelerin 

puan  ortalamaları  incelendiğinde  bütün  madde  puanlarının  ve  alt  grup  total  puanın 

yüksek  düzeyde  pozitif  tutumu gösterdiği  ve  hastaların  sağlık  bakımı  çalışanlarının 

diyabetle  ilgili  özel  bir  eğitime  ve  uzmanlaşmaya  gereksinimleri  olduğu konusunda 

pozitif tutum taşıdıkları anlaşılmaktadır.

Hasta Uyumuna Karşı Tutum  alt grubunda diyabet tedavisi ve kontrolü için 

diyabetlilerin bireysel yönetime bakışı, rol ve sorumluluklarını algılama ve kabul etme 
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düzeyleri değerlendirilmektedir. Bu alt grupta yer alan 6 ifadenin 5’inde hastalar pozitif 

tutum göstermekte iken, “Hastalara diyabet komplikasyonlarından bahsetme, önerilen 

tedaviye  uyumları  konusunda  onları  ürkütecektir”  maddesinde  negatif  tutum 

göstermektedir. Alt grup total puanı ise pozitif tutum göstermektedir. 

Tip 2 Diyabetin Ciddiyeti   alt grubundaki üç maddeye verilen yanıt negatif 

tutum göstermektedir. Alt grup total puanı ise negatif tutum anlatmaktadır.

Kan  Glukoz  Kontrolü  ve  Kompilkasyonlar   alt  grubu  incelendiğinde 

hastaların tutumlarını sorgulayan kan glukoz kontrolü ve komplikasyonlar alt grubunda 

bulunan 4 maddenin ve alt grup total puanın pozitif tutum ifade etmektedir. 24’üncü 

maddede daha düşük pozitif tutum göstermektedir.

Hastanın Yaşamına Diyabetin Etkisi bir diğer gruptur. Bu gruptaki maddeler 

alt grup başlığına uygun olarak diyabetli bireylerin yaşamları üzerine diyabetin etkisi 

hakkında  tutumları  sorgulamaktadır.  Alınan  yanıtlar  çalışma  grubumuzdaki 

diyabetlilede genel olarak pozitif tutuma işaret etmektedir. 21.maddede yüksek düzeyde 

pozitif tutum görülmektedir. 

Madde puanları alt grup düzeyinde genel olarak değerlendirildiğinde ise total 

puanın pozitif tutumu ifade ettiği görülmektedir.

Hasta  Otonomisine  Karşı  Tutum alt  grubunda  hastaların  bireysel 

yönetimlerinde sorumluluk üstlenmekten kaçınarak tek söz sahibi olarak sağlık ekibini 

seçme eğilimleri, bağımsız öz-bakım rolünü üstlenmek ve bu konuda eğitilmek ile ilgili 

tutumları  değerlendirilmektedir.  Diyabetlilerin  öz-bakımlarını  bağımsız  olarak 

sürdürmeleri  için  eğitimin gerekliliğini  anlatan 3.ve 33.maddelere  verdikleri  yanıtlar 

pozitif  tutum  göstermektedir.  Genel  olarak  bütün  maddeler  pozitif  tutum  işaret 

etmektedir. Alt grup total puanı ise yine pozitif tutumu göstermektedir. 

Ekip  Bakımına  Karşı  Tutum  alt  grubu  multidisipliner  diyabet  ekibi 

tarafından  takip  edilmek  konusunda  hastaların  tutumlarını  sorgulayan   4  maddeyi 

kapsamaktadır. Madde puan ortalamaları ve alt grup total puan ortalaması pozitif tutum 

ifade etmektedir.

51



Diyabet  tutum ölçeği  genel olarak değerlendirildiğinde ölçek total  puanının 

3.85±0.33 olduğu ve bu sonuç pozitif tutum göstermektedir.
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Tablo 4.6:Diyabet Tutum Ölçeği Puanlarının Ortalaması (N=120)

x ± Sd Median Min Max
Özel Eğitim Gereksinimi
D.1.Sağlık bakımı çalışanlarının etkili diyabet 
tedavisi uygulamak için özel bir eğitim almaları 
gerekir.

4.41 0.97 5 1 5

D.8.Bireysel diyabet bakımını öğreten hemşire ve 
diyetisyenlerin, kendilerinin de eğitim ve 
danışmanlık becerilerini öğrenmeleri önemlidir.

4.40 0.78 5 1 5

D.9.Diyabet bakımı hızlı bir değişim geçirdiği 
için, sağlık bakım çalışanlarına diyabet hakkında 
öğrenmeyi sürdürmeleri şartı getirilmelidir.

4.48 0.79 5 1 5

D.13.Diyabetli bireyleri tedavi eden sağlık bakımı 
çalışanları, hastaları ile iyi iletişim kurmaları 
konusunda eğitilmelidir.

4.38 0.92 5 1 5

D.26.Diyabet konusunda özel eğitimi olan 
hemşire ve diyetisyenler hastalara daha iyi bakım 
verirler.

4.38 0.76 4.50 1 5

D.28.Diyabet eğitimcileri başarılı olmak için 
eğitimci olma konusunda çok şek öğrenmelidir.

4.50 0.67 5 1 5

D.30.Sağlık bakımı çalışanlarının diyabet eğitimi, 
yaşlılık diyabetini de kapsamalıdır.

4.25 0.75 4 2 5

Alt Grup Total Puanı 4.40 049 4.42 2.86 5
Hasta Uyumuna Karşı Tutum
D.4.Diyabetli bireylerin yaşamlarındaki en önemi 
şey, diyabetlerini kontrol altına almaktır.

4.30 0.99 5 1 5

D.15.Diyabetli birey işbirliği yapmaz ve önerilen 
tedaviye uymazsa sağlık bakımı çalışanlarının 
onlar için yapabileceği fazla bir şey yoktur.

4.17 1.00 4 1 5

D.19.Önerilen diyabet tedavisini uygulamayan 
bireyler diyabetin kontrolüne ilişkin bakıma 
aslında önem vermemektedirler.

3.25 1.25 3 1 5

D.22.Hastalara diyabet komplikasyonlarından 
bahsetme, önerilen tedaviye uymaları konusunda 
onları ürkütecektir.

2.92 1.32 2 1 1

D.27.Diabetik gençlerin ebeveynleri, çocuklarının 
kendilerine nasıl baktıkları ile yakından 
ilgilenmelidirler.

4.41 0.79 5 1 5

D.29.Diyabet bakımı hakkındaki kararlar doktor 
tarafından verilmelidir.

4.32 0.47 4 1 5

Alt Grup Total Puanı 3.89 0.51 3.91 2.17 5
Tip 2 Diabetin Ciddiyeti
D.5.Yalnızca diyetle kontrol edilebilen diyabet 
oldukça hafif bir hastalıktır

2.94 1.34 3 1 5

D.6.İnsüline bağımlı olmayan diyabet, insüline 
bağımlı diyabetten daha hafif bir hastalıktır.

2.48 1.25 2 1 5

D.12.Diyabetleri yalnızca diyetle tedavi edilen 
bireylerin, diyabetin uzun dönem 
komplikasyonlarına yakalanma konusunda 
endişelenmelerine gerek yoktur.

2.66 1.16 2 1 5

Alt Grup Total Puanı 2.69 0.92 2.66 1 5

53



Tablo 4.6’nın devamı x ± Sd Median Min Max

Kan Glukoz Kontrolü ve Komplikasyonlar
D.10.Kan şekeri kontrolü kötü olan diyabetli 
bireylerde, kan şekeri kontrolü iyi olan bireylere 
kıyasla diyabet komplikasyonlarının gelişme 
olasılığı daha fazladır.

4.12 0.96 4 1 5

D.17.Kan şekerinin iyi kontrolü, diyabetin uzun 
dönemdeki komplikasyonlarını azaltacaktır.

4.30 0.96 5 1 5

D.24.Kan şekerini istenen düzeyde tutmak için 
uğraşmanın yararı yoktur, çünkü diyabetin 
komplikasyonları nasıl olsa ortaya çıkacaktır.

3.60 1.32 4 1 5

D.34.Kan şekerinin uzun bir süre yüksek olması 
ile uzun dönem diyabet komplikasyonlarının 
gelişmesi arasında ilişki vardır.

4.30 0.68 4 2 5

Alt Grup Total Puanı 4.08 0.61 4 2.5 5
Hastanın Yaşamına Diabetin Etkisi
D.2.Diyabetli olma, bireyin yaşama bakışını 
değiştirir.

3.65 1.28 4 1 5

D.11.Diyabet tedavisi moral bozucudur. 3.35 1.24 4 1 5
D.14.Diyabet, diyabetli bireyin yaşamının hemen 
hemen her anını etkiler.

3.90 1.19 4 1 5

D.18.Diyabetin psikolojik etkisi oldukça azdır. 3.47 1.20 4 1 5
D.21.Diyabet çok ciddi bir hastalıktır. 4.21 1.00 4 1 5
Alt Grup Total Puanı 3.71 0.63 3.80 2 5
Hasta Otonomisine Karşı Tutum
D.3.Diyabetli bireylere, kendi kendine bakım 
yöntemlerini nasıl seçmeleri ve yapmaları 
gerektiği öğretilmelidir.

4.46 0.70 5 1 5

D.7.Diyabetli birey, diyabet tedavisi ile ilgili 
olarak neler yapması gerektiğini belirlemelidir.

4.35 0.75 4 1 5

D.25.Diyabetli hastaların, kan şekerlerini kontrol 
altında tutmak için ne kadar çaba göstereceklerine 
karar verme hakları vardır.

3.60 1.16 4 1 5

D.31.Günlük diyabet bakımı konusunda önemli 
kararlar diyabetli birey tarafından verilmelidir.

3.27 1.21 4 1 5

D.33.Diyabetli birey kendi bakımında sorumluluk 
alabilmek için hastalığını çok iyi öğrenmelidir.

4.63 0.57 5 1 5

Alt Grup Total Puanı 4.06 0.49 4 2.40 5
Ekip Bakımına Karşı Tutum
D.16.Doktorlar, diyabet bakımı konusunda 
hastaları yeterince bilgilendirmek için, hemşire ve 
diyetisyenlerin yardımına gereksinim duyarlar.

4.27 0.87 4 1 5

D.20.Doktorlar diyabetli bireyleri diyetlerinde 
yardımcı olması için bir diyetisyene 
göndermelidir.

4.38 0.75 4 1 5

D.23.Doktorların, diyabetli hastayı tedavi etme 
konusunda hemşire ve diyetisyenlerin yardımına 
ihtiyaçları yoktur.

3.68 1.34 4 1 5

D.32.Doktorlar diyabetli bireyi, hastalığını 
öğrenmesine yardımcı olması için eğitimci 
hemşireye göndermelidir.

4.05 0.99 4 1 5

Alt Grup Total Puanı 4.10 0.65 4.25 2.25 5
Diabet Tutumu Ölçeği Total Puanı 3.85 0.33 3.89 2.77 4.63
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4.5.2.Sosyodemografik Özellikler İle  Diyabet Tutum Ölçeği  Arasındaki  İlişkinin 

Değerlendirilmesi

Tablo  4.7:Yaş,  Tanı  Süresi  İle  Diyabet  Tutumu  Arasındaki  İlişkinin 

Değerlendirilmesi (N=120)

Yaş Tanı Süresi
r p r p

Özel Eğitim Gereksinimi -0.030 0.75 0.15 0.11
Hasta Uyumuna Karşı Tutum -0.043 0.64 0.065 0.49
Tip 2  Diabetin Ciddiyeti -0.010 0.91 0.089 0.35
Kan Glukoz Kontrolü ve Komplikasyonlar -0.297 0.001 -0.092 0.33
Hastanın Yaşamına Diabetin Etkisi -0.194 0.035 -0.039 0.68
Hasta Otonomisine Karşı Tutum -0.008 0.93 -0.019 0.83
Ekip Bakımına Karşı Tutum -0.183 0.047 -0.017 0.86
Diabet Tutumu Ölçeği Total Puanı -0204 0.027 0.038 0.69

Hastaların yaşı ve ilk diyabet tanı süresi ile diyabet tutumu arasındaki ilişki 

değerlendirildiğinde Tablo 4.7’deki sonuçlar elde edilmiştir. Yaşlılarda diyabet tutum 

puanı  azalmaktadır.  Bu sonuca  göre  gençlerde  diyabet  tutum puanı  daha  yüksektir. 

Diyabet tanı süresi ile diyabet tutumu arasında önemli bir ilişki bulunmamaktadır.

Tablo 4.8: Diyabet Tutumlarının Cinsiyete Göre Değerlendirilmesi (N=120)
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Kadın Erkek
X ± Sd X ± Sd t p

Özel Eğitim Gereksinimi 4.35 0.48 4.45 0.50 -1.032 0.30
Hasta Uyumuna Karşı Tutum 3.80 0.51 4.02 0.48 -2.82 0.005
Tip 2 Diabetin Ciddiyeti 2.80 0.94 2.70 0.91 0.62 0.5
Kan Glukoz Kontrolü ve 

Komplikasyonlar

4.11 0.62 4.05 0.61 0.51 0.6

Hastanın Yaşamına Diabetin 

Etkisi

3.80 0.61 3.72 0.66 -0.029 0.9

Hasta Otonomisine Karşı 

Tutum

4.04 0.43 4.09 0.55 -0.55 0.5

Ekip Bakımına Karşı Tutum 4.15 0.59 4.04 0.70 0.98 0.3
Diabet Tutumu Ölçeği Total 

Puanı

3.84 0.32 3.86 0.34 -0.28 0.7

Diyabet  Tutum  Ölçeği  puanları  cinsiyete  göre  değerlendirildiğinde 

Tablo4.8’deki  sonuçlar  elde  edilmiştir.  Hasta  uyumuna  karşı  tutum  konusunda 

erkeklerin, kadınlara göre daha pozitif tutuma sahip oldukları görülmektedir. Diğer alt 

gruplarda anlamlı bir fark bulunmamıştır.

Tablo 4.9: Diyabet Tutumlarının Medeni Duruma Göre Değerlendirilmesi (N=120)

Evli Bekar 
X ± Sd X ± Sd t p

Özel Eğitim Gereksinimi 4.39 0.52 4.41 0.44 -0.24 0.8
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Hasta Uyumuna Karşı Tutum 3.89 0.50 3.89 0.53 0.028 0.9
Tip 2 Diabetin Ciddiyeti 2.80 1.02 2.65 0.72 0.40 0.6
Kan Glukoz Kontrolü ve 

Komplikasyonlar

3.98 0.62 4.27 0.57 -2.57 0.01

Hastanın Yaşamına Diabetin 

Etkisi

3.67 0.60 3.80 0.69 -1.21 0.2

Hasta Otonomisine Karşı 

Tutum

4.05 0.50 4.08 0.48 -0.251 0.7

Ekip Bakımına Karşı Tutum 4.08 0.61 4.12 0.72 -0.30 0.7
Diabet Tutumu Ölçeği Total 

Puanı

3.83 0.34 3.89 0.31 -0.99 0.3

Diyabet  Tutum  Ölçeği  puanları  medeni  duruma  göre  değerlendirilmesinde 

Tablo4.9’daki  sonuçlar  elde  edilmiştir.  Kan glukoz  kontrolü  ve  komplikasyonlar  alt 

grubu ile medeni durum arasında istatistiksel  olarak anlamlı fark belirlenmiştir.  Kan 

glukoz kontrolü ve komplikasyonlar konusunda bekarların, evlilere göre daha pozitif 

tutuma  sahip  oldukları  görülmektedir.  Diğer  alt  gruplarda  anlamlı  bir  fark 

bulunmamıştır.

                                                             

Tablo  4.10:  Diyabet  Tutumlarının  Eğitim  Düzeylerine  Göre  Değerlendirilmesi 

(N=120)

Eğitim
Orta Okul 
Mezunu

Lise Mezunu Üniversite 
Mezunu

x ± sd x ± sd x ± sd F P
Özel Eğitim Gereksinimi 4.33 0.45 4.45 0.51 4.42 0.51 0.51 0.5
Hasta Uyumuna Karşı 3.89 0.51 3.92 0.52 3.87 0.51 0.13 0.8

57



Tutum
Tip 2 Diabetin Ciddiyeti 2.73 1.03 2.71 0.89 2.66 0.89 0.069 0.9
Kan Glukoz Kontrolü ve 

Komplikasyonlar

3.98 0.61 4.12 0.47 4.14 0.72 0.63 0.5

Hastanın Yaşamına Diabetin 

Etkisi

3.64 0.63 3.75 0.71 3.73 0.57 0.32 0.7

Hasta Otonomisine Karşı 

Tutum

4.00 0.50 4.07 0.54 4.10 0.43 0.44 0.6

Ekip Bakımına Karşı Tutum 3.93 0.65 4.13 0.63 4.18 0.65 1.60 0.2
Diabet Tutumu Ölçeği Total 

Puanı

3.78 0.34 3.87 0.33 3.87 0.34 0.81 0.4

Hastaların eğitim durumlarına göre diyabet tutum puanları  arasında anlamlı 

fark saptanmamıştır. 
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Tablo 4.11: Diyabet Tutumlarının Mesleki Duruma Göre Değerlendirilmesi (N=120)

Meslek
Ev Kadını Emekli Memur İşçi Diğer
x ± sd x ± sd x ± sd x ± sd x ± sd F P

Özel Eğitim Gereksinimi 4.41 0.49 4.37 0.51 4.41 0.37 4.24 0.70 4.47 0.50 0.40 0.8
Hasta Uyumuna Karşı Tutum 4.07 0.39 3.82 0.48 3.82 0.53 3.95 0.57 3.81 0.61 1.41 0.2
Tip 2 Diabetin Ciddiyeti 2.79 1.02 2.66 0.89 2.60 0.88 2.66 1.11 2.72 0.87 0.16 0.9
Kan Glukoz Kontrolü ve Komplikasyonlar 3.91 0.51 4.00 0.66 4.04 0.60 4.16 0.81 4.48 0.50 3.34 0.01
Hastanın Yaşamına Diabetin Etkisi 3.75 0.63 3.57 0.62 3.65 0.57 3.98 0.75 3.82 0.68 1.041 0.3
Hasta Otonomisine Karşı Tutum 4.06 0.56 4.05 0.45 4.03 0.44 4.04 0.52 4.12 0.53 0.11 0.9
Ekip Bakımına Karşı Tutum 3.94 0.63 4.04 0.67 4.14 0.62 3.97 0.78 4.39 0.57 1.81 0.1
Diabet Tutumu Ölçeği Total Puanı 3.85 0.31 3.79 0.34 3.81 0.31 3.85 0.38 3.98 0.35 1.09 0.3

Tablo 4.11 incelendiğinde  kan glukoz kontrolü ve komplikasyonlar alt gruplarında mesleki durumlarına göre istatistiksel olarak 

anlamlı fark belirlenmiştir. Kan glukoz kontrolü ve komplikasyonlar konusunda ev kadınları başka meslek gruplarına göre daha az pozitif 

tutuma sahip oldukları belirlenmiştir.

Diyabetli  bireylerin  ekonomik durumu,  sağlık  sigortası,   sigara  ve alkol  kullanma durumlarına göre  DTÖ puanları  arasında 

anlamlı fark saptanmamıştır.
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Tablo  4.12:  Diyabet  Tutumlarının  Ekonomik  Duruma  Göre  Değerlendirilmesi 

(N=120)

Ekonomik Durum
İyi Kötü

x ± Sd x ± Sd t p
Özel Eğitim Gereksinimi 4.40 0.50 4.40 0.49 0.04 0.9
Hasta Uyumuna Karşı Tutum 3.89 0.50 3.90 0.52 -0.06 0.9
Tip 2 Diabetin Ciddiyeti 2.63 0.76 2.12 0.98 0.44 0.6
Kan Glukoz Kontrolü ve 

Komplikasyonlar

4.15 0.61 4.06 0.62 0.69 0.4

Hastanın Yaşamına Diabetin 

Etkisi

3.58 0.63 3.76 0.63 1.38 0.1

Hasta Otonomisine Karşı 

Tutum

4.13 0.47 4.03 0.50 0.93 0.3

Ekip Bakımına Karşı Tutum 4.00 0.61 4.13 0.66 -0.95 0.3
Diabet Tutumu Ölçeği Total 

Puanı

3.83 0.31 3.86 0.34 0.43 0.6

Tablo 4.13: Diyabet Tutumlarının Sigara İçme Durumuna Göre Değerlendirilmesi 

(N=120)
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Sigara 
Evet Hayır

x ± Sd x ± Sd t p
Özel Eğitim Gereksinimi 4.30 0.49 4.43 0.49 -1.28 0.2
Hasta Uyumuna Karşı Tutum 3.85 0.62 3.91 0.47 -0.56 0.5
Tip 2 Diabetin Ciddiyeti 2.81 0.88 2.65 0.94 0.82 0.4
Kan Glukoz Kontrolü ve 

Komplikasyonlar

4.03 0.59 4.10 0.62 -0.51 0.6

Hastanın Yaşamına Diabetin 

Etkisi

3.75 0.52 3.70 0.67 0.32 0.7

Hasta Otonomisine Karşı 

Tutum

4.01 0.50 4.08 0.49 -0.61 0.5

Ekip Bakımına Karşı Tutum 4.03 0.66 4.12 0.64 0.69 0.4
Diabet Tutumu Ölçeği Total 

Puanı

0.83 0.35 0.86 0.33 -0.43 0.6

Tablo  4.14:  Diyabet  Tutumlarının  Alkol  Kullanma  Durumlarına  Göre 

Değerlendirilmesi (N=120)

Alkol  
Evet Hayır

x ± Sd x ± Sd t p
Özel Eğitim Gereksinimi 4.38 0.66 4.40 0.49 -0.087 0.9
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Hasta Uyumuna Karşı Tutum 3.92 0.52 3.89 0.51 0.15 0.8
Tip 2 Diabetin Ciddiyeti 3.09 0.71 2.67 0.93 1.17 0.2
Kan Glukoz Kontrolü ve 

Komplikasyonlar

4.03 0.91 4.09 0.60 -0.22 0.8

Hastanın Yaşamına Diabetin 

Etkisi

3.88 0.39 3.70 0.64 0.71 0.47

Hasta Otonomisine Karşı 

Tutum

4.08 0.44 4.06 0.49 0.11 0.91

Ekip Bakımına Karşı Tutum 4.32 0.40 4.08 0.66 0.92 0.3
Diabet Tutumu Ölçeği Total 

Puanı

3.97 0.38 3.84 0.33 0.89 0.3

4.5.3.Hastalıkla İlişkili  Özellikler İle Diyabet Tutum Ölçeği Arasındaki İlişkinin 

Değerlendirilmesi

Tablo  4.15:  Diyabet  Tutumlarının  Ailede  Diyabet  Varlığına  Göre 

Değerlendirilmesi (N=120)

Ailede Diyabetli
Yok Var

x ± Sd x ± Sd t p
Özel Eğitim Gereksinimi 4.29 0.49 4.48 0.49 -2.05 0.04
Hasta Uyumuna Karşı Tutum 3.77 0.49 3.97 0.51 -2.10 0.03
Tip 2 Diabetin Ciddiyeti 2.63 0.89 2.72 0.96 -0.53 0.5
Kan Glukoz Kontrolü ve 4.21 0.58 3.98 0.63 2.1 0.04
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Komplikasyonlar
Hastanın Yaşamına Diabetin 

Etkisi

3.86 0.65 3.61 0.60 2.12 0.03

Hasta Otonomisine Karşı 

Tutum

4.01 0.50 4.11 0.48 -1.12 0.2

Ekip Bakımına Karşı Tutum 4.05 0.65 4.14 0.63 -.075 0.4
Diabet Tutumu Ölçeği Total 

Puanı

3.83 0.33 3.86 0.33 -043 0.6

Diyabet tutum puanları ailede diyabet varlığına göre karşılaştırıldığında özel 

eğitim gereksinimi ve hasta uyumuna karşı tutum alt gruplarında ailede diyabet varlığı 

olan  hastalar  pozitif  tutum  puanlarının  yükseldiği,  kan  glukoz  kontrolü  ve 

komplikasyonlar,  hastanın  yaşamına  diyabetin  etkisi  alt  gruplarında  ailede  diyabet 

varlığı olmayan hastaların pozitif tutum puanlarının yükseldiği belirlenmiştir.

     

Tablo  4.16:  Diyabet  Tutumlarının  Diyabet  Tedavi  Uyum  Düzeylerine  Göre 

Değerlendirilmesi (N=120)

Diyabet Tedavisinde uyum
Kötü Orta İyi 

x ± sd x ± sd x ± sd F P
Özel Eğitim Gereksinimi 4.46 0.45 4.30 0.48 4.48 0.64 1.49 0.2
Hasta Uyumuna Karşı 

Tutum

3.93 0.47 3.77 0.50 4.13 0.62 2.99 0.05

Tip 2 Diabetin Ciddiyeti 2.70 0.79 2.58 0.97 3.07 1.24 1.52 0.2
Kan Glukoz Kontrolü ve 

Komplikasyonlar

4.05 0.58 4.11 0.63 4.7 0.72 0.09 0.9

Hastanın Yaşamına Diabetin 

Etkisi

3.63 0.64 3.70 0.61 4.21 0.48 5.08 0.008

Hasta Otonomisine Karşı 

Tutum

4.13 0.48 3.94 0.47 4.17 0.47 2.44 0.09

Ekip Bakımına Karşı Tutum 4.11 0.67 3.99 0.62 4.53 0.47 4.09 0.01
Diabet Tutumu Ölçeği Total 3.86 0.31 3.77 0.33 4.09 0.32 5.45 0.005
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Puanı

Tablo 4.16 incelendiğinde hasta yaşamına diyabetin etkisi, ekip bakımına karşı 

tutum alt gruplarında ve diyabet tutum ölçeği total puanında diyabet tedavisine uyumu 

iyi olan grubun pozitif tutum gösterdiği belirlenmiştir.

          

Tablo  4.17:  Diyabet  Tutumlarının  İnsülin  Kullanma  Durumuna  Göre 

Değerlendirilmesi (N=120)

İnsülin   
Kullananlar

(n=83)
Kullanmayanlar

(n=37)
x ± Sd x ± Sd t p

Özel Eğitim Gereksinimi 4.40 0.50 4.40 0.46 -0.03 0.9
Hasta Uyumuna Karşı Tutum 3.80 0.56 3.98 0.36 1.18 0.2
Tip 2 Diabetin Ciddiyeti 2.67 0.93 2.73 0.91 0.32 0.7
Kan Glukoz Kontrolü ve 

Komplikasyonlar

4.09 0.63 4.07 0.59 -0.15 0.8

Hastanın Yaşamına Diabetin 

Etkisi

3.74 0.68 3.66 0.51 -0.61 0.5

Hasta Otonomisine Karşı 

Tutum

4.04 0.49 4.11 0.50 0.79 0.4

Ekip Bakımına Karşı Tutum 4.15 0.65 3.98 0.63 -1.27 0.2
Diabet Tutumu Ölçeği Total 

Puanı

3.85 0.34 3.85 0.31 -0.01 0.9
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Tablo 4.17 incelendiğinde insülin kullananlar ve kullanmayanlar ile diyabet 

tutumu arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır.

Tablo  4.18:  İnsülin  Enjeksiyon  Sayısı  İle  Diyabet  Tutumu  arasındaki  İlişkinin 

Değerlendirilmesi (N=120)

İnsülin Enjeksiyon Sayısı
r p

Özel Eğitim Gereksinimi 0.181 0.10
Hasta Uyumuna Karşı Tutum 0.228 0.40
Tip 2 Diabetin Ciddiyeti 0.016 0.88
Kan Glukoz Kontrolü ve Komplikasyonlar 0.281 0.011
Hastanın Yaşamına Diabetin Etkisi 0.207 0.62
Hasta Otonomisine Karşı Tutum 0.108 0.33
Ekip Bakımına Karşı Tutum 0.64 0.56
Diabet Tutumu Ölçeği Total Puanı 0.267 0.015

Tablo 4.18 incelendiğinde hergün insülin yapma sayısı arttıkça diyabet tutum 

puanının yükseldiği görülmüştür.
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Tablo  4.19:  Diyabet  Tutumlarının  Diyete  Uyum  Durumlarına  Göre 

Değerlendirilmesi (N=120)

Diyete Uyum
İyi Orta Kötü 

x ± sd x ± sd x ± sd F P
Özel Eğitim Gereksinimi 4.46 0.44 4.41 0.49 4.22 0.57 1.36 0.2
Hasta Uyumuna Karşı 

Tutum

3.89 0.48 3.93 0.48 3.73 0.67 0.94 0.39

Tip 2 Diabetin Ciddiyeti 2.75 0.90 2.67 0.96 2.66 0.89 0.083 0.9
Kan Glukoz Kontrolü ve 

Komplikasyonlar

4.06 0.61 4.13 0.54 3.93 0.88 0.66 0.5

Hastanın Yaşamına Diabetin 

Etkisi

3.60 0.60 3.76 0.65 3.80 0.64 0.90 0.4

Hasta Otonomisine Karşı 

Tutum

4.11 0.44 4.05 0.49 4.01 0.60 0.31 0.73

Ekip Bakımına Karşı Tutum 4.09 0.67 4.09 0.65 4.14 0.61 0.36 0.9
Diabet Tutumu Ölçeği Total 

Puanı

3.85 0.34 3.86 0.33 3.78 0.31 0.34 0.7

Diyabet  tutumlarının  diyete  uyma  durumlarına  göre  anlamlı  derecede  farklı 

olmadığı görülmüştür.
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Tablo  4.20:  Diyabet  Tutumlarının  Egzersiz  Yapma  Durumlarına  Göre 

Değerlendirilmesi (N=120)

Egzersiz
Yapmıyorum Yapıyorum

x ± Sd x ± Sd t p
Özel Eğitim Gereksinimi 4.25 0.57 4.49 0.44 2.86 0.06
Hasta Uyumuna Karşı Tutum 3.85 0.57 3.94 0.49 0.55 0.5
Tip 2 Diabetin Ciddiyeti 2.66 0.92 2.75 0.97 0.34 0.7
Kan Glukoz Kontrolü ve 

Komplikasyonlar

3.88 0.55 4.19 0.64 3.10 0.04

Hastanın Yaşamına Diabetin 

Etkisi

3.63 0.66 3.79 0.63 0.82 0.4

Hasta Otonomisine Karşı 

Tutum

3.94 0.55 4.13 0.44 1.67 0.1

Ekip Bakımına Karşı Tutum 0.83 0.70 4.22 0.62 4.87 0.009
Diabet Tutumu Ölçeği Total 

Puanı

3.72 0.35 3.93 0.31 4.80 0.009

Diyabetli bireylerin egzersiz yapma durumuna göre diyabet tutumları  Tablo 

4.20’de değerlendirilmiştir. Egzersiz yapan hasta grubunun daha yüksek pozitif tutuma 

sahip oldukları görülmüştür. Başka alt gruplarında anlamlı fark saptanmamıştır. 
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Tablo 4.21: Diyabet Tutumlarının Eğitim Programına Katılma Durumlarına Göre 

Değerlendirilmesi (N=120)

Diyabet Eğitimi 
Alan Almayan 

x ± Sd x ± Sd t p
Özel Eğitim Gereksinimi 4.45 0.48 4.33 0.51 0.34 0.1
Hasta Uyumuna Karşı Tutum 3.98 0.45 3.79 0.55 2.01 0.04
Tip 2 Diabetin Ciddiyeti 2.58 0.79 2.82 1.05 -1.44 0.1

Kan Glukoz Kontrolü ve 

Komplikasyonlar

4.17 0.59 3.98 0.63 1.76 0.08

Hastanın Yaşamına Diabetin 

Etkisi

3.83 0.66 3.58 0.59 2.18 0.03

Hasta Otonomisine Karşı 

Tutum

4.19 0.48 3.91 0.46 3.16 0.002

Ekip Bakımına Karşı Tutum 4.19 0.58 3.99 0.70 1.72 0.08
Diabet Tutumu Ölçeği Total 

Puanı

3.91 0.28 3.77 0.37 2.31 0.02

Diyabete ilişkin eğitim programına katılma durumlarına göre diyabet tutum 

puanları  incelendiğinde  Tablo  4.21’deki  gibi  sonuçlar  saptanmıştır.  Hasta  uyumuna 

karşı  tutum, hastanın yaşamına diyabetin etkisi  ve hasta otonomisine karşı  tutum alt 

gruplarında diyabetle  ilgili  eğitim  alan hastaların  daha yüksek pozitif  tutuma sahip 

oldukları belirlenmiştir.

Tablo 4.22: Diyabet Tutumlarının Hipoglisemi Sıklığına Göre Değerlendirilmesi 

(N=120)
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Son 1 Ayda Hipoglisemi Sıklığı 
Yok 1-3 kez ≥ 4 kez 

x ± sd x ± sd x ± sd F P
Özel Eğitim Gereksinimi 4.40 0.47 4.40 0.50 4.40 0.53 0.002 0.9
Hasta Uyumuna Karşı 

Tutum

3.86 0.42 3.95 0.63 3.89 0.53 0.30 0.7

Tip 2 Diabetin Ciddiyeti 2.66 0.88 2.60 0.97 2.84 0.97 0.60 0.5
Kan Glukoz Kontrolü ve 

Komplikasyonlar

4.08 0.62 4.16 0.64 4.00 0.57 0.52 0.5

Hastanın Yaşamına Diabetin 

Etkisi

3.57 0.58 3.78 0.67 3.90 0.64 2.90 0.05

Hasta Otonomisine Karşı 

Tutum

4.02 0.45 4.04 0.60 4.15 0.43 0.69 0.5

Ekip Bakımına Karşı Tutum 4.09 0.63 4.02 0.74 4.18 0.57 0.49 0.6
Diabet Tutumu Ölçeği Total 

Puanı

3.81 0.32 3.85 0.39 3.91 0.27 0.83 0.4

Tablo 4.23: Diyabet Tutumlarının Hiperglisemi Sıklığına Göre Değerlendirilmesi 

(N=120)

Son 1 Ayda Hiperglisemi Sıklığı 
Yok 1-3 kez ≥ 4 kez

x ± sd x ± sd x ± sd F P
Özel Eğitim Gereksinimi 4.40 0.52 4.40 0.37 4.40 0.56 0.002 0.9
Hasta Uyumuna Karşı 3.88 0.45 3.94 0.43 3.86 0.67 0.23 0.9

69



Tutum
Tip 2 Diabetin Ciddiyeti 2.63 0.94 2.78 0.84 2.70 1.00 0.27 0.7
Kan Glukoz Kontrolü ve 

Komplikasyonlar

4.02 0.64 4.21 0.62 4.06 0.56 0.96 0.3

Hastanın Yaşamına Diabetin 

Etkisi

3.53 0.59 3.83 0.59 3.92 0.67 4.05 0.009

Hasta Otonomisine Karşı 

Tutum

4.07 0.52 4.06 0.40 4.05 0.54 0.016 0.9

Ekip Bakımına Karşı Tutum 4.05 0.65 4.08 0.66 4.20 0.65 0.52 0.5
Diabet Tutumu Ölçeği Total 

Puanı

3.80 0.33 3.90 0.29 3.88 0.37 1.27 0.2

Tablo 4.23 incelendiğinde hasta yaşamına diyabetin etkisi alt grubunda son 1 

ayda  ≥ 4  kezden  fazla  hiperglisemi  yaşayanların  daha  yüksek  pozitif  tutuma  sahip 

oldukları belirlenmiştir. Diğer alt gruplarda anlamlı bir fark bulunmamaktadır.

Hastaların  insülin  uygulama tekniği  ile  ilgili  eğitim alma,  insülin  kullanma 

zamanı, doktora başvurma sıklığı, diyete uyumu, diyabet hakkında yeterli eğitim alma 

düşüncesi, daha fazla diyabet eğitim isteği ve hipoglisemi, OAD ilaç kulanım durumu 

ve  kronik  komplikasyonların  varlığına  göre  DTÖ  puanları  arasında  anlamlı  fark 

saptanmamıştır. 

Tablo 4.24: Diyabet Tutumlarının Hastalık Tipine Göre Değerlendirilmesi (N=120)

Tip 1 Tip 2
x ± Sd x ± Sd t p

Özel Eğitim Gereksinimi 4.44 0.50 4.36 0.47 0.92 0.3
Hasta Uyumuna Karşı Tutum 3.90 0.58 3.89 0.43 0.02 0.9
Tip 2 Diabetin Ciddiyeti 2.73 0.98 2.65 0.87 0.49 0.6
Kan Glukoz Kontrolü ve 

Komplikasyonlar

4.25 0.59 3.91 0.59 3.1 0.002

Hastanın Yaşamına Diabetin 

Etkisi

3.84 0.68 3.59 0.56 2.1 0.03
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Hasta Otonomisine Karşı 

Tutum

4.06 0.50 4.06 0.49 -0.03 0.9

Ekip Bakımına Karşı Tutum 4.20 0.66 3.99 0.62 1.7 0.08
Diabet Tutumu Ölçeği Total 

Puanı

3.92 0.34 3.78 0.31 2.2 0.02

Diyabet tipine göre diyabet tutumları değerlendirildiğinde Tip 1 diyabet hastaları 

kan glukoz kontrolü ve komplikasyonlar, hasta yaşamına diyabetin etkisi alt gruplarında 

daha pozitif tutum belirlenmiştir. Diyabet Tutum Ölçeği Total Puanı da Tip 1 diyabetli 

hastalarda Tip 2 diyabet hastalarına göre daha yüksektir. 
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4.5.4.Metabolik Kontrol Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Tablo 4.25: Metabolik Kontrol Düzeyleri ile Diyabet Tutumu Arasındaki İlişkinin 

Değerlendirilmesi (N=120)

Açlık Kan 
Şekeri

Tokluk Kan 
Şekeri

HbA1C Beden Kitle 
İndeksi

r p r p r p r p
Özel Eğitim Gereksinimi -0.09 0.29 -0.12 0.19 -0.12 0.17 -0.05 0.55
Hasta Uyumuna Karşı 

Tutum

-0.01 0.90 -0.01 0.91 -0.02 0.81 -0.09 0.31

Tip 2 Diabetin Ciddiyeti -0.07 0.39 0.04 0.63 -0.09 0.30 0.06 0.52
Kan Glukoz Kontrolü ve 

Komplikasyonlar

-0.05 0.57 0.02 0.81 0.06 0.49 -0.25 0.007

Hastanın Yaşamına 

Diabetin Etkisi

0.16 0.06 0.25 0.006 0.15 0.10 -0.08 0.40

Hasta Otonomisine Karşı 

Tutum

-0.15 0.10 -0.16 0.08 -0.05 0.60 -0.13 0.16

Ekip Bakımına Karşı 

Tutum

-0.15 0.10 -0.03 0.71 -0.09 0.35 -0.17 0.06

Diabet Tutumu Ölçeği 

Total Puanı

-0.08 0.35 0.039 0.67 -0.04 0.65 -0.020 0.03

Metabolik  kontrol  düzeyleri  ile  diyabet  tutumu  arasındaki  ilişki 

değerlendirildiğinde  açlık  kan  şekeri  ve  HbA1C düzeyi  ile  diyabet  tutumu arasında 

önemli ilişki  belirlenmemiştir.  Tokluk kan şekeri  ile diyabet  tutumu arasında pozitif 

ilişki vardır. Tokluk  kan şekeri yükseldikçe diyabet tutum puanıda yükselmektedir. 

Beden  kitle  indeksi  yükseldiği  zaman  diyabet  tutum  puanı  negatife  doğru 

ilerlemektedir. Başka deyişle obez kişilerde diyabet tutum puanı daha düşüktür. 
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5.TARTIŞMA

Bu  araştırma  basit  rastgele  örneklem  yöntemiyle  seçilen  İ.Ü.İstanbul  Tıp 

Fakültesi  Endokrinoloji  Anabilim  Dalı  Diyabet  Polikliniğine  başvuran  araştırmaya 

katılmayı kabul eden 120 hastayla gerçekleşmiştir. Bu hastaların 60’ı Tip 1, 60’ı Tip 2 

diyabetli  hasta  grubu olmuştur.  Elde  edilen  verilen  literatür  bilgilerinin  ışığı  altında 

tartışılmıştır. Diyabet tutum Ölçeği (DTÖ) Amerika’da ulusal bir komisyon tarafından 

hazırlanmış  ve  çok  sayıda  çalışmada  kullanılmıştır.  1999’da  Özcan  tarafından 

Türkçe’ye  çevrilmiştir.  Diyabet  Tutum  Ölçeği  (DTÖ)  diyabete  ilişkin  tutumların 

değerlendirilmesini sağlayarak diyabet yönetiminde karşılaşılan, diyabetlinin tutum ve 

inançlarından  kaynaklanan  sorunları  açıklayabilmektedir.  Birçok  araştırma  ile  hasta 

tutumları ve inançlarının sağlık davranışı üzerinde önemi gösterilmiştir. Hasta inançları, 

tutumları  ve  davranışları  kültürel  ve  sosyoekonomik  faktörlerden  etkilenmektedir. 

Kültürün  sağlık  inançları,  tutumları  ve  davranışlar  üzerinde  etkisi  diyabet  tedavisi 

üzerinde önemli etkisi vardır.

5.1.Sosyodemografik Özelliklerin Değerlendirilmesi

Çalışmamıza dahil olan 120 diyabetli hastanın cinsiyet özelliklerine bakıldığında 

hastaların % 50’sinin kadın olduğu, % 50’sinin erkek olduğu saptanmıştır (Tablo 4.1). 

Diyabetin  cinsiyete  göre  dağılımı  toplumdan  topluma  değişiklik  gösterebilmesine 

rağmen önemli bir farklılık bilinmemektedir. Çelik’in (47) yapmış olduğu araştırmada 

erkeklerin oranı % 62.6, kadınların oranı ise % 37.4’dür. Anderson ve arkadaşlarının 

(16) yapmış olduğu araştırmada çalışma grubunun çoğu (%59’u) kadınlardır. Johnson 

ve arkadaşlarının (57) yapmış olduğu çalışmada hastaların çoğunu (% 69.7) kadınlar 

oluşturmuştur.  Gelişme  sürecinde  olan  toplumlarda  hastalık  kadınlarda  daha  sık 

görüldüğü halde, gelişmiş toplumların çoğunda önemli cinsiyet farkı bildirilmemiştir.
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Diyabetin yönetimi ve kontrolünde hastanın eğitimi ve kültürel düzeyi büyük 

önem taşımaktadır.  Özellikle eğitim seviyesi düşük toplumlarda, kronik hastalıklarda 

hastanın eğitim eksikliğinden gelen tedaviye uyum ve semptomları yaşama biçimindeki 

zorluklar  çok  aşikardır.  Çalışma  grubunun  % 45’i  üniversite,  % 42’si  lise,  % 33’ü 

ortaokul mezunu olarak bulunmuştur (Tablo 4.1).

Grubumuzun eğitim düzeyinin iyi olmasının nedeni Diyabet Tutum Ölçeğinin en 

az  ortaokul  mezunlarına  uygulanabilir  olmasıdır.  Çelik’in  yapmış  olduğu  çalışmada 

hastaların % 74.8’i üniversite mezunu olarak belirlenmiştir (47).

Diyabetli  olguların  hepsinin  ekonomik  durumlarının  “orta”  ve  “iyi”  olarak 

görülmüştür  (Tablo  4.1).  Özcan  (76)  ve  Çelik  (47)  tarafından  yapılan  çalışmalarda 

benzer  sonuçlar  elde edilmiştir.  Çalışma grubundaki  hastaların  büyük çoğunluğunun 

sağlık  güvencesi  vardır  (Tablo  4.1).  Bunun  nedeni  araştırmanın  yapıldığı  merkezde 

emekli  sandığı  ve  SSK’nın  kabul  ediliyor  olmasıdır.  Bu  oranın  yüksek  olmasının, 

diyabet  yönetiminde  ve  düzenli  kontrollerin  sürdürülmesinde  olumlu  yönde 

etkileyebileceği  düşünülmektedir.  Çelik’in  (47)  yapmış  olduğu  çalışmada  benzer 

sonuçlar  elde  edilmiştir.  Olguların  mesleki  dağılımları  incelendiğinde  %  29’unun 

emekli, % 22’sinin memur olduğu görülmüştür (Tablo 4.1). Bunun nedeni araştırmanın 

yapıldığı merkezde Emekli sandığı ve SSK’nın kabul ediliyor olmasıdır.

Diyabet kontrol hedeflerine ulaşmak için öngörülen kriterlerden biri de sigara 

kullanımının  bırakılması  ve  alkol  kullanımının  azaltılmasıdır.  Her  iki  risk  faktörü 

açısından çalışma grubu değerlendirildiğinde sigara kullanma oranının % 26.7,  alkol 

kullanım  oranı  %  5.8  olduğu  görülmektir  (Tablo  4.2).  Türkiye’de  yapılan  çeşitli 

çalışmalarda  sigaranın  kullanma  oranının  %  50-71  arasında  olduğu  bildirilmektedir 

(76). Diyabetli hastalarda yapılan çalışmalarda ise sigara kullanımı % 18-33 oranında 

bulunmuştur (76).

Çelik’in  yapmış  olduğu  araştırmada  sigara  kullanma  oranının  %  22,  alkol 

kullanma oranının ise % 22.8 olduğu gösterilmiştir (47). Sonuçlarımız literatür bilgileri 

ile karşılaştırıldığında çalışma grubumuzdaki sigara içme oranının, diyabetli gruplara 

ilişkin  sonuçlara  benzerlik  gösterdiği  toplum  oranlarına  göre  düşük  olduğu 
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görülmektedir.  Diyabetli  bireyler  diyabet  kontrolleri  sırasında  sigara  kullanımı 

yönünden  değerlendirilmeli  ve  belirli  merkezlerde  sürdürülen  sigara  bırakma 

programlarına katılım için desteklenmelidir.

Hastaların akut komplikasyonlardan son bir  ayda hipoglisemi yaşamayanların 

oranı % 46.7, hiperglisemi yaşamayanların oranı ise % 46.7 bulunmuştur (Tablo 4.4).

Grubumuzda  diyete  orta  derecede  uyumun  %  56.7  olması  akut 

komplikasyonların  görülme  oranını  biraz  azalttığı  görülmüştür.  Çelik’in  yaptığı 

araştırmada (47) diyete orta derecede uyumun % 56.1 olması akut komplikasyonların 

görülme oranının düşüklüğünü daha fazla desteklemektedir. Özcan’ın yaptığı çalışma 

(76)  diyetlerinde  uyumsuz  olan  hastaların  kan  şekeri  kontrollerinin  kötü  olduğunu 

göstermektedir. Hastalara bireysel yönetim eğitiminde hiperglisemi ve hipoglisemiden 

korunma, tedavi ve diyete uyum öğretilmelidir. 

Nagelkert ve arkadaşlarının (64) yaptığı çalışmada glisemik kontrolün ve diyete 

uyumun çok az olduğundan dolayı  hastaların  çok  fazla  hiperglisemi ve  hipoglisemi 

yaşadığı ortaya çıkmıştır.

Marthamıtchell  ve  arkadaşlarının  (45)  yapmış  olduğu  araştırmada  genç 

diyabetiklerin sağlığını daha az önemsemesi, diyet ve tedaviye daha az uydukları için 

kronik hiperglisemi ile birlikte sık hipoglisemi gelişmiştir.

120 diyabetli  olguda  kronik komplikasyonların  sıklığı  araştırıldığında grubun 

hipertansiyondan (16.7) sonra en çok retinopatinin (% 10.0) görüldüğü belirlenmiştir 

(Tablo  4.4).  Amerika  Birleşik  Devletlerinde  hem  hipertansiyon  hem  de  diyabetin 

birlikte görülme oranı % 0.08’dir (76). Türkiye’de 50 yaş üzeri toplumda % 40, bütün 

yaşlarda  %  20  oranında  yaklaşık  12  milyon  hipertansif  olduğu  araştırmalarda 

bulunmuştur (47).

Özcan’ın (96) yapmış olduğu çalışmada hipertansiyondan (% 40) sonra en çok 

retinopatinin (%39) görülmüştür. Bir başka çalışmada  çalışma kapsamındaki diyabetli 

grubun  %  39’unda  retinopati  oludu  belirlenmiştir  (52).  Çalışmamızda  retinopati 
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oranının kronik komplikasyonlarda hipertansiyondan sonra yüksek olduğu görülse de, 

literatür  sonuçları  ile  karşılaştırdığımızda  retinopati  grubumuzda  daha  düşük 

bulunmuştur.  Çalışma  yaptığımız  merkezde  hastaların  göz  muayeneleri  yapılıyor 

olmasının sonuçların düşüklüğüne neden olabileceği düşünülmektedir.

5.2.Hastalıkla İlgili Özelliklerin Değerlendirilmesi

Çalışmamızda,  ailesinde  diyabet  olanların  %  55  oranında  ve  ailedeki 

diyabetlilerin  hastaya  yakınlık  derecesinin  % 33.5  oranında  birinci  derece  akrabalar 

olduğu saptanmıştır (Tablo 4.3). Diyabetli hastaların ailelerinde başka diyabetlilerinde 

bulunması,  diyabetin  genetik  yatkınlığından  kaynaklanmaktadır.  Özcan’ın  (76) 

çalışmasında  aile  diyabet  öyküsü  %  62.7,  Çelik’in  (47)  çalışmasında  ise  %  70.7 

bulunmuştur. 

Çalışmamızda insülin uygulama aracı olarak en fazla kalem (%61.7) kullanıldığı 

bulunmuştur  (Tablo  4.3).  Kalem  enjektörler,  enjektör  kullanmaktan  korkan,  görme 

problemi  olan,  günlük  yaşamı  hareketli  olan  diyabetlilerde  kolay  taşınabilirliği 

açısından  tercih  edilen  insülin  uygulama aracıdır.  Çalışma  yapılan  merkezde  kalem 

enjektörleri  ücretsiz  olarak verilmesi  ve  diyabet  hemşiresinin kalem eğitimi yapıyor 

olması da tercih sebeplerinden olabilir.

Çalışmamızda  olguların  %  53.3’ünün  diyabet  eğitimi  aldığı  tespit  edilmiştir 

(Tablo  4.3).  Andersonun  (16)  çalışmasında  eğitim  alma  oranı  %60,  Çelik’in  (47) 

çalışmasında % 62.6, Özcan’ın (76) araştırmasında % 41 bulunmuştur.

Robert ve arkadaşlarının (86) yaptığı çalışmada hastaların % 72’sinin diyabetle 

ilgili  eğitim aldığı  belirlenmiştir.  Buna  rağmen  hemen  hemen  aynı  oranda  hastanın 

(%73) diyabet ile ilgili ek bir eğitim almak isteğini belirtmiştir. Eğitim ve psikososyal 

girişimlerin  etkinliğini  değerlendiren  çalışmada  hasta  eğitiminin  hastaların  bilgi  ve 

becerilerinin, psikososyal uyumun arttırılmasında önemli olduğu saptanmıştır. 

Funnel ve arkadaşlarının (45) diyabetli üniversite öğrencilerinde diyabetli hasta 

eğitimi  programının  etkinliğini  değerlendirmek  üzere  yaptıkları  çalışmada  hasta 
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eğitiminin metabolik kontroldeki önemi vurgulanmıştır. Başka bir çalışmada ise eğitim 

sonrası  hastaların  hastalıklarını  daha  iyi  kabullenerek  anksiyete  ve  depresyonlarında 

azalma olduğu gösterilmiştir (48). 

Diyabet  gibi  kronik  bir  hastalığın  takibinde  ilaç  tedavisinin  yanı  sıra  hasta 

eğitimi  ve  tedaviye  uyum ayrı  bir  önem kazanmaktadır.  Diyabetli  hasta  eğitiminin 

bakımın önemli bir parçası olması ve tüm hastalar için önerilmesine rağmen örneklem 

gurubumuzu oluşturan hastaların % 46.7’sinin eğitim almadığı görülmüştür.

Hastanın  tedavi  programına  uyumu,  metabolik  kontrolün  sağlanması  ve 

dolayısıyla  kronik  komplikasyonların  önlenmesinde  önemlidir  ve  istenilen  düzeyde 

uyum,  eğitim  yoluyla  sağlanabilir.  Çalışmamızda  medikal  tedaviye  uyumun  “iyi” 

olduğunu ifade edenlerin oranı % 44.2, “orta” olduğunu ifade edenlerin oranı ise % 

41.7’dir (Tablo 4,3). 

Çelik’in  (47)  çalışmasında  iyi  olduğunu  ifade  edenlerin  oranı  %  62.6,  orta 

olduğunu  ifade  edenlerin  oranı  %  36.6  bulunmuştur.  Yapılan  çalışmalarda  tedavi 

programına  uyum  konusunda  fazla  oranda  güçlük  yaşayan  kişilerin,  metabolik 

durumlarının daha kötü olduğu görülmüştür (43,64,94).

Nagelkerk ve arkadaşlarının (64) yaptığı çalışmada bireysel yönetimde birçok 

engellerle  karşı  karşıya  olan  hastaların  bakım  planlarına  daha  az  uydukları 

gösterilmiştir.

Tedavi programına uyumun diğer bir alanı da kendi kendine insülin enjeksiyon 

uygulamasıdır.  Çalışmamızda  insülin  uygulanan  hastaların  hepsinin  kendi  kendine 

insülin  yaptıkları  tespit  edilmiştir  (Tablo 4.3).  Çalışma yaptığımız merkezde diyabet 

hemşiresinin  bulunması,  insülin  enjeksiyon  uygulamalarına  yönelik  bireysel  eğitim 

vermesi  ve  hastaların  daha  sonra  kontrolünün  sağlanması  hastaların  kendi  kendine 

enjeksiyon uygulamasında önemli rol  oynamaktadır.  Çelik’in çalışmasında da benzer 

sonuç bulunmuştur. Çalışmamızda hastaların diyabet kontrol sıklığının oranı en fazla 3 

ayda  bir  (%  5.42)  aynı  merkezde  düzenli  yürüttüğü  tespit  edilmiştir  (Tablo  4.3). 

Çelik’in (47) yapmış olduğu çalışmada en fazla 6 ayda (%81.3)bulunmuştur.

77



Diyabet tedavisinin temel taşlarından bir diğeride diyet tedavisidir.  Hastaların 

diyete uyumları  araştırıldığında,  diyete  uyumlarının % 56.7’sinin “orta”,  % 30’unun 

“iyi” olarak ifade ettiği tespit edilmiştir (Tablo 4.3).

Çelik (47) tarafından yapılan çalışmada diyete uyumlarının iyi olduğunu ifade 

eden bireylerin % 37.4 olmuştur. 

Skovlund ve  arkadaşlarının  (94)  yapmış  olduğu uluslar  arası  bir  araştırmada 

önerilen diyete, ilaç kullanımı, glikoz testi yapma ve randevulara devam konusundaki 

uyumun  düşük  olduğu  saptanmıştır.  Sadece  diyabetli  beş  kişiden  birisi  kendilerine 

önerilen rejimi aynen yerine getirdiklerini rapor etmiştir.

Nagelkerk  ve  arkadaşlarının  (64)  yapmış  olduğu  araştırmada  diyetin  diyabet 

bakımının en sorunlu alanı olduğu belirlenmiştir. Nagelkerke’göre hastaların uyumunu 

arttıran  faktör  pozitif  davranış  değişikliklerini  geliştirmektir.  Hastaların  medikal  ve 

diyet uyumunu negatif yönde etkileyen nedenleri bilgi eksikliği, yetersiz sosyal destek, 

yetersiz kaynak olarak sıralanmıştır. 

Scott  (92) tarafından yapılan çalışmada, diyet  planlaması  ve eğitimi ile ilgili 

yaklaşımlarda  hastanın  beslenme  konusundaki  tutumlarının  ve  geleneksel 

uygulamalarının  bilinmesinin  önemli  olduğu  gösterilmiştir.  Bu  çalışmada  hastanın 

beslenme ile ilgili  tutum ve inançları,  kültürel  özellikleri  dikkate alınarak hazırlanan 

bireysel diyet planlarının uyumu arttırdığı belirlenmiştir.

Çalışmamızda  hergün  egzersiz  yapanların  oranı  %  16.7  düzensiz  egzersiz 

yapanların  oranı  ise  %  51.7  bulunmuştur.  Peyrot  ve  arkadaşlarının  (83)  yaptığı 

çalışmada  benzer  sonuçlar  elde  edilmiştir.  Özcan’ın  (76)  çalışmasında  diyabetli 

bireylerde istenen yaşam biçimi değişikliklerin sağlanması ve özelikle düzenli egzersiz 

programlarının  gerçekleştirilmesiyle  plazma  glikoz  ve  trigliserid  düzeylerde  anlamlı 

düşüşlerin olduğunu göstermiştir.
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Bu sonuçlar göz önüne alınarak; hastalara yönelik eğitim programları onların 

yaşam tarzı ve kültürel durum göz önüne alınarak yapılmalı ve uygun eğitim ile uyum 

davranışları  geliştirilmeli  ve  hastalar  bireysel  yönetimini  geliştirmesi  için 

cesaretlendirilmelidir.

5.3.Metabolik Kontrol Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Diyabetli hastaların tedavi ve bakımında sıklıkla takip edilen parametreler, açlık 

kan şekeri , tokluk kan şekeri, ve HbA1c ölçülmelidir. Çalışma grubumuzdaki hastaların 

açlık  kan  şekeri,  tokluk  kan  şekeri,  HbA1c  ölçümleri  değerlendirildiğinde  üç 

parametrenin  aritmetik  ortalamalarının  normal  değerlerde  olduğu  görülmüştür 

(Tablo4.5).

 Bu sonuç araştırma grubundaki hastaların büyük bölümünün yeterli kan şekeri 

kontrollerinin sağlandığını göstermektedir. Bu sonuçlar hastalarımızın medikal ve diyet 

tedavisine uyumlarının orta düzeyde olması, eğitim düzeylerinin yüksek ve ekonomik 

durumlarının  orta  olması  ve  diyabet  eğitim  programına  katılma  durumlarının  orta 

olması,  üç  parametrenin  normal  değerlere  yakın  olmasını  sağlayabileceğini 

düşündürmektedir  (Tablo  4.1,  4.3).  Çelik  (47)  tarafından  yapılan  çalışmada  benzer 

sonuçlar  elde  edilmiştir.  Özcan (76)  tarafından yapılan  çalışmada metabolik  kontrol 

sonuçları  çalışma grubumuzun sonuçlarına göre yüksek bulunmuştur.  Çalışma grubu 

hastalarının beden kitle indeksi (BKİ) hesaplanarak kilo kontrolleri değerlendirilmiş ve 

BKİ sonuçları normal değerlerde bulunmuştur (Tablo 4.5). 

Çelik (47) tarafından yapılan çalışmada BKİ yüksek bulunmuştur. İngiltere’de 

Tip2  diyabetlilerle  gerçekleştirilen  United  Kingdom  Prospective  Diabetes  Study 

(UKPDS)’de ise erkeklerin % 21’inin, kadınların % 41’inin normal kiloların üzerinde 

olduğu belirlenmiştir (100).
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5.4.Diyabet Tutum Ölçeği (DTÖ) İle İlgili Özelliklerin Değerlendirilmesi

5.4.1Diyebet Tutum Ölçeği (DTÖ) Puanlarının Değerlendirilmesi

Diyabet Tutum Ölçeği teknik bir dile sahiptir ve bu nedenle çalışma grubunun 

seçiminde algılama düzeyi  iyi  olan,  rahat  iletişim kurabilen,  en az ortaokul mezunu 

hastalara kendi kendine doldurma yöntemi ile uygulanmıştır.

Diyabet  tutum  ölçeği  puan  ortalamaları  değerlendirildiğinde  ölçeğin  puan 

ortalamasının  pozitif  tutumu  gösterdiği  sonucuna  varılmıştır  (Tablo  4.6).  En  güçlü 

pozitif tutum gösterilen alt grup özel eğitim gereksinimi alt grubudur (Tablo 13). Bu alt 

grupta diyabet ekibi üyelerinin diyabet ve yönetimi hakkında özel bir eğitim almaları 

konusunda hastaların tutumları sorgulanmaktadır. Hastalar kendilerinin tedavi, bakım, 

eğitim ve danışmanlığında görev alan sağlık ekibi üyelerinin bu konuda özel bilgi ve 

beceri  ile  donanmış  olmasını  istemektedir.  Anderson  (86),  Özcan  (76),  Çelik  (47) 

tarafından yapılan araştırmada en yüksek puan bu alt grupta elde edilmiştir. Sonuçların 

sağlık  ekibi  üyeleri  için  düzenlenen  eğitim  programlarının  iyileştirilmesi  ve 

devamlılığının sağlanması için bir itici güç oluşturacağı belirtilmiştir.

En  düşük  puana  sahip  alt  grup  ise  Tip  2  diyabetin  ciddiyeti  alt  grubudur 

(Tablo13).  Bu  alt  gruptaki  sorular  insülinle  ilgili  olan  sorulardır.  Diyabetli  hastalar 

insüline  bağımlı  olmayan  diyabetin  daha  az  önemseme  eğilimindedirler.  Bu  eğilim 

diyabet kontrolünü zorlaştırabilmektedir ve negatif tutum ifade etmektedir. Bu sonuç 

toplumun kültürel özellikleri ile ilişkili olabilir. İnsüline bağımlı olmak hastalığın daha 

da  kötüye  gitmesi  demektir  veya  insülin  nedeniyle  hastaların  yaşamlarının  daha  da 

sınırlanacağı  ve  diğer  kişilerin  hastaya  farklı  davranacağı  gibi  inançlardan  ortaya 

çıkabilir.

Peyrot  ve  arkadaşlarının  (83)  yaptığı  çalışmada  hastaların  insüline  ilişkin 

tutumları incelenmiştir ve insülin kullanımına direnç oluşmasına neden olan tutumlar 

şöyle sıralanmıştır. İnsülin hipoglisemi, kilo alımı ve komplikasyonların  gelişmesine 

neden olacağı, insülin nedeniyle hastaların yaşamlarının daha da sınırlanacağı, insülinin 

hastalığın kontrolünde bir farklılık oluşturmayacağına ilişkin inançlar ortaya çıkmıştır. 
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Peyrot ve arkadaşlarının (83) yaptığı aynı çalışmada Amerikalı hastaların tüm 

diğer ülkelerdeki (Almanya, Japonya, İskandinav ülkeleri, İspanya) hastalardan insülin 

etkinliğine daha az inandıkları belirlenmiştir. 

Johnson ve arkadaşlarının (57) yaptığı çalışmada en yüksek puan özel eğitim 

gereksinimi,  hasta  otonomisine  karşı  tutum  alt  gruplarında  saptanmıştır  ve  Tip  2 

diyabetin ciddiyeti alt grubunda düşük puan ortaya çıkmıştır. Özcan(76) çalışmasında 

grubumuza benzer sonuçlar ortaya çıkmıştır.

5.4.2.Sosyodemografik  Özelliklerini  Diyabet  Tutum  Ölçeğine  Göre 

Değerlendirilmesi

Çalışma  grubundaki  diyabetlilerin  diyabete  karşı  tutumları  ile  yaş  arasında 

anlamlı  ilişkiler  dikkat  çekmektedir.  Yaşlılarda  diyabet  tutum  puanı  azalmaktadır 

(Tablo 4.7). Bu sonuca göre yaş arttıkça diyabet tutum puanı azalmaktadır. Bu ilişki tanı 

süresinden bağımsız olduğu için eski diyabetlilerin tutumları düşük değildir. Yaşlıların 

diyabet tutumlarının düşük olduğu ortaya çıkmıştır. Bu sonuca göre yaşlıların tanıdan 

itibaren dikkat edilmesi onlara özgü eğitim programları yapılmalı yanlış inançları ortaya 

çıkarılmalı  ve  planlanmalıdır.  Grubumuzdaki  yaşlı  hastalar  diyabetin  zor  hastalık 

olduğunu düşünmektedir.

Ghanbari ve arkadaşlarının (48) İran'da yaptıkları araştırmada benzer sonuçlar 

elde edilmiştir.

Jacobson  ve  arkadaşlarının  (48)  yaptığı  çalışmada  yaş  arttıkça  fiziksel 

fonksiyonların  azalmasından  dolayı  diyabet  tutum  puanı  azalmaktadır.  Çalışma 

grubumuzda diyabet tutum puanları cinsiyet yönünden değerlendirildiğinde, araştırmaya 

katılan erkeklerin hasta uyumuna karşı tutum alt grubunda daha güçlü pozitif tutuma 

sahip  oldukları  görülmektedir  (Tablo  4.8).  Bu  alt  grupta  hastaların  uyumları 

değerlendirilmektedir. Erkeklerin kadınlara göre daha iyi uyum sağladığı belirlenmiştir.
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Özcan (76)  tarafından yapılan  araştırmada diyabetin  yaşam üzerine  etkisi  alt 

grubunda erkeklerin kadınlara göre pozitif tutuma sahip oldukları belirlenmiştir.

Ghanbari  ve  arkadaşlarının  (48)  yaptığı  çalışmada  erkeklerin,  kadınlara  göre 

diyabet hastalığından daha az etkilendiği ortaya çıkmıştır.

Johnson ve arkadaşlarının (57) yaptığı çalışmada kadınların erkeklerden Tip 2 

hastalığın ciddiyeti alt grubunda daha yüksek puan aldığı görülmüştür. Grubumuzdaki 

evkadınları diğer meslek gruplarına göre kan glukoz kontrolü ve komplikasyonlar alt 

grubunda daha düşük puan almışlardır. Çelik’in yaptığı çalışmada meslek ve diyabet 

tutumu arasında önemli fark belirlenmemiştir.

Hastaların diyabet tutumunun sağlık sigortası, sigara ve alkol kullanımı medeni 

durum, eğitim durumu, ekonomik durumuna göre anlamlı fark saptanmamıştır.

5.4.3.Hastalıkla İlgili Özelliklere Göre Diyabet Tutum Ölçeğinin Değerlendirilmesi

Çalışmamızda  diyabet  tutum  puanlarının  ailede  diyabet  varlığına  göre 

değerlendirildiğinde (Tablo 4.15) özel eğitim gereksinimi ve hasta uyumuna karşı tutum 

alt  gruplarında  ailede  diyabet  varlığı  olan  hastalar  daha  yüksek  puan almışlar  belki 

ailede zorluklar denemişler ve sağlık bakım çalışanlarının özel eğitim gereksinimi ve 

hastanın tedaviye uyumu konusunda yüksek puan almışlardır. Kan glukoz kontrolü ve 

komplikasyonlar, hastanın yaşamına diyabetin etkisi konularında aileden yola çıkarak 

diyabetin  yaşam  üzerine  etkili  olduğunu  düşündükleri  ortaya  çıkmıştır.  Yapılmış 

çalışmalarda benzer sonuçlar elde edilmemiştir (16,47,48,76).

Diyabet  tutum puanına göre medikal  tedaviye uyum değerlendirildiği  zaman, 

hastanın yaşamına diyabetin etkisi,  ekip bakımına karşı tutum ve diyabet tutumunun 

total puanı, uyumu iyi olan hastalarda daha yüksektir (Tablo 4.16). Egzersiz yapan hasta 

grubunda  kan  glukoz  kontrolü  ve  komplikasyonlar,  ekip  bakımına  karşı  tutum  alt 

gruplarında  ve  diyabet  tutumunun  total  puanı  egzersiz  yapmayanlara  göre  daha 

yüksektir (Tablo 4.20).
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Bu sonuçlardan yola çıkarak hastaların uyumu yükseldikçe tutum puanlarının da 

yükseldiği ortaya çıkmıştır ve yanlış inançlar azalmıştır. Egzersiz yapan hasta grubunun 

kan glukoz ve metabolik düzeyleri normal değerlene yakın bulunmuştur. Özcan’ın (76) 

yaptığı  çalışmada  egzersiz  yapan  hasta  grubunun  metabolik  düzeyleri  daha  iyi 

bulunmuştur.

Nagelkerk  ve  arkadaşlarının  (64)  yaptığı  çalışmada  hastanın  uyumu  arttıkça 

tutum puanı artmıştır. 

Diyabet eğitimine katılmış olan grupla, diyabet eğitimine daha önce katılmamış 

olan  grubun  tutum  puanı  değerlendirildiğinde  eğitime  katılan  hasta  grubunda  daha 

yüksek tutum ortaya çıkmıştır. 

Sharp  ve  Lipsky’inin  (57)  diyabet  eğitim  programı  ve  hastaların  diyabet 

bakımına  ilişkin  tutumları  ile  ilgili  çalışmalarında  eğitim  aldıktan  sonra  pozitif 

tutumların önemli düzeyde ortaya çıkmasını belirlemişlerdir.

Funnel  (45)  diyabet  tutum ölçeği  kullanmıştır.  Eğitim sonrası  diyabet  tutum 

ölçeği  skorlarında  belirgin  artış  ortaya  çıkmıştır.  Andersonun  yaptığı  çalışmada  da 

benzer sonuçlar elde edilmiştir (16).

Sonuç  olarak  hastalar  diyabet  eğitimi  aldıktan  sonra  hastalıklarını  daha  iyi 

yönetebilmekte ve daha yüksek puanlara sahip olabilmektedirler. 

Çalışmamızda  hergün  insülin  yapma  sayısı  arttıkça  diyabet  tutum  puanının 

yükseldiği görülmüştür (Tablo 4.18). Belki de hasta grubumuz tutumları iyi olduğundan 

insülin tedavisini ve onun etkinliğini kabul etmektedirler. Peyrot ve arkadaşlarının (83) 

çalışmasında insülin kullanımını kolay kabul eden gençler olduğu ileri sürülmüştür. Her 

gün insülin yapma sayısı arttıkça negatif tutum ortaya çıkmıştır. Robertin (86) yaptığı 

çalışmada insülin kullanan hastaların insülin kullanmayanlara göre daha yüksek puan 

aldığı belirlenmiştir.
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Tip  1  ve  Tip  2  diyabet  hastaları  arasındaki  tutum puanı  değerlendirildiğinde 

diyabet  tutum ölçeği  total  puanı  ve  kan  glukoz  kontrolü  ve  komplikasyonlar,  hasta 

yaşamına  diyabetin  etkisi  alt  gruplarında  Tip  1  diyabet  hastaları  daha  yüksek  puan 

almışlardır. Belki de Tip 1 hasta grubumuzun daha genç olduğundan dolayı daha yüksek 

puana sahip olmuşlardır. 

Yapılmış olan bir araştırmada Tip 2 diyabetli hastalarda Tip 1 diyabetli hastalara 

göre  diyabetin  onların  yaşamını  değiştirmeyeceği  şeklinde  düşünme  eğiliminde 

oldukları belirlenmiştir (43). 

Skovlund ve  arkadaşlarının  (94)  yaptığı  çalışmada Tip  1  diyabetli  hastaların 

daha genç oldukları ve Tip 1 diyabetlilerin % 19.4’ü, Tip 2 diyabetlilerin % 16.2’si 

kendilerine önerilen tedaviye uydukları ve Tip 1 diyabet hastalarının yaşam kalitesinin 

daha iyi olduğu ileri sürülmüştür. 

Robertin (86) çalışmasında Tip 2 ve Tip 1 hastaların bilgi  testinden aldıkları 

puanlar karşılaştırıldığında Tip 1 hastalarının Tip 2 hastalarından daha yüksek puan 

aldıkları görülmüştür.

5.4.4.Diyabet  Tutum  Ölçeği  İle  Metabolik  Kontrol  Düzeyi  Arasındaki  İlişkin 

Değerlendirilmesi

Metabolik  kontrol  düzeyleri  ile  diyabet  tutumu  arasındaki  ilişki 

değerlendirildiğinde  açlık  kan  şekeri  ve  HbA1C düzeyi  ile  diyabet  tutumu arasında 

önemli ilişki  belirlenmemiştir.  Tokluk kan şekeri  ile diyabet  tutumu arasında pozitif 

ilişki vardır. Açlık kan şekeri yükseldikçe diyabet tutum puanı da yükselmektedir.

Beden  kitle  indeksi  yükseldiği  zaman  diyabet  tutum  puanı  negatife  doğru 

ilerlemektedir.  Metabolik  kontrolün  iyileşmesi,  diyabet  tutumunun  belirli  alanlarda 

iyileşeceğini düşündürmektedir. Yapılan çalışmalar pozitif diyabet tutumuna sahip olan 

hastaların metabolik kontrollerinin iyi olduğunu göstermektedir (47,64,76,86).
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6.SONUÇ VE ÖNERİLER

Tip 1 ve Tip 2 diyabet hastalarının diyabet tutumlarını değerlendirmek amacıyla 

yapılan çalışmada elde edilen önemli sonuçları şöyle sıralayabiliriz:

• Araştırma  kapsamına  alınan  olguların  eğitim  seviyelerinin  yüksek  ve  ekonomik 

durumlarının orta düzeyde olduğu görülmüştür.

• Hastaların bir çoğunun sağlık güvencesi var

• Çalışma grubumuzun büyük bir kısmı sigara ve alkol kullanmamaktadır.

• İnsülin tedavisini yüksek oranda kullandığı belirlenen çalışma grubumuzun tedaviye 

uyumlarının iyi olduğu ve diyete uyumun orta düzeyde olduğu belirlenmiştir.

• Hastaların çoğunluğu insülinlerini kendileri enjekte etmektedir.

• Grubumuzun yarıdan fazlası diyabet eğitimi almış, büyük bir bölümü de daha fazla 

eğitim alma isteğindedir.

• Hastaların büyük çoğunluğu diyabet olduktan sonra oruç tutmadığı görülmüştür.

• Egzersiz yapanların oranı iyi bulunmuştur.

• Diyabetin  akut  komplikasyonlarından  hipoglisemi  ve  hiperglisemi  yaşayanların 

oranı azda olsa, yaşamayanlardan yüksek bulunmuştur. 

• Olguların HbA1C düzeyi hedeflenen değerlerdedir.

• Beden kitle indeksi hedeflenen değerlerdedir.

Grubumuzun  Diyabet  Tutum  Ölçeği  Puan  ortalaması  değerlendirildiğinde 

ölçeğin puan ortalamasının pozitif tutumu gösterdiği sonucuna varılmıştır.
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Bu sonuçlara göre;

• Diyabetli  hastaların  diyabet  bakımı  ve  metabolik  kontrolü  ile  diyabetle  ilişkin 

tutumları  arasında  yakın  ilişki  olduğundan  hastaların  diyabete  karşı  tutumları 

değerlendirilerek  negatif  tutumların  belirlenmesi,  bireysel  bakımlarının 

planlanmasında  negatif  tutumları  düzelterek,  pozitif  tutumların  oluşmasının 

sağlanması,

• Diyabet  eğitimi,  diyabet  tutumunu  iyileştirmede  önemli  bir  faktördür.  Bundan 

dolayı  eğitimlerin  öz-bakım  alışkanlıklarını  kazandırmak  için  hedef  gruplarda 

belirlenen gereksinimler doğrultusunda planlanması ve sürekli olması,

• Hasta  ve  ailesinin  bir  bütün  olarak  ele  alınması  bakım  ve  tedaviyi  planlarken 

hastaların sosyoekonomik ve kültürel durumlarının dikkate alınması önerilmektedir.
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DİYABETLİ HASTA TANILAMA FORMU

BÖLÜM I. SOSYO DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER

Ad Soyad: Prot.No: Tarih:

Adres: Yaşınız:

Tel/Fax:

1. Cinsiyet: (  )1.Erkek (  )2.Kadın

2. İlk diyabet tanınız konulalı kaç yıl oldu?

-------------------

3. Medeni durumunuz: (  )1.Evli (  )2.Bekar (  )3.Bekar

4.Eğitim durumunuz:

(  )1.Ortaokul (   )3.Üniversite veya yüksekokulu

(  )3.Lise

5.Ekonomik durumunuzu nasıl tanımlarsınız?

(  )1.İyi

(  )2.Orta

(  )3.Kötü

6.Sağlık sigortanız:

(  )1.SSK (  )4.Özel sigorta

(  )2.Emekli Sandığı (  )5.Diğer...........

(  )3.Bağkur (  )6.Yok
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7.Sigara kullanıyor musunuz?

(  )1.Evet (  )2.Hayır (  )3.Bıraktım

Evet ise; Günde kaç adet içiyorsunuz?....................adet

    Kaç yıldan beri içiyorsunuz?................. yıl

8.Alkol kullanıyor musunuz?

(  )1.Evet (  )2.Hayır (  )3.Bıraktım

9.Mesleğiniz:

(  )1.Ev kadını (  )4.İşçi

(  )2.Emekli (  )5.Serbest meslek

(  )3.Memur (  )6.Diğer...............
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BÖLÜM 2.HASTALIK İLE İLİŞKİLİ DEĞİŞKENLER

10.Akrabalarınızda sizden başka diyabetli olan var mı? (Eşiniz Hariç)

(  )1.  Hayır yok

(  )2.  1 kişi

(  )3.  2 kişi

(  )4.  3 kişi

(  )5.  4 veya daha fazla

11.Ailenizde veya akrabalarınızdaki diyabetlilerin size olan yakınlığı?

(  )1. 1.derece akrabalarınızda (anne, baba, kardeş, çocuk)

(  )2. 2.derece akrabalarınızda (teyze, dayı, hala, amca)

(  ) 3. 3.derece akrabalarınızda (anneanne, babaanne, yeğen, kuzen)

12.Şu anki diyabet tedavinize uyumunuz sizce nasıl?

(  )1.İyi

(  )2.Orta

(  )3.Kötü

13,14,15,16,17  soruları  şu  anki  tedavisinde  İNSÜLİN  bulunan  kişiler 
cevaplandıracaktır.

13.İnsülininizi nasıl yapıyorsunuz?

(  )1.Enjektör (iğne)

(  )2.Kalem

(  )3.İnsülin pompası

14.İnsülin uygulama tekniği ile ilgili eğitim aldınız mı?

(  )1.Evet

(  )2.Hayır

Evet ise kimden?.........

15.İnsülininizi kendiniz mi yapıyorsunuz?
(  )1.Evet

(  )2.Hayır
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16.Günde kaç kez insülin yapıyorsunuz?

(  )1.  1 kez

(  )2.  2 kez

(  )3.  3 kez

(  )4.   4 kez

17.Ne kadar zamandır insülin kullanıyorsunuz?
(  )1.  1-3 yıldır

(  )2.  4-6 yıldır

(  )3.  6 ayda 1 kez

(  )4.  Yılda bir

18.Diyabetinizin kontrolü için ne sıklıkta doktora başvuruyorsunuz?
(  )1.  2 ayda 1 kez

(  )2.  3 ayda 1 kez

(  )3.  6 ayda 1 kez

(  )4.  Yılda bir

19.Sizce diyetinize uyumunuz nasıl?

(  )1. İyi

(  )2. Orta

(  )3. Kötü

20.Diyabet teşhisi konduğundan bu yana oruç tutuyor musunuz?

(  )1. Hayır

(  )2. 1-10 gün

(  )3. 10-20 gün

(  )4. Tamamını tutuyorum

21.Şu an ne sıklıkta egzersiz yapıyorsunuz?

(  )1. Yapmıyorum

(  )2. Her gün

(  )3. Düzensiz
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22.Diyabete ilişkin herhangi bir eğitim programına katıldınız mı?
(  )1. Evet

(  )2. Hayır

23.Diyabet hakkında yeterli eğitim aldığınızı düşünüyor musunuz?

(  )1. Evet

(  )2. Hayır

24.Daha fazla diyabet eğitimi almak ister misiniz?

(  )1. Evet

(  )2. Hayır

25.Son 1 ayda kaç kez hipoglisemi (kan şekeri düşmesi) yaşadınız?

(  )1. Hiç yaşamadım

(  )2. 1-3 kez

(  )3. ≥4 kez yaşadım

26.Son 1 ayda kaç kez kan şekerinizi 250 mg/dl’nin üzerinde buldunuz? 

(  )1. Hiç yaşamadım

(  )2. 1-3 kez

(  )3. ≥4 kez yaşadım

27.Ağızdan alınan şeker düşürücü hap (tatlandırıcı hariç) alıyorsanız uyumunuz 
nasıl?
(  )1.Düzenli kullanırım

(  )2.Bazen unuturum

(  )3.Düzensiz kullanırım
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BÖLÜM 3. METABOLİK KONTROL SONUÇLARI

1. Açlık kan şekeri :.................................mg/dl

2. Tokluk kan şekeri :.................................mg/dl

3. HbA1c % ....................

4. Beden kitle indeksi :.................................kgm2

5. Kronik komplikasyon var mı?

(  ) Var (  ) Yok

6. Diabetik retinopati

(  ) Var (  ) Yok

7. Diabetik nefropati

(  ) Var (  ) Yok

8. Diabetik nöropati

(  ) Var (  ) Yok

9. İKH, geçirilmiş  MI

(  ) Var (  ) Yok

10. Hipertansiyon

(  ) Var (  ) Yok

11. Ayak yarası

(  ) Var (  ) Yok

12. Amputasyon

(  ) Var (  ) Yok
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DİYABET TUTUM ÖLÇEĞİ

Aşağıda  diyabet  konusunda  çeşitli  açıklamalar  sıralanmıştır.  Numaralanmış  tüm 
açıklamalar “Genelde düşüncem şudur....” cümlesini tamamlamaktadır. Açıklamalardan 
herhangi  biri  için  bir  birey  doğru  olduğunu  düşünürken  bir  başka  birey  doğru 
olmadığına inanabilir. Her açıklamaya vereceğiniz yanıt genellikle inandıklarınızın bir 
göstergesi olmalıdır.  Her bir açıklama için düşüncenizi anlatan sözcük ya da sözcük 
grubunun altındaki parantezi işaretleyiniz.  Her bir  açıklamaya cevap vermeniz önem 
taşımaktadır.

İlginiz ve özeniniz için teşekkür ederim.
MAHROKH JAVANSHİR

Not:  Bu incelemedeki  sağlık bakım çalışanı terimi doktor, hemşire ve diyetisyenleri 
ifade etmektedir.

Genelde Düşüncem Şudur: Kesinlikle 
katılıyorum

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyo-
rum

Kesinlikle 
katılıyorum

1.Sağlık bakımı çalışanlarının etkili 
diabet tedavisi uygulamak için özel 
bir eğitim almaları gerekir.

(  ) (  ) (  ) (  ) (  )

2.Diyabetli olma, bireyin yaşama 
bakışını değiştirir.

(  ) (  ) (  ) (  ) (  )

3.Diyabetli bireylere, kendi kendine 
bakım yöntemlerinin asıl seçmeleri ve 
yapmaları gerektiği öğretilmelidir 
(Örneğin beslenme şekli, kan şekerini 
izleme biçimi, günlük insülin 
enjeksiyonu sayısı)

(  ) (  ) (  ) (  ) (  )

4.Diyabetli bireylerin yaşamlarındaki 
en önemli şey, diyabetlerini kontrol 
altına almaktır.

(  ) (  ) (  ) (  ) (  )

5.Yalnızca diyetle kontrol edilebilen 
diabet oldukça hafif bir hastalıktır.

(  ) (  ) (  ) (  ) (  )

6.İnsüline bağımlı olmayan diabet, 
insüline bağımlı diabetten daha hafif 
bir hastalıktır.

(  ) (  ) (  ) (  ) (  )

7.Diyabetli birey, diabet tedavisi ile 
ilgili olarak neler yapması gerektiğini 
belirlemelidir.

(  ) (  ) (  ) (  ) (  )

8.Diabetlilere diabet bakımını öğreten 
hemşire ve diyetisyenlerin, 
danışmanlık becerilerini öğrenmeleri 
önemlidir.

(  ) (  ) (  ) (  ) (  )

9.Diabet bakımı hızlı bir değişim 
geçirdiği için, sağlık bakım 
çalışanlarına diabet hakkında 
öğrenmeyi sürdürmeleri şartı 
getirilmelidir.

(  ) (  ) (  ) (  ) (  )
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Genelde Düşüncem Şudur: Kesinlikle 
katılıyorum

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyo-
rum

Kesinlikle 
katılıyorum

10.Kan şekeri kontrolü kötü olan 
diyabetli bireylerde, kan şekeri 
kontrolü iyi olan bireylere kıyasla 
diabet komplikasyonlarının gelişme 
olasılığı daha fazladır.

(  ) (  ) (  ) (  ) (  )

11.Diabet tedavisi moral bozucudur. (  ) (  ) (  ) (  ) (  )
12.Diabetleri yalnızca diyetle tedavi 
edilen bireylerin, diabetin uzun 
dönem komplikasyonlarına 
yakalanma konusunda 
endişelenmelerine gerek yoktur.

(  ) (  ) (  ) (  ) (  )

13.Diyabetli bireyleri tedavi eden 
sağlık bakımı çalışanları, hastaları ile 
iyi iletişim kurmaları konusunda 
eğitilmelidir.

(  ) (  ) (  ) (  ) (  )

14.Diyabet, diyabetli bireyin 
yaşamının hemen hemen her anını 
etkiler.

(  ) (  ) (  ) (  ) (  )

15.Diyabetli işbirliği yapmaz ve 
önerilen tedaviye uymazsa sağlık 
bakımı çalışanlarının onlar için 
yapabileceği fazla bir şey yoktur.

(  ) (  ) (  ) (  ) (  )

16.Doktorlar, bakımları konusunda 
diabetlileri yeterince bilgilendirmek 
için, hemşire ve dietisyenlerin 
yardımına gereksinim duyarlar.

(  ) (  ) (  ) (  ) (  )

17.Kan şekerinin hedeflenen 
sınırlarda tutulması, diabetin uzun 
dönemdeki komplikasyonlarını 
azaltacaktır.

(  ) (  ) (  ) (  ) (  )

18.Diabetin psikolojik etkisi oldukça 
azdır.

(  ) (  ) (  ) (  ) (  )

19.Önerilen diabet tedavisini 
uygulama-yan bireyler diabetin 
kontrolüne ilişkin bakıma aslında 
önem vermemektedirler.

(  ) (  ) (  ) (  ) (  )

20.Doktorlar diabetli bireyleri 
dietlerinde yardımcı olması için bir 
diyetisyene göndermelidir.

(  ) (  ) (  ) (  ) (  )

21.Diabet çok ciddi bir hastalıktır. (  ) (  ) (  ) (  ) (  )
22.Hastalara diabet 
komplikasyonların-dan bahsetme, 
önerilen tedaviye uymaları konusunda 
onları ürkütecektir.

(  ) (  ) (  ) (  ) (  )

23.Doktorların, diabetli hastayı tedavi 
etme konusunda hemşire ve diyetisyen-
lerin yardımına ihtiyaçları yoktur.

(  ) (  ) (  ) (  ) (  )
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Genelde Düşüncem Şudur: Kesinlikle 
katılıyorum

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyo-
rum

Kesinlikle 
katılıyorum

24.Kan şekerini istenen düzeyde 
tutmak için uğraşmanın yararı yoktur, 
çünkü diabetin komplikasyonları nasıl 
olsa ortaya çıkacaktır.

(  ) (  ) (  ) (  ) (  )

25.Diabetli hastaların, kan şekerini 
kontrol altında tutmak için ne kadar 
çaba göstereceklerine karar verme 
hakları vardır.

(  ) (  ) (  ) (  ) (  )

26.Diabet konusunda özel eğitimi 
olan hemşire ve diyetisyenler 
hastalara daha iyi bakım verirler.

(  ) (  ) (  ) (  ) (  )

27.Diabetik gençlerin ebeveynleri, 
çocuklarının kendilerine nasıl 
baktıkları ile yakından 
ilgilenmelidirler.

(  ) (  ) (  ) (  ) (  )

28.Diabet eğitimcileri başarılı olmak 
için eğitimci olma konusunda çok şey 
öğrenmelidir.

(  ) (  ) (  ) (  ) (  )

29.Diabet bakımı hakkında kararlar 
doktor tarafından verilmelidir.

(  ) (  ) (  ) (  ) (  )

30.Sağlık bakım çalışanlarının diabet 
eğitimi, yaşlılık diabetini de 
kapsamalıdır.

(  ) (  ) (  ) (  ) (  )

31.Günlük diabet bakımı konusunda 
önemli kararlar diabetli birey 
tarafından verilmelidir.

(  ) (  ) (  ) (  ) (  )

32.Doktorlar diabetli bireyi, hastalığı 
öğrenmesine yardımcı olması için 
eğitimci hemşireye göndermelidir.

(  ) (  ) (  ) (  ) (  )

33.Diabetli birey kendi bakımında 
sorumluluk alabilmek için hastalığını 
çok iyi öğrenmelidir.

(  ) (  ) (  ) (  ) (  )

34.Kan şekerinin uzun bir süre yüksek 
seyretmesi ile uzun dönem diabet 
komplikasyonlarının oluşması 
arasında ilişki vardır.

(  ) (  ) (  ) (  ) (  )
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