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ÖZET

Doğan, Z. (2009). Üniversite Hastanelerinde İzlenen 7-12 Yaş Grubu Tip 1 Diyabetli 
Çocukların Okul Ortamında Diyabet Yönetimleri. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul. 

Araştırma, üniversite hastanelerinde izlenen Tip 1 diyabetli çocukların okul ortamında 
diyabet yönetimlerini ve okulda yaşadıkları sorunları belirleyerek öneriler getirmek 
amacıyla tanımlayıcı tipte gerçekleştirildi.

Araştırma evrenini, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültelerine başvuran, 7- 12 
yaşlar arası çocuk ve aileleri oluşturdu. Araştırmanın örneklemi ise, araştırma 
kriterlerini taşıyan ve araştırmaya katılamaya gönüllü olan 100 çocuk ve ailesinden 
oluştu. Veriler literatür ve uzman görüşü doğrultusunda araştırmacı tarafından 
geliştirilen çocuk ve aile görüşme formları kullanılarak, yüz-yüze görüşme yöntemi ile 
elde edildi. Verilerin analizi bilgisayar ortamında; chi-kare testi, student t testi, tek 
yönlü varyans analizi, Kruskall-Wallis, nonparametrik tek tönlü varyans analizi testleri 
ile gerçekleştirildi.

Araştırma sonucunda; araştırma kapsamına alınan çocukların diyabet yaş 
ortalamalarının 3,2±2,5 yıl ve tanı yaşı ortalamalarının ise 7,1±2,5 yıl olduğu belirlendi. 
Çocukların  %79’unun okulunda revir ve %90’ının okulunda devamlı görev yapan 
sağlık görevlisi bulunmamaktaydı. 

Okula tam gün devam eden öğrencilerin hipoglisemiye girme oranının sabahçı olan 
öğrencilerden istatiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu (χ2= 22,40; 
p=0,001) belirlendi. 

Çocukların HbA1c ortalamasının 8,3±1,5 olduğu, HbA1c ortalamasının okula başladıktan 
sonra istatiksel olarak ileri derecede anlamlı şekilde yükseldiği (t=3,211, p=0,003) ve 
okulda nadiren hipoglisemiye giren çocukların diyabet yaşının 2 yıldan daha az olduğu 
görüldü.

Sonuç olarak diyabetik çocukların metabolik kontrolünün okula başlamayla birlikte 
olumsuz yönde etkilendiği ve çocuk, aile, okul görevlilerine düzenli diyabet yönetimine 
ilişkin eğitimlerin verilmesi gerektiği düşünüldü.

Anahtar Kelimeler:  Tip 1 diyabet, okul çocuğu, diyabet yönetimi, hipoglisemi, 
hiperglisemi, hemşire
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ABSTRACT

Dogan, Z. (2009). Diabetes Management in the School Setting of 7-12 year-old 
Children with Type 1 Diabetes throughout the follow-up at University Hospitals. 
Istanbul University Institute of Health Science, Pediatric Nursing Department. Master’s 
Thesis. Istanbul.

The aims of this descriptive study are to determine the diabetes management of children 
with Type 1 diabetes at the school setting throughout the follow-up at university 
hospitals. 

The population of the study consisted of children aged between 7-12 and their families. 
The study was conducted at Istanbul University Medical Faculties. The sample 
consisted of 100 children and their family who volunteered to take part in the study. The 
data were gathered using questionnaires prepared by researchers in accordance with 
views of experts specialized on diabetes and care and using available literature about 
diabetes. The data were analyzed on a statistical program using chi-square, t test, one-
way analysis of variance, Kruskal–Wallis and nonparametric one way variance analysis 
tests. 

There was a statistically significant difference in relation to hypoglycemia frequency 
between students who attended the morning school shift and those who attended a full-
day education program (χ2= 22,40; p=0,001). Students who attended the full-day 
education program at school had more frequent hypoglycemic episodes than those who 
attended only morning school shift.  

Mean value of HbA1c was 8,3±1,5. There was a statistically significant difference in the 
mean value of HbA1c in relation to beginning the school (t=3,211, p=0,003). 

As a result, it was found that in conjunction with beginning the school, the metabolic 
control of the diabetic children was affected negatively and it is suggested that 
education about regular diabetes management of the diabetic child, family and staff 
working at school will considerably improve the diabetic management in these children.

Key Words: Type 1 diabetes mellitus, scholl-age child, diabetes management, 
hypoglycemia, hyperglycemia, nurse



1. GİRİŞ VE AMAÇ

Çocukluk dönemlerinde görülen Tip 1 diyabet; pankreasın beta hücrelerinin 

otoimmün veya otoimmun olmayan nedenlerle etkilenmesi sonucu gelişen insülin 

yetersizliği ve hiperglisemi ile karakterize kronik metabolik bir hastalıktır.  Herhangi bir 

yaş grubunda görülmekle beraber en sık 7–15 yaşlar arasında görülmektedir. Dünyada 

beş yaş için ortalama prevalans 1/1430, 16 yaş için ise 1/360 dır. Ülkemizdeki 

prevalansı yaklaşık 1/2.000’dir. Türkiye’de 1996’da 19 bölgeyi kapsayan çok merkezli 

bir çalışmada 0–15 yaş arası diyabet insidansının 2.52/100.000 olduğu bildirilmektedir 

(Abacı ve ark. 2007).

Tedavideki genel amaç metabolik dengeyi sağlayarak kısa dönem (hipoglisemi, 

diyabetik ketoasidoz) ve uzun dönemde görülen komplikasyonları (retinopati, nefropati, 

nöropati vs.) minimuma indirmek ve stabil kan şekeri düzeyini korumaktır. Tip 1 

diyabet yaşamsal fonksiyonların sürdürülebilmesi için insülin kullanılması zorunlu olan 

metabolik bir hastalıktır (Abacı ve ark. 2007, Faulkner ve Chang 2007). 

Tip 1 diyabet tedavisinin temelini insülin tedavisi, beslenme ve egzersiz 

oluşturmaktadır. İnsülin tedavisinin tipi ve uygulama saatlerinin seçimi hastanın 

psikososyal gelişimini bozmayacak, optimal metabolik kontrol sağlayacak şekilde 

bireyselleştirilmelidir. Ayrıca büyüme ve gelişmesi devam eden diyabetli hastaların 

beslenmesi de önemlidir. Her çocuğun diyeti, çocuğun yaşına uygun olarak hazırlanmalı 

ve aldığı kaloriye uygun insülin tedavisi verilmelidir. Alınması önerilen toplam

kalorinin %20’sinin sabah, %20’sinin öğlen, %30’unun akşam ana öğünlerde, geri kalan 

%30’unun ise ara öğünlere eşit olarak paylaştırılarak tüketilmesi önerilmektedir. Ayrıca 

diyabetli hastalarda metabolik kontrolün sağlanabilmesi için öğünler belirli saatlerde 

tüketilmelidir. Genelde okul çağındaki Tip 1 diyabeti olan çocukların gerek beslenme 

saati, gerek düzenli öğünleri, gerekse besin seçimleri özellikle okulda oldukları 

saatlerde diyabet yönetimine uygun olmamakta ya da yeterli düzen sağlanamamaktadır. 

Bu nedenle tedavi planlaması ve diyabet yönetimi okul çocuğu için daha önemlidir

(Abacı ve ark. 2007, Franzese ve ark 2003, Lawlor ve ark 2008, Marvicsin 2007,

Nabors ve ark 2005, Saka 2002).
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Tip 1 diyabetli okul çocuklarının yaşam kalitesine yönelik çalışmaların ülkemize 

oranla diğer ülkelerde daha yaygın olduğu görülmektedir (Çakın Memik ve ark 2007,

Ghanbari ve ark 2005, Ryee 2006, Varni ve ark 2003, Watkinson 2003, Whittemore ve 

ark 2003).

Okulda diyabet yönetimine ilişkin sorunların tanımlanması, Tip 1 diyabeti olan 

okul çocuklarının yaşam kalitesini arttırmaya yönelik önlemlerin alınmasında, diyabet 

eğitimi veren hemşirelere ve araştırmacı hemşirelere yol gösterecektir. Araştırmacı 

hemşireler ve diyabet eğitim hemşirelerinin araştırma sonuçlarından yararlanarak 

hastalarını daha etkili değerlendirebileceği ve bunun doğrultusunda Tip 1 diyabeti olan 

okul çocuklarının yaşam kalitesinin iyileştirilebilineceği düşünülmektedir (Chisholm ve 

ark 2007, Ghanbari ve ark 2005).

Literatür bilgileri (Abacı ve ark 2007, Behrman ve ark 2008, Durna 2002, Saka 

2002) ve araştırma sonuçları (Chisholm ve ark 2007, Ghanbari ve ark 2005, Goldberg 

2002) doğrultusunda bu çalışma; üniversite hastanelerinde izlenen Tip 1 diyabetli 

çocukların okul ortamında diyabet yönetimlerini belirlemek ve okulda yaşadıkları 

sorunları tanımlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçların 

diyabet hemşirelerine ve diyabet eğitim programlarına temel veri sağlayacağı, böylece 

Tip 1 diyabetli çocukların diyabet yönetimini iyileştirmeye yönelik yapılacak 

programların daha etkili olacağı düşünülmektedir.
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2. GENEL BİLGİLER

2.1. Diabetes Mellitus

Diabetes Mellitus insülin sekresyonu ve/veya insülin aktivitesindeki defektler 

sonucu gelişen kronik hiperglisemi ile karakterize metabolik hastalık grubudur (Craig

ve ark 2006, Behrman ve ark 2008). İnsülin sekresyonunda azalma ya da insülin 

etkisinin yetersiz olması, bazen de her ikisinin kusurlarından kaynaklanan karbonhidrat, 

protein ve yağ metabolizması bozuklukları kronik hiperglisemiye yol açmaktadır

(Satman 2003). Çocukluk döneminde en sık görülen tipi; pankreatik β-hücre hasarına 

bağlı insülin sekresyon eksikliği ile seyreden  Tip 1 diabetes mellitus  (Tip1DM) tur. 

Tip 1 diyabet çeşitli derecelerde β-hücre bozukluğu ile birlikte yağ dokusu, karaciğer ve 

iskelet kası düzeylerinde oluşan insülin direncinin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. 

Önceleri insülin bağımlı olmayan diabetes mellitus (NIDDM) veya Maturity-Onset 

Diabetes of the Young (MODY) diye bilinen Tip 2 diabetes mellitus (Tip2DM) ise 

çocuklarda daha ender görülür (Behrman ve ark 2008). Tip2DM’li kişiler yaşayabilmek 

için insüline bağımlı olmamakla birlikte yeterli glisemik kontrol için insüline 

gereksinim duyabilmektedir. Tip2DM en sık insüline direnç ile pankreasın yeterli 

kompensatuvar hiperinsülinemi oluşturamaması sonucu meydana gelir. Tip2DM’un

daha ender görülen alt tipleri ise insülin reseptörünün genetik defektleri ya da pankreas 

beta hücrelerinin glukoz konsastrasyonunda oluşturduğu kalıtsal anormallikler 

nedeniyle görülmektedir (Behrman ve ark 2008, Saka 2002).

American Diabetes Association (ADA)’nın Diabetes Mellitus sınıflaması (ADA 

2008b);

1. İnsüline Bağımlı (Tip1DM)

a. İmmün aracılı

b. İdiopatik 

2. İnsüline Bağımlı Olmayan (Tip2DM)

3. Diğer spesifik tipler

a. Genetik ß-hücre kusurları

b. Genetik insülin etkinlik kusurları

c. Ekzokrin pankreas hastalıkları
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d. Endokriopatiler

e. İlaç veya kimyasal etkenler

f. Enfeksiyonlar

g. İmmün kökenli diyabet tipleri

h. Diyabetle ilişkili diğer genetik sendromlar

4. Gestasyonel diyabettir.

2.2. Tanı

Diyabet tanısı genellikle klasik semptomların varlığı ile birlikte rastgele alınan 

plazma örneğinde glukoz düzeyinin 200 mg/dl veya üzerinde olması ile konulmaktadır

(Saka 2002). Tanı kriterleri olarak günümüzde sıklıkla ADA’nın geliştirdiği aşağıdaki 

tanı kriterleri kullanılmaktadır.

 Diyabete özgü semptomlar + rastgele plazma glukozunun ≥ 200 mg/dl

olması veya

 8 saatlik açlık plazma glukozunun ≥ 126 mg/dl olması veya

 Oral glukoz tolerans testinin  (OGTT) 2. Saatinde plazma glukozunun

≥200 mg/dl olması.

Diyabet ön tanısı konularak araştırma yapılan kişilerin hiperglisemi süresi

hakkında bilgi vermesi, tedaviye başlama kararı ve izlemi için HbA1c (Glukozillenmiş 

Hemoglobin; HbA1c) de önemli bir parametredir (Abacı ve ark. 2007, Rewers ve ark 

2007).

2.3. Tip 1 Diabetes Mellitus

Eskiden insülin-bağımlı diabetes mellitus (IDDM) veya juvenil diyabet olarak 

adlandırılan (Behrman ve ark 2008) Tip 1 diabetes mellitus (Tip1DM), çocukluk yaş 

grubunda pankreasın beta hücrelerinin otoimmün veya otoimmun olmayan nedenlerle 

etkilenmesi sonucu gelişen insülin yetersizliği ve hiperglisemi ile karakterize kronik 

metabolizma sendromudur. TİP1DM’lu hastalarda ağır ve genellikle kalıcı insülin 

eksikliği olduğundan yaşamlarını sürdürebilmeleri için insülinin dışardan verilmesi 

zorunludur (Abacı ve ark 2007,  Çövener 2005, Behrman ve ark 2008). Diabetes 

Mellitus; hem akut komplikasyonlar (diyabetik ketoasidoz, nonketotik hiperozmalar



5

koma vb.), hem de kronik makrovasküler ya da mikrovasküler komplikasyonlara bağlı

sakatlık ve ölümlere neden olabilmektedir (Durna 2002).

2.4. Epidemiyoloji 

Her yaşta ortaya çıkabileceği gibi genellikle 30 yaştan önce gelişir. Çocukluk 

döneminde ise sıklık yaş ile doğru orantılı artmakla birlikte en sık 5-7 yaşlar ile 10-14 

yaşlar arasında görülür (Behrman ve ark 2008). Taşkın ve arkadaşlarının yaptığı 

çalışmada da tanı yaşının 1–6 yaş ve 10–16 yaş grubunda daha çok artış gösterdiği ifade 

edilmektedir (Taşkın ve ark 2007). Erkeklerde kızlara oranla daha fazla görülür. 

Dünyada beş yaşta prevalans ortalama 1/1430, 16 yaşında ise 1/360 olarak 

bildirilmektedir (Abacı ve ark 2008, Çövener 2005, Çavuşoğlu 2008).

Diyabete yatkınlık etnik gruplara göre farklılık göstermektedir. Çocuklarda 

yıllık insidans İskandinav ülkelerinde yüksek olup (20-40/100.000) en yüksek insidans

54/100.000 ile Finlandiyada iken (Hekkala ve ark 2007), Japonlarda 1/100.000’e kadar 

düşer. ABD’de Tip1DM prevelansı en yüksek beyaz ırk Amerikalılarda görülürken

Afrika ve İspanyol kökenli Amerikalılarda prevelans daha düşüktür (Çavuşoğlu 2008, 

Behrman ve ark 2008, Taşkın ve ark 2007, Topsever 2007). Türkiye’de yapılmış sınırlı 

çalışmalar, insidansın yüksek olmadığı ve komşu ülkelere benzer olduğu izlenimini 

vermektedir (Murat 2007). Ülkemizdeki prevalans yaklaşık 1/2.000’dir. Türkiye’de 

1996’da 19 bölgeyi kapsayan çok merkezli bir çalışmada 0–15 yaş arası diyabet 

insidansi 2,52/100.000 olarak bulunmuştur (Abacı ve ark 2008).

Tip1DM insidansı mevsimsel açıdan incelendiğinde; ilkbahar ve sonbaharda

artış gösterdiği, yaz aylarında azaldığı görülmektedir (Saka 2002, Taşkın ve ark 2007).

2.5. Etiyoloji

Tip1DM etyolojisinde genetik, otoimmün ve çevresel faktörler rol oynamaktadır 

(Abacı ve ark. 2007, Saka 2002).

Genetik faktörler: Çocukluk çağı diyabetinin genetik geçişinin kesin olmadığı 

bildirilmektedir. Ancak diyabetlilerin anne, baba ve kardeşlerinde diyabet sıklığının 

diyabetli olmayanlara göre daha yüksek olması, tek yumurta ikizlerinden biri diyabet ise 

diğerinde % 50’ye yakın bir oranda hastalık gelişmesi kalıtımın etkisini gösteren 

özelliklerdir. Şu ana kadar Tip1DM için resesif veya dominant geçiş tanımlanmamıştır. 
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Annesi Tip1DM olan çocuklarda diyabet görülme riskinin % 2, baba hasta olanlarda ise

oranın  % 7 olduğu bildirilmektedir (Abacı ve ark. 2007, Saka 2002).

Otoimmünite: Yeni tanı konan diyabetlilerin % 80-90’ında adacık hücrelerinin 

bazı yüzey ve sitoplazmik bileşenlerine karşı antikorların (adacık hücre antikorları-islet 

cell antibodies-ICA) görülmesi, Tip1DM’un ortaya çıkışında otoimmünitenin etkisini 

gösteren bir belirtidir (Bundak 2003, Saka 2002).

Çevresel faktörler: Diyabetin çocukluk ve ergenlikte bireysel genetik 

faktörlerin yanı sıra çevresel faktörlerin de etkisiyle meydana geldiği ön görülmektedir 

(Botero ve Wolfsdorf 2005). Son yıllarda viral enfeksiyonlar, beslenmeye ait yanlışlar 

(özellikle inek sütüne erken başlama) ve çevresel etkenlere (hijyen, toksinler ve stres)

bağlı olarak birçok ülkede Tip1DM sıklığında artış olduğu görülmektedir (Abacı ve ark. 

2007, Durna   2002, Bundak 2003, Saka 2002). Viner ve arkadaşları yaptıkları 

çalışmada beden kitle endeksi yüksek olanlarda Tip1DM görülme riskinin arttığını

göstermişlerdir (Viner ve ark 2008).

2.6. Klinik Bulgular

Diyabetli çocuk ve adölesanlar en sık poliüri, polidipsi, kilo kaybı, halsizlik ve 

yorgunluk (Savaşer 1997) nedeniyle sağlık kuruluşuna başvurmaktadırlar. Diyabet 

gelişmiş çocuklarda, kalori kaynağı olan glukozun büyük bir çoğunluğunun idrar yolu 

ile kaybedilmesi ve lipolizin artmasıyla subkutan yağ dokusunun azalması kilo kaybına 

neden olmaktadır. Metabolik bozukluğun ilerlemesiyle hastalar kusma, kussmaull 

solunum, ağızda aseton kokusu, karın ağrısı, ağır dehidratasyon, bilinç bulanıklığı ve 

koma bulguları ile başvurabilmektedirler. Tuvalet alışkanlığı kazanmış çocuklarda 

poliüri ilk olarak enurezis nokturna ile belirti vermektedir. Puberte döneminde diyabet 

tanısı alan kızlarda mantar enfeksiyonlarına bağlı vaginit sık görülen bir semptomdur

(Abacı ve ark. 2007, Bideci ve ark 2006, Saka 2002, Sağlam 2004).

Tip1DM’un klinik gidişi; prediyabet, diyabetin ortaya çıkışı (aktif otoimmünite), 

kısmi remisyon (balayı) ve ileri klinik dönem olarak 4 evrede sınıflandırılmaktadır

(Çövener 2005, Durna 2002, ISPAD Uzlaşı Rehberi 2000, Karabel 2006, Murat 2007). 

1- Prediyabet evresi: Bu evrede hiçbir metabolik bozukluk olmayıp genetik 

yatkınlık HLA-DR, HLA-DQ antijenleri ve potansiyel diyabet genlerinin pozitifliği ile 

gösterilebilir. Prediyabet evresi, çevresel faktörlerin uyarısıyla başlar (Murat 2007).
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2- Diyabetin ortaya çıkışı (Aktif otoimmünite): Bu evrede belirgin metabolik 

bozukluk yoktur. Bu dönem ikiye ayrılır. İlki yeterli insülin sekresyonunun olduğu evre 

olup, otoimmüniteye ait belirleyicilerin pozitifliği ile gösterilebilir. İkincisi ise insülin 

sekresyonunun azaldığı evredir. Glukoz toleransı normaldir (Murat 2007).

3- Kısmi remisyon (Balayı): Tanı konulduktan sonra, pankreastan insülin 

salgısının devam ederek metabolik bozukluğun geçici olarak düzeldiği evredir (Çövener 

2005).

4- İleri klinik diyabet: Adacık hücre kitlesindeki kaybın %100 olduğu dönemdir. 

Pankreas insülin içeriği sıfırdır. C-peptid bulunmaz. Klinik seyir ağırlaşır, insülin 

gereksinimi artar, remisyon beklenmez (Murat 2007).

2.7. Tip1DM’un Tedavisi

Tip1DM çok yönlü etkileri olan bir hastalıktır. Bu çocukların tedavi ve izlemlerinin 

diyabet konusunda uzman çocuk hekimi (pediatrik endokrinolog), diyabet hemşiresi, 

diyetisyen ve psikologdan oluşan bir ekip tarafından yapılması uygundur. Diyabetik çocuk 

ve ailesi, öğretmeni, aile doktoru diyabet konusunda bilgilendirilmelidir. Tip1DM

tedavisinde amaç (Murat 2007, Özçelik 2001);

 Semptomları hafifletmek, 

 Diyabetik ketoasidoz ve hipoglisemi gelişimini önlemek, 

 Ketoasidoz gelişmiş ise tedavi etmek, 

 İyi bir diyabet yönetimi sağlayarak mikrovasküler ve makrovasküler 

komplikasyonların gelişmesini engellemek, 

 Büyüme gelişmeyi sağlamak ve sürdürmek,

 Psikososyal gelişimi desteklemektir.

Uzun süreli ve iyi bir diyabet yönetimi için Tip1DM’lu olgulara yaklaşım; 

1. İnsülin tedavisi

2. Beslenme

3. Egzersiz

4. Tip1DM Yönetimi
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a. Kendi kendine izlem

b. Diyabetli çocuğun ve ailenin eğitimi

c. Hastalara psikososyal açıdan yaklaşım ve değerlendirme

d.Diyabetle ilişkili komplikasyonların izlemi, taraması, önlenmesi ve 

tedavisini kapsar (Abacı ve ark 2007, Özçelik 2001, Chisholm ve ark 2007).

2.7.1. İnsülin Tedavisi

İnsülin pankreasta langerhans adacıklarındaki beta hücrelerinden salgılanan, kan 

şekerini düşürmeye etkili bir hormondur (Özcan 2002a).

Tip1DM insülinin keşfinden önce ölümcül bir hastalık iken 1922 yılında 

insülinin bulunması ile diyabet tedavisinde yeni bir dönem açılmış ve diyabet kronik 

hastalıklar arasına girmiştir. İnsülin 1921 yılında Best ve Banting tarafından 

keşfedilerek 1922’de ilk kez  bir diyabetlide denenmiş, 1923’de ise ticari üretimine 

başlanarak diyabet tedavisindeki yerini almıştır.  Bu gelişme modern diyabet 

tedavisindeki en önemli adımdır (Bangstad ve ark 2007, Özcan 2002a).

İnsülin ilk dönemlerde domuz ve sığır pankreasından elde edilmiş, 1979 yılından 

sonra ise biyosentetik insan insülinleri üretilmiştir. Günümüzde diyabet tedavisinde 

otoantikor oluşturma ve allerjik etkilerinin daha az olması nedeniyle, saflaştırılmış insan 

insülinleri tercih edilmektedir (Özcan 2002a).

İnsülin, Tip1DM’da tedavinin temel öğesidir. İnsülin tedavisinin tipi, uygulama 

saatlerinin seçimi, hastanın psikososyal gelişimini bozmayacak ve optimal metabolik 

kontrol sağlayacak şekilde bireye özgü düzenlenmelidir. Bunun için diyabet ekibi 

tarafından çocuğun yaşı uygun ise çocuk da dahil edilerek tüm aile bireylerine diyabet 

eğitimi verilmelidir (Saka 2002, Abacı ve ark 2007). 

İnsülinlerin üç özelliği vardır (Helping the Student with Diabetes Succeed 

2003);

 Etkinin başlaması: İnsülinin kan dolaşımına ulaşmadan ve kan şekerini 

düşürmeye başlamadan önceki süre

 Zirve zamanı: İnsülinlerin kan şekerini en fazla düşürdükleri zamana 

kadar geçen süre
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 Etki süresi: İnsülinin kan şekeri düzeyini düşürmeye devam ettiği süre.

Etki sürelerine göre insülin tipleri Tablo 2-1’de verilmiştir (Abacı ve ark 2007, 

Çavuşoğlu 2008, Özcan 2002a)

Tablo 2-1. Etki Sürelerine Göre İnsülin Tipleri

Tipi Etkinin başlaması Zirve zamanı Etki süresi

Çok kısa etkili insülinler

Lispro

Aspart

5-15dak

5-15dak

0.5-1.5sa

0.5-1.5sa

3-5sa

3-5sa

Kısa etkili insülinler

Regüler
0.5-1sa 2-4sa 6-8sa

Orta etkili insülinler

NPH

Lente

1-4sa

3-4sa

5-10sa

6-12sa

10-16sa

12-18sa

Uzun etkili insülinler

Ultralente
1-4sa 8-16sa 18-22sa

Pik yapmayan uzun 

etkili insülinler

İnsülin Detemir

İnsülin Glargine

1-2 sa

1-2sa

Belirgin pik yok

Belirgin pik yok

20 saat >0.4IU/kg

24sa

Karışım insülinler (10/90, 20/80, 30/70, 40/60, 50/50 gibi değişen oranlarda)

Kaynak: Abacı ve ark 2007, Çavuşoğlu 2008, Özcan 2002a

Dünyada, henüz Tip1DM tedavisinde kabul edilmiş evrensel bir insülin tedavi 

yöntemi yoktur. Her bir Tip1DM’lu çocuğun insülin uygulama saatleri, çocuğun ve 

ailenin günlük yaşam düzenine göre ayarlanmalıdır (Abacı ve ark 2007). 

Tip1DM’lu çocukların, kendileri için belirlenen en iyi kan glukoz oranına 

ulaşabilmeleri ve bu oranı koruyabilmelerinde yoğun insülin tedavisi önerilmektedir

(Saka 2002). Yoğun insülin tedavisi yönteminde iyi metabolik kontrole ulaşmak için 

hastaların kendi kan glukozunu izlemesi gereklidir. Özellikle hızlı etkili analog insülin 

kullanan çocukların karbonhidrat sayımı yöntemini kullanmaları tedavi başarısını 

arttıracaktır (Desmangles 2008, Sargın 2007).
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Karbonhidrat sayım yöntemi; Tip1DM’lu çocuğun, öğün öncesi kan glukoz 

düzeyini ölçerek ve alacağı besin miktarını belirleyerek, öğün öncesi yapacağı hızlı 

veya kısa etkili insülin dozunu ayarlayabildiği bir yöntemdir (Desmangles 2008, Sargın 

2007). Öğün sırasındaki insülin dozu; öğünün ya da ara öğünün toplam karbonhidrat 

içeriğinine göre ayarlandığında, HbA1c’nin %1-1,5 birim azladığı bildirilmektedir (Son 

ve Son 2007).

Çocuklara uygulanacak insülin dozu; beslenme, fiziksel aktivite ve kan glukoz 

düzeyine bağlı olarak farklılık gösterir. Uygulanan toplam insülin dozu genellikle 0.7-

1.0 ünite/kg/gündür (Erdoğan 2002).

İnsülin tedavisi; “split-mix” yöntem ve “bazal-bolus” tedavisi olarak 

uygulanmaktadır. Günümüzde en sık kullanılan yöntem bazal-bolus insülin tedavisidir. 

Split-mix insülin tedavi yöntemi kısa etkili veya analog insülinlerin, orta veya uzun 

etkili insülinler ile belirli oranlarda karıştılarak belirli saatlerde iki doz şeklinde 

uygulanmasıdır. İlk doz sabah uygulanırken diğer doz akşam uygulanmaktadır. Bu 

tedavi yönteminde, kontrol edilemeyen hiperglisemilerin ve hipoglisemilerin daha sık 

yaşandığı bildirilmektedir. DCCT (The Diabetes Control and Complications Trial) 

çalışmasının 1993 yılında yayınlanan sonuçları ile konvansiyonel yönteme göre yoğun 

insülin uygulamanın komplikasyonları önlenmedeki başarısı ortaya konulduktan sonra,

yoğun insülin tedavisi tip 1 diyabette daha öne geçen uygulama biçimi olmuştur. Bu 

nedenle günümüzde artık hipoglisemi sıklığının daha az olduğu daha esnek yaşam 

biçimi sunan fizyolojik yapıya daha uygun olan bazal-bolus insülin tedavi yöntemleri 

kullanılmaya başlanmıştır. Çoklu enjeksiyon yönteminde yemeklerden önce kısa etkili, 

yatmadan önce orta ve uzun etkili insülinler kullanılmaktadır (Abacı ve ark 2007, 

Sargın 2007).

Tip1DM’lu çocuklarda büyüme-gelişme devam ettiğinden metabolik oynamalar 

kolaylıkla oluşabileceğinden insülin dozunun gereksinime uygun olarak ayarlanabilmesi 

için çocuğun belirli aralıklarla değerlendirilmesi çok önemlidir (Özçelik 2001).

2.7.2. Beslenme 

Beslenme yönetimi diyabet bakımı ve eğitiminin temel taşlarından biridir 

(Aslander-van ve ark 2007, Behrman ve ark 2008). Özellikle okul çocuklarının sadece 

% 15’i önerilen şekilde beslenmektedir (Gürel 2008). 
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Diyabette beslenmenin amacı (Abacı ve ark 2007, Barrett ve ark 2002);

 Çocuğun yaşı, cinsi, ağırlığı, beslenme alışkanlıkları ve aktivitesine 

uygun büyüme gelişmeyi sağlamak, 

 İdeal vücut ağırlığını korumak, 

 Obesiteyi önlemek, 

 Akut ve kronik komplikasyonları önlemek,

 Çocuğun yaşam kalitesini yükseltmektir. 

Diyabetli bir çocuğun beslenmesi düzenlenirken çocuğun yaşam biçimi, 

alışkanlıkları ve ailenin sosyoekonomik durumu dikkate alınmalıdır (Abacı ve ark 2007, 

Barrett ve ark 2002). Okul çocuklarının günlük enerji gereksinimi, aktiviteye bağlı 

olmakla birlikte, 1800-2200 kalori arasında değişmektedir (Gökçay ve Garipağaoğlu 

2002). Diyabetli çocuklarda önerilen kalori alımı sağlıklı çocuklarda olduğu gibi, vücut 

tartısı ilk 10 kg’a kadar olan çocuklar için 100 kal/kg/gün, ikinci 10 kg için 50 

kal/kg/gün ve 20 kg üstü her kg için 20 kal/kg/gün olarak hesaplanır. Enerjinin %50-

60’ı karbonhidrat ve doymamış yağ, %30’u yağ ve %10-20’si proteinden sağlanmalıdır. 

Yeni tedavi yöntemleri ile diyabet tedavisinde artık karbonhidratlar kısıtlanmamakta, 

ancak bunların %70’inin nişasta gibi kompleks karbonhidratlardan sağlanması, mümkün 

olduğunca da şeker gibi basit karbonhidratlardan uzak durulması önerilmektedir

(Behrman ve ark 2008, Bundak 2003, Saka 2002).

Diyabetlilere kan şeker stabilizasyonunun sağlanması açısından fibrin içeriği 

yüksek gıdaları tüketmeleri, bu amaçla da hayvansal kaynaklı yağların kullanımı yerine 

daha çok bitkisel yağların kullanımı önerilmektedir (Abacı ve ark 2007).

Diyabetlilerde öğün sayısı üç ana, üç ara öğün şeklinde düzenlenir. Toplam 

kalorinin; %20’si sabah, %20’si öğle ve %30’u akşam öğününde, kalan %30’u ise ara 

öğünler sabah-öğle arası (kuşluk), akşamüstü ve gece yatmadan önce eşit oranda (%10)

tüketilmesi önerilmektedir (Abacı ve ark 2007, Behrman ve ark 2008, Saka 2002).

Diyabetli çocuklar ve ailelerine yaşlarına uygun kalori içeren beslenme örnekleri 

anlatılmalıdır (Barrett ve ark 2002). İyi bir beslenme programında genel önceliklerin 

belirlenmesi aileye bırakılmalıdır. Günümüzde Tip1DM tedavisinde beslenme alanında 
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önemli gelişmeler olmuştur. Bu gelişmelerden en önemlileri, esnek bir yaşam biçimi

sunan karbonhidrat sayımı ve bazal-bolus insülin tedavisidir (Abacı ve ark 2007).

Karbonhidrat sayımı Tip1DM’lu hastada tedavinin ve beslenme eğitiminin 

temelini oluşturmaktadır. Aile ve hasta, besinlerdeki karbonhidrat içeriği ile ilgili 

bilgilendirilmeli ve ticari ürünlerdeki besin öğeleri tablosunu okumaları öğretilmelidir. 

Bu bilgiler hastaya her öğünde yapacağı insülin dozunu ayarlamasında yardımcı olur. 

Karbonhidrat sayımı, insülin karbonhidrat oranının kullanılması, uzun etkili bazal 

insülinler ve hızlı etkili bolus insülinlerin sayesinde çoğu çocukta öğün planlaması daha 

esnek bir hale gelmiştir. Karbonhidrat sayımına göre insülin kullanımındaki esneklik 

sayesinde yaşam kalitesi daha da artmıştır (Behrman ve ark 2008).

2.7.3. Egzersiz

Düzenli egzersiz, Tip1DM’lu çocuklarda tedavinin önemli parçasıdır. Egzersiz 

ile glukoz kullanımı artar, metabolik kontrol düzelir ve çocuk kendisini daha iyi 

hisseder (Bundak 2003). Egzersizin başlıca etkisi, enjeksiyon yerinden insülin emilimini 

arttırmasıdır. Diyabetli bir çocuk her türlü egzersizi yapabilir. Ancak egzersiz sırasında 

veya sonrasında hipoglisemi oluşuyorsa ek kalori almak ya da öncesinde yapılan insülin 

dozunu azaltmak gerekir. Egzersiz zamanı insülin etkisinin en yüksek olduğu zamana 

denk gelmemeli ve çocuğun yanında glukoz tableti, şeker ya da şekerli içecekler 

bulunmalıdır (Behrman ve ark 2008, Robertson ve ark 2008). Kan glukoz düzeyi

>300mg/dl olan çocuklarda egzersiz, insülin karşıtı hormonları uyarır ve metabolik 

tabloyu daha da bozarak diyabetik ketoasidoza yol açabilir. Nöropati ve proliferatif 

retinopati komplikasyonları olan çocuklarda egzersiz durumunda daha çok dikkatli 

olunmalıdır (Saka 2002, Behrman ve ark 2008). ADA diyabetli bireylerin haftada en az 

150 dakika orta-yoğun aerobik egzersiz (kalp atım hızını en fazla %50-70 artıran) 

yapmalarını önermektedir (ADA 2008b).

2.7.4. Tip1DM Yönetimi

Diyabet sürekli tedavi, kontrol ve eğitim gerektiren kronik bir hastalıktır. 

Diyabet yönetimi; akut komplikasyonların önlenmesi, uzun dönem komplikasyon 

riskinin azaltılması, hastaların kendi kendine diyabetlerini kontrol edebilmesi 

yeteneğinin kazandırılması ve sürdürülmesini kapsamaktadır (ADA 2008b).
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2.7.4.1. Kendi Kendine İzlem

Diyabet tedavisinde kendi kendine izlemin amacı; diyabetli birey-ailesinin 

tedaviye aktif olarak katılmaları ve üzerinde uzlaşmaya varılmış tedavi hedeflerine 

ulaşılmayı sağlamaktır (Çövener, 2005). 

Diyabetli bireyin kendi kendini izlemde kullanabileceği yöntemler;

 Glikozüri ölçümü: İdrar testi, basit ve ucuz bir yöntem olması nedeniyle 

avantajlı olarak görülür. Ancak yapılan çalışmalar sıklıkla idrar testinin 

doğruluk oranının % 50’den az olduğunu göstermiştir. 1970’li yıllarda 

Tip1DM’lularda oldukça sık kullanılan bu yöntem kan glukoz düzeyini 

gösterecek hassas bir yöntem olmadığı için günümüzde sık 

kullanılmamaktadır (Çavuşoğlu 2008, Çövener 2005).

 Glisemi ölçümü: Kan glukoz düzeyinin olabildiğince normal sınırlar 

içinde tutulması ve kronik komplikasyonları büyük ölçüde azaltması 

nedeni ile önemlidir. Kan glukozunu ölçmek için yaygın olarak 

glukometre kullanılmaktadır (Çavuşoğlu 2008, Çövener 2005). ADA 

Tip1DM’lu çocuklara günde dört kez veya daha sık ölçüm yapmalarını 

önermektedir (ADA 2008b).

Sürekli glukoz izlem sistemi (continuous glucose monitoring system; 

CGMS); 72 saate kadar her 5 dakikada bir subkutan bir sensörden aldığı 

verileri kaydeder ve klinisyene doku glukoz düzeyleri ile ilgili sürekli bir 

profil sağlar. CGMS minimal olarak invaziftir, erişkin ve çocuklar 

tarafından kolayca takılabilen küçük subkutan bir katater ile karın 

bölgesine yerleştirilmektedir. CGMS, ağır hipoglisemilere neden 

olmaksızın HbA1c değerlerini düşürmede ve asemptomatik noktürnal 

hipoglisemileri belirlemede yararlı olabilir (Behrman ve ark 2008). 

Glucowatch Biographer; hastanın bileğinin alt kısmına yerleştirilen 

Glucowatch aleti, bir membran yaması aracılığıyla, intertisyel sıvının 

glukoz içeriğini analiz etmek için ters iyontoforez tekniğini kullanır

(Behrman ve ark 2008). 

 Hemoglobin A1c ölçümü: HbA1c değerinin ölçülmesi metabolik 

kontrolün önemli bir kısmını oluşturur. HbA1c glukozun enzimatik 
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olmayan yollarla bağlandığı hemoglobin fraksiyonudur ve eritrositlerin 

120 günlük yaşamları boyunca ortalama kan glukozunu yansıtır. Böylece 

önceki iki-üç ayın kan glukoz düzeyi değerlendirilmiş olur. Bu nedenle 

diyabetli bireylerin üç ayda bir mutlaka HbA1c ölçümü yapılmalıdır

(ADA 2008b, Çövener 2005, Behrman ve ark 2008, Saka 2002). 

ADA’nın önerdiği Tip1DM’da yaş gruplarına göre hedeflenen plazma 

glukoz ve HbA1c değerleri Tablo 2-2’de verilmiştir (ADA 2008b).

Tablo 2-2. Tip1DM’da Yaş Gruplarına Göre Hedeflenen Plazma Glukoz ve HbA1c

Değerleri

Hedeflenen plazma kan glukoz 
sınırları (mg/dl)

Yaş grubu Yemekten önce
Yatmadan önce / 
Gece boyunca

HbA1c
Açıklama
/Gerekçe

Süt çocuğu ve 
okul öncesi (0-6)

100-180 110-200 < 8.5% - >7.5%

Hipoglisemi 
riskinin yüksek 
olması ve 
hipoglisemi ile 
başedememesi

Okul çağı (7-12) 90-180 100-180 < 8

Hipoglisemi riski 
olması ve 
puberteden önce 
komplikasyon 
riskinin düşük 
olması

Adölesan ve genç 
erişkin (13-18)

90-130 90-150 < 7.5

 Şiddetli 
hipoglisemi riski
 Gelişimsel ve 
psikolojik 
sorunlar
 En düşük  
HbA1c hedefinin 
aşırı 
hipogisemiye 
girmeksizin < 7
olması

Kaynak: American Diabetes Association (2008). Standards of Medical Care in Diabetes, Diabetes Care, 
31( 1),12-54.
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2.7.4.2. Diyabet Eğitimi

Diyabet eğitimi diyabet bakımının temel taşıdır (Swift 2007). Tip1DM’lu 

çocuğa ve onların bakımlarından sorumlu olan aile bireylerine hastalığın bakımını ve 

yönetimini öğretmek diyabet tedavi planının bir parçasıdır (Erdoğan 2002, Funnell ve 

ark 2008). İdeal olan diyabet eğitiminin pediatrik endokrinolog, hemşire, diyetisyen,

psikolog ve fizyoterapistten oluşan bir ekip tarafından verilmesidir (Silverstein 2005). 

Yapılan çalışmalarda diyabetli bireylere hemşirelerin verdiği düzenli eğitimin kan 

şekeri ve HbA1c düzeylerine olumlu etkisi olduğu bildirilmektedir (Çövener 2005).

Okul çağındaki çocukların eğitim içeriği (ISPAD Uzlaşı Rehberi 2000);

 Enjeksiyonlar ve izlem becerilerini geliştirmek için yardım,

 Hipoglisemi semptomlarını tanıma ve kendi kendine yönetimi öğrenme,

 Diyabet yönetimini; okul programlarına, okul yemeklerine, egzersiz ve 

spor etkinliklerine uyarlama,

 Ailelere, çocuklarının bağımsızlığını kazanması ve sorumluluk 

üstlenebilmesi için önerilerde bulunmayı içermektedir.

2.7.4.3. Psikososyal Yaklaşım

Tüm çocukların %10’unda davranışsal ve duygusal belirtiler tanımlanırken, bu 

oran kronik sağlık sorunları olan çocuklarda %20’ye çıkmaktadır (Fettahoğlu ve ark 

2007). Kronik bir hastalığa sahip olma, bu hastalığa uyum sağlama, çocuğun ve 

ailesinin yaşam biçimindeki değişiklikler, hastalığın sosyal ilişkilere getirdiği yükler,

benlik saygısında azalma, komplikasyonlarla ilgili duyulan korku gibi etkenler 

nedeniyle diyabetli bireylerde depresyon geliştiği düşünülmektedir (Hood ve ark 2006, 

Fettahoğlu ve ark 2007). Depresyon ve metabolik kontrol arasında ilişkinin hem 

fizyolojik hem de davranışsal değişikliklere neden olduğu; kan şekeri düzensizliğinin 

beyin işlevlerini etkilediği ve psikiyatrik bozukluklara yol açabildiği ifade edilmektedir

(Kalenderoğlu ve ark 2006, Meltzer ve ark 2001). 

Diyabetli çocuklar kronik hastalığın getirdiği; 3-6 ay ara ile hastanede muayene, 

kontrol, kan tetkiklerinin yapılması, bazı durumlarda hastaneye yatma, bunlara bağlı

okul devamsızlığı ve başarının düşmesi gibi sorunlar yaşayabilmektedir (Darendeliler 

1999). Fettahoğlu ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada (2007) Tip1DM tanılı çocuk 
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ve ergenlerin sağlıklı yaşıtlarına göre daha fazla duygusal güçlük yaşadığı, bu 

güçlüklerin yaşla birlikte arttığı bildirilmektedir (Fettahoğlu ve ark 2007).

Öz ve arkadaşlarının (2009) Tip 1 diyabetli çocuklarda benlik saygısını 

etkileyen faktörleri inceledikleri çalışmada; Tip 1 diyabetli çocukların benlik saygısının 

sağlıklı çocuklara göre daha düşük olduğu ve benlik saygısının düşük olmasının okul 

başarısını olumsuz yönde etkileyebileceği bildirilmektedir (Öz ve ark 2009).

Diyabetlilerde görülen diğer davranışsal ve psikolojik bozukluklar; tedaviye 

uyumsuzluk, yeme bozuklukları, kendine enjeksiyon ve ölçüm yapma korkusudur 

(Behrman ve ark 2008).

Hemşire ve diyabetli çocuk arasındaki iletişimde çocuğu dinleme, iyi bir diyabet 

kontrolünde en önemli özelliktir.

Diyabette psikososyal sorunlara yönelik hemşirelik bakım ilkeleri;

 Diyabetini kendi kendine yönetmesini sağlamak,

 Kendi kendine bakım davranışlarına uyumu için yardım etmek,

 Benlik saygısını yükseltmek ve bağımsızlığını arttırmasına yardım 

etmek,

 Sorun çözme yöntemlerini öğretmek,

 Kan şekeri düzeyini etkileyebilen stresörlerle başetme yöntemlerini 

öğrenmesi için yardım etmektir (Buzlu 2002).

2.7.4.4. Diabetes Mellitus’un Komplikasyonlarının izlemi, taraması, önlenmesi ve 
tedavisi

Diyabetin komplikasyonları (Çavuşlu 2003, Özcan 2002b, Saka 2002);

Akut Komplikasyonlar

 Hipoglisemi

 Hiperglisemi

 Diyabetik Ketoasidoz Koması

 Nonketotik Hiperosmolar Koma
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Kronik Komplikasyonlar

 Mikrovasküler Komplikasyonlar

o Retinopati

o Nefropati

o Nöropati

 Periferik Nöropati

 Otonomik Nöropati

 Mononöropatiler

 Makrovasküler Komplikasyonlar

o Koroner Arter Hastalığı

o Serebral Arter Hastalığı

o Periferik Vasküler Hastalık

 Diğer

o Diyabetik Ayak Ülseri Ve Gangren

o Dermopatiler

o Sık Enfeksiyonlar (Tbc, Gingiva, Deri, 

Vulvovaginal)

Sık Görülen Akut Komplikasyonlar

Hipoglisemi

En sık görülen akut komplikasyondur. Diyabet Kontrol ve Komplikasyon 

Çalışma Grubuna göre hipoglisemi;

1. Kan şekerinin 50 mg/dl’nin altında olması veya,

2. Kan şekerinin yükselmesiyle düzelen tutarsız davranışlar, konfüzyon, koma 

gibi durumların varlığı veya,

3. Terleme, çarpıntı, açlık hissi, görme bulanıklığı gibi prodromal hipoglisemi 

semptomlarının bulunuşu olarak tanımlanır.

Diyabetlide bu belirtiler varsa hemen tedavi edilmesi önemlidir. Kan glikoz 

düzeyinin belirlenemediği durumlarda hipoglisemi şüphesi varsa hipoglisemi tedavisi 

yapılır (Olgun 2002). Hipoglisemi tedavisinde hastaya ağızdan alabiliyorsa meyve suyu, 

limonata veya glukoz tabletleri (3g/10kg) verilir. Hasta ağızdan alacak durumda değil 
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ise IV yoldan glukoz verilmekte ve olanak varsa acil olarak glukagon da (0.1-0.2 mg/10 

kg IM veya SC enjeksiyon) uygulanmaktadır (Saka 2002).

Diyabetik Ketoasidoz (DKA)

DKA yaşamı tehdit edici bir durumdur. DKA insülin ile insülin karşıtı 

hormonlar arasındaki dengenin insülin aleyhine bozulması sonucu oluşur. DKA glikoz,

yağ ve protein metabolizmalarının kompleks bir bozukluğudur. Belirti ve bulgular 

öncelikle karbonhidrat ve yağ metabolizması bozukluğuna bağlı gelişir. Diyabetlilerin 

yoğun bakıma yatış nedenlerinin %5,4’ünü DKA oluşturmaktadır. Tüm diyabetlilerin 

%6-10’u DKA komplikasyonu nedeniyle kaybedilirken Tip1DM’lu çocuklarda DKA en 

sık ölüm nedenidir (Aral 2003, Bahçecik 2002, Saka 2002). DKA’a bağlı ölümlerin 

büyük bir kısmı başta serebral ödem olmak üzere merkezi sinir sistemi 

komplikasyonlarına bağlıdır (Hatun 2006). Tedavi edildiği taktirde mortalite % 5’in 

altındadır (Gürlek 2003).

DKA tedavisinde amaç; hiperglisemi, elektrolit bozukluğu ve asidozun 

düzeltilmesidir (Çil ve ark 2008). Yeterli insülin, sıvı ve uygun elektrolitlerin verilmesi 

ile ketoasidoz tablosu birkaç saat içinde düzelebilir (Çavuşoğlu 2008). İnsülin tedavisi 

başlandıktan sonra DKA'a neden olan faktör araştırılmalı ve tedavi edilmelidir (Çil ve 

ark 2008). DKA, insülin dozunun yetersiz kaldığının ve değiştirilmesi gerektiğinin bir 

göstergesi olarak kabul edilebilir. (Çavuşoğlu 2008).

Sık Görülen Kronik Komplikasyonlar

Retinopati

Retinopatinin gelişimi sıklıkla birkaç yıl sürmekte ve hastaların sadece % 5-

15’inde ilerleyici değişiklikler olmaktadır. Retina, enerji gereksimini karşılamada 

glukoza bağımlı vücut dokularından biridir. Hipoglisemi sonucu retinada değişiklikler 

ortaya çıkmaktadır (Çavuşoğlu 2008). ADA, adölesan ve erişkin Tip1DM hastalarına

tanı konulduktan hemen sonra ve her yıl ayrıntılı göz muayenesi önermektedir. Eğer 

retinopati gelişmiş ise daha sık muayene gerektiği bildirilmektedir (ADA 2008b).

Nefropati 

Diyabetli hastalarda böbrekler, enfeksiyona ve nefropatiye eğilimlidir. 

Hiperglisemi, lökosit fonksiyonlarını baskılayarak bakteri ve mantarların gelişimi için 

uygun ortam yaratmaktadır. Üriner sistem enfeksiyonu, böbrek fonksiyonlarının 
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azalmasına, piyelonefrite ve renal dokuda zedelenmeye neden olabilir (Çavuşoğlu 

2008). Çevresel ve genetik faktörler nefropati gelişimini etkilemektedirler (Stirban ve 

ark 2008). ADA diyabet süresi 5 yıl ve üzerinde olan Tip1DM’lularda rutin 

mikroalbüminüri incelenmesini önermektedir (ADA 2008b).

Nöropati

Nöropati, sinirlerde ve sinirleri besleyen damarlarda iskemik değişiklikler 

sonucu ortaya çıkmaktadır. Diyabetik nöropati, arteriosiklerotik süreçle ilişkilidir 

(Çavuşoğlu 2008). Diyabetik nöropati Tip1DM’lu çocuklarda sık görülmemekle birlikte 

tanıdan 5 yıl sonra yıllık aralıklarla sinir ileti hızı değerlendirilmelidir (ADA 2008b, 

Saka 2002).

2.8. Tip1DM’lu Çocuklar ve Okul

Diyabet çocuğun akademik potansiyelini değiştirmemelidir. Diyabet herhangi 

bir etkinlikten dışlanmak ya da anaokulu, okul ve yüksekokula gönderilmemek için 

neden oluşturmamalıdır. Diyabetli çocuk için eğitim görebilme ve sosyal bütünleşme 

çok önemlidir.

Okul personeli aşağıdaki öncelikler ve bilgiler konusunda eğitilmelidirler 

(ISPAD Uzlaşı Rehberi 2000);

 Özellikle spor etkinlikleri ve okul gezileri sırasında güvenliğin sağlanması,

 Herhangi bir ayrıcalık ya da ayrım yapılmaması gerektiği,

 Tüm akademik, sosyal ve sportif etkinliklere katılımının sağlanması için olanak

verilmesi, özendirilmesi,

 Okul etkinliklerine katılım ile özsaygı ve özgüvenin gelişmesine katkı 

sağlanacağı,

 Anne-babaların çocuklarının okullarını ziyaret edebilmesi, işbirliği 

sağlanabilmesi,

 Hipogliseminin tanınması ve tedavisi (bilinç kaybı, konvülziyon geçirme ya da 

şiddetli kusma durumunda alınacak acil önlemler konusunda bilgilendirme ve 

acil telefon numaralarının verilmesi dahil),

 Ana ve ara öğünlerin zamanlarında gecikmelerden kaçınılması,



20

 Çok sık olmaksızın çocuğun arkadaşları ile birlikte olduğu bazı zamanlarda,

özellikle bu sırada egzersiz/spor yapılıyorsa fazladan yiyecek ve içeceklere izin 

verilmesi,

 Sınavlar sırasında çocuğun ara öğününü almasına ya da kan şekerini ölçmesine

izin verilmesi,

 Küçük çocukların karbonhidrat besinlerini uygun zamanlarda almalarının

sağlanması,

 Küçük çocukların hipoglisemi belirtilerini hissettiklerinde okul personeline

haber vermeleri için cesaretlendirilmesi,

 Anne-baba ve çocukların diyabetli yaşıtları, okul personeli ve arkadaşları ile

açıkça tartışabilmeleri için cesaretlendirilmesi.

2.9. 7-12 Yaş Çocuğunun (Okul Çocuğu) Gelişimsel Özellikleri

Okul çocukluğu dönemi, aileden çok arkadaşın önemli olduğu, fizik, mental ve 

sosyal ilişkilerin geliştiği bir dönemdir (Kavaklı 1992). Bu dönem çocuğun gelişiminde 

ve ilişkilerinde önemli etkileri olan okul ortamında başlamaktadır (Hockenberry ve ark 

2005). 7-12 yaş arası çocuklar, somut düşünceden soyut düşünceye, çocukluk beden 

yapısından gençlik beden yapısına, olgun olmayan duygulardan olgun duygulara doğru 

gelişim yaşamakta ve ergenlik dönemine girmektedir (Fidan ve Erden 2001, Kavaklı 

1992, Yavuzer 2006). 

Bu yaşlardaki çocuklar, kim olduklarını keşfetmekte ve bireysel kimliklerinin

temellerine ilk adımı atmaktadırlar. Çocuğun benlik kavramı; onun bireysel–fiziksel 

özelliklerini, yeteneklerini, koşullarını kendi kendine ve diğer bireylere göre 

değerlendirmesi sonucu gelişmektedir. Çocuğun bu değerlendirmesi tam bir doğruluk 

taşıyıp gerçeğe uygun olabilmekle birlikte, genelde kendilerini olduklarından daha yüce 

ya da küçümseme eğiliminde de olabilmektedir (Yavuzer 2006).

Havighurst, 7-12 yaş çocuğunun gelişimini şu başlıklarla özetlemektedir:

 Motor becerilerde yetenek kazanma

 Kendisine ve gelişmekte olan vücuduna yönelik olumlu tutum geliştirme

 Akranlarıyla iyi ilişkiler kurmayı öğrenme

 Uygun kız-erkek rollerini öğrenme
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 Okuma-yazma-sayısal alanlarda temel beceriler geliştirme

 Değer sistemi geliştirme

 Bireysel bağımsızlık kazanma

 Kurum ve kişilere karşı tutumlar geliştirme (Yavuzer 2006).

2.9.1. 7-12 Yaş Çocuğunda Fiziksel Gelişim

Okulöncesi dönemde başlayan büyüme hızındaki yavaşlama, on - on bir 

yaşlarına kadar devam eder (Erden ve Akman 2001). Dönem boyunca çocukta, yılda 

ortalama 2-3 kg tartı artışı ve 5-6 cm boy uzaması meydana gelir (Hockenberry ve ark 

2005). Bedendeki büyüme orantısızdır ve gövde gittikçe incelmeye başlar. Ağırlık, 

iskelet ve kas sisteminin büyümesine bağlı olarak artış gösterir (Behrman ve ark 2008, 

Yiğit 2009). Büyüme aralıklı olarak artar, her yıl düzensiz zamanlarda 3-6 atak yapar, 

her büyüme atağı ortalama 8 hafta sürer (Behrman ve ark 2008). Bu dönemde 

mevsimsel değişiklikler dikkati çekebilir. Kış aylarında tartı artışı, yaz aylarında ise boy 

uzaması daha belirgin olur (Günöz 2003).

Çocukluk evresinde büyüme, büyüme hormonu ve tiroid hormonlarının kontrolü 

altındadır (Özön ve Yordam 1994). Bu dönemin sonuna doğru adölesan dönemin 

başlangıcıyla beraber androjen hormonların salınımındaki artış büyümenin hızlanmasına 

neden olur (Günöz 2003, Kavaklı 1992, Kınık 2000).

6-12 yaşlar arasındaki kız ve erkek çocuklarda başlangıçta tartı artması 

bakımından bireysel farklılıklar dışında belirgin bir fark gözlenmemektedir. Özellikle 

kız çocuklarda büyüme ve tartı artması, erkek çocuklara oranla daha belirgindir. Kız 

çocukların gerek tartı artışı, gerekse boy uzaması ve olgunlaşma yönünden erkek 

çocukları geçtikleri görülür (Kavaklı 1992, Yiğit 2009). Kızlar 11-12 yaşlarında erişkin

boyunun yaklaşık % 90’nına, erişkin kilosunun % 50’sine ulaşırlar. Erkekler ise 12-13 

yaşlarında erişkin boyunun % 80’ine, kilosunun ise % 50’sine ulaşmış olurlar (Yiğit 

2009).

Okul çocukluğu dönemine kadar oldukça yavaş artan boy uzunluğu kızlarda 

10,5-11 yaşlarda, erkek çocuklarda 12,5-13 yaşlarda birdenbire hızlanır. Puberte öncesi 

bu dönemde kızların boyları, erkek çocuklardan daha uzundur. 11 yaşındaki bir kızın 

boyu, aynı yaşta olan bir erkek çocuktan yaklaşık 2,5 cm daha uzundur (Kavaklı 1992).
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Baş gelişmesi tüm dönem boyunca sadece 2-3 cm artar ve miyelinizasyon 7 

yaşında tamamlanır (Behrman ve ark 2008).

6 yaş civarında birinci molarlar dökülmeye başlar. Yılda ortalama 4 diş erişkin 

dişlerle yer değiştirir. Yaklaşık olarak 17-22 yaşında kalıcı dişler tamamlanır (Ball ve 

Bindler 2006, Behrman ve ark 2008). 

Okul çocuğu günde ortalama 10-12 saat uyur. Aktivitesine bağlı olarak

değişmekle birlikte günlük ortalama 2200 kaloriye gereksinimi vardır (Gökçay ve 

Garipağaoğlu 2002, Yiğit 2009).

2.9.2. Motor gelişim

Bu dönemde çocukların motor fonksiyonları önceki yıllara göre daha komplike 

becerileri yapabilecek şekilde gelişir. Okul öncesi ve okul çocuğu oyun sırasında

gözlendiğinde, okul çocuklarının artan bilişsel ve sosyal olgunlukları nedeniyle motor 

becerilerini daha kapsamlı kullandıkları görülür (Yiğit 2009).

Büyük (Kaba) motor gelişim

Hareket ile ilgili yeteneklerde önemli gelişmeler gözlenir (Yiğit 2009). Fakat bu 

yaş grubu çocuklarda kas gücü tam gelişmediği için gücünü zorlayacak sporlar yapması 

uygun olmaz (Behrman ve ark 2008, Yiğit 2009).

7 yaş civarındaki çocuk yüzme ve iki tekerlekli bisiklete binme gibi büyük 

kasları kullandığı motor becerileri kazanabilir (Kavaklı 1992).

8-9 yaşlarındaki çocuk çok çalışkandır. Bir şeyi yapmak ve başarıya ulaşmak 

için çok uğraşır. Motor becerilerini çok iyi kullanır. Çocukta 10-12 yaşlarda motor 

beceriler artık çok iyi gelişmiştir (Kavaklı 1992, Günöz 2003).

Küçük (İnce) motor gelişim

Okul döneminde sinir sisteminin gelişmesiyle ellerini daha ustaca kullanabilir. 

Daha önce öğrendiği becerileri sürekli geliştirir. Hareketleri daha zarif ve estetiktir. 

Müzik enstrümanı çalabilir, bir resmi kopya edebilir, yap-boz oynayabilir, çizimlerde 

daha ayrıntılara girebilir. İki elini de ayrı ayrı kullanabilir. Kendi banyo yapabilir, 

giyinebilir ve kıyafetlerine çeki düzen verebilir. 10-12 yaşlarında yetişkine benzer 

şekilde beceriler göstermeye başlar (Yiğit 2009).
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2.9.3. Dil Gelişimi

Okul öncesi çocuğun konuşması şekillenmiştir. Bu nedenle okul döneminde dil 

gelişiminde büyük bir değişiklik olmaz. Okuma yazma becerileri edindiklerinden 

sözcük dağarcığı ve gramer yapısı gelişmeye devam eder (Ball ve Bindler 2006). Okul 

öncesi çocuk dili konuşma aracı olarak görürken, okul döneminde düşünce aracı olarak 

görmeye başlar.

Okul döneminde fizyolojik yapı, genetik özellikler, cinsiyet, algısal, bilişsel ve 

nörolojik gelişim, içinde bulunduğu sosyal çevre ile etkileşim, aile-çocuk arasındaki 

sözel iletişim düzeyi, sosyoekonomik ve sosyokültürel özellikler dil gelişimini 

etkilemektedir (Karacan 2000).

Dil gelişimi yazılı ve sözlü iletişimi içerir. Sözel iletişim daha erken yaşlarda 

gelişir. Yedi yaşına doğru cümlelerin pek çoğunu anlar ve gramer kurallarına uygun 

konuşur. Okul döneminde yazı dili daha etkin kullanılır. Dil gelişimi bilişsel gelişim ve 

olgunlaşmaya bağlı olarak gelişir (Yiğit 2009).

2.9.4. Cinsel Gelişim

Cinsel konulara ilgi, okula başlamayla azalır ve dönemin sonunda puberteye 

giriş ile tekrar artar. 3-6 yaşlar arasındaki çocuklar gebelik, doğum ve bebeğin nasıl 

olduğunu merak ederler. Çocuğun sorularına doğru yanıt vermek önemlidir. Soruların 

yanıtını anlayamazsa yanlış kaynaklara yönelebilirler (Yiğit 2009). 9 yaşında cinsellik 

hakkında fikir sahibidirler (Mukaddes 1999). Mastürbasyon, okul dönemi 

başlangıcından itibaren sık görülen bir davranıştır (Behrman ve ark 2008).

Sekonder cinsiyet karakterlerine ait belirtiler kızlarda ortalama 10-11, erkeklerde 

12-13 yaşlarında görülmeye başlar (Yiğit 2009). Bunlar kızlarda; over, uterus, vajina, 

labialar ve göğüslerin büyümesi ile pubik kıllanma, erkeklerde; testis ve penis büyümesi 

ile pubik kıllanma şeklinde sıra izler (Ercan 2008, Kınık 2000). 

Freud’un Psikoseksüel gelişim kuramına göre;

İlköğretim çağı olan 7-12 yaş evresi gizil evre olarak adlandırılmaktadır. Bu 

evrede kişiliğin başlıca yapıları olan id, ego, superego biçimlenmekte ve bu alt sistemler 

birbirleriyle ilişkilenmektedir. Sosyalleşme bu evrede çocuğun genel ilgi alanlarını 

belirlemektedir. Seksüel dürtüler bastırılarak okul aktiviteleri, hobiler, sporlar ve aynı 

cinsle arkadaşlıklar temel ilgi alanlarını oluşturur. Bu dönemin başlıca özelliği narsistik 



24

yönelim veya ben merkezci ilişkilerle belirlenir. Çocuklar bu dönemde dış dünya ile 

ilişki kurmakla beraber kendi iç dünyalarıyla da ilgilenirler. Bu dönem ergenliğe 

hazırlık dönemidir (Ball ve Bindler 2006, Sarı 2009).

2.9.5. 7-12 Yaş Çocuğunun Bilişsel Gelişimi

Çocuk, ortalama olarak 7 yaş civarında mantıklı düşünmenin başladığı işlem 

öncesi dönemden somut işlemsel döneme geçiş yapar (Varol 1999, Yapıcı ve Yapıcı 

2006). Bu dönem yaklaşık olarak, 7-12 yaş arasını kapsar. Bu dönemde çocukların 

öğrenme ve üretme güdüleri oldukça fazladır (Yiğit 2009).

Piaget’nin bilişsel gelişim dönemleri dikkate alındığında; ilköğretim yedinci 

sınıfa kadar olan yılların (7-12 yaş) somut işlemler dönemine denk geldiği ve çocuğun

bilişsel gelişim açısından operasyon öncesi dönemden somut operasyon dönemine 

geçtiği bildirilmektedir (Hockenberry ve ark 2005). 

Somut işlemleri yapabilme kapasitesi adım adım ve tek tek gelişir. Somut 

işlemler dönemine geçiş yapan çocuk, baskı altında kaldığında önceki dönemin 

özelliklerine dönüş yapabilir. Ancak, işlem öncesi ve somut işlem dönemi 

karşılaştırıldığında, çocuğun yaşadığı en belirgin farklılık; somut işlem döneminde 

zihinsel işlemler yapabilir duruma gelmesidir (Hockenberry ve ark 2005). Çocuk, 

görüşleri sıraya koyabilir, parçalara bölerken bütünü hatırlar ve yaptığı faaliyetleri kendi 

ifadesine dönüştürebilir. Çocuk bütünü, parçaların birbirinin yerine geçişini ve birbirine 

nasıl uyduğunu görebilir. Aynı zamanda cisimlerin biçimleri ve konumları değiştiği 

halde nasıl aynı kaldıklarını algılayabilir. Örneğin, yığın halinde bir çamurun ip gibi 

yuvarlandığında miktarında değişiklik olmadığını bilir (Shelton ve ark 2007, Yapıcı ve 

Yapıcı 2006).

Odaklaşma, somut işlemler döneminde kazanılan bir özelliktir. Çocuk, ince uzun 

bardaktaki suyun yüksekliğinin, geniş bardaktaki suyun genişliğinin birlikte dikkate 

alınması gerektiğini okul döneminde öğrenir. Oysa işlem öncesi dönemde, çocuk suyun 

yüksekliğine odaklanır ve hata yapar (Hockenberry ve ark 2005, Yapıcı ve Yapıcı 

2006).

Bu dönemde, çocuklar sınıflama ve sıralama konularında da başarılıdır. 

Nesnelerin somut olması ile bağlantılı olarak, sınıflama yapabilirler (Hockenberry ve 

ark 2005). Örneğin, 7-8 yaşlarındaki bir çocuğa, beş kırmızı gül, beş sarı gül, beş 
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kırmızı lale, beş kırmızı kiraz gösterilip, birbirine benzeyenleri bir araya getirmesi 

istendiğinde; sarılara karşı kırmızılar, güllere karşı diğer çiçekler, çiçeklere karşı güller 

gibi çeşitli şekillerde sınıflama yapabilir. Çiçekler mi çok, güller mi çok sorusuna doğru 

cevap verebilir (Yapıcı ve Yapıcı 2006).

Okul çocuğu alfabeyi ve okuma-yazmayı öğrenebilir. Saati söyleyebilir, zamanla 

olaylar ve yerler arasındaki ilişkiyi görebilir (Hockenberry ve ark 2005).

Bir grup araştırmacı, ilkokul öğrencilerinin sınıflara göre bilişsel gelişim 

düzeylerini araştırmış ve bu araştırmadan elde edilen bulgulara göre ilkokul birinci sınıf 

öğrencilerinin % 67’sinin işlem öncesi, % 33’ünün somut işlemler döneminde, üçüncü 

sınıf öğrencilerinin % 40’ının işlem öncesi, % 47’sinin somut işlemler döneminde, 

%13’ünün soyut işlemler döneminin başlangıcında, beşinci sınıf öğrencilerinin 

%72’sinin soyut işlem döneminin başlangıcında, % 28’inin somut işlemler döneminde 

bulunduğunu belirlemişlerdir (Erden ve Akman 2001).

2.9.6. 7-12 Yaş Çocuğunun Sosyal Gelişimi

Sosyal gelişme (toplumsal gelişim), kişinin sosyal uyarana duyarlılık 

geliştirmesi, onaylanabilir ve uygun davranış kalıpları geliştirebilmesi ve böylece 

toplumun bir üyesi haline gelmesidir. İnsanın sosyalleşmesi çok karmaşık bir süreçtir

(Yapıcı ve Yapıcı 2005b).

Okul yaş grubu çocuklarda en önemli sosyalleşme aracı okul çevresidir. 

Akranlarıyla tanışma, aileden ayrılmasını sağlayan önemli bir faktördür. Bir gruba dahil 

olması çocuğa bağımsızlık duygusunun gelişiminde yardımcı olur. Çocuğun doğru 

cinsiyet kavramı geliştirmesi ilişkilerinde etkilidir. Okul yıllarında kızların ve erkeklerin 

oyunları farklılaşmaya başlar (Hockenberry ve ark 2005).

Okul çocuğu için akranlarıyla günlük ilişkileri önemli sosyal etkileşim 

sağlamaktadır. Okul çocukları grup aktivitelerine büyük bir heyecanla katılırlar. Önceki 

deneyimlerinde çocuk genellikle erişkin gözetimindedir. Yeteneklerinin de gelişmesiyle 

karşısına çıkan fırsatları, statü kazanabileceği ve saygı göreceği akran gruplarına dahil 

olarak değerlendirir (Hockenberry ve ark 2005).

Çocuklar zamanla akran gruplarının da baskısıyla sosyal normlara duyarlı 

olmaya başlar. Akran grupları kabul edilme ve reddedilme standartlarını belirler. Çocuk 

içinde bulunduğu grubun kabul ettiği giyim, konuşma ve davranış tutumlarını sergiler. 
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“Sınıfın kahramanı”, “sınıfın haylazı” gibi çocuğun kendine taktığı isimler grubun 

onayını kazanmasında etkili olabilir (Hockenberry ve ark 2005).

Çocuklar bu yaş grubunda genellikle kendi cinsiyetinden arkadaşları ile 

oynamayı tercih ederler. Okul çocukluğu, sırların paylaşıldığı, özel şakaların ve 

maceraların olduğu “en iyi arkadaşlık” dönemidir. Bazen bu yaş grubunda çocuklar aşkı 

ve yakınlaşmayı da deneyimleyebilirler (Hockenberry ve ark 2005).

Erik Erikson; 7-12 yaş dönemi çocuğunun psikososyal gelişim özelliğini

“çalışma ve başarılı olmaya karşı “aşağılık duygusu” karmaşası ile açıklamaktadır. 

Çalışma, çocuğun okulda öğrenmesi gereken becerileri kazanabilmesi için gereken 

çabayı ifade eder; aşağılık duygusu çocuğun başarısız olduğu zaman kendisini algılama 

durumunu belirtir. Yedi ile on iki yaş arası çocuklar bir şeyi yapıp bitirirken 

gösterdikleri kararlılık veya ısrarın sonucunda işi tam olarak yapmanın zevkine varırlar, 

başlangıç ile sonucu arasındaki ilişkiyi görmeye başlarlar. Bu dönemdeki çocuklar 

etraflarındaki fiziki çevreyi somut eşyalarla anlayıp çözümlemeye başlarlar. Oyuna 

ilgileri giderek azalırken; bir işi tam olarak yapmaktan daha haz alırlar. Devamlı gayret 

ve üretkenlik davranışları göstermek isterler. Bir şeyler yaparak başkalarının takdirini 

kazanmayı ve kabul edilmeyi öğrenirler (Arslan ve Arı 2008, Sağlam 2006, Sarı 2009).

İlköğretim çağı olan bu dönemde, çocuk bir şeyler üretmek ve başarılı olmak 

için çalışmaktadır; çünkü elde ettiği başarılar sonucunda takdir ve kabul edilmeyi 

beklemektedir. Bu dönemdeki çocuk eğer çevresinden destek görürse daha fazla 

çalışmaya ve başarılı olmaya yönelmektedir. Aksi durumda yaptıklarının değersiz 

olduğuna inanmakta ve aşağılık duygusuna kapılmaktadır. Yetersizlik ve aşağılık 

duygusu geliştiren çocuk, çevresiyle sağlıklı ilişkiler kuramamakta ve uyum güçlüğü 

çekmektedir (Sağlam 2006, Sarı 2009).

2.10. Okul Hemşiresinin Diyabet Yönetimindeki Önemi

National Association of School Nurses (NASN) okul hemşirelerini; çocukların 

ve gençlerin entellektüel potansiyellerini kullanarak bireysel yeteneklerini arttırmak, şu 

anda ve gelecekteki fiziksel, sosyal, kişisel ve emosyonel büyümelerini olumlu 

etkilemek için yararlı kararlar alan kişi olarak tanımlamaktadır. Dünyada son 100 yıl 

içinde çocuk ve adölesan sağlığına hümanist, koruyucu ve eğitici yaklaşımları ile 

tanınan okul hemşireleri birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde önemli 

görevler üstlenmişlerdir (Bulduk ve Pek 2005). 
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Diyabet yönetimi süreklilik gerektirir ve okul ortamında da çocuklar diyabet 

konusunda eğitimli bir kişinin yardımına ihtiyaç duyarlar. Okul hemşiresi diyabetli 

çocuğun okul ortamında diyabet yönetimini sağlamada en uygun kişidir. Diyabetli 

çocuğun okulda insülin uygulamalarını ve kan şekeri takibini okul hemşiresi 

gözetiminde yapması ideal olanıdır. Okul hemşireleri okul ortamında diyabetli çocuğun 

tedavi gereksinimleri dışında diyabete bağlı komplikasyonları önlemede ve çocuğun 

hastalığa uyumunu sağlamada etkin rol oynamaktadırlar (Helping the Student with 

Diabetes Succeed 2003).

Okul hemşiresi ayrıca diyabetli çocuğun okul aktivitelerine katılımını sağlamada 

da önemli rol oynamaktadır. Çocuğun okul aktivitelerine sorunsuz katılabilmesi diğer 

okul personelini de diyabet yönetimi konusunda bilgilendirmelidir (Helping the Student 

with Diabetes Succeed 2003).



28

3. GEREÇ VE YÖNTEM

3.1. Araştırmanın Tipi

Araştırma, İstanbuldaki iki üniversite hastanesinde izlenen 7-12 yaş grubu Tip 1 

diyabetli çocukların okul ortamında diyabet yönetimlerinin belirlenmesi amacıyla 

tanımlayıcı olarak gerçekleştirildi.

3.2. Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Özellikleri

Araştırma, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Diyabet Polikliniği ve İstanbul Üniversitesi 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Metabolizma 

Polikliniğinde yapıldı. 

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Anabilim Dalı, Çocuk Diyabet Polikliniğinde izlenen 0-18 yaş grubu toplam 300 Tip 1 

diyabetli çocuk izlenmektedir. Poliklinik sadece Salı günleri hizmet vermekte ve her 

ayın son haftası hasta kabul etmemektedir. 

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Anabilim Dalı Metabolizma Polikliniğinde izlenen 0-18 yaş grubu toplam 127 Tip 1 

diyabetli çocuk bulunmaktadır. Poliklinik ağırlıklı olarak Salı ve Perşembe günleri 

diyabetli hastaları kabul etmektedir.

Bu iki üniversite hastanesi İstanbul ilinin en büyük üniversite 

hastanelerindendir. Her iki hastanede sertifikalı diyabet eğitim hemşiresi bulunmaktadır.

3.3. Araştırmanın Evreni ve Örneklem Seçimi

Araştırma evrenini, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı 

ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Diyabet Polikliniğine Mart 2008-Haziran 2008 ve 

Ekim 2008-Mart 2009 tarihleri arasında ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp 

Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Metabolizma Polikliniğine Ocak 

2009-Mart 2009 başvuran, 7- 12 yaşlar arası çocuk ve aileleri oluşturdu.

Araştırma grubunda örneklem sayısı α=0,05 riskiyle 97 örneklem büyüklüğünde 

gerçekleştirilen güç analizinde β=0,20 ve 1-β=güç olmak üzere; 1-0,20=0,80 olarak 

bulundu. Bu sonuç doğrultusunda olası kayıplarda göz önüne alınarak örneklem seçim 
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kriterlerine uygun ve yazılı bilgilendirilmiş onam alınan 100 çocuk ve ailesi araştırma 

grubunu oluşturdu.

Örneklem seçiminde kriterler;

 Daha önce Tip 1 diyabet tanısı almış olması,

 7 yaşını doldurmuş, 13 yaşından gün almamış olması,

 Diyabet takibinin yapılıyor olması,

 İnsülin pompası kullanmıyor olması,

 Devlet okuluna devam etmesi,

 Kendi başına kan şekeri ölçümü ve insülin uygulaması konusunda 

diyabet hemşiresi tarafından eğitim almış ve uygulayabiliyor olması, 

 Yanında aile üyelerinden bir kişinin (anne/babası veya diyabet 

takibinden sorumlu kişi) bulunması,

 Araştırmaya katılmaya istekli ve gönüllü olmasıdır.

3.4. Veri Toplama Araçları

Verilerin toplanmasında literatür ve uzman görüşleri doğrultusunda araştırmacı 

tarafından geliştirilen çocuk görüşme formu (Ek 1) ve aile görüşme formu (Ek 2) 

kullanıldı (Newbould ve ark 2007, Saka 2002, Wdowik 1998). Uzman grup; pediatrik 

endokrinoloji uzmanı bir öğretim üyesi, çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği uzmanı 

üç öğretim üyesi ve bir diyabet eğitim hemşiresi olmak üzere dört öğretim üyesi ve bir

hemşireden oluşmakta idi (Ek 3).

3.4.1. Çocuk görüşme formu

Çocuk görüşme formu sosyodemografik özellikleri kapsayan; yaş, cinsiyet,

eğitim durumu ve diyabet öyküsüne ilişkin 11 soru, okulun fizik özelliğine ve eğitim 

programına yönelik 10 soru, okulda insülin yapma, kan şekeri ölçme ve diyabet 

yönetimlerine yönelik 17 soru, çocuğun diyabet yönetimi ile ilgili bilmesi gereken temel 

bilgiler ve okulda tedavi uygulamasının çocuk üzerindeki psikososyal etkilerini içeren 8

soru olmak üzere toplam 46 soru yer almaktadır (Ek 1).
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3.4.2. Aile görüşme formu

Aile görüşme formu; sosyodemografik özellikleri içeren 6 soru, okulun diyabetli 

çocuğa tutumu ile ilgili 2 soru, çocuğun diyabet öyküsü ve HbA1c değerlerine ilişkin 4 

soru olmak üzere 12 soru yer almaktadır (Ek 2).

3.5. Ön Uygulama

Araştırma verileri toplamadan önce İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Diyabet Polikliniği’nde 20 çocuk 

ve ailesi ile yüzyüze görüşme yöntemi ile pilot uygulama yapıldı ve bu çalışmadan elde 

edilen veriler doğrultusunda soru formları tekrar düzeltildi.

3.6. Verilerin Toplanması

Veriler, ilköğretim eğitim-öğretim dönemlerinin devam ettiği Mart 2008-

Haziran 2008 ve Ekim 2008-Mart 2009 tarihleri arasında toplandı.

Araştırma öncesinde araştırmacı tarafından; araştırmanın yürütüleceği birimler 

ile ön görüşme yapılarak İ.Ü. Rektörlüğünden yazılı izinler alındı (Ek 6 ve Ek 8). 

Birimlerin yöneticileri ile görüşülerek, örneklem seçim kriterlerini karşılayan çocuk ve 

ailelerinin diyabet polikliniğine izlem için geldikleri günler belirlendi. Araştırma 

kriterlerine uygun olan çocuk ve ailelerine araştırmanın amacı, yöntemi ve içeriği 

konusunda bilgi verilerek araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul edenlerden yazılı 

ve sözlü onam alındı (Ek 4).

Veriler çocuk görüşme formu ve aile görüşme formu kullanılarak, araştırmacı 

tarafından yüz-yüze görüşme yöntemi ile elde edildi. Çocuk ile görüşme yaklaşık 20 

dakika, aile ile görüşme yaklaşık 5 dakika olmak üzere formların doldurulması toplam 

25 dakikada gerçekleştirildi.

Araştırmada son 3 ay içinde ölçülen en son HbA1c  değeri dikkate alındı. HbA1c  

değeri; ADA’nın okul çağı çocuklarında kabul edilebilir sınırlar olarak tanımladığı 

şekilde % 7 ve % 8 arası normal olarak değerlendirildi. Hipoglisemi sınırı 90 mg/dl’nin 

altı, hiperglisemi sınırı ise 180 mg/dl’nin üstü kabul edildi (ADA 2008b).
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3.7. Araştırmanın Etik ve Yasal Yönleri

 Araştırmanın yürütülebilmesi için İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp 

Fakültesi Büyüme-Gelişme ve Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı ve 

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Metabolizma 

Hastalıkları Bilim Dalından yazılı izin alındı. Daha sonra İstanbul 

Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (Ek 5) ve İstanbul Üniversitesi 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Etik Kurullarından etik kurul izni sağlandı (Ek 

7) (Bayık 2002, Williams 2005).

 Araştırmanın örneklemini oluşturacak çocuklar ve ailelerine çalışmanın 

amacı, süresi ve kendilerinden ne beklendiği açıklanarak isteklilik, 

gönüllülük ilkesi ışığında araştırmaya katılmaları için bilgilendirilmiş 

yazılı onamları (Ek 4), 7-12 yaş grubu çocukların sözlü onamları alındı

(Abacı ve Kadıoğlu 2008, Şenses ve Ersoy 2008, Ulus 2007).

 Araştırmaya katılan çocuklar ve aileleri; çalışmaya katılma ve 

katılmamaya karar vermede özgür oldukları, katılımlarını herhangi bir 

noktada sonlandırabilecekleri, bilgi vermeyi reddetme ve çalışmaya 

ilişkn aydınlatılma hakları konusunda sözel ve yazılı (Ek 4) olarak 

bilgilendirildi ve otonomi ilkesine saygı gösterildi (Akşit ve Tekin 2001, 

Karaman 2008).

 Araştırmaya katılmayı kabul eden çocuklar ve ailelerine, kendilerinden 

alınan bireysel bilgilerin araştırıcının dışında başka hiç kimseye 

açıklanmayacağı ya da bu bilgilere başkalarının ulaşmasına izin 

verilmeyeceği konusunda güvence verilerek sadakat-gizlilik ilkesine 

bağlı kalındı (Erdemir ve Elçioğlu 1999, Karaman 2008, Öztürk 2008).

 Zarar vermeme-yarar sağlama ilkesine özen gösterilerek hastaların 

bakım ve tedavilerinde risk oluşturan durumlardan korunmaları, bakım 

ve tedavinin aksatılmadan sürdürülmesi sağlandı (Acaroğlu 2003, Akşit 

ve Tekin 2001).

3.8. Verilerin İstatistiksel Analizi

Araştırma sonucunda elde edilen verilerin istatistiksel analizleri bilgisayar 

ortamında gerçekleştirildi.
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İstatistiki analizlerde; ki-kare test, student t test, Kruskall-Wallis, parametrik tek 

yönlü varyans analizi, nonparametrik tek tönlü varyans analizi testleri ile 

gerçekleştirildi. İstatistiksel anlamlılık p<0.05 ve iki yönlü olarak kabul edildi (Bahar 

2002, Özdemir 2006).

3.9. Araştırmanın Sınırlılıkları

Tip 1 diyabetli okul çocuklarına İstanbul ili ilköğretim okullarından ulaşmak 

güçlük yaratacağından araştırma İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk 

Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Diyabet Polikliniğinde ve  İstanbul 

Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 

Metabolizma Polikliniğinde izlenen  tip 1 diyabetli çocuklar arasından İstanbul 

Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk 

Diyabet Polikliniğine Mart 2008-Haziran 2008 ve Ekim 2008-Mart 2009 tarihleri 

arasında ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları Anabilim Dalı Metabolizma Polikliniğine Ocak 2009-Mart 2009 tarihleri 

arasında gelen çocuklar ve ailelerinden elde edilen verilerle sınırlıdır.

3.10. Araştırma Sırasında Yaşanan Güçlükler 

Araştırma verilerinin toplanacağı kurumlardan alınan izin ve etik onay için 

gerekli yazışmaların uzun bir süreçte elde edilmesi nedeniyle araştırma verileri 

planlanan zamanda toplanmaya başlanamadı. Çocuk ve ailelerin beklenen tarihlerde 

izlemlerinin yapılması için çalışmanın yürütüleceği birimlere gelmemesi ve verilerin 

zamanında toplanmaya başlanamaması nedeniyle hedeflenen örneklem sayısına 

ulaşmak için planlanmış süre beklenenden daha uzun sürdü. Ayrıca araştırma 

kriterlerine uygun evren grubu sayısının az olması, araştırmanın yürütüldüğü birimlerin 

farklı bölgelerde yer alması da verilerin toplanmasında güçlüğe ve araştırma sürecinin 

uzamasına neden oldu.
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4. BULGULAR

Bu bölümde; üniversite hastanelerinde izlenen 7-12 yaş grubu Tip 1 diyabetli 

çocukların diyabet yönetimlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen çalışmadan elde 

edilen bulgular ve istatistiksel analizleri tablolar halinde sunulmuştur.

Çalışmadan elde edilen bulgular beş bölüm halinde verilmiştir;

Bölüm I:  Çocuk ve ailelerine ilişkin tanıtıcı bilgiler

Bölüm II:  Çocukların diyabet öyküsüne yönelik bulgular

Bölüm III:  Çocukların devam ettikleri okulların fiziksel özellikleri ve eğitim 

programlarına yönelik bulgular

Bölüm IV:  Çocukların okulda diyabet yönetimlerine ilişkin bulgular

Bölüm V:  Çocuklara okuldaki diğer kişiler tarafından gösterilen davranışlara 

yönelik bulgular
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BÖLÜM I:  ÇOCUK VE AİLELERİNE İLİŞKİN TANITICI BİLGİLER

Bu bölümde araştırma kapsamına alınan çocuk ve ailelerin sosyodemografik 

özelliklerini gösteren bulgular yer almaktadır. Çocukların cinsiyet ve yaşlarının dağılımı 

Tablo 4-1 de ve anne-babların bireysel özellikleri Tablo 4-2 de verilmektedir.

Tablo 4-1. Çocukların Cinsiyet ve Yaşlarının Dağılımı (S=100)

Cinsiyet s %

61 61Erkek

Kız 39 39

Yaş 

7 8 8

8 16 16

9 13 13

10 15 15

11 17 17

12 31 31

En az En fazla
_
X SS

Yaş 7,0 12,0 10,1 1,7

Çalışma grubunun (100 kişi) bazı özelliklerine göre dağılımı incelendiğinde 

Tablo 4-1.’de görüldüğü gibi cinsiyet dağılımları açısından çoğunluğunun (% 61, s=61) 

erkek olduğu, yaş dağılımları açısından incelendiğinde ise çoğunun (% 31, s=31) 12 

yaşında olduğu ve yaş ortalamalarının da 10,1±1,7 olduğu belirlendi.
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Tablo 4-2. Anne ve Babaların Bireysel Özelliklerinin Dağılımı (S=100)

s %

Anne Eğitim Durumu

Okur Yazar Değil

Okur Yazar

İlkokul

Ortaokul

Lise

Yüksekokul ve Üstü

7

-

40

10

25

18

7

-

40

10

25

18

Baba Eğitim Durumu

Okur Yazar Değil

Okur Yazar

İlkokul

Ortaokul

Lise

Yüksekokul ve Üstü

1

1

29

13

31

25

1

1

29

13

31

25

Anne Çalışma 

Durumu

Çalışıyor

Çalışmıyor

Diğer (emekli, 

öğrenci, vb.)

19

74

7

19

74

7

Ekonomik Durum

Kötü

Orta

İyi

İyinin üstü 

7

66

27

-

7

66

27

-

Bağ-Kur 24 24

Emekli Sandığı 23 23

SSK 46 46

Yeşil Kart 2 2

Sağlık Güvencesi

Yok 5 5

Çocukların anne ve babaları ile ilgili özellikleri değerlendirildiğinde; çocukların

% 40’ının (s=40) annelerinin ve % 29’unun (s=29) babalarının ilkokul mezunu olduğu 

bulundu. Annelerin de % 74’ü (s=74) herhangi bir işte çalışmadıklarını belirtti (Tablo 

4-2).
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Ailelerin büyük çoğunluğu (% 66, s=66) ekonomik durumlarını orta düzeyde 

tanımladı. Çocukların sağlık güvenceleri incelendiğinde, büyük çoğunluğunun (% 46, 

s=46) Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK)’ndan yararlandığı görüldü (Tablo 4-2).

BÖLÜM II:  ÇOCUKLARIN DİYABET ÖYKÜSÜNE YÖNELİK 

BULGULAR

Bu bölümde çalışma kapsamındaki çocukların diyabet öykülerine ilişkin bazı

özellikler yer almaktadır.

Tablo 4-3. Çocukların Diyabet Öykülerine İlişkin Bazı Özelliklerin Dağılımı (S=100)

En az En fazla
_
X SS

Diyabet Yaşı (Yıl) 0,2 10,0 3,2 2,5

Tanı Yaşı 1,5 12,0 7,1 2,5

Kan Şekeri Ölçme Sıklığı

(Gün)
3,0 11,0 5,5 1,8

HbA1c değerleri 4,9 15,0 8,3 1,5

Çocuklara diyabet tanısı konulduğunda ortalama  7,1±2,5 yaşında oldukları ve 

3,2±2,5 yıldır diyabet tedavisi gördükleri belirlendi (Tablo 4-3). 

Çocukların günlük kan şekeri ölçme sayısı ortalaması 5,5±1,8 ve HbA1c 

değerleri  ortalamasının 8,3±1,5 olduğu görüldü (Tablo 4-3).

Tablo 4-4. Çocukların Diyabete İlişkin Sorumluluğunu Üstlenen Kişilerin Dağılımı
(S=100)

Diyabet Yönetimini Üstlenen Kişi

              Anne

              Baba

              Diğer 

s

90

2

8

%

90

2

8

Çocukların diyabete ilişkin sorumluluğunu % 90 (s=90) annelerinin, % 2 (s=2) 

babasının ve % 8 (s=8) anneanne, büyük kardeş gibi diğer bireylerin üstlendiği görüldü

(Tablo 4-4).
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Tablo 4-5. Anne Eğitim Durumu ve HbA1c Arasındaki İlişki (S=100)

HbA1c

Anne Eğitim Durumu En az En fazla                   _
X±SS

Okur Yazar Değil 8,0 15,0 9,8±2,4

İlkokul 4,9 12,0 8,7±1,6

Ortaokul 6,4 10,6 8,0±1,2

Lise 5,9 12,0 7,8±1,2

Yüksekokul ve Üstü 6,2 9,2 7,7±0,9

χ2
kw=13,44; p=0,009

Anne eğitim durumu ile çocukların HbA1c ortalama değerleri arasındaki ilişkiye 

bakıldığında (Tablo 4-5) anneleri okur yazar olmayan ve ilkokul mezunu olan 

çocukların HbA1c değerinin, annelerin eğitim durumu daha yüksek olan çocukların 

HbA1c  değerine göre anlamlı bir farkla daha yüksek olduğu belirlendi (χ2
kw=13,44; 

p=0,009).



38

Tablo 4-6. Çocukların Son 1 Ay İçerisinde Hipoglisemi ve Hiperglisemiye Girme 
Sayılarının Dağılımları (S=100)

Sıklık s %

Her gün 10 10

Haftada 4-6 23 23

Haftada1-3 48 48

Ayda 1-2 13 13H
ip

og
li

se
m

i 

1 Aydan uzun 6 6

Her gün 45 45

Haftada 4-6 27 27

Haftada1-3 24 24

Ayda 1-2 2 2

H
ip

er
gl

is
em

i

1 Aydan uzun 2 2

Çocukların son 1 ay içerisinde hipoglisemiye girme sayıları sorgulandığında; % 

48’inin haftada 1-3 kez hipoglisemiye girdikleri, % 45’inin ise her gün hiperglisemiye 

girdiklerini ifade ettikleri görüldü ( Tablo 4-6 ).
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Tablo 4-7. Çocukların Son 1 Ay İçerisinde Hipoglisemi ve Hiperglisemiye Girme 
Zamanlarının Gün İçindeki Dağılımı (S=100)

Zaman s %

Sabah (700–0959) 11 11

Ö. Önce (1000–1159) 6 6

Öğle (1200–1459) 37 37

Ö. Sonra(1500–1859) 24 24

Akşam (1900–2259) 18 18

Gece (2300–0259) 2 2

H
ip

og
li

se
m

in
in

 
en

 
sı

k 

gö
rü

ld
ü

ğü
 z

am
an

Gece Yarısı(0300–0659) 2 2

Sabah (700–0959) 16 16

Ö. Önce (1000–1159) 2 2

Öğle (1200–1459) 13 13

Ö. Sonra(1500–1859) 21 21

Akşam (1900–2259) 36 36

Gece (2300–0259) 11 11

H
ip

er
gl

is
em

in
in

 
en

 
sı

k 

gö
rü

ld
ü

ğü
 z

am
an

Gece Yarısı(0300–0659) 1 1

Tabloda görüldüğü gibi; çocukların son 1 ay içerisinde hipoglisemiye gün içinde 

en fazla (% 37, s=37) öğle saatlerinde (1200–1459), hiperglisemiye ise en fazla (% 36, 

s=36) akşam saatlerinde (1900–2259) girdiklerini ifade ettikleri belirlendi.
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Tablo 4-8. Son 1 Ay İçerisinde Okulda Hipoglisemi ve Hiperglisemiye Girme 
Durumlarının Dağılımı (S=100)

Sıklık s %

Her gün 5 5

Haftada 4-6 5 5

Haftada1-3 43 43

Ayda 1-2 27 27 H
ip

og
li

se
m

i 

1 Aydan uzun 20 20

Her gün 7 7

Haftada 4-6 12 12

Haftada 1-3 36 36

Ayda 1-2 25 25H
ip

er
gl

is
em

i

1 Aydan uzun 20 20

Çocukların son 1 ay içerisinde okulda hipoglisemi ve hiperglisemiye girme 

durumları sorulduğunda; haftada 1-3 kez sıklıkla % 43 (s=43) oranında hipoglisemiye 

ve % 36 (s=36) oranında hiperglisemiye girdikleri belirlendi (Tablo 4-8).
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Tablo 4-9. Diyabet Yaşı ile Okulda Hiperglisemiye ve Hipoglisemiye Girme Sıklıkları
Arasındaki İlişki (S=100)

Diyabet Yaşı (yıl)

Okulda Hipoglisemi Sıklığı En az En fazla
   _

X±SS
χ2

kw p

0,7 3,2 2,0±1,1
0,5 7,0 3,6±3,2

0,2 9,0 3,4±2,4 3,781 0,436

0,3 9,0 2,6±2,4

Her Gün

Haftada 4-6

Haftada 1-3

Ayda 1-2

1 Aydan Uzun 0,3 10,0 3,5±2,6

Okulda Hiperglisemi Sıklığı

0,3 9,0 3,8±2,9

1,3 8,5 3,9±2,4

0,4 10,0 4,2±2,6 18,54 0,001

0,3 7,0 2,0±1,6

Her Gün

Haftada 4-6

Haftada 1-3

Ayda 1-2

1 Aydan Uzun 0,2 7,3 2,1±2,2

Diyabet yaşı ile okulda hiperglisemiye ve hipoglisemiye girme sıklıkları 

arasındaki ilişkiye bakıldığında (Tablo 4-9) okulda hiperglisemiye girme ile diyabet 

yaşı arasında istatiksel olarak ileri derecede anlamlı bir ilişki olduğu (χ2
kw=18,54; 

p=0,001) ve okulda hiperglisemiye nadir olarak girenlerde (ayda 1-2 kez ve 1 aydan 

uzun sürede) diyabet yaşının 2 yıl ve daha az olduğu görüldü. Diyabet yaşı ile okulda 

hipoglisemiye girme sıklığı arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı 

belirlendi (χ2
kw= 3,781; p= 0,436).
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BÖLÜM III:  ÇOCUKLARIN DEVAM ETTİKLERİ OKULLARIN 

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ VE EĞİTİM PROGRAMLARINA YÖNELİK 

BULGULAR

Bu bölümde çocukların devam ettikleri okullar ile ilgili fiziki özellikler ve 

eğitim programlarına yönelik bulgular yer almaktadır. 

Tablo 4-10. Evden Okula Ulaşma Süreleri ve Şekli (S=100)

Zaman (Dakika) s %

1-10 dak 42 42

11 -20 dak 37 37

21-30 dak 14 14

>30 dak 7 7

Ulaşım şekli

Yürüyerek 64 64

Taşıt ile 36 36

En az En fazla
_
X SS

Okula ulaşma süresi (dk) 1,0 60,0 12,9 11,9

Tablo 4-10.’da görüldüğü gibi çocukların % 42’sinin (s=42) evlerinden

okullarına 1-10 dakika arasında ulaştıkları görüldü. Çocukların okula ulaşma 

sürelerinin en az 1 dakika, en fazla 60 dakika arasında değiştiği, ortalama okula ulaşma 

sürelerinin ise 12,9±11,9 dakika olduğu belirlendi.

Çocukların okula ulaşım şekillerine bakıldığında % 64’ünün (s=64) okula 

yürüyerek, % 36’sının (s=36)  bir taşıt ile (okul servisi, ailenin özel aracı veya toplu 

taşıma ile) gittikleri görüldü.
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Tablo 4-11. Okullara Ait Bazı Özelliklerin Dağılımı (S=100)

Okulların Eğitim Programı s %

Sabahçı 33 33

Tam Gün 40 40

Öğlenci 27 27

Okulda Revir Bulunma 

Durumu

Var 21 21

Yok 79 79

Okulda Sağlık Görevlisi 

Bulunma Durumu

Var 10 10

Yok 90 90

Tablo 4-11.’de çocukların devam ettikleri okullara ait bazı özellikler

verilmektedir. Okulların eğitim programlarına bakıldığında çocukların % 40’ı (s=40) 

okula tam gün devam etmekte idi. Okulda revir bulunma durumu sorulduğunda % 79 

(s=79) oranında, devamlı duran sağlık görevlisi bulunma durumu sorulduğunda ise % 

90 (s=90) oranında  yok cevabı verildi.
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Tablo 4-12. Okullarda Sağlık Çalışanı Bulunma Durumu ve HbA1c Değeri Arasındaki
İlişki (S=100)

Sağlık Çalışanı

Var Yok Toplam

s % s % s %

< 7 4 40 12 13,3 16 16

HbA1c (%) 7-8 2 20 28 31,1 30 30

> 8 4 40 50 55,6 54 54

Toplam 10 100 90 100 100 100

χ2= 4,77; p=0,09

Okulda sağlık çalışanı bulunma durumu ile çocukların HbA1c değerleri 

arasındaki ilişki incelendiğinde istatiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı görüldü

(Tablo 4-12) (χ2= 4,77; p=0,09). 
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Tablo 4-13.Okulun Eğitim Programı ile Okulda İnsülin Uygulama Durumu Arasındaki 
İlişki (S=100)

Okulun Eğitim Programı

Sabahçı Tam Gün Öğlenci Toplam

s % s % s % s %
Evet 9 27,3 23 57,5 10 37 42 42

Hayır 21 63,6 10 25 12 44,5 43 43

O
k

u
ld

a 
İn

sü
li

n
 

U
yg

u
la

m
a 

D
u

ru
m

u

Sadece 
Gerekli 
Olduğunda

3 9,1 7 17,5 5 18,5 15 15

                            Toplam 33 100 40 100 27 100 100 100

χ2=11,60; p= 0,02

Okulun eğitim programı ile okulda insülin uygulama durumlarının arasındaki 

ilişkiye bakıldığında (Tablo 4-13); tam gün okula giden öğrencilerin (% 57,5, s=23 ) 

sabahçı olan öğrencilere (% 27,3, s=9) göre istatiksel olarak anlamlı düzeyde bir farkla 

daha fazla insülin uyguladıkları görüldü (χ2=11,60; p= 0,02).

Tablo 4-14. Okulun Eğitim Programı ile Okulda Kan Şekeri Ölçme Durumu Arasındaki 
İlişki (S=100)

Okulun Eğitim Programı

Sabahçı Tam Gün Öğlenci Toplam

s % s % s % s %
Evet 11 33,3 30 75 20 74,1 61 61

Hayır 9 27,3 4 10 2 7,4 15 15

O
k

u
ld

a 
K

an
 Ş

ek
er

i 
Ö

lç
m

e
D

u
ru

m
u

Sadece 
Gerekli 
Olduğunda

13 39,4 6 15 5 18,5 24 24

                            Toplam 33 100 40 100 27 100 100 100

χ2= 16,14; p= 0,003

Tablo 4-14’de çocukların devam ettikleri okulun eğitim programı ile okulda kan 

şekeri ölçümü arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu; eğitim programı tam 

gün ve öğlenci olan çocukların sabahçı olan çocuklara göre daha fazla kan şekeri 

ölçümü yaptıkları görüldü (χ2= 16,14; p= 0,003).
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Tablo 4-15. Okulun Eğitim Programı ile Hipoglisemi Sıklığı Arasındaki İlişki (S=100)

Son 1 Ayda Hipoglisemi Sıklığı

Her Gün Haftada 
4-6

Haftada 1-3 Ayda 1-2 Toplam 

s % s % s % s % s %

Sabahçı - - 10 43,5 10 20,8 13 68,4 33 33

Tam Gün 6 60 10 43,5 20 41,7 4 21,1 40 40

O
k

u
lu

n
E

ği
ti

m
 P

ro
gr

am
ı  

  

Öğlenci 4 40 3 13 18 37,5 2 10,5 27 27

                     

                     Toplam 10 100 23 100 48 100 19 100 100 100

χ2=22,40; p=0,001

Tablo 4-15.’de görüldüğü gibi okullarının eğitim programı sabahçı olan 

öğrencilerde hipoglisemiye girme sıklığı nadirken (% 68,4; s=13), okula tam gün devam 

eden öğrencilerde her gün hipoglisemiye girme oranı (% 60; s=6) yüksekti. Okula tam 

gün devam eden öğrencilerin her gün hipoglisemiye girme oranının sabahçı olan 

öğrencilere göre istatiksel olarak anlamlı bir farkla daha yüksek olduğu belirlendi 

(χ2=22,40; p=0,001).
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Tablo 4-16. Okulun Eğitim Programı ile HbA1c   Değeri Arasındaki İlişki (S=100)

Okulun Eğitim Programı

Sabahçı Tam Gün Öğlenci         Toplam

s % s % s % s %
< 7 3 9,1 10 25 3 11,1 16 16

7-8 13 39,4 11 27,5 6 22,2 30 30

H
b

A
1c

(%
)

>8 17 51,5 19 47,5 18 66,7 54 54

            
            Toplam 33 100 40 100 27 100 100 100

χ2= 6,164; p=0,18

Okulun eğitim programı ile çocukların HbA1c değerleri arasında istatiksel olarak 

anlamlı bir ilişki olmadığı görüldü (χ2= 6,164; p=0,18).
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BÖLÜM IV:  ÇOCUKLARIN OKULDA DİYABET YÖNETİMLERİNE 

İLİŞKİN BULGULAR

Bu bölümde çocukların okulda bulundukları saatlerde diyabet yönetimleri ile 

ilgili bulgular yer almaktadır.

Tablo 4-17. Okulda İnsülin Uygulama ve Kan Şekeri Ölçme Durumları (S=100)

İnsülin Uygulama 

Durumları

Kan Şekeri Ölçme 

Durumları

s % s %

Evet 42 42 61 61

Hayır 42 42 15 15

Sadece Gerekli Olduğunda 16 16 24 24

Tablo 4-17.’de görüldüğü gibi okulda insülin uygulayan ve uygulamayanların 

oranları benzerdi. Çocukların %16’sının (s=16) sadece gerekli olduğu durumlarda 

okulda insülin uyguladıklarını ifade ettikleri görüldü.

Okulda kan şekeri ölçme durumları incelendiğinde % 61’inin (s=61) okulda 

düzenli olarak kan şekerlerini ölçtükleri, % 15’inin (s=15) hiç ölçmedikleri ve 

%24’ünün (s=24) sadece gerekli hissettikleri durumlarda kan şekerlerini kontrol 

ettiklerini ifade ettikleri belirlendi (Tablo 4-17).

Tablo 4-18. Çocukların Diyabet Yönetimi İçin Aile Bireylerinden Bir Kişinin Okula Gitme 
Durumu (S=100)

Aile Bireyinin Okula Gitme 

Durumu
s %

Evet 29 29

Hayır 71 71

Tablo 4-18’de; çocuklara kan şekeri takibi ve/veya insülin uygulaması için 

ailelerinden bir kişinin düzenli olarak okula gelip gelmediği sorulduğunda; % 29’unun

(s=29) ailesinden bir kişinin okula insülin uygulamak için geldiğini, % 71’inin (s=71) 

gelmediğini ifade ettiği görüldü.
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Tablo 4-19. Okulda İnsülin Uygulayan Çocukların İnsülin Saklama Koşulları ve 
Uygulama Yerine İlişkin Bulguların Dağılımı (S=58)

Okulda İnsülin Saklama 

Koşulları
s %

Anne Evden Getiriyor 20 34,5

Okul Çantasında 18 31,0

Buz İle Birlikte/Kendi 

Çantasında
11 19,0

Okulda Buzdolabında 7 12,1

Revirde 2 3,4

Okulda İnsülin Yapılan Yer

Sıramda/Sınıfta 32 55,1

Öğretmen/Müdür Odasında 5 8,6

Koridorda 7 12,2

Revirde 5 8,6

Diğer 

(Kantinde/Yemekhanede, 

Hademe Odasında, Okul 

Bahçesinde, Boş Sınıfta)

9 15,5

Tablo 4-19’da okulda insülin uygulayan çocukların (S=58) okulda insülinlerini 

saklama koşulları incelendiğinde; % 34,5’inin (s=20) insülinlerini annelerinin evden 

getirdiği, % 31’inin (s=18) okul çantasında sakladıkları görüldü. Okulda insülin 

uygulayan çocukların yarıdan fazlasının (%55,1; s=32) insülinlerini sınıfta/sırasında 

uyguladıklarını ifade ettikleri belirlendi.
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Tablo 4-20. Okulda İnsulin Uygulayan Çocukların Uygulama Sayısı ve Uygulayan Kişiye 
İlişkin Özelliklerin Dağılımı (S=58)

Okulda İnsülin Uygulama 

Sayısı
s %

1 Kez 43 74,1

2 Kez 1 1,7

Sadece Gerekli Olduğunda 14 24,2

Okulda İnsülin Uygulayan 

Kişi

Kendim 29 50,0

Ailemden Biri 24 41,5

Öğretmenim 1 1,7

Okul Hemşiresi 2 3,4

Diğer (Hademe) 2 3,4

İnsülin Uygularken Yardımcı 

Kişi Bulunma Durumu

Evet 44 75,9

Hayır 6 10,3

Bazen 8 13,8

Tablo 4-20’de okulda insülin uygulayan çocukların (S=58) çoğunun (%74,1;

s=43) günde 1 kez uyguladığını, yarısının (%50, s=29) insülinini kendi başına 

uyguladığını ve çoğunun (% 75,9, s=44) insülinini uygularken kendilerine yardımcı 

olacak bir kişinin yanında bulunduğunu ifade ettikleri belirlendi.
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Tablo 4-21. Okulda Kan Şekeri Ölçen Çocukların Kan Şekeri Ölçme Mekanları ve 
Yardımcı Kişi Bulunma Durumuna İlişkin Bulguların Dağılımı (S=85)

Okulda Kan Şekeri Ölçülen 

Yer
s %

Sıramda/Sınıfta 67 78,7

Öğretmen/Müdür Odasında 6 7,1

Koridorda 2 2,4

Revirde 2 2,4

Tuvalette 1 1,2

Diğer 

(Kantinde/Yemekhanede, 

Hademe Odasında, Boş 

Sınıfta)

7 8,2

Kan Şekeri Ölçerken

Yardımcı Kişi Bulunma 

Durumu

Evet 67 71,8

Hayır 17 20

Bazen 7 8,2

Okulda kan şekeri ölçen çocukların (S=85) büyük çoğunluğun (% 78,7; s=67) 

kan şekerini sınıfta/sırasında, bir çocuğun (% 1,2) tuvalette ölçtüğünü, çoğunun (%71,8;

s=67) kan şekeri ölçerken kendilerine yardımcı olacak bir kişinin yanında bulunduğunu 

ifade ettikleri belirlendi (Tablo 4-21).
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Tablo 4-22. Çocukların Okuldaki Beslenme Durumuna Yönelik Bulgular (S=100)

Sabah Kahvaltısının 

Yapıldığı Yer
s %

Evde 92 92

Okulda 6 6

Diğer (Bazen ev bazen okul) 2 2

Okulda Ara Öğünlerin 

Saatine Uyulma Durumu

Uyuyor 61 61

Uymuyor 20 20

Bazen 19 19

Okulda Ana Öğün İçin 

Uygun Yiyecek Bulunma 

Durumu

Var 20 20

Yok 77 77

Diğer (Bazı günler) 3 3

Öğlen Ana Öğünün Yenildiği 

Yer

Evde 61 61

Okulda 37 37

Diğer (Bazen ev bazen okulda) 2 2

Okulda Öğlen Ana 

Öğününün Sağlandığı Yer*

Evden getiriyorum 22 56,4

Okul kantininden 1 2,6

Okul yemekhanesinden 12 30,7

Diğer (Evden ve kantinden) 4 10,3

* Öğlen ana öğününü okulda ya da bazen okulda yiyen çocuklar üzerinden 

değerlendirme yapılmıştır (S=39).
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Tablo 4-22’de görüldüğü gibi çocukların çoğu (% 92, s=92) sabah kahvaltılarını 

evde yaptıklarını belirtti. Çocukların % 61’i (s=61) okulda ara öğünlerini zamanında 

yediklerini ve çoğunun (% 61,s=61) öğlen ana öğünlerini evde yediklerini belirttikleri 

görüldü. Çocukların çoğu (% 77, s=77) okulda diyabetliler için uygun ana öğün içeriği 

bulunmadığını belirtti. Öğlen ana öğünlerini devamlı ve bazen okulda yiyen çocukların 

(S=39)  çoğunun (% 56,4; s=22) yiyeceklerini evden getirdiklerini ifade ettikleri 

görüldü. 

Tablo 4-23. Okulda Yanında Meyve Suyu, Kesme Şeker, Glikoz Tableti vb. Bulundurma 
Durumunun Dağılımı (S=100)

s %

Bulunduruyor 73 73

Bulundurmuyor 15 15

Bazen 12 12

Çocukların %73’ü (s=73) okulda yanlarında meyve suyu, kesme şeker ve glikoz 

tableti gibi basit şeker içeren yiyecek ve içecekler bulundurduklarını belirtti. Yanlarında 

her zaman veya bazen basit şeker içeren yiyecek ve içecek bulunduran çocukların 

(S=85) %95,3’si (s=81) hipoglisemiyi önlemek için bunları yanlarında 

bulundurduklarını biliyordu.
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Tablo 4-24. Çocukların Okulda Egzersize Yönelik Özelliklerin Dağılımı (S=100)

Beden Eğitimi Derslerine 

Katılıma Durumu
s %

Katılıyor 93 93

Katılmıyor (diyabet nedeni ile) 1 1

Diğer (ders yok 2, bazen 

katılıyorum 4)
6 6

Beden Eğitimi Derslerinden 

Önce Diyabetle İlgili Ne 

Yaptığı* 

Kan şekerimi ölçerim bir şey 

yapmam
6 6,2

Kan şekerimi ölçerim düşük 

veya normalse yerim
16 16,5

Kan şekerimi ölçerim düşük 

veya yüksekse katılmam
4 4,1

Kan şekerimi ölçmeden bir şey 

yerim
20 20,6

Kan şekerimi ölçmem 

kötüysem girmem
1 1,1

İnsülinimi az yapıyorum 7 7,2

Bir şey yapmam 43 44,3

* Beden eğitimi dersine katılan /bazen katılan çocuklar üzerinden değerlendirme 

yapılmıştır (S=97).

Tablo 4-24’te görüldüğü gibi çocukların büyük çoğunluğu (% 93 s=93) okulda 

beden eğitimi derslerine katıldıklarını ifade etti. Çocuklara beden eğitimi dersine 

girmeden önce ne yaptıkları sorulduğunda ise % 44,3’ü (43 kişi) hiç bir şey 

yapmadığını, % 20,6’sı kan şekerini ölçmeksizin bir şeyler yediğini belirtti.
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Tablo 4-25. Okulda Diyabet İle İlgili Acil Bir Durum Olduğunda Öncelikle Kime 
Başvurulduğu (S=100)

Başvurulan kişi s %

Aileme 10 10

Okul hemşiresine 6 6

Öğretmenime 70 70

Arkadaşlarıma 6 6

Diğer (müdür, sorun olmadı, 

haber vermiyorum)
8 8

Tablo 4-25’de görüldüğü gibi çocuklar okulda diyabetleri ile ilgili acil bir durum 

olduğunda % 70 (s=70) oranında ilk olarak öğretmenlerine başvurduklarını belirtti.

Tablo 4-26. Diyabet Yönetimi İçin Aile Bireylerinden Birinin Düzenli Okula Gelmesi ile 
HbA1c   Değeri Arasındaki İlişki (S=100)

  Diyabet Yönetimi İçin Ailenin Düzenli Okula Gelme Durumu

Evet Hayır Toplam

s % s % s %
< 7 4 13,8 12 16,9 16 16

7-8 7 24,1 23 32,4 30 30

H
b

A
1c

(%
)

>8 18 62,1 36 50,7 54 54

    Toplam 29 100,0 71 100,0 100 100

χ2= 1,08; p= 0,58

Çocukların diyabet yönetimleri için aile bireylerinin düzenli olarak okula 

gelmesi ile çocukların HbA1c değerleri arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki 

olmadığı görüldü (Tablo 4-26) (χ2= 1,08; p= 0,58).
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Tablo 4-27. Okul Başlamadan Önce ve Okul Süresince HbA1c Ortalamaları Arasındaki 
Fark (S=38)

HbA1c (%)

           
                    _

X±SS

      Fark
       _

X±SS
  

t p

Okul öncesi 7,6±1,4

Okul süresince 8,4±1,3
-0,8±1,5 3,211 0,003

t=3,211, p=0,003

Tablo 4-27’de; çalışma grubundaki çocukların  % 38’i (s=38) okula başlamadan 

önce diyabet tanısı almış çocuklardı. Okula başlamadan önce diyabet tanısı konmuş 

çocukların okula başlamadan önceki HbA1c ortalamasının (7,6±1,4), okula başladıktan 

sonra istatiksel olarak ileri derecede anlamlı şekilde artmış olduğu (8,4±1,3) belirlendi 

(t=3,211, p=0,003).
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BÖLÜM V:   ÇOCUKLARA OKULDAKİ DİĞER KİŞİLER 

TARAFINDAN GÖSTERİLEN DAVRANIŞLARA YÖNELİK 

BULGULAR 

Bu bölümde çocukların okulda yapması gereken diyabet ile ilgili uygulamalara 

bağlı olarak okul yönetimi, öğretmen ve arkadaşlarının çocuklara davranışlarına yönelik

bulgular yer almaktadır.

Tablo 4-28. Okul Yönetimi ve Öğretmenlerin Diyabetli Çocuğa Yaklaşım Durumu (S=100)

s %

Sorun Yok 87 87

Sorun Var 7 7

Bilmiyor 6 6

Sorun Yok 95 95

Sorun Var 4 4

Okul yönetiminin 

ilk öğrendiğinde yaklaşımı

Sınıf öğretmenin

ilk öğrendiğinde yaklaşımı

Bilmiyor 1 1

Okul yönetimi ve sınıf öğretmenlerinin çocukların diyabetli olduklarını ilk 

öğrendiklerinde çocuklara yaklaşımı sorulduğunda; okul yönetimindekilerin % 87’sinin 

(s=87), sınıf öğretmenlerinin ise % 95’inin (s=95) yaklaşımlarının olumlu olduğunu 

ifade ettikleri görüldü. Okul yönetimi ile sorun yaşayanlardan dördü “okul yönetiminin 

çocuğun diyabetli olması ile ilgilenmediğini”, ikisi “çocukların diyabet 

yönetimlerine yardımcı olmak için geldiklerinde aileyi okula almadıklarını”, biri 

“okulun etütlü bir okul olduğu için çocuğu başka bir okula göndermelerini 

önerdiğini” belirtti. Sınıf öğretmenleri ile sorun yaşayanların ikisi “öğretmenlerin 

sorumluluk almak istemediklerini”, biri “sınıfta kan şekeri ve insülin yapması için 

çocuğa izin vermediğini”, birinin de “diğer öğrencilerin bu durumdan psikolojik 

olarak etkileneceğini” söylediğini belirtti (Tablo 4-28).



58

Tablo 4-29. Çocukların Okulda İnsülin Uygulamasına Yönelik Arkadaşlarının 
Davranışlarına İlişkin İfadelerinin Dağılımı (S=58)

Çocukların okulda insülin 

uygularken arkadaşlarının 

görmesinden rahatsız olma 

durumu s %

Evet 18 31,1

Hayır 36 62,1

Diğer (bazı arkadaşlarının 

görmesi vb.)
4 6,8

Okulda insülin uygulayan çocukların (S=58) % 62,1’i (s=36) okulda insülin 

uygularken arkadaşlarının onu görmesinden rahatsızlık duymadığını, % 31,1’i (s=18) 

rahatsızlık duyduğunu belirtti (Tablo 4-29).

Tablo 4-30. Çocukların Okulda Kan Şekeri Ölçmesine Yönelik Arkadaşlarının 
Davranışlarına İlişkin İfadelerinin Dağılımı (S=85)

Çocukların okulda kan 

şekerini ölçerken 

arkadaşlarının görmesinden 

rahatsız olma durumu s %

Evet 20 23,5

Hayır 60 70,6

Diğer (bazı arkadaşlarının 

görmesi vb.)
5 5,9

Okulda kan şekerini takip eden öğrencilerden (S=85) % 70,6’sı (s=60) okulda 

kan şekeri ölçerken arkadaşlarının onu görmesinden rahatsızlık duymadığını, %23,5’i 

(s=20) rahatsızlık duyduğunu belirtti (Tablo 4-30).
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Tablo 4-31. Çocukların Diyabetine İlişkin Arkadaşlarının Gösterdiği Davranışların 
Dağılımı (S=100)

Okul arkadaşlarının diyabetle 

İlgili soru sorma durumu s %

Evet Sürekli 30 30

Hayır 29 29

Bazen 39 39

Bilmiyorlar 2 2

Diyabetli olduğu öğrenildiğinde

arkadaşlarının davranışlarında 

değişiklik olma durumu

Evet, Daha İyi 37 37

Hayır 53 53

Evet, Daha Kötü 2 2

Diğer 8 8

Okul arkadaşlarının diyabetle ilgili 

rahatsız edecek davranışlarda 

bulunma durumu

Evet 25 25

Hayır 72 72

Diğer (Bilmiyorlar) 3 3

Okul arkadaşlarının diyabetle ilgili 

rahatsız eden davranış çeşitleri *

Sözel 12 48

Davranışsal 7 28

Hem Sözel Hem Davranışsal 6 24

* Okulda arkadaşlarının onlara davranışlarından rahatsız olan Tip 1 diyabetli 

çocukların üzerinden değerlendirme yapılmıştır (S=25)

Tablo 4-31.’de çocukların diyabetine ilişkin okul arkadaşlarının gösterdiği 

davranışlara yönelik ifadelerine yer verilmektedir. Çocukların % 30’u (s=30) okul 
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arkadaşlarının onlara diyabetle ilgili sürekli sorduklarını, % 39’unun (s=39) bazen 

sorduklarını ifade ettikleri görüldü. Çocukların %53’ü (s=53) arkadaşlarının diyabetli 

olduğunu öğrendikten sonra davranışlarında değişiklik olmadığını belirtti. 

Çocukların % 72’si (s=72) okul arkadaşlarının diyabeti ile ilgili rahatsız edici

davranışlarda bulunmadıklarını belirtirken, arkadaşlarının diyabeti ile ilgili bazı 

davranışlarından rahatsız olduklarını belirten 25 çocuğun % 48’i (s=12) arkadaşlarının 

sözel davranışlarından rahatsız olduklarını ifade ettikleri görüldü (Tablo 4-31). 
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5. TARTIŞMA

Tip 1 diyabet en sık görülen pediatrik endokrin hastalıktır, 18 yaşın altındaki 

çocukların yaklaşık 500’de birini etkiler (Behrman ve ark 2008). Diyabetli çocuğa sahip 

ebeveynler ve sağlık profesyonelleri okullarda diyabet yönetiminin her zaman uygun 

şekilde yapılmadığını bildirmektedirler (Goldberg 2002). 

McCarthy ve arkadaşlarının (2003) Tip 1 diyabetli çocuklarda akademik başarıyı 

etkileyen faktörleri inceledikleri çalışmalarında metabolik kontrolü kötü olan çocukların 

akademik başarılarının da düşük bulunduğu bildirilmektedir. Tip 1 diyabetli okul 

çocuklarında okulda güvenli diyabet yönetimi konusunda ülkemizde yapılmış çalışma 

bulunmazken yurt dışında yapılan çalışmalar da çok eskiye dayanmamaktadır.

Çalışmada elde edilen veriler bulgular doğrultusunda 5 bölümde tartışılmıştır:

5.1. Çocuk ve Ailelerine İlişkin Tanıtıcı Bilgiler

Çalışma grubunun (S=100) bazı özelliklerine göre dağılımı incelendiğinde 

cinsiyet dağılımları açısından grubun % 39’unu (s=39) kızlar, % 61’ini (s=61) 

erkeklerin oluşturduğu görülmüştür (Tablo 4-1). Memik ve arkadaşlarının (2007) 

Tip1DM’lu çocuklar ve adölesanlarda yaptığı çalışmada grubun % 41,5’i kız, % 58,5’i 

erkek olarak bildirilmektedir.Seçkin’in (2006) tüm yaş grubu Tip 1 diyabetli çocuklar 

üzerinde yaptığı bir çalışmada da grubun % 46,5’i kız, % 53,5’i erkek olarak 

bildirilmektedir. Literatür ve benzer çalışmalara paralel olarak çalışma grubunu 

oluşturan Tip 1 diyabetli çocukların büyük bölümünün (% 61, s=61) erkeklerden 

oluştuğu görülmektedir (Memik ve ark 2007, Saka 2002, Seçkin 2006).

Yaş dağılımları açısından incelendiğinde çalışma grubunun çoğunluğunun (%31,

s=31) 12 yaşında olduğu belirlenmiştir (Tablo 4-1). Literatürde de çalışma grubuna 

uygun olarak Tip 1 diyabetin görülme insidansinin 10–14 yaş arası daha yüksek olduğu 

bildirilmektedir (Abacı ve ark 2007). Grubun yaş ortalaması da literatüre benzer olarak 

10,1±1,7 yıl olarak bulunmuştur (Tablo 4-1).

5.2. Çocukların Diyabet Öyküsü

Çalışmada çocukların diyabet yaşı ortalamaları 3,2±2,5 yıl ve diyabet tanısının 

konulduğu yaş ortalamaları ise 7,1±2,5 yıl olarak bulunmuştur (Tablo 4-3). Literatürde 

de tanı yaşının 5-7 yaşlar arsında pik yaptığı bildirilmektedir (Saka 2002). Taşkın ve 
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arkadaşlarının (2007) yaptığı çalışmada da benzer şekilde diyabet tanısı alan çocukların 

genellikle 1-6 yaş ve 10-16 yaş grubunda arasında pik yaptığı belirtilmektedir.

Çalışma sonucunda çocukların günlük kan şekeri ölçme sayısı ortalamasının 

5,5±1,8 kez olduğu belirlenmiştir (Tablo 4-3). ADA, Tip1DM’lu çocuklara günde en az 

dört kez glisemi ölçümü yapmalarını önermektedir (ADA 2008b). Çalışma grubunun 

günlük kan şekeri ölçümü ortalaması literatür doğrultusunda yeterli bulunmuştur.

Çalışma grubunun en düşük HbA1c değeri % 4,9, en yüksek % 15,0 ve grubun 

HbA1c ortalaması 8,3±1,5 dir (Tablo 4-3). Laffel ve arkadaşları (2003), çocuklar ve 

adölesanlarda diyabet yönetimleri ile ilgili yaptıkları çalışmada grubun HbA1c

ortalamasını % 8,3 olarak bildirmektedirler. Laffel ve arkadaşlarının (2003), Tip 1 

diyabetli 8-12 yaş arası çocuklarda yaşam kalitesi ile ilgili yaptıkları bir diğer çalışmada 

da grubun HbA1c ortalamasının çalışmaya benzer olarak % 8,4 olduğunu bildirmektedir.

Ekim’in (2007) Tip 1 diyabetli 7-12 yaş arası çocuklarda HbA1c ortalamasının % 8,9 

olduğunu bildirmektedir. Laffel ve arkadaşlarının yaptıkları iki çalışmada bulunan 

HbA1c ortalaması çalışma sonucuyla oldukça yakın bulunurken Ekim’in (2007)

çalışmasından biraz düşük olduğu görülmektedir (Tablo 4-3).

Okul çocuğunda diyabet yönetimi, öz-bakım ve yaşam kalitesi ile ilgili Faulkner

ve Chang’in çalışmasında da (2007) grubun HbA1c ortalamasının % 8,9 olduğu ifade 

edilmektedir. Çalışma grubunun HbA1c ortalaması Laffel ve ark (2003) tarafından 

yapılan 2 çalışma ile Ekim (2007) ve Faulkner ve Chang’in (2007) çalışma sonucuyla 

da benzerlik göstermektedir (Tablo 4-3).

Çalışmada çocukların gün içerisinde diyabet sorumluluğunu büyük bir oranla 

(%90) annelerin aldığı saptanmıştır (Tablo 4-4). Annelerin çoğunun (% 74) ev kadını 

olması ile açıklanabilir (Tablo 4-2). 

Anne eğitim durumu ile çocukların HbA1c ortalama değerleri arasındaki ilişkiye 

bakıldığında (Tablo 4-5) anneleri okur yazar olmayan ve ilkokul mezunu olan 

çocukların HbA1c değerinin, annelerinin eğitim durumu daha yüksek olan çocukların  

HbA1c  değerinden istatiksel olarak anlamlı bir farkla daha yüksek olduğu belirlenmiştir

(χ2
kw=13,44; p=0,009). Florian ve Elad’ın (1998) yaptığı çalışmada da benzer olarak 

anne eğitim düzeyi ve metabolik kontrol arasında ileri düzeyde anlamlı ilişki 

bildirilmektedir. 



63

Çocukların gelişmesinde en büyük katkısı olan annelerin eğitim düzeyleri ile 

çocukların metabolik kontrolleri arasında anlamlı ilişki olması, çocukların gün 

içerisinde diyabete ilişkin sorumluluğunu büyük oranda (% 90, s=90) (Tablo 4-4)

annelerin üstlendiği de göz önünde bulundurulduğunda, beklenen bir sonuç olarak 

yorumlanabilir. Ayrıca eğitim düzeyi daha yüksek olan annelerin, çocuklarının diyabet 

yönetimine ilişkin eğitimini daha fazla önemsemiş ve daha doğru kontrol altına almış

olabilecekleri de düşünülebilir. Buna karşın Faulkner ve Chang’in (2007) Tip 1 

diyabetli okul çocuğu ve adölesanların metabolik kontrolü, yaşam kalitesi ve öz 

bakımında aile etkisini inceledikleri çalışmada ise anne eğitimi ile metabolik kontrol 

arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.

Çalışmaya katılan çocukların son 1 ay içerisinde % 48’inin (s=48) haftada 1-3 

kez hipoglisemi, % 45’inin (s=45) her gün hiperglisemiye girdiği belirlenmiştir (Tablo 

4-6). 

Ekim’in (2007) yaptığı çalışmada 7-12 yaş grubu Tip 1 diyabetli çocukların % 

27,3’ünün son 1 haftada 1-3 kez hipoglisemiye girdiğini ve sadece % 6,8’inin 7 kez ve 

üzeri hiperglisemiye girdiği bildirilmektedir. Ekim’in çalışmasında hipoglisemi alt sınırı 

60 mg/dl ve hiperglisemi üst sınırı 300 mg/dl olarak kabul edilmiştir. Çalışmamızda 

ADA’nın 7-12 yaş grubu çocuklarda kabul edilebilir sınırlar olan 80mg/dl-180mg/dl 

arası normal kabul edilmiştir. Çalışma grubunda bulunan hipoglisemi ve hiperglisemi 

değerlerinin Ekim’in (2007) çalışmasına göre yüksek olarak bulunması alt ve üst 

sınırların farklı değerlendirilmesinden kaynaklanmış olabileceği düşünülmüştür.

Çocukların en sık hipoglisemi yaşadığı zaman sorulduğunda ise %37’si saat 

12.00-14.59 arası öğle, % 24’ü (s=24) saat 15.00-18.59 arası öğleden sonra 

yaşadıklarını belirtmişlerdir. En sık hiperglisemi yaşadıkları zaman sorulduğunda ise % 

36’sının (s=36) saat 19.00-22.59 arası akşam saatlerinde, % 21’inin (s=21) 15.00-18.59 

arası öğleden sonra hiperglisemi yaşadıklarını ifade ettikleri belirlenmiştir (Tablo 4-7).

Genel olarak çocukların hipoglisemi ve hiperglisemiye en sık öğle-akşam arası 

girdikleri görülmektedir. Bu saatler genellikle çocukların okulda bulundukları veya 

okuldan eve döndükleri saatlerdir. Çalışmamızda da çocukların % 67’si (s=67) tam gün 

veya öğlenci olarak okula devam ettiği (Tablo 4-11) göz önüne alındığında; çocukların 

çoğunun okulda bulundukları saatlerde diyabet yönetiminde güçlük yaşayabilecekleri 

beklenilen bir sonuç olarak görülmüştür.
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Son 1 ay içinde sadece haftada 1-3 kez okulda hipoglisemiye giren durumları 

çocukların oranı % 43 (s=43) iken hipoglisemiye girme oranı % 36 (s=36) bulunmuştur

(Tablo 4-8). Oysa çocukların % 48’i son 1 ay içinde haftada 1-3 kez hipoglisemiye 

girdiğini ifade etmiştir (Tablo 4-6). Bu sonuçlar literatüre (ADA 2008a, Goldberg 2002) 

benzer olarak, çocukların evden çok okulda hiperglisemi sorunu yaşadıklarını, beslenme 

ve metabolik kontrolün okul ortamında olumsuz etkilendiğini göstermiştir. Ancak 

beklenenin aksine okul eğitim programlarıyla hipoglisemiye girme durumu 

karşılaştırıldığında tam gün ya da öğlenci okula giden çocukların anlamlı bir farkla 

sabahçı olan çocuklardan çok daha fazla hipoglisemiye girdikleri görülmüştür (Tablo 4-

15). Bu durum hipergliseminin daha çok akşamüzeri ve akşam saatlerinde (Tablo 4-7) 

gelişmesiyle uyumlu destekleyen bir sonuç olarak yorumlanabilir.

Jacquez ve arkadaşlarının (2008) Floridadaki üniversite ve devlet kliniklerinde 

izlenen diyabetli çocukların okulda diyabet yönetimine ailelerinin bakışını 

değerlendirdikleri çalışma sonucunda; ailelerin % 57’sinin okulda çocuklarının diyabet 

yönetimleri ile ilgili, % 60’ının okulda hipoglisemi yönetimi ile ilgili endişe duydukları

bildirilmektedir. Çalışma bulgularında (Tablo 4-6; 4-8) çocukların gerek evde gerekse 

okulda daha fazla hipoglisemi sorunu yaşaması Jacquez ve arkadaşlarının (2008) yaptığı 

çalışmaya benzer olarak hipoglisemi sorununun daha fazla olması nedeniyle daha çok 

endişe yarattığı görüşünü desteklemektedir.

Diyabet yaşı ile okulda hiperglisemiye ve hipoglisemiye girme sıklıkları 

arasındaki ilişkiye bakıldığında (Tablo 4-9) okulda hiperglisemiye girme ile diyabet 

yaşı arasında istatiksel olarak ileri derecede anlamlı bir ilişki olduğu (χ2
kw= 18,54; 

p=0,001) ve okulda hiperglisemiye nadir olarak girenlerde (ayda 1-2 kez ve 1 aydan 

uzun sürede) diyabet yaşının 2 yıl ve daha az olduğu görülmektedir. Diyabet yaşı ile 

okulda hipoglisemiye girme sıklığı arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki 

bulunamamıştır (χ2
kw= 3,781; p= 0,436).

Okulda daha nadir hiperglisemi yaşayan çocukların diyabet yaşlarının düşük 

olması, bir diğer deyişle diyabet tedavisine daha yakın zamanda başlamış olmaları, 

çocuklara verilen diyabet eğitiminin zamanla etkisini kaybettiğini ve 2-3 yıl aralıklarla 

bu eğitimlerin yenilenmesi gerektiğini düşündürmektedir. Çocuklar okulda hipoglisemi 

ile baş etmeyi öğrenseler de zamanla okulda yeme alışkanlıklarının olumsuz yönde 
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değişmesi diyabet tedavisiyle ilgili anksiyetelerinin azalmasına ve diyabet yönetimine 

gereken ilgiyi göstermemelerine bağlanabilir. 

Fettahoğlu ve arkadaşlarının (2007) yaptıkları çalışmada ve literatürde 

(Behrman ve ark 2008) tip 1 diyabetli çocuklarda hastalık süresinin uzamasıyla yaşanan 

ruhsal güçlüklerin arttığı bildirilmektedir. Benzer olarak çalışmamızda da diyabet yaşı 

ilerledikçe okulda hiperglisemiye girme sıklığının artması yaşanan ruhsal güçlüklerden 

kaynaklanabileceği düşündürmektedir.

5.3. Çocukların Devam Ettikleri Okulların Fiziksel Özellikleri ve Eğitim 
Programları

Çocukların % 42’sinin (s=42) evlerinden okullarına 1-10 dakika arasında 

ulaştıkları görülmüştür. Çocukların okula ulaşma sürelerinin en az 1 dakika, en fazla 60 

dakika arasında değiştiği, ortalama okula ulaşma sürelerinin ise 12,9±11,9 olduğu 

belirlenmiştir (Tablo 4-10).

Çocukların okula ulaşım şekillerine bakıldığında % 64’ünün (s=64) yürüyerek, 

% 36’sının (s=36)  bir taşıt ile (okul servisi, ailenin özel aracı veya toplu taşıma ile) 

okula gittikleri görülmüştür (Tablo 4-10).

Çalışmanın İstanbul gibi ulaşımın zor olduğu büyük bir şehirde yapıldığı göz 

önüne alındığında, okula ulaşma sürelerinin kısa olması ve çocukların çoğunun 

yürüyerek okula ulaşmaları, ailelerin kronik bir hastalığa sahip olan çocuklarını evlerine 

yakın olan okullara göndermeyi tercih ettiklerini düşündürmektedir.

Çocukların devam ettikleri okulların eğitim programlarına bakıldığında % 

60’ının ikili (yarı zamanlı) eğitim veren okullara [% 33 (s=33) sabahçı, % 27 (s=27) 

öğlenci], % 40’ının (s=40) tam gün okullara devam ettiği görülmüştür (Tablo 4-11). 

Ailelerin büyük çoğunluğunun (% 60) Tip1DM’lu çocuklarını yarı zamanlı 

eğitim veren ve evlerine yürüme mesafesinde olan okullara göndermeyi tercih 

etmelerinin çocuklarının okulda diyabet yönetimiyle başetmede güçlük çekecekleri 

konusunda duydukları endişeden kaynaklanmış olabileceğini düşündürmektedir.

Çalışmada çocukların % 79’u okulunda revir olmadığını, % 90’ı okulda 

devamlı duran sağlık görevlisi bulunmadığını ifade etmiştir (Tablo 4-11).



66

Tolbert’in (2009) yaptığı çalışmada çocukların okulda diyabet yönetimlerine 

yardımcı olmak için tam zamanlı okul hemşirelerinin bulunması gerekliliği 

vurgulanmaktadır.

İstanbulda resmi 1387, özel 235 ilköğretim okulu bulunmaktadır (İstanbul İl 

Milli Eğitim Müdürlüğü). Resmi okullarının çoğunda devamlı hizmet veren hemşire ve 

hekim yoktur; acil durumlarda öğrencilerin sağlık gereksinimi okuldaki ecza dolabından

öğretmenler tarafından karşılanmaktadır. Bulduk ve Pek’in (2005) İstanbuldaki okul 

sağlığı hemşirelerinin rol ve işlevlerini inceledikleri çalışmada son yıllarda bazı özel 

okullarda hekim, hemşire gibi sağlık personeli bulunduğu okul sağlığı hemşirelerinin en 

çok danışmanlık rolünü yerine getirdikleri bildirilmektedir. (Bulduk ve Pek 2005).

Jacquez ve arkadaşlarının (2008) Florida, ABD’de yaptığı çalışmada diyabetli 

çocukların devam ettikleri okulların % 55’inde, Hellem ve Clarke’ın (2007) Virginia, 

ABD’de yaptığı çalışmada, çocukların devam ettikleri okulların % 95’inde okul 

hemşiresi olduğunu ve bunların % 69’unun tam zamanlı olarak okulda bulundukları 

belirtilmektedir. Goldberg’in (2002) Boston, ABD’de yaptığı çalışmada devlet okuluna 

devam eden Tip 1 diyabetli çocukların % 75’inin okulda sürekli hemşire olduğunu ifade 

ettikleri bildirilmiştir.

ABD’de yapılan çalışmalar ile karşılaştırıldığında ülkemizdeki okullarda okul 

hemşiresi bulunma durumunun ABD’ye göre çok az olduğu görülmüştür. 

Okulda sağlık personeli bulunma durumu ile çocukların HbA1c değerleri 

arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı görülmüştür (Tablo 4-12, χ2= 4,77; 

p=0,09; p>0,05).

Bu sonuç Tip 1 diyabetli çocukların diyabet bakımlarına okul hemşirelerinin 

katkılarının az olabileceğini ve diyabet konusunda eğitim gereksinimleri olduğunu 

düşündürmektedir.

Goldberg’in (2002) yaptığı çalışmada da benzer şekilde okulda hemşire 

bulunması ile metabolik kontrol arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığı bildirilmektedir.

Okul hemşirelerine diyabet konusunda online eğitim yapılması konusunda yurt 

dışında çalışmalar mevcuttur (Bachman ve Hsueh 2008).

Okulun eğitim programı ile okulda insülin uygulama durumlarının arasındaki 

ilişkiye bakıldığında (Tablo 4-13); tam gün (S=40) okula giden öğrencilerin (% 57,5;
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s=23) sabahçı (S=33) olan öğrencilerden (% 27,3, s=9) istatiksel olarak anlamlı düzeyde 

bir farkla daha fazla insülin uyguladıkları (S=42) görülmüştür (χ2=11,60; p=0,02).

Çoklu enjeksiyon yönteminde yemeklerden önce kısa etkili, yatmadan önce orta 

veya uzun etkili insülinler kullanılmaktadır (Sargın 2007). Tam gün okula devam eden 

çocukların öğle öğününü okul saatinde yemesi gerektiği için okulda insülin uygulamak 

zorundadır. Tam gün okula giden çocukların yarım gün gidenlerden daha fazla insülin 

uygulaması literatürle uyumlu olup beklenen bir sonuçtur (Sargın 2007).

Çalışmada eğitim programı tam gün ve öğlenci olan çocukların sabahçı olan 

çocuklara göre daha fazla kan şekeri ölçümü yaptıkları görülmüştür (Tablo 4-14, χ2= 

16,14; p= 0,003).

Tip 1 diyabetli çocuklar kan şekeri izlemlerini açlık ve tokluk olarak 

yapmaktadırlar. Sabahçı olan grupta kan şekeri ölçümünün düşük bulunması, bu grubun 

sabah tokluk şekerlerini ölçmeyi ihmal ettiklerini düşündürmektedir.

Çocukların devam ettikleri okulların eğitim programları ile en sık görülen akut 

komplikasyon olan hipoglisemi arasındaki ilişkiye bakıldığında (Tablo 4-15); 

okullarının eğitim programı sabahçı olan öğrencilerde (S=33) hipoglisemiye girme 

sıklığı büyük oranda ayda 1-2 iken (% 68,4), okula tam gün (S=40) devam eden 

öğrencilerde her gün hipoglisemiye girme oranı (% 60) yüksek bulunmuştur. Okula tam 

gün devam eden öğrencilerin her gün hipoglisemiye girme oranının sabahçı olan 

öğrencilere göre istatiksel olarak anlamlı bir farkla daha yüksek olduğu belirlenmiştir  

(χ2= 22,40; p=0,001).

Goldberg’in (2002) çalışmasında ailelerin çocuklarından; okulda diyabet 

yönetimlerinde eve göre daha fazla sorumluluk almalarını bekledikleri ifade 

edilmektedir. Evde diyabet sorumluluğunu daha çok aileler alırken, okulda çocuklar 

çoğunlukla kendileri diyabetleri ile başetmek zorundadırlar. Okula tam gün devam eden 

öğrenciler diyabet yönetimlerinin gün içerisindeki büyük bir kısmını okulda 

sürdürmektedirler. Nabor ve arkadaşlarının (2003) okul çocuklarında yaptıkları

çalışmada; ailelerin % 61’inin çocuklarının diyabetlerini yönetebilmeleri için  yetişkin 

birinin yardımına ihtiyaç duyduğunu ifade ettikleri belirtilmektedir. Ekim’in (2007) 

çalışmasında 7-12 yaş grubu çocukların sadece % 29’unun kan şekeri sonucuna göre 

insülin dozunda değişiklik yapabildiği bildirilmiştir. Schmidt (2003) okul yaş grubu 

çocukların hipoglisemi ile başedebilecek yeterlikte olduklarını bildirmektedir. Her ne 

kadar hipoglisemi ile başedebilseler de okul çağı çocuğunun bilişsel gelişimi göz önüne 
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alındığında tüm sorumluluğun sadece çocuğun üzerinde olması nedeniyle 

hipergliseminin çocuklarda yüksek olması beklenen ve Schmidt’in (2003) çalışmasıyla 

benzer bir sonuçtur.

Sabahçı grupta hipoglisemi sıklığının düşük bulunması ise; sabah kahvaltısı ile 

öğle yemeği arasında eğitim süresinin bitmesi ile çocuğun daha fazla ailesinin 

gözetiminde olmasından kaynaklandığını düşündürmektedir (Tablo 4-15).

Tam gün okula devam eden çocuklarda hiperglisemilerin fazla yaşanmasına karşın 

okulun eğitim programı ile çocukların HbA1c değerleri arasında istatiksel olarak anlamlı bir 

ilişki olmadığı görülmüştür (Tablo 4-16) (χ2= 6,164; p=0,18). Bu durum metabolik 

kontrol için uzun dönemde sadece çocukların devam ettikleri okulun eğitim 

programından etkilenmediğini başka faktörlerin de etkisinin olabileceğini 

düşündürmektedir.

5.4. Çocukların Okulda Diyabet Yönetimleri

Çocukların okulda insülin uygulama durumlarına bakıldığında (Tablo 4-17); % 

42’sinin (s=42) okulda düzenli olarak insülin uyguladıkları, % 42’sinin (s=42) okulda 

insülin yapmadıkları, % 16’sının (s=16) ise sadece gerekli olduğu durumlarda okulda 

insülin uyguladıklarını ifade ettikleri görülmüştür.

Ekim’in (2007) Tip 1 diyabetli çocuklarda yaş dönemlerine göre insülin 

uygulama becerilerini araştırdığı çalışmada 7-12 yaş grubu çocukların % 38,7’sinin

insülin kalemiyle de olsa kendi kendine enjeksiyon yapamadıkları ve %74,2’sinin 

insülinlerini düzenli yaptıkları bildirilmektedir. Çalışmamızdaki çocukların % 42’sinin 

okulda hiç insülin yapmıyor olması, insülin yapabilme becerisi kazanamamış çocukların 

okulda insülin yapmadıklarını ve bunun içinde ailelerin çoğunlukla okulda insülin 

yapmayı gerektirmeyen sabah (% 33) saatlerinde çocuklarını okula göndermeyi tercih 

ettiklerini düşündürmektedir.

Okulda kan şekeri ölçme durumları incelendiğinde çocukların % 61’inin (s=61) 

okulda düzenli olarak kan şekerlerini ölçtükleri, % 15’inin (s=15) hiç ölçmedikleri ve 

%24’ünün (s=24) sadece gerekli hissettikleri durumlarda kan şekerlerini kontrol 

ettiklerini ifade ettikleri belirlenmişdir (Tablo 4-17).

Ekim’in (2007) çalışmasında 7-12 yaş grubu çocukların tamamının kan 

şekerilerini yardımsız ölçebilecek yeterlikte olduğu belirtilmektedir. Çocukların % 

15’inin okulda kan şekeri hiç ölçmemesi ve % 24’ünün sadece gerekli hissettikleri  
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durumlarda ölçmesi her ne kadar bu beceriye sahip olsalarda okulda diyabet yönetimleri

ile başetmede güçlük yaşadıklarını düşündürmektedir.

Çocuklara kan şekeri takibi ve/veya insülin uygulaması için ailelerinden bir 

kişinin düzenli olarak okula gelip gelmediği sorulduğunda; % 29’unun (s=29) 

ailesinden bir kişinin okula düzenli olarak kan şekeri takibi ve/veya insülin uygulaması 

için geldiğini, % 71’inin (s=71) gelmediğini ifade ettiği görülmüştür (Tablo 4-18).

Goldberg’in (2002) yaptığı çalışmada; ailelerin % 27’sinin çocuğunun diyabetini 

hemşire ile birlikte veya yalnız kendileri yönetmek için en az yılda bir kez okula 

gittiğini ifade ettikleri, sadece 1 annenin çocuğu annesinin yanında olmasını tercih ettiği 

için diyabet yönetimi için her gün okula gittiğini ifade ettiğini bildirilmektedir.

Hellems ve Clarke’ın (2007) yaptığı çalışmada okula devam diyabetli çocukların 

% 35’inin okulda diyabet yönetimlerini ailelerinin üstlendiği bildirilmektedir.

Çalışmamızda düzenli olarak aileden bir kişinin okula gelme oranı Goldberg’in

(2002) çalışmasına göre yüksek olduğu görülürken, Hellems ve Clarke’ın (2007) 

çalışmasına benzer olarak bulunmuştur. Bu durumun okulda sağlık görevlisinin 

bulunması ile ilişkili olarak değiştiği düşünülmüştür.

Okulda insülin uygulayan çocukların (s=58) okulda insülinlerini saklama 

koşulları incelendiğinde; çocukların % 34,5’inin (s=20) insülinlerini insülin saatinde 

annelerinin evden getirdiği, % 31’inin (s=18) okul çantasında sakladıkları, % 19’unun 

(s=11) insülinini özel çantasında veya buz ile birlikte yanında taşıdıkları, % 12,1’inin 

(s=7) okulda bulunan bir buzdolabında, % 3,4’ünün (s=2) revirde sakladıkları 

belirlenmiştir (Tablo 4-19). 

Newbould ve arkadaşlarının (2007) astımlı ve diyabetli okul çocuklarında 

yaptığı çalışmada diyabetli çocukların insülinlerini % 41,7 oranında sınıfta, % 37,5 

oranında çocuğun yanında, % 16,7 oranında sınıf dışında bir odada, % 4,17 revirde 

sakladıkları bildirilmektedir.

Çocukların insülinlerini saklama yerleri Newbould ve arkadaşlarının (2007) 

yaptığı çalışma ile benzerlik göstermektedir.

Okulda insülin uygulayan çocukların yarıdan fazlasının (%55,1, s=32) 

insülinlerini sınıfta/sırasında, % 15,5’inin  (s=9) kantin/yemekhane, hademe odası, okul 

bahçesi, boş sınıf gibi okulda uygun gördükleri bir alanda uyguladıkları, % 12,2’sinin 
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(s=7) koridorda, % 8,6’sının (s=5) öğretmen ve/veya müdür odasında yine % 8,6’sının 

(s=5) revirde uyguladıklarını ifade ettikleri belirlenmiştir (Tablo 4-19).

Wagner ve arkadaşlarının (2005) yaptığı çalışmada çocukların büyük 

çoğunluğunun (% 70,6) insülinlerini revirde, % 17,6’sının sınıf dışında, % 8,8’inin 

sınıfta insülinlerini uyguladıkları bildirilmiştir. Jacquez ve arkadaşlarının (2008) yaptığı 

çalışmada diyabetli çocukların devam ettikleri okulların % 21’inde çocuğun sınıfta 

insülin yapmasına izin verildiği bildirilmektedir.Wagner ve arkadaşlarının (2005) 

yaptığı çalışmaya göre çalışmamızda revirde insülin uygulama oranı çok düşük 

görülmektedir, bu durumun okullarda revir sayısının az olmasından kaynaklandığı 

düşünülmektedir. Jacquez ve arkadaşlarının (2008) yaptığı çalışmaya göre de sınıfta 

insülin uygulama oranı yüksek bulunmuştur.

Okulda insulin uygulayan çocukların uygulama sayısı ve uygulayan kişiye 

ilişkin özelliklerin dağılımına bakıldığında (Tablo 4-20); okulda insülin uygulayan 

çocukların çoğunun (% 74,1, s=43) günde 1 kez okulda insülin uyguladığını, yarısının 

(% 50, s=29) insülinini kendi başına uyguladığını ve çoğunun (% 75,9, s=44) insülinini 

uygularken kendilerine her zaman yardımcı olacak bir kişinin yanında bulunduğunu 

ifade ettikleri belirlenmiştir.

Hellems ve Clarke’ın (2007) çalışmasında benzer şekilde okula devam eden 

diyabetli çocukların % 41’inin insülinlerini kendi başlarına uyguladıkları, çoğununda 

(% 74) okul hemşiresi ve diğer tıbbi personelin yardımıyla uyguladıkları 

bildirilmektedir. Ancak ülkemizde okul hemşiresi olmaması nedeniyle çocuklara bu 

konuda en fazla (% 50, s=25) aileleri yardım etmektedir.

Okulda kan şekeri ölçen çocukların (s=85) çoğunun (% 78,7, s=67) kan şekerini 

sınıfta/sırasında, bir çocuğun (% 1,2) tuvalette ölçtüğünü, ve yalnızca % 2,4’ünün (s=2) 

revirde ölçüm yaptığı belirlenmiştir. Çocukların çoğunun (% 71,8, s=67) kan şekeri 

ölçerken kendilerine yardımcı olacak bir kişinin yanında bulunduğunu ifade ettikleri 

belirlenmiştir (Tablo 4-21).

Wagner ve arkadaşlarının (2005) çalışmasında okulda kan şekeri ölçen 

çocukların çoğunun (% 63,5) revirde ölçüm yaptığı, % 19,2’sinin sınıflarında ölçüm 

yaptığı bildirilmektedir.

Wagner’ın çalışmasına oranla sınıfta ölçüm yapma oranı çalışma grubundan çok 

yüksek bulunmuştur. Çalışmamızda okullarda revir bulunma oranının düşük (% 21) 
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olmasından dolayı çocukların  daha çok sınıflarında ölçüm yapmayı tercih ettikleri 

düşünülmektedir. Bunun yanında okullarında revir olan öğrencilerin de çoğunun 

uygulama için reviri tercih etmemesi de dikkat çekici bulunmuştur. Ayrıca nadir de olsa 

(% 1,2, s=1) bazı diyabetli çocukların okulda hijyenik olmayan alanlarda (tuvalet vb) 

kan şekeri ölçümü yapmaları üzücüdür. 

Tip 1 diyabetli çocukların çoğu (% 92, s=92) sabah kahvaltılarını evde

yaptıklarını belirtmiştir. Çocukların % 61’i (s=61) okulda ara öğünlerini zamanında 

yediklerini ve çoğunun (% 61, s=61) öğlen ana öğünlerini evde yediklerini belirttikleri 

görülmüştür. Çocukların çoğu (% 77, s=77) okulda diyabetliler için uygun ana öğün 

seçeneğinin bulunmadığını belirttikleri görülmüştür. Öğlen ana öğünlerini devamlı ve 

bazen okulda yiyen çocukların (S=39)  çoğunun (% 56,4, s=22) yiyeceklerini evden 

getirdiklerini ifade ettikleri görülmüştür (Tablo 4-22). Çocukların % 40 gibi yüksek 

oranda tam gün eğitim veren okullarda öğrenim gördüğü ancak okullarda sağlıklı 

beslenme için gerekli gıdalara ulaşımın zor olduğu düşünülmektedir (Tablo 4-11).

Çocuklara hipoglisemilerini yönetebilmeleri için okulda her zaman yanlarında 

meyve suyu, kesme şeker ve glikoz tableti gibi basit şeker içeren yiyecek ve içecekler 

bulundurma durumları sorulduğunda çocukların %73’ünün (s=73) bulundurduklarını 

ifade ettikleri belirlenmiştir. Yanlarında her zaman veya bazen basit şeker içeren 

yiyecek ve içecek bulunduran çocukların (s=85) % 95,3’si (s=81) hipoglisemilerini 

yönetebilmeleri için bunları yanlarında bulundurduklarını ifade edebilmişlerdir (Tablo 

4-23).

Çocukların büyük çoğunluğu  (% 93 s=93) okulda beden eğitimi derslerine 

katıldıklarını ifade etmiştir. Çocuklara beden eğitimi dersine girmeden önce ne 

yaptıkları sorulduğunda ise; % 44,3’ü (s=43) hiç bir şey yapmadığını, % 20,6’sı kan 

şekerini ölçmeksizin bir şeyler yediğini, % 20,6 (s=20) öncesinde kan şekerini 

ölçtüğünü fakat ek bir şey yemediğini, % 16,5 (s=16) öncesinde kan şekerini ölçtüğünü 

kan şekeri düşük veya normalse ek ara öğün aldığını, % 7,2’si (s=7) öncesinde insülin 

dozunu azalttığını, % 4,1’i (s=4) öncesinde kan şekerini ölçtüğünü düşük veya yüksek 

bir değerse derse katılmadığını ve % 1,1’i de (s=1) kan şekerini ölçmediğini eğer 

kendini kötü hissediyorsa derse katılmadığını belirtmiştir (Tablo 4-24).

Düzenli egzersiz, Tip1DM’lu çocuklarda tedavinin önemli parçasıdır. Diyabetli 

bir çocuk her türlü egzersizi yapabilir. ADA diyabetli bireylerin haftada en az 150 
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dakika orta-yoğun aerobik egzersiz (kalp atım hızını en fazla % 50-70 artıran) 

yapmalarını önermektedir (ADA 2008b). Ancak egzersiz sırasında veya sonrasında

hipoglisemi oluşuyorsa ek kalori alması ya da öncesinde yapılan insülin dozunu 

azaltması gereklidir. Egzersiz zamanı insülin etkisinin en yüksek olduğu zamana denk 

gelmemeli ve çocuğun yanında glukoz tableti, şeker ya da şekerli içecekler bulunmalıdır

(Behrman ve ark 2008, Robertson ve ark 2008). Kan glukoz düzeyi >300mg/dl olan

çocuklarda egzersiz, insülin karşıtı hormonları uyarır ve metabolik tabloyu daha da 

bozarak diyabetik ketoasidoza yol açabilir. (Saka 2002, Behrman ve ark 2008). 

Literatür bilgileri doğrultusunda çalışmamızdaki çocukların beden eğitimi 

dersine katılımlarının yüksek olması sevindiricidir. Ancak çoğunluğunun egzersiz 

öncesi doğru uygulamalar yapmamaları bu konuda yeterince bilinçli olmadıklarını 

düşündürmektedir.

Çocuklara okulda diyabetleri ile ilgili acil bir durum olduğunda ilk kime 

başvurdukları sorulduğunda (Tablo 4-25); büyük oranda (% 70, s=70) ilk olarak 

öğretmenlerine başvurduklarını ifade ettikleri belirlenmiştir.

Newbould ve arkadaşlarının (2007) çalışmasında çalışmamıza benzer şekilde 

çocukların kendilerini kötü hissetiklerinde öğretmenlerine başvurdukları 

bildirilmektedir. Wagner ve arkadaşlarının (2006) çalışmasında benzer bir oranda (% 

68,3) ilk olarak okul hemşiresine başvurulduğu belirtilmektedir. Hellems ve Clarke’ın 

(2007) çalışmasında da çocuğun okulda diyabet yönetimi sorumluluğunun çoğunlukla 

okul hemşiresinde olduğu fakat bu sorumluluğun diğer okul personeli ve ailelerle de 

paylaşıldığı bildirilmektedir. Diyabetli çocukların  sorumluluğunu alan sağlık görevlisi 

olmayan okul personelinin çoğunlukla okul hemşiresiden, ailelerden veya diyabet 

eğitim hemşiresinden diyabet konusunda eğitim aldıkları bildirilmektedir.  

Ülkemizde okul hemşiresinin çok yaygın olmaması ve çocukların okulda en çok 

iletişimde oldukları kişinin öğretmenlerinin olması göz önüne alındığında bunun 

beklenen bir sonuç olduğu düşünülmektedir. Ülkemizde de Virginia modeline (Hellems 

ve Clarke 2007) benzer şekilde okulda bulunan sağlık personeli dışında bir personele 

diyabet eğitimi verilerek okuldaki diyabetli çocuklara diyabet yönetimlerinde yardımcı 

olması sağlanabilir. Özellikle öğretmenlerin diyabet konusunda bilgilendirilmesi 

gerektiği açık olarak görülmektedir.
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Çocukların diyabet yönetimleri için aile bireylerinden bir kişinin düzenli olarak 

okula gelmesi ile çocukların HbA1c değerleri arasında ilişkiye bakıldığında (Tablo 4-26) 

istatiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı görülmüştür (χ2= 1,08; p= 0,58). Okulda

hemşire bulunması ile çocukların HbA1c değerleri arasında da benzer sonuç bulunması 

da göz önüne alındığında çocukların okulda diyabet yönetimleri ile sağlıklı bir şekilde 

başedebilmeleri için okullarda özellikle diyabet konusunda kapsamlı eğitim almış 

kişilerin mümkünse sağlık personelinin sürekli bulunması gerektiğini

düşündürmektedir.

Çalışma grubundaki çocukların  % 38’inin (s=38) okula başlamadan önce 

diyabet tanısı aldığı belirlenmiştir. Okula başlamadan önce diyabet tanısı konmuş 

çocukların okula başlamadan önceki HbA1c ortalamasının (7,6±1,4), okula başladıktan 

sonra istatiksel olarak anlamlı şekilde artmış olduğu (8,4±1,3) belirlenmiştir (t=3,211, 

p=0,003) (Tablo 4-27).

Okula başlamanın diyabetli çocuklarda metabolik kontrolü olumsuz etkilediği 

bu dönemde metabolik kontrol için eğitilmesi gerektiği düşünülmektedir. Okul yaş 

grubunun bilişsel gelişimi göz önüne alındığında diyabet yönetimlerini yardımsız 

sağlayabilecek düzeyde olmamaları, ayrıca okul saatlerinde ailelerinden ayrı olmaları 

nedeni ile metabolik kontrollerinin olumsuz etkilendiği açıktır. Bu nedenle okulun ilk 

yıllarında diyabet yönetimlerinin eğitimli bir kişi gözetiminde yapılmasının daha uygun 

olacağı düşünülmektedir.

5.5. Çocuklara Okulda Diğer Kişiler Tarafından Gösterilen Davranışlar

Okul yönetimi ve sınıf öğretmenlerinin çocukların diyabetli olduklarını ilk 

öğrendiklerinde çocuklara yaklaşımları sorulduğunda; çocukların, okul 

yönetimindekilerin % 87’sinin (s=87), sınıf öğretmenlerinin ise % 95’inin (s=95) 

yaklaşımlarının olumlu olduğunu ifade ettikleri görülmüştür. Okul yönetimi ile sorun 

yaşayanlardan dördü “okul yönetiminin çocuğun diyabetli olması ile ilgilenmediğini”, 

ikisi “çocukların diyabet yönetimlerine yardımcı olmak için geldiklerinde aileyi okula 

almadıklarını”, biri “okulun etütlü bir okul olduğu için çocuğu başka bir okula 

göndermelerini önerdiğini” belirtmiştir. Sınıf öğretmenleri ile sorun yaşayanların ikisi 

“öğretmenlerin sorumluluk almak istemediklerini”, biri “sınıfta kan şekeri ve insülin 

yapması için çocuğa izin vermediğini”, birinin de “diğer öğrencilerin bu durumdan 

psikolojik olarak etkileneceğini” söylediğini ifade etmiştir (Tablo 4-28).
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Hayes-Bohn ve arkadaşları (2004) yaptıkları çalışmada ailelerin % 30’unun okul 

personelinin eğitimsizliğinin sorun yarattığını ifade ettikleri bildirilmektedir. Wagner ve 

arkadaşları (2005) yaptıkları çalışmada velilerin % 37’sinin, çocukların % 22,8’inin

diyabet yönetimleri ile ilgili okul personeli ile sorun yaşadığını ifade ettikleri 

bildirmektedir. Jacquez ve arkadaşlarının (2008) yaptıkları çalışmada çocukların % 

52’sinin sınıfta kan şekeri ölçmesine izin verilmediği, % 16’sının da ara öğün almasına 

izin verilmediğini ifade ettikleri bildirilmiştir.

Çalışmamızda okul personelinin diyabetli öğrencilere tutumu Wagner ve 

arkadaşlarının (2005) ve Hayes-Bohn ve arkadaşlarının (2004) çalışmalarına göre daha 

olumlu bulunmuştur. Jacquez ve arkadaşlarının (2008) çalışmalarında çocuklar sorun 

yaşıyor gibi görünse de  bu çocuklara diyabet tedavileri için okullarında özel bir yer 

ayrılmış olduğu da bildirilmektedir. Sonuçlar karşılaştırıldığında; kültürler arası 

faklılığın ülkemizde yardımseverlik duygularına ilişkin geleneklerin batı toplumunda 

daha fazla olmasından kaynaklandığı düşünülebilir.

Çalışma grubunda en sık yaşanan sorunun okul personelinin sorumluluk 

almaktan kaçınması olduğu görülmektedir. Okullarda diyabet konusunda yetkin bir 

personelin bulunmamasının okul idaresi ve öğretmenlerin sorumluluk almaktan

kaçınmalarına sebebiyet verdiğini bu durumun ise diyabetli kişiye yaklaşım 

konusundaki bilgisizlikten kaynaklandığı düşünülmektedir.

Okulda insülin uygulayan çocuklara (s=58) insülin uygularken arkadaşlarının 

seni görmesinden rahatsızlık duyuyor musun diye sorulduğunda; % 62,1’i (s=36) 

rahatsızlık duymadığını, % 31,1’i (s=18) duyduğunu belirtmiştir. Çocukların % 5,9’u 

(s=5) ise bazı arkadaşlarının görmesinden rahatsızlık duyduklarını ifade etmişlerdir

(Tablo 4-29).

Okulda kan şekerini ölçen çocuklara (s=85) aynı durum sorulduğunda (Tablo 4-

30); % 70,6’sı (s=60) okulda kan şekeri ölçerken arkadaşlarının onu görmesinden 

rahatsızlık duymadığını, % 23,5’i (s=20) rahatsızlık duyduğunu belirtmiştir. Okulda 

insülin uygulayan çocuklar arkadaşlarının görmesinden, kan şekeri ölçen çocuklardan

daha fazla oranda rahatsızlık duymaktadır. Çocukların başkalarının yanında ilaç 

(insülin) uygulaması, arkadaşları tarafından “hasta” olarak algılanma endişesi 

yaratacağından daha fazla rahatsızlık hissine neden olduğu düşünülmüştür.
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Çocukların diyabetine ilişkin okul arkadaşlarının gösterdiği davranışlara yönelik 

ifadelerine bakıldığında (Tablo 4-31); çocukların % 30’u (s=30) okul arkadaşlarının 

onlara diyabetle ilgili sürekli sorduklarını, % 39’unun (s=39) bazen sorduklarını ifade 

ettikleri görülmüştür. Çocukların % 53’ü (s=53) diyabetli olduğu öğrenildikten sonra 

arkadaşlarının davranışlarında değişiklik olmadığını belirtmiştir. 

Çocukların % 72’si (s=72) okul arkadaşlarının diyabeti ile ilgili rahatsız edici 

davranışlarda bulunmadıklarını belirtirken, % 25’i (s=25) bulunduklarını, % 3’ü (s=3) 

de diyabetli olduğunu arkadaşlarının bilmediğini ifade etmişlerdir. Arkadaşlarının 

diyabeti ile ilgili bazı davranışlarından rahatsız olduklarını belirten 25 çocuğun % 48’i 

(s=12) arkadaşlarının daha çok sözel davranışlarından rahatsız olduklarını belirtmiştir.

Wagner ve arkadaşlarının (2005) yaptığı çalışmada, çocukların % 21,1’inin

diyabetleri ile ilgili olarak diğer öğrencilerle sorun yaşadıklarını ifade ettikleri 

belirtilmektedir.

Okul çocuğunda akran ilişkileri çok önemlidir (Hockenberry ve ark 2005). Bu 

dönemde akranlarının özellikle kronik hastalıkları ile ilgili rahatsız edici sözel 

ifadelerde bulunması çocukları üzmektedir. Çalışma sonuçları Wagner ve arkadaşlarının 

(2005) çalışması ile paralelelik göstermektedir. Kültürel farklılığa rağmen çocukların 

arkadaşlarıyla diyabetlerine ilişkin yaşadıkları sorunların benzer olması, çocukluk 

döneminde duyguların ifade edilişinin daha çok psiko-sosyal gelişim özelliklerinden 

etkilendiğini göstermektedir.
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER

Çalışma iki üniversite hastanesinin ilgili polikliniklerinde izlenen 7-12 yaş 

grubundaki 100 Tip 1 diyabetli çocuğun okul ortamında diyabet yönetimlerini ve 

yaşadıkları sorunları belirlemek amacıyla tanımlayıcı tipte gerçekleştirildi.

Çalışma iki üniversite hastanesinin diyabet polikliniklerinde izlenen 7-12 yaş 

grubu 100 çocuk ve aileleri ile gerçekleştirilmiştir.

Çalışma sonucunda;

 Çocukların % 61’inin erkek olduğu, % 40’ının tam gün eğitim veren 

okullara devam ettiği ve okulların % 79’nda revir, % 90’ında tam gün 

çalışan sağlık görevlisi bulunmadığı,

 Çocukların HbA1c ortalamasının 8,3±1,5 olduğu,

 Çocukların % 90’ının gün içerisinde diyabete ilişkin sorumluluğunu 

annelerinin üstlendiği,

 Anneleri okur yazar olmayan ve ilkokul mezunu olan çocukların HbA1c

değerinin, annelerin eğitim durumu daha yüksek olan çocukların  HbA1c  

değerine göre istatiksel olarak anlamlı bir farkla daha yüksek olduğu

(χ2
kw=13,44; p=0,009),

 Son 1 ay içerisinde çocukların % 48’inin haftada 1-3 kez hipoglisemiye, 

% 45’inin her gün hiperglisemiye girdiği,

 Okulda hiperglisemiye nadir olarak girenlerin (ayda 1-2 kez ve 1 aydan 

uzun sürede) diyabet yaşının 2 yıl ve daha az olduğu (χ2
kw=3,781; 

p=0,436),

 Tam gün okula giden öğrencilerin sabahçı olan öğrencilere göre istatiksel 

olarak anlamlı düzeyde bir farkla daha fazla insülin uyguladıkları 

(χ2=11,60; p= 0,02),

 Okula tam gün devam eden öğrencilerde her gün hipoglisemiye girme 

oranının anlamlı derecede yüksek olduğu (χ2= 22,40; p=0,001),
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 Çocukların % 42’sinin okulda düzenli, % 16’sının ise sadece gerekli 

olduğu durumlarda insülin uyguladıkları,

 Çocukların % 61’inin düzenli olarak, % 24’ünün sadece gerekli 

hissettikleri durumlarda okulda kan şekerlerini kontrol ettiklerini ifade 

ettikleri,

 Çocukların % 29’unun ailesinden bir kişinin okula düzenli olarak kan 

şekeri takibi ve/veya insülin uygulaması için geldiği,

 Okulda insülin uygulayan çocukların yarısının insülinini kendi başına 

uyguladığı ve çoğunun insülinini uygularken kendilerine yardımcı olacak 

bir kişinin yanında bulunduğu,

 Çocukların büyük çoğunluğunun okulda beden eğitimi derslerine 

katıldıkları, 

 Çocukların okulda diyabetleri ile ilgili acil bir durum olduğunda ilk 

olarak büyük oranda  öğretmenlerine başvurdukları,

 Çocukların  % 38’inin okula başlamadan önce diyabet tanısı aldığı, okula 

başlamadan önce diyabet tanısı konmuş olan çocukların okula 

başlamadan önceki HbA1c ortalamasının (7,6±1,4), okula başladıktan 

sonra istatiksel olarak anlamlı şekilde artmış olduğu (8,4±1,3) (t=3,211, 

p=0,003) belirlendi.
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Bu sonuçlar doğrultusunda;

 Tip 1 diyabet tanısı ile izlenen çocukların 2-3 yılda bir aldıkları kapsamlı 

diyabet eğitim programlarının tekrarlanması,

 Tip 1 diyabetli çocuklara okullarda tedavi ve bakımlarını 

gerçekleştirebilecekleri özel alanlar ayrılması,

 Tip 1 diyabetli çocuklara okullarda tedavi için gerekli olan malzemeleri 

güvenli muhafaza edebilecekleri bir yer ayrılması,

 Okul kantin ve yemekhanelerinde diyabetli çocukların beslenme 

içeriğine uygun yiyecek ve içeceklerin bulundurulması gerektiği,

 Okul personelinin Tip 1 diyabet hakkında bilgi sahibi olması için tip 1 

diyabetli çocukların devam ettikleri okulların personeline eğitim 

verilmesi, birkaç okul personeline çocuklara tedavi ve bakımlarında 

yardımcı olabilmesi için  sorumluluk verilmesi,

 Okul hemşiresi olan okullarda okul hemşirelerine Tip 1 diyabet 

konusunda hizmet içi eğitim verilmesi,

 Çocukların diyabetleri ile ilgili olarak okul arkadaşlarıyla yaşadıkları 

sorunları azaltmak için sınıf arkadaşlarına Tip 1 diyabet hakkında eğitim 

verilmesi,

 Tam gün eğitim veren okullarda uygun koşullar sağlanamadığı 

durumlarda çocukların yarı zamanlı eğitim veren okullara gönderilmesi 

önerilmektedir.
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FORMLAR

Ek 1. ÇOCUK GÖRÜŞME FORMU

Bu çalışma ile Tip 1 diyabetli çocukların okul ortamında diyabet yönetimlerinin 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu anket formunda yer alan tüm bilgiler kişiye özeldir ve 

tamamen gizli tutulacaktır. Anket formu açık uçlu ve kapalı uçlu 48 sorudan oluşmaktadır. 

Anket formunun tahmini cevaplama süresi 20 dakikadır. Sizin için en uygun cevabı 

işaretleyiniz. Çalışmaya katıldığınız için teşekkür ederiz.   

                                                                                                  

                                                                                         Araş. Gör. Zehra DOĞAN

           Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD

1. Cinsiyet: ( ) Erkek     ( ) Kız

2. Yaş: ……

3. Sınıf:……

4. Ne kadar süredir diyabetlisiniz?:      Yıl…….    Ay………

5. Kan şekerinizi ne kadar sıklıkta ölçüyorsunuz? ………………………….

6. Son bir ayda ne sıklıkta hipogliseminiz (kan şekeri düşüklüğü) oluyor? ( Bir 

tanesini seçiniz)

( ) Her gün ( ) Ayda 1–2 kez

( ) Haftada 4–6 kez ( ) 1 Aydan daha uzun sürede

( ) Haftada 1–3 kez

7. Hipogliseminiz en sık ne zaman oluyor?

( ) sabah(700–0959 arası) ( ) öğleden önce(1000–1159) arası

( ) öğlen(1200–1459arası) ( ) öğleden sonra(1500–1859 arası)    

( ) akşam(1900–2259 arası) ( ) gece(2300–0259 arası)

( )gece yarısı(0300–0659 arası)

8. Son bir ayda okulda ne sıklıkta hipogliseminiz oluyor?

( ) Her gün ( ) Ayda 1–2 kez

( ) Haftada 4–6 kez ( ) 1 Aydan daha uzun sürede

( ) Haftada 1–3 kez
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9. Son bir ayda ne sıklıkta hipergliseminiz (kan şekeri yüksekliği) oluyor? ( Bir 

tanesini seçiniz)

( ) Her gün ( ) Ayda 1–2 kez

( ) Haftada 4–6 kez ( ) 1 Aydan daha uzun sürede

( ) Haftada 1–3 kez

10. Hipergliseminiz en sık ne zaman oluyor?

( ) sabah(700–0959 arası) ( ) öğleden önce(1000–1159) arası

( ) öğlen(1200–1459arası) ( ) öğleden sonra(1500–1859 arası)   

( ) akşam(1900–2259 arası) ( ) gece(2300–0259 arası)

( )gece yarısı(0300–0659 arası)

11. Son bir ayda okulda ne sıklıkta hipergliseminiz oluyor?

( ) Her gün ( ) Ayda 1–2 kez

( ) Haftada 4–6 kez ( ) 1 Aydan daha uzun sürede

( ) Haftada 1–3 kez

12. Evden okula ne kadar sürede ulaşıyorsunuz? ……………………..

13. Okula aşağıda yer alan hangi yolla gidiyorsunuz?

( ) yürüyerek ( ) toplu taşıma aracı ile

( ) özel araba ile ( ) okul servisi ile

( ) diğer ……………….

14. Okula kiminle gidiyorsunuz?

( ) yalnız ( ) bir büyüğümle ( ) diğer …………….

15. Okulunuzun günlük eğitim süresini işaretleyiniz? 

( ) yarım gün sabahçı ( ) yarım gün öğlenci

( ) tam gün ( ) diğer………………

16. Okulda kimler diyabetli olduğunuzu biliyor? ( Birden fazla işaretleyebilirsiniz)

( ) Öğretmenim ( ) sadece en yakın arkadaşım ( ) tüm arkadaşlarım

( ) Okul müdürü ( ) hiç kimse ( )hepsi

( ) diğer…………………..

17. Okulunuzda sağlık odası (revir) var mı?

( ) evet ( ) hayır

18. Okulunuzda devamlı duran sağlık görevlisi (doktor, hemşire,...)var mı?

( ) evet ( ) hayır
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19. Kan şekeri takibi ve/veya insülin uygulaması için ailenizden biri düzenli olarak 

okula geliyor mu?

( ) evet ( ) hayır ( ) diğer………………………….

20. Okulda insülin uyguluyor musunuz?

( ) evet ( ) hayır ( ) sadece gerekli olduğunda

22. soruya cevabınız hayır ise 29. soruya geçiniz.

21. İnsülinlerinizi okulda nerede saklıyorsunuz? 

………………………………………….

22. Okulda kaç doz insülin enjeksiyonu yapıyorsunuz?

( ) hiç yapmıyorum ( ) sadece gerekli olduğunda 

( ) 1 ( ) 2 ( ) 2’den fazla

23. İnsülininizi okulda kim yapıyor?

( ) kendim ( ) öğretmenim 

( ) ailemden biri ( ) okul hemşiresi ( )diğer…………….

24. İnsülin enjeksiyonunuzu okulda nerede yapıyorsunuz? 

………………………………

25. Okulda insülin yaparken yanınızda her hangi biri oluyor mu? Evet, ise kim oluyor?

( ) evet……………… ( ) hayır ( )bazen…………………..

26. Okulda insülin yaparken arkadaşlarınızın görmesi sizi rahatsız ediyor mu?

 ( ) evet ( ) hayır ( )diğer ……………………

27. Okulda kan şekerinizi ölçüyor musunuz?

( ) evet ( ) hayır ( ) sadece gerekli olduğunda

29. soruya cevabınız hayır ise 34. soruya geçiniz.

28. Kan şekerinizi okulda nerede ölçüyorsunuz?...............................................................

29. Okulda kan şekerinizi ölçerken yanınızda her hangi biri oluyor mu? Evet, ise kim 

oluyor?

( ) evet……………… ( ) hayır ( )bazen……………

30. Okulda arkadaşlarınızın sizi kan şekerinizi ölçerken görmesi sizi rahatsız ediyor 

mu?

( ) evet ( ) hayır ( )diğer ……………
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31. Okulda kan şekerinizi ölçmek için malzemeleri ( alkol, pamuk, vs.) nereden 

buluyorsunuz? 

( ) evden götürüyorum ( ) okul revirinden

( ) sınıf ecza dolabından ( ) diğer…………..

32. Sabah kahvaltınızı nerede yapıyorsunuz?

( ) evde ( ) okulda ( ) diğer…………….

33. Okulda ara öğünlerinizi saatinde yiyor musunuz?

( ) evet ( ) hayır ( )bazen

34. Öğlen ana öğününü nerede yiyorsunuz?

( ) evde ( ) okulda ( )diğer……………..

35. Öğlen okulda ana öğün yiyorsanız nereden sağlıyorsunuz?

( ) evden getiriyorum ( ) okul yemekhanesinden

( ) okul kantininden ( ) diğer…………………

36. Okulunuzda ana öğün için uygun yiyecekler var mı?

( ) evet ( ) hayır ( )diğer………………

37. Okulda yanında meyve suyu, kesme şeker, glikoz tableti vb. bulunduruyor 

musunuz?

( ) evet ( ) hayır ( ) bazen

38. 39. soruya cevabı “evet” veya “bazen” olanlar okulda yanında neden meyve suyu, 

kesme şeker, glikoz tableti vb. bulunduruyorsunuz? 

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

39. Beden eğitimi derslerine katılıyor musun?

( ) evet ( ) hayır ( ) diğer…………………

40. 41. soruya cevabınız “hayır” ise beden eğitimi derslerine neden katılmıyorsunuz?

………………………………………………………..

41. Beden eğitimi öğretmeniniz diyabetli olduğunuzu biliyor mu?

( ) evet ( ) hayır

42. Beden eğitimi derslerinden önce diyabetinizle ilgili ne yaparsınız?

………………………………………………………..
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43. Okulda diyabetiniz ile ilgili acil bir durum olduğunda öncelikle kime 

başvuruyorsunuz?

( ) aileme ( ) öğretmenime ( ) arkadaşlarıma

( ) okul hemşiresine ( ) diğer…………………

44. Okul arkadaşlarınız diyabetinizle ilgili size soru soruyorlar mı?

( ) evet, sürekli soruyorlar

( ) hayır, hiç sormuyorlar

( ) bazen soruyorlar

45. Diyabetli olduğunuzu öğrenen arkadaşlarınızın size karşı tavrı değişti mi?

( ) evet, daha iyi ( ) evet, daha kötü

( ) hayır ( ) diğer………………….

46. Okul arkadaşlarınız diyabetinizle ilgili sizi rahatsız edecek davranışlarda bulunuyor 

mu? Evet ise açıklayınız.

( ) evet ...................................................................................................          

( ) hayır ( ) diğer…………………..
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Ek 2. AİLE GÖRÜŞME FORMU

Bu çalışma ile Tip 1 diyabetli çocukların okul ortamında diyabet yönetimlerinin 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu anket formunda yer alan tüm bilgiler kişiye özeldir 

ve tamamen gizli tutulacaktır. Anket formu açık uçlu ve kapalı uçlu 10 sorudan 

oluşmaktadır. Anket formunun tahmini cevaplama süresi 5 dakikadır. Sizin için en 

uygun cevabı işaretleyiniz. Çalışmaya katıldığınız için teşekkür ederiz.                                                                                                     

                                                                            

      Araş. Gör. Zehra DOĞAN

      Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu

      Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD

1. Sağlık güvenceniz:   ( ) Bağ-kur                  ( ) SSK                       ( ) Yeşil Kart

          ( ) Emekli Sandığı      ( ) Özel Sağlık Sigortası      ( ) Yok

2. Anne eğitim durumu nedir? 

( ) okur-yazar değil ( ) ilkokul ( ) lise

( ) okur-yazar ( ) ortaokul ( ) yüksekokul ve üstü

3. Baba eğitim durumu nedir?

( ) okur-yazar değil ( ) ilkokul ( ) lise

( ) okur-yazar ( ) ortaokul ( ) yüksekokul ve üstü

4. Anne çalışıyor mu?

( ) ev kadını ( ) çalışıyor ( ) diğer………………………..

5. Çocuğunuzun diyabet yönetiminde etkili kişi kim? Diğer bir kişi ise eğitim 

durumu nedir?

( ) anne ( ) baba

( )diğer……........................... Eğitim durumu:…………….

6. Ekonomik durumunuzu nasıl tanımlarsınız?

( ) kötü ( )orta ( )iyi ( )iyinin üstü

7. Okul idaresi çocuğunuzun diyabetli olduğunu ilk öğrendiğinde nasıl karşıladı, 

sorun yaşadınız mı?

…………………………………………………….

8. Sınıf öğretmeni çocuğunuzun diyabetli olduğunu ilk öğrendiğinde nasıl karşıladı, 

sorun yaşadınız mı?

…………………………………………………….
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9. Diyabet tanısı konulduğunda çocuğunuz kaç yaşındaydı?......................................

10. Diyabet tanısı aldıktan sonra çocuğunuza aşağıdaki hastalıklardan doktor 

tarafından tanı konulan hastalık var mı? Ne kadar süredir?

( ) göz bozukluğu (retinopati) …......yıl  ………..ay

( ) sinir ucu problemleri (nöropati) …......yıl  ………..ay

( ) böbrek hastalıkları (nefropati) …......yıl  ………..ay

( ) damar hastalıkları (vasküler hastalıklar) …......yıl  ………..ay

( ) sindirim sistemi hastalığı  (gastroparazi)  …......yıl  ………..ay

11. Çocuğunuzun okula başlamadan önce HbA1c değeri kaçtı? 

………………………

12. Çocuğunuzun en son HbA1c değeri kaç? …………….
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Ek 3. Çocuk Görüşme Formu ve Aile Görüşme Formunun Geliştirilmesinde 

Görüş Alınan Uzmanların Listesi

Prof. Dr. Atilla Büyükgebiz (2007-2008 Avrupa Çocuk Endokrin Derneği

(ESPE) Başkanı, Acıbadem Hastanesi Pediatrik Endokrinoloji Büyüme ve Ergenlik 

Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Suzan Yıldız (İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik 

Yüksekokulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği A.D. Başkanı)

Prof. Dr. Sevim Savaşer (İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale 

Hemşirelik Yüksekokulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği A.D. Öğretim

Üyesi)

Yrd. Doç. Dr. Duygu Gözen (İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale 

Hemşirelik Yüksekokulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği A.D. Öğretim 

Üyesi)

Saliha Yılmaz (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları A.D. Diyabet Eğitim Hemşiresi)
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Ek 4. GÖNÜLLÜ OLUR FORMU

Bu araştırmanın adı “Üniversite hastanelerinde izlenen 7-12 yaş grubu Tip 1 

diyabetli çocukların okul ortamında diyabet yönetimleri” dir. Araştırma Tip 1 diyabetli 

çocukların okul saatlerinde ve okul içerisinde diyabetleri ile ilgili olarak tedavilerini ve 

beslenmelerini nasıl yaptıklarının belirlenmesi amacıyla yapılacaktır. Araştırma 

sonucunda elde edilecek bilgiler doğrultusunda okul ortamlarının diyabetli çocuklara 

uygun hale getirilmesi için rehber olması ve sağlık personeline diyabetli çocuklara 

verecekleri eğitimde yardımcı olması hedeflenmektedir. 

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Diyabet polikliniği ve İstanbul

Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Metabolizma polikliniğinden takipli, 7–12 

yaş arası, okula giden 100 çocuk ve aileleri ile yüz yüze görüşme yapılarak anketler 

uygulanacak ve bilgiler toplanacaktır. Anketler Mart 2008-Haziran 2008 ve Ekim 2008-

Mart 2009 ayları arasında toplanacaktır. 

Araştırmaya katılmayı kabul ettiğiniz takdirde sizinle görüşme yapılarak bir anket 

doldurulacaktır. Anket uygulaması 20-25 dakikalık bir süreyi kapsayacaktır.

Araştırmaya katılmama ve istediğiniz zaman araştırmadan ayrılma hakkına 

sahipsiniz. Ancak araştırmacı tıbbi durumunuza herhangi bir zarar verebilecek olması 

durumunda sizi araştırma dışında da bırakabilir. Araştırmaya katılmanız ve ya 

katılmamanız tedavinizi hiçbir şekilde etkilemeyecektir. Bu araştırma giderleri ile ilgili 

hiçbir parasal sorumluluk altında değilsiniz. Ayrıca bu araştırmaya katıldığınız için de 

size hiçbir ödeme yapılmayacaktır. Sizden alınacak bilgiler sadece bu araştırma için 

kullanılacak ve başkalarıyla kesinlikle paylaşılmayacaktır. Bu toplanan bilgiler kişiye 

özel olduğu için vereceğiniz bilgiler kesinlikle gizli tutulacak ve isminiz 

sorulmayacaktır. İlginiz için teşekkür ederiz.

Sorumlu Araştırıcı İmza

Yrd. Doç. Dr. Duygu GÖZEN

Yardımcı Araştırıcılar İmza

Araş. Gör. Zehra DOĞAN
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ETİK KURUL KARARI

EK 5. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ETİK KURUL KARARI
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EK 6. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ANABİLİM DALI İZİN YAZISI
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EK 7. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ETİK KURUL KARARI
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EK 8. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ANABİLİM DALI İZİN YAZISI
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ÖZGEÇMİŞ

Kişisel Bilgiler

Adı Zehra Soyadı Doğan

Doğ. Yeri İzmir Doğ. Tar. 10.02.1980

Uyruğu TC TC Kim No 19601294350

Email zehradogan35@gmail.com Tel 0 212 440 00 00/27126

Eğitim Düzeyi

Mezun Olduğu Kurumun Adı Mez. Yılı

Yük.Lis.
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü-Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

2006-Devam 
Ediyor

Lisans İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik YO 2003

Lise Atakent Lisesi (Yabancı Dil Ağırlıklı) 1998

İş Deneyimi (Sondan geçmişe doğru sıralayın)

Görevi Kurum  Süre (Yıl - Yıl)

1. Araştırma Görevlisi
İstanbul Üniversitesi Florence 
Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu

2006-Devam 
Ediyor

2. Hemşire
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Çocuk Kliniği

2005-2006

3. Hemşire
Özel Kent Hastanesi Yenidoğan Yoğun 
Bakım Ünitesi-İzmir

2004-2005

4. Öğrenci Hemşire
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp 
Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
AD

2001-2003

Yabancı 
Dilleri

Okuduğunu 
Anlama*

Konuşma* Yazma*
KPDS/ÜDS

Puanı
(Diğer)

                  Puanı

İngilizce İyi İyi İyi  ÜDS 67,5

*Çok iyi, iyi, orta, zayıf olarak değerlendirin

Sayısal Eşit Ağırlık Sözel

ALES Puanı 72.687 73.929 74.821
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Bilgisayar Bilgisi

Program Kullanma becerisi

Windows Office Programları (Word, Powerpoint, 
Excel)

İyi

SPSS Programı
Orta

Yayınları

Savaşer S, Mutlu B, Canbulat N, Çağlar S, Boz Z, Savaş G, Şimşek H, Omak S. 
Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Organ Bağışına Bakışları. 6. Ulusal Hemşirelik 
Öğrencileri Kongresi ‘‘Uluslarası Katılımlı’’ Özet Kitabı. 26–29 Haziran 2007, İstanbul 
(poster).

Savaşer S, Doğan Z,  Çağlar S, Canbulat N, Mutlu B. Hemşirelik Eğitiminin 
Öğrencilerin Organ Bağışına İlişkin Görüşlerine Etkisi. 6. Hemşirelik Eğitimi Kongresi 
‘‘Uluslarası Katılımlı’’ Özet Kitabı. 22-25 Ekim 2008, Nevşehir (poster).

Özel İlgi Alanları (Hobileri): Halk Oyunları (Ege Yöresi, Karadeniz Yöresi), Seyahat 
etmek


