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ÖZET 

Badur, F. (2009). Diyabetli Yaşlılarda İlaç Tedavisine Uyumun Değerlendirilmesi. 

İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları Hemşireliği ABD. 

Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.  

Kesitsel ve tanımlayıcı tipte tasarlanan bu çalışmanın amacı, diyabetli yaşlılarda oral 

ilaç tedavisine uyumu ve yaşın artışı ile birlikte uyumda ortaya çıkan değişiklikleri, 

yaşam kalitesi ve metabolik kontrol de dahil olamak üzere oral ilaçlara uyumla ilişkili 

olan faktörleri değerlendirmektir.  

Araştırmanın örneklemini İstanbul’daki iki diyabet polikliniğinden seçilen 200 tip 2 

diyabetli birey oluşturmaktadır. Veriler, görüşme formu, MedTake-TR İlaç Uyum 

Ölçeği, Standardize Mini Mental Test (SMMT), İyilik Durumu/Yaşam Kalitesi İndeksi- 

WHO-5 ve Diyabet Tedavisinden Memnuniyet Anketi-DTSQ kullanılarak, hastalarla 

birebir görüşme ile toplanmıştır. Verilerin analizi SPSS Client version kullanılarak 

yüzdelik, t testi, ki-kare (χ
2
), Fisher’s exact  χ

2
, Mann Whitney U, One Way Anova ve 

Kruskal Wallis Testleri ve korelasyon analizi ile yapılmıştır. 

Diyabetlilerin %32,5’i (n:65) 40-49,9, %37,5’i (n:75) 50-59,9 yaş aralığında, HbA1c 

düzeyleri 7,14±1,53 idi. Olguların %64,5’i kadın, %71’ i ilköğretim düzeyinde eğitime 

sahipti. Diyabet süresi 5,06±4,64 olan olguların %88,5’inin diyabet haricinde en az bir 

kronik hastalığı vardı. Günlük alınan tablet sayısı 5,50±2,48, OAD sayısı ise 3,36±1,7 

idi. Oral ilaç tedavisine uyum puanı ortalaması 77,21±15,26, uyumun en yüksek olduğu 

ilaç grubu HT ilaçları (81,17±17,86) idi. Diyabetlilerin ekonomik durumu iyi olan ve 

ilaç eğitimi alan diyabetlilerin ilaç tedavisine uyum puanları daha yüksek bulundu. 

Diyabete uygun beslenen ve düzenli kontrollere gelen bireylerde ilaç tedavisine uyumun 

anlamlı olarak arttığı görüldü. Uyumu yüksek olan olgularda HbA1c, AKŞ ve LDL 

seviyeleri daha düşük tespit edildi. İlaç uyumu ile yaşam kalitesi arasında ilişki 

bulunamaz iken, tedavi memnuniyeti arttıkça OAD ve tüm ilaçlara uyumun arttığı, 

SMMT puanı arttıkça OAD ilaçlara uyumun anlamlı olarak arttığı belirlendi. İlaçlarını 

reçeteye uygun kullananlarda yaşam kalitesi ve tedavi memnuniyetinin arttığı görüldü. 

Sonuçlar, ilaç tedavisinin düzenli sürdürülmesinin yaşam kalitesi ve tedavi 

memnuniyetini arttırdığını, ilaç uyumunun tedavi memnuniyeti ile ilişkili olduğunu, 

mental yeterliliğin OAD tedavisine uyumda etkili olduğunu gösterdi. Diyabetlilerin ilaç 

tedavisine uyumları düzenli olarak değerlendirilmeli, eğitim ile desteklenmelidir. 

 

Anahtar Kelimeler: Tip 2 Diyabet, uyum, Oral ilaç tedavisi, Yaşlılık, MedTake, 

MedTake-TR. 
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ABSTRACT 

Badur, F. (2009). Assessing Medication Adherence in the Elderly with Diabetes. 

İstanbul University, Institute of Health Science, Medical Nursing Department. Master 

Thesis. İstanbul.   

The objective of this study was to assess the medication adherence; changes in 

medication adherence by increased age; the effecting factors by including life quality, 

treatment satisfaction and metabolic control in the elderly with diabetes. 

The sample of the study is composed of 200 people type 2 diabetes from two diabetes 

outpatient clinic in İstanbul. The data is collected by one on one interview by using 

interview form, MedTake-TR tool, Standardised Mini Mental Test(SMMT), WHO-5 

and Diabetes Treatment Satisfaction Questionnaire(DTSQ). Frequencies, t-test, chi-

square, Mann-Whitney-U, One-way Anova, Kruskal Wallis and correlation tests were 

used to analyse data using SPSS Client version.  

%32,5 (n:65) of patients was in 40-49,9 and %37,5 (n:75) was in 50-59,9 age group. 

HbA1c average is 7,14±1,53. %64,5 of sample was women,%71 of them had primary 

education. The diabetes duration was 5,06±4,64 years and 88.5 had another cronic ilness 

except diabetes. The average of daily taken pills was 5,50±2,48, average of OAD pills is 

3,36±1,7. The average adherance score was 77,21±15,26. The highest score recorded on 

hypertension medication adherence was 81,17±17,86. It has been identified that well 

economic situation, medication education, medical nutrition therapy and regular health 

checks were enhancing the adherence. HbA1c, AKŞ and LDL determined on lower 

levels  on the patients having high adherence. There was no correlation between 

medication adherence and life quality. Treatment satisfaction increased by increased 

score of Oral Hypoglycemic agents adherence and total medication adherence.   

Taking all the points mentioned above the results, the adherence with diabetes could be 

effected by economic situations and medical drug education. Medical drug education is 

required to enharence the medical treatment adherence. 

Key words: Type 2 diabetes, adherence, oral medication, elderly, MedTake, MedTake-

TR.  

 



1. GĠRĠġ VE AMAÇ 

Diyabet sıklığı ve önemi gittikçe artan kronik bir sağlık problemidir. 

Uluslararası Diyabet Federasyonu’nun (IDF) verilerine göre günümüzde dünyada 246 

milyon insan diyabetten etkilenmektedir ve bu sayı 20 yıl içerisinde 380 milyona 

çıkacaktır  (35). Ülkemizde 2000 yılında sonuçlanan Türkiye Diyabet Epidemiyoloji 

Çalışması (TURDEP) sonuçları erişkin bireylerde %7.2 oranında diyabet, %6.7 

oranında ise bozulmuş glikoz toleransı olduğunu belirlemiştir (59). Diyabet, Birleşmiş 

Milletler (BM) tarafından 2006 yılı sonunda dünyadaki majör sağlık problemleri 

arasında kabul edilmiş ve böylece ilk kez majör sağlık sorunu olarak kabul edilen bir 

kronik hastalık olma özelliğini kazanmıştır (53). 

Diyabet prevalansı yaş ile birlikte artmaktadır. Altmışbeş yaş üzerindeki 

bireylerde diyabet prevalansı %20’dir (5). IDF’nin son verilerine göre tip 2 

diyabetlilerin %46’ sını 40-59 yaş grubu oluşturmaktadır (35). Böylece yaşlı bireyler 

artmış diyabet riskleri ya da daha önce tanılanmış diyabetleri nedeniyle diyabetten 

koruma ve tadavi-bakım yaklaşımlarında özel olarak ele alınması gereken bir gruptur 

(69).   

İlaç tedavisine uyum yeterli diyabet kontrolünü sağlamada önemli bir faktördür 

(57). Yaşlılarda diyabet yönetiminde karşılaşılan önemli sorunlardan biri de ilaç 

tedavisine uyumsuzluktur. Bunun nedenlerine bakıldığında; yaşlılarda sıklıkla çoklu ilaç 

tedavisinin kullanılması, diyabet dışında ilave sağlık problemlerinin artışı ile ilave ilaç 

tedavilerine ihtiyaç duyulması ve yaşla birlikte ortaya çıkan fizyolojik değişiklikler 

(metobolik, renal, kardiyak fonksiyonların değişimine bağlı farmakokinetik 

değişiklikler, bilişsel-zihinsel süreçlerde ve işitme, görme, hareket gibi fiziksel 

fonksiyonlarda azalma gibi), yalnızlık gibi sosyal sorunlar ve psikolojik problemler gibi 

bireyde yaşlılığın getirdiği çeşitli sorunlar görülmektedir (15,20,23,37,45,62,66). 

Genellikle kullanılan ilaç sayısının ve sıklığının artışı ile tedaviye uyumun azaldığını 

göstermiştir(167).  

Grant ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada yaş ortalaması 66 ±11,7 olan Tip 2 

diyabetlilerde ilaç tedavisine uyum oranı yüksek bulunurken kullanılan ilaç sayısının 

bununla ilişkili olmadığı, fakat yan etki görülmesinin uyumu azalttığı belirlenmiştir 

(28). O’Connor ve arkadaşları tarafından yapılan, 133 diyabetliden oluşan ve yaş 
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ortalaması 55 üzerinde olan çalışmada hastaların ilaç tedavisine tam olarak uyumu %45 

oranında bulunmuştur. Ayrıca glisemik kontrolün hastaların tedaviye uyumu ile ilişkili 

olduğu görülmüştür (22).  

Özbek ve arkadaşlarının 50 yaş ve üzerindeki 56 birey ile gerçekleştirdikleri 

çalışmada bir ve birden fazla ilaç kullanma oranının %83 olduğu belirlenmiştir. Bu 

hastaların %17’sinin ilaçlarını önerildiği şekilde kullanmadığını saptanmıştır. 

Kullanılan ilaç sayısının fazla olması, ihmal ve unutkanlığın tedaviye uyumu bozan en 

önemli nedenler olduğu rapor edilmiştir (51).  

Hemşire, hekim ve eczacılar tarafından diyabetli yaşlı bireylere verilecek uygun 

eğitimlerin ve izlem sırasında ilaç tedavisi ile ilgili değerlendirmelerin hastaların 

tedaviye uyumlarını arttırmada etkili yaklaşımlar olduğu belirlenmiştir (16,71). Dulmen 

ve arkadaşlarının yaptığı bir sistematik incelemede diyabetli yaşlıların ilaç tedavisine 

uyumlarını inceleyen 38 araştırmanın 23’ünde uyumu artırıcı girişimlerin etkili olduğu 

belirlenmiştir  (23). Ülkemizde ise diyabetli yaşlılarda ilaç tedavisine uyum konusunda 

yapılmış çalışma bulunamamıştır ve ülkemizdeki diyabetli yaşlı bireylerin bu konuda 

yaşadığı sorunlar yeterince bilinmemektedir.  

Bu çalışmanın amacı, diyabetli yaşlılarda oral ilaç tedavisine uyumu ve yaşın 

artışı ile birlikte uyumda ortaya çıkan değişiklikleri, yaşam kalitesi ve metabolik kontrol 

de dahil olmak üzere oral ilaçlara uyumla ilişkili olan faktörleri değerlendirmektir. 
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2. GENEL BĠLGĠLER 

2.1. Diyabetin Önemi 

Diyabetes Mellitus, insülin eksikliği ya da insülin etkisindeki defektler 

nedeniyle organizmanın karbonhidrat, yağ ve proteinden yeterince yararlanamadığı, 

sürekli tıbbi bakım gerektiren sıklığı ve önemi gittikçe artan, kronik bir metabolizma 

hastalığıdır (68). Diyabet önemli bir hastalıktır ve kontrol edilmeyen diyabet ciddi 

komplikasyonlara neden olabilir (48). Diyabet nedeni ile seyreden kronik hiperglisemi 

uzun vade de özellikle göz, böbrek, sinirler, kalp ve kan damarlarının bozukluğuna ve 

yetmezliğine neden olur (62,71). 

Yaşam tarzındaki hızlı değişimle birlikte gelişmiş ve gelişmekte olan 

toplumlarda diyabet prevalansı hızla artmaktadır (74). Uluslararası Diyabet 

Federasyonu’nun (IDF) verilerine göre günümüzde dünya genelinde diyabet prevalansı 

% 6,0 iken 2025 te bu rakamın %7,3’ e çıkması beklenmektedir. Yine dünya genelinde 

246 milyon insan diyabetten etkilenmektedir ve bu sayının 2025 yılında 380 milyona 

çıkması tahmin edilmektedir (7,34,35).  

Avrupa Birliği ülkelerinde 20-79 yaş arası popülasyonda 31 milyonun üzerinde 

diyabetli bulunmaktadır. 2003 verilerine göre %7,6 olan yetişkin diyabetli prevalansı, 

günümüzde %8,6’ ya çıkmıştır ve bu rakamın 2025’ te % 10’ a çıkması beklenmektedir 

(34). 

IDF verilerine göre Türkiye’ de 20 yaş üstü popülasyonda tahmini diyabet 

prevalansı 7,1’ dir ve yaklaşık olarak 3,3 milyon diyabet hastası bulunmaktadır. Bu 

rakamın 2025 yılında %8,9’ a yükselmesi beklenmektedir (34). Satman ve 

arkadaşlarının yaptığı ve 2000 yılında sonuçlanan Türkiye Diyabet Epidemiyoloji 

Çalışması (TURDEP) sonuçlarına göre Türkiye’ de, erişkin bireylerde %7.2 oranında 

diyabet, %6.7 oranında ise bozulmuş glikoz toleransı olduğu belirlemiştir (59). Yine 

Yumuk ve arkadaşlarının yaptığı Türk Erişkinlerinde Kalp Hastalığı ve Risk Faktörleri 

(TEKHARF) çalışmasında diyabet prevalansı erkeklerde %8,1 kadınlarda %8,9 olarak 

bildirilmektedir. 2005 yılında Çalışkan ve arkadaşlarının yaptığı Marmara Adası Sağlık 

Taraması sonuçlarına göre, yaş ortalaması 48,8 olan katılımcılarda en sık görülen kronik 

hastalıklar sıralamasında %8,1 ile 3. sırada diyabet gelmektedir (18).   
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Her yıl 7 milyon insana diyabet tanısı verilmektedir. Yine her 10 saniyede bir 

insan diyabet ve komplikasyonları nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Her on saniyede 

2 kişide diyabet gelişmektedir. Diyabetlilerin %46 sı 40-59 yaş grubu oluşturmaktadır. 

Diyabet ölümcül bir hastalıktır ve IDF’ nin verilerine göre her yıl 3 milyon insan 

diyabet ve komplikasyonları nedeni ile hayatını kaybetmektedir (35). BM tarafından 

diyabet, 2006 yılı sonunda dünyanın majör sağlık problemleri arasına dahil edilmiştir 

(53). 

2.2. YaĢlılık  

2.2.1. YaĢlılığın Önemi 

Yaşlılık, birçok fizyolojik, psikolojik ve sosyal değişimlerin yaşandığı bir 

süreçtir. Bu değişimler nedeniyle kronik hastalıkların görülme sıklığı artmakta ve yaşlı 

bireyler daha fazla tıbbi tedavi ve bakıma ihtiyaç duymaktadırlar (51).  

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Psikogeriatri Bilim Grubunun ―geçmiş dönemlere 

göre fiziksel ve mental yetersizliklerin belirginleştiği dönem‖ olarak tanımladığı yaşlılık 

dönemi, genel olarak 65 yaş ve üstü olarak kabul edilir. Günümüzde tıbbın ve 

teknolojinin gelişmesi ile yaşam süresi uzamakta, bunun sonucu olarak toplam nüfusa 

oranla yaşlı nüfusunun oranı artmaktadır (54). 

Dünyada ve Türkiye’ de ortalama yaşam değerleri günden güne artmaktadır. 

Çok sayıda gelişmiş ülkede 75-85 yaşları ortalama olarak bildirilmiştir. Devlet İstatistik 

Enstitüsü bilgilerine göre ülkemizde beklenen yaşam süresi 2000 yılında kadınlarda 

71,5, erkeklerde ise 66,9 olup, 2010 yılında bu sayıların kadınlarda 73,8, erkeklerde 

69,0 olması beklenmektedir. 2050 yılında Türkiye nüfusunda yaklaşık olarak 16 milyon 

civarında yaşlının bulunacağı tahmin edilmektedir (54,63).  

DSÖ ve bilim insanlarının kabul ettiği, takvim yaşına göre yaşlılığın bilimsel 

anlamda sınırı 64 yaşın bitimi, 65 yaşın başlangıcıdır. Yaşlılıkta 3 evre vardır: 

 65-75 yaş arası; erken yaşlılık evresi 

 75-85 yaş arası; orta yaşlılık evresi 

 85 yaş ve üstü; ileri yaşlılık evresi (67) 
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Dünya üzerinde 65 ve üzeri yaş nüfusu 2004 yılı itibariyle 448 milyon 

civarındadır. Bugün dünya üzerindeki toplam nüfusun % 10’ u nu 65 ve üzeri yaşlardaki 

nüfus oluştururken, 2050’ de bu oranın % 16’nın üzerine çıkması tahmin edilmektedir 

(63). Türkiye’ de 2000 yılında % 5,6 olan 65 yaş ve üzeri nüfusun 2010 yılında % 7,1 

olması beklenmektedir (11,54). 

2.2.2. YaĢlılık ve Ġlaç Kullanımı 

Yaşlılık bir hastalık olarak kabul edilmemesine rağmen, 65 yaş ve üstündeki 

bireylerin organizma verimliliğinde düşüş ve çevreye uyum sağlama yeteneğinde 

göreceli olarak azalma meydana gelmektedir. İlerleyen yaşla birlikte hastalıkların 

görülme sıklığındaki artışa paralel olarak birden fazla ilaç kullanımı yaygındır (3,9,21). 

Yaşlanma ile doku cevabı değişmekte, tedaviye uyum azalmaktadır (28).  

Türkiye’ nin 12 farklı şehrinde hastaneye başvuran 65 yaş ve üzerindeki 1433 

yaşlı ile görüşülerek ilaç kullanımının araştırıldığı bir çalışmada; grubun %84,7’sinin 

sürekli kullandığı bir ilacı varken, %15,3’ü hiç ilaç kullanmadığını belirtmiştir. 

Çalışmaya katılanların % 23,2’si sadece 1 ilaç kullandığını; %17’si 2 ilaç kullandığını; 

%19,2’si 3 ilaç kullandığını ve %38,2’si ise 4 veya daha fazla ilaç kullandığını ifade 

etmiştir (40). 

Yaşlanmayla ortaya çıkan tıbbi sorunların artışı ve bunun neticesinde ilaç 

kullanımındaki artış evrensel boyutta benzerlik göstermekle birlikte, ilaç kullanımı 

bakımından ülkeler ve bölgeler arasında önemli farklılıklar görülebilmektedir. Bunun en 

önemli nedenleri arasında hekime başvuru alışkanlığı gibi sosyokültürel faktörlerden, 

eğitim düzeyine, ekonomik koşullardan o toplumdaki beklenen ortalama yaşam süresine 

ve sık karşılaşılan hastalıklara kadar çok çeşitli faktörler sıralanabilir (2). 

Özkan ve arkadaşlarının Balıkesir ilinde yaptığı evde yaşayan yaşlı nüfusun 

sosyodemografik özelliklerinin araştırıldığı tanımlayıcı kesitsel nitelikli bir çalışmada, 

yaş ortalaması 72.4 olan 512 yaşlının %78,3’ ünde en az bir kronik hastalık tanısı 

olmasına rağmen ilaç kullanım oranı % 54,1 gibi oldukça düşük bir oran tespit 

edilmiştir. En az bir kronik hastalığa sahip olmasına karşın yaşlıların yaklaşık yarısının 

ilaç kullanmıyor olması kronik hastalıkların kontrol atına alınmasında tedaviye uyum 

çalışmalarının gerekliliğini göstermektedir (54). Bıyık ve arkadaşlarının İzmir 

huzurevinde yaşayan, yaş ortalaması 72,6 olan 191 yaşlı ile yaptığı çalışmada ise oral 
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ilaç kullanımı % 84,2 bulunmuştur. Aynı çalışmada oral antidiyabetik ilaç kullanımı % 

7,1 olarak tespit edilmiştir (13). 

2.2.2.1. YaĢlılarda Çoklu Ġlaç Kullanımını Artıran Faktörler 

Çoklu ilaç kullanımı, yaşlılık döneminde sık görülen bir sağlık sorunudur. 

Hastanın farklı hekimlere giderek çok sayıda reçete alması, reçetelere çok sayıda ilaç 

yazılması, hekimlerin fazla sayıda ilaç yazmaya eğilimli olmaları, hastaların fazla ilaç 

beklentileri, yaşlılarda tanıdan ziyade semptoma yönelik olarak ilaç kullanılması, 

hekimlerin eski ilacı kesip yeni ilaca başlama eğilimi, hastanın veya hekimin tercihi 

olarak kullanılan ilaçların otomatik olarak tekrar yazılması, çok sayıda reçetesiz ilaç 

satılması, yaşlı hastaların aile bireylerinden veya çevreden ilaç alarak kullanma eğilimi 

olarak sıralanabilir. Ayrıca son altı ay içerisinde hastaneye yatarak tedavi olmuş olmak, 

depresyonda olmak, eğitim düzeyinin düşük olması ve hasta memnuniyeti de diğer 

önemli faktörler olarak sıralanabilir (40). 

2.2.2.2. YaĢlılar Ġçin Genel Ġlaç Kullanım Ġlkeleri 

 İlaç tedavisinin gerekli olup olmadığı irdelenmelidir. 

 Halen kullanılan ilaç ve sigara-alkol gibi maddeler bilinmelidir. 

 Reçete edilen ilaçların farmakolojik özelliklerinin bilinmesi gerekir. 

 Yaşlılarda tedaviye düşük dozlarda başlanmalıdır.  

 Doz veya ilaç kombinasyonları, ya da ilacı kesme kriterleri dikkatle 

belirlenmelidir. 

 Tedavi mümkün olduğunca basitleştirilmelidir, böylece yaşlı hastanın tedaviye 

uyumu artacaktır. 

 Tedavi düzenli olarak gözden geçirilmelidir. 

 Hastanın gereksinimi olmayan ilaçlar tedaviden çıkarılmalıdır. 

 Her ilacın yeni sorunlar yaratabileceği unutulmamalıdır (24). 
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2.2.2.3. YaĢlılarda Uygun Ġlaç Kullanımı Ġçin Öneriler 

 Varsa tıbbi tedaviler dışında uygulanan yöntemler önlenmelidir. 

 Yeni bir ilaca başlamadan önce, hastada olabilecek semptomlar ile ilaç yan 

etkilerinin ilişkisi düşünülmelidir. 

 Yeni bir ilaca başlandığı zaman, ilacın endikasyonları, nasıl kullanılacağı, 

en sık görülen yan etkileri, potansiyel ciddi yan etkileri ve bu durumlarda 

ne yapılması gerektiği konularında eğitim verilmelidir.  

 Düzenli bir şekilde bütün ilaçlar gözden geçirilerek, reçetesiz ilaçlar, 

kullanılan bitkisel ürünler, ilave alınan vitamin ve minerallerin alınıp 

alınmadığı tespit edilmelidir.  

 Hastalar güncel, reçetelendirilmiş ilaçlarını kullanma ve tedavinin 

sürekliliği açısından desteklenmelidir. 

 Bakıma katılan tüm bireylerle koordine bir şekilde çalışarak tedaviden 

çıkarılan ilaçların alımı önlenmelidir. 

 Her bir ilacın etkisi tanınmalıdır. 

 İlaç tedavisinin terapötik etkisi düzenli olarak gözlenmelidir. 

 Eğer uygun ise net bir etki göstermeyen ilaçlar kesilmeli ya da azaltarak 

tedaviden çıkarılmalıdır. 

 Terapötik hedefi gerçekleşmeyen ilaçlar kesilmelidir. 

 Ayaktan tedavi alan yaşlılarda yan etkisi yüksek ilaçları kullanmaktan 

kaçınılmalıdır. 

 Mümkünse kombine tedavi yerine tek ilaç kullanılmalıdır. 

 Özellikle ilacın dozunu değişmeden önce ya da tedaviye yeni bir ilaç 

eklemeden önce hastanın tedaviye uyumu belirlenmelidir (45). 

2.3. YaĢlılık Ve Diyabet 

Yaş, diyabet gelişimi için önemli bir risk oluşturmaktadır. Yeni tanı alan diyabet 

hastaları içinde yaşlılar geniş bir yere sahiptir (45). 

Diyabetin yaygınlığı, pek çok ülkede, yaşla birlikte büyük ölçüde artmaktadır. 

İnsanların yaşı ilerledikçe yaşamla mücadele etmeleri, yeni bilgileri öğrenmeleri ve 

bağımsız yaşamaları da önemli ölçüde değişime uğramaktadır. Diyabetli yaşlı bireylerin 

genç diyabetlilerle karşılaştırıldığında daha fazla yetersizlik ve sakatlıkları, daha fazla 
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diyabet komplikasyonları ve diyabeti yönetme yeteneklerinde azalma vardır. Yaşlı 

insanlar homojen bir grup oluşturmamaktadırlar; bu nedenle, onları bireysel olarak ele 

almak ve hastalığın yönetiminde kişisel ihtiyaçlarına yönelmek önemlidir (52).  

IDF’ in son verilerine göre (Şekil 1), dünya üzerinki diyabetlilerin %46’ sını, 

yaklaşık olarak 113 milyon, 40-59 yaş grubu popülasyon oluşturmaktadır (35).  

 

  

ġekil 2-1: Bölgelere Göre Diyabet Hastalarının YaĢ Grupları Dağılımı. 

 

2.3.1. Diyabetli YaĢlılarda Ġlaç Kullanımı 

Diyabetin ve komplikasyonlarının yönetimi için birden fazla ilaç kullanılması, 

maliyetin artmasına, kötü ilaç uyumuna, yan etki ve ilaç etkileşimi riskinin artmasına 

neden olmaktadır. İki ilaç kullanılması, bir hasta için bir yan etki görülmesi bakımından 

%6 risk oluşturmakta iken bu oran 8 ilaç ile %100’ e çıkmaktadır.(45). 

Çoklu ilaç kullanımı, tip 2 diyabetli hastaların tedavisinin kaçınılmaz bir 

sonucudur. Hiperglisemiyi kontrol altına almak için birden fazla oral antidiyabetik 

(OAD) ilaç kullanan hastalar, başlarda diyabete ilaveten gelişen hipertansiyon (HT) ve 

hiperlipidemi (HL) gibi metabolik risk faktörlerinin de kontrol altına alınması için ilaç 

kullanmak zorunda kalmaktadırlar (28,42).  
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Yaşlılar, reçete edilen ilaçların yanında reçete edilmemiş ilaçları da en yaygın 

olarak kullanan gruptur. Amerikan nüfusunun sadece %13’ ünü 65 yaş üstü bireyler 

oluşturmaktadır ve bu kesim reçete edilen ilaçların %30’ unu, reçetesiz kullanılan 

ilaçların %35’ inden fazlasını kullanmaktadırlar (51). Diyabetli hastalarının tedavileri,  

reçetelendirilen ilaçlar ile reçete dışı alınan ilaçların etkileşimi ile sonuçlanabilir ve bu 

durum ciddi problemlere neden olabilmektedir. Bazı ilaçlar kan glukoz seviyesini 

etkileyebilir. Özellikle glukokortikoitler kan glukoz seviyesini yükselten etkiye sahip 

ilaçlardır. Yaşlıların sıklıkla kullandığı ve aynı etkiye sahip diğer ilaçların başında tiazid 

diüretikler, fenitoin, östrojen bileşimleri ve atipikal antidepisikotikler gelir (45). 

2.3.2. Diyabetli Hastalarda Çoklu Ġlaç Kullanımını Artıran Faktörler 

Diyabetli hastalarda çoklu ilaç kullanımı sıklıkla kan glukozunu istenilen 

değerlerde tutmak, kan basıncı ve lipitleri kontrol altına almak ve diğer diyabetle ilişkili 

komplikasyonların yönetimi için bir zorunluluktur. Bu durum ilaç yan etkileri başta 

olmak üzere istenmeyen durumlara neden olabilmektedir. (45,74) 

Diyabetli hastalarda, çoklu ilaç tedavisinde payı olan en önemli faktörler: 

 Tedavide kan glukozunu kontrol altına alabilmek için, sıklıkla birden 

fazla OAD kullanılmak zorunda kalınması 

 Sıklıkla gelişen diyabet komplikasyonları için de ilaç kullanılması: 

o Hipertansiyon 

o Hiperlipidemi 

o Koroner arter hastalığı 

o Renal hastalık 

o Konjestif kalp yetersizliği 

o Nöropati 

o Glukoma 

o Periferik arter hastalığı, alt ekstremite ülserleri 

o Gastrointestinal problemler  (45) 
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2.4. Ġlaç Tedavisine Uyum 

2.4.1. Ġlaç Tedavisine Uyumun Tanımı ve Önemi 

İlaç tedavisine uyum, genel olarak hastanın reçete edilen ilaçlarını reçeteye 

uygun olarak alması ve bunun devamlılık göstermesi olarak tanımlanmaktadır. Uyumlu 

davranışın devamlılık göstermesi ilaç tedavisine uyumda önemlidir. İlaç tedavisine 

uyumun izlenmesi Hipokrat zamanında dahi yapılmıştır. Çeşitli bitkisel ilaçların 

etkisini, hastaların ilacı alıp almama durumlarına göre numaralandırmış ve 

raporlandırmıştır (50,71). 

Hastanın ilaç tedavisine uyumu, hastalığın başarılı yönetiminde kritik bir yere 

sahip olmasına rağmen günümüzde oldukça geniş bir oranda tedaviye uyumsuzluk 

yaşanmaktadır. DSÖ’ nün yayınladığı son uyum raporunda, dünya genelinde hastaların 

ilaçlarını reçetede ki gibi alma oranı %50 olarak açıklanmıştır (32,71).  

Tedaviye uyumu etkileyen birçok faktör bulunmaktadır (tablo 1). Bu faktörler 

genel olarak 5 kategori altında toplanabilir. Bunlar; 

 Sosyodemografik özellikler 

 Hastalık ile ilgili faktörler 

 Tedavi ile ilgili özellikler 

 Kişisel inanışlar ve davranışlarla ilgili özellikler 

 Ekonomik faktörler 

Her bir başlığın içinde hastanın tedavisine uyumunu etkileyen birçok faktör 

bulunmaktadır ve bu faktörler Tablo 2-1’ de verilmiştir. Bu faktörlerin bir ya da 

birkaçının varlığı uyumsuzluğa yön vermektedir (71,43,44).  
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Tablo 2-1:Tedaviye uyumu etkileyen faktörler 

Kategori    Faktörler 

Demografik özellikler   Yaş 

     Irk 

     Cinsiyet 

    Meslek 

    Eğitim durumu 

    Sağlık bilgisi 

Hastalık    Hastalık tipi 

     Süresi ve şiddeti 

     Komplikasyon varlığı 

     Hastaneyi kullanma sıklığı 

     Sağlık bakım sunucularından memnuniyet 

Bakımın kalitesi 

Tedavi     İlacın dozu 

     İlacın tipi 

     Başka ilaç varlığı 

     İlaç temini 

     Tedavinin gerektirdiği diyet 

     Yan etki varlığı 

Davranış    Doktor-hasta etkileşimi 

Hastanın bilgi düzeyi, kavrama durumu, ve 

hastalığı ve tedavisi ile ilgili inanışları 

Bakım sunanın bilgi düzeyi ve inanışları 

Ekonomik özellikler   Ekonomik durum 

Sağlık sigortası ve sigorta tipi 

Tedavi ve ilaç fiyatları 

                                                            Hastanın geliri 

(44) 

 

Tedaviye uyumun önemi, uyumsuzluğun olumsuz sonuçlarının çalışmalarla 

belirtilmesi ile giderek artmaktadır. Yapılan araştırmalarla morbidite, mortalite ve sağlık 

harcamaları ile tedaviye uyum oranları arasındaki ilişki belirtilmiştir. Amerika Birleşik 
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Devletleri’ nde bir yılda yaklaşık olarak 125.000 hastanın tedaviye uyumsuzluk sonucu 

gelişen problemlerden dolayı hayatını kaybettiği tahmin edilmektedir. Rasmussen ve 

arkadaşlarının yaptığı bir araştırmada 31.455 yaşlı akut miyokard infarktüslü hasta ile 

çalışılmış, lipid düşürücü ve hipertansiyon ilaçlarına olan uyumla hastaların hayatta 

kalma oranları arasında pozitif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Yüksek oranda 

tedaviye uyumlu hastaların diyabet, HL, HT ve konjestif kalp yetersizliği gibi 

nedenlerden dolayı hastaneye yatış oranlarının düşük olduğu belirtilmiştir (32,47). 

2.4.2. YaĢlılarda Oral Ġlaç Tedavisine Uyum 

Yaşlılar, sıklıkla kronik, hastalık/hastalıklar ile yaşamak zorundadırlar. 

Kullandıkları bir veya daha fazla ilacın sahip olduğu potansiyel yan etkilerle de risk 

altında bulunmaktadırlar. Bazı araştırmalarda karmaşık tedaviler ve çoklu ilaç 

kullanımları ile yaşlı popülasyonun hastaneye yatış oranları arasında yüksek bir oranda 

ilişki saptanmıştır. Bu popülasyonun yarıdan fazlasını 65 yaş üstü yaşlılar oluşturduğu 

tespit edilmiştir (29). 

Tedaviye uyum, yaşlı hastaların sağlık ve iyilik hallerinin sürdürülmesinde etkili 

en önemli faktörlerden biridir. Bu yüzden bakımın kritik öneme sahip bir parçasıdır. 

Yaşlılarda ilaç tedavisine uyumun eksikliği, tedavinin başarısızlığı ihtimalini artırdığı 

tespit edilmiştir. Bununla beraber, komplikasyon gelişiminden, sağlık bakım 

harcamalarının artmasından ve erken ölümden de sorumlu tutulmuştur (71). 

Reçete edilen tedavi rejimine olan kötü uyum, her yaş gurubunu etkilemekle 

birlikte kavramsal ve fonksiyonel bozuklukların daha fazla görülmesi nedeniyle, yaşlılar 

ilaç tedavisine kötü uyum için risk oluşturmaktadır. Ayrıca yaşa bağlı olarak ilaçların 

farmakokinetiği ve farmakodinamiğinde meydana gelen farklılıklar sonucu oluşan 

problemler nedeni ile bu süreç tedaviye uyumsuzlukla sonuçlanmaktadır. 

Çoğu yaşlı hastada birden fazla kronik hastalığın mevcut olması, bu bireylerin 

karmaşık ve uzun süren tedavi planlarını gerektirir. Ayrıca yaşlılar reçete edilen ilaç 

tüketiminde en büyük paya sahiptir. Gelişmiş ülkelerde, 60 yaş ve üzeri yaşlı 

popülasyon, reçete edilen ilaçların yaklaşık olarak %50’ sini tüketmekte ve ilaçlarla 

ilgili harcamaların %60’ ından sorumlu tutulmaktadır. Bununla beraber bu popülasyon, 

genel popülasyonunun sadece %12-18’ ini oluşturmaktadır (71).   
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İlaç alımıyla ilgili tutum ve davranışlar, tedaviye uyumu başlı başına etkileyen 

önemli bir durumdur. Bu durum özellikle yaşlılarda, tedavide istenilen hedeflere 

ulaşılamamasına, psikolojik ve fizyolojik komplikasyonların gelişmesine ve hastalık 

kontrolünün zorlaşmasına neden olabilir. Hasta tarafından değiştirilen ilaç alım 

davranışları, hastanın yaşam kalitesini olumsuz etkilemesinin yanında maliyetinde 

artmasına neden olmaktadır. Kripani ve arkadaşlarının yaptığı randomize bir çalışmada 

hastaların ilaçlarını reçete edilenin dışında kullanım oranı kabaca %20-50 olarak 

bulunmuştur. (10,39) 

2.4.3. Diyabetli YaĢlılarda Oral Ġlaç Tedavisine Uyum 

İlaç tedavisine uyum yeterli diyabet kontrolünü sağlamada önemli bir faktördür. 

Diyabetli yaşlılarda, hastalığın yönetiminde karşılaşılan önemli sorunlardan biri de ilaç 

tedavisine uyumsuzluktur. Bunun nedenlerine bakıldığında; yaşlılar da sıklıkla çoklu 

ilaç tedavisinin kullanılması, diyabet dışında ilave sağlık problemlerinin artışı ile ilave 

ilaç tedavilerine ihtiyaç duyulması ve yaşla birlikte ortaya çıkan fizyolojik değişiklikler 

(metobolik, renal, kardiyak fonksiyonların değişimine bağlı farmakokinetik 

değişiklikler, bilişsel-zihinsel süreçlerde ve işitme, görme, hareket gibi fiziksel 

fonksiyonlarda azalma gibi), yalnızlık gibi sosyal sorunlar ve psikolojik problemler gibi 

bireyde yaşlılığın getirdiği çeşitli sorunlar görülmektedir. Genellikle kullanılan ilaç 

sayısının ve sıklığının artışı ile tedaviye uyumun azaldığını göstermiştir (45,15,23,37). 

İlaç tedavisine uyumsuzluk, kan şekerinin ideal sınırlarda tutulmasını 

güçleştirmektedir. Yapılan son araştırmalar yaşlılarda ilaç tedavisine uyumun çeşitlilik 

gösterdiğini belirtmektedir (%36-93). Uyumun kötü olması tedavinin etkinliğini 

azaltmakta ve sağlık bakım harcamalarını artırmaktadır. Hepke ve arkadaşlarının yaptığı 

retrospektif bir çalışmasında, oral diyabetik ilaç tedavisine uyum ile maliyet arasındaki 

ilişki incelenmiş ve çalışma sonucunda, tedaviye uyumun artması ile acil servise 

müracaat ve hastaneye yatış oranlarının azaldığı, tıbbi bakım masraflarının ise azaldığı 

tespit edilmiştir (31,58). 

Amerika’ da yapılan bir çalışmada, yaş ortalaması 58,7 olan tip 2 diyabetli 

yoksul hastalar ile çalışılmış ve hastaların OAD ilaçlara uyumu % 79,7 bulunmuştur. 

Hastaların ilaç tedavilerine uyumları ile metabolik kontrolleri arasında da anlamlı bir 

ilişki olduğu görülmüştür. İlaç uyumundaki her bir % 10’ luk artışın HbA1c düzeyini 
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%0,16 düşürdüğü tespit edilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre özellikle Afrika kökenli 

hastaların uyum puanı düşük ve metabolik kontrolleri daha kötü bulunmuştur (60). 

Sağlık bakım sunucuları ve hemşireler, hasta ile işbirliği içinde, hastanın 

tedavisine uyumunu yükseltmelidirler. Bu bağlamda hastanın ilaç kullanım özelliklerini 

ve ilaç tedavisindeki hatalarını tespit ederken hasta ailesi ile de işbirliği içinde 

olunmalıdır (24). 

Hemşire, hekim ve eczacılar tarafından diyabetli yaşlı bireylere verilecek uygun 

eğitimlerin ve izlem sırasında ilaç tedavisi ile ilgili değerlendirmelerin hastaların 

tedaviye uyumlarını arttırmada etkili yaklaşımlar olduğu belirlenmiştir (71). Dulmen ve 

arkadaşlarının yaptığı bir sistematik incelemede diyabetli yaşlıların ilaç tedavisine 

uyumlarını inceleyen 38 araştırmanın 23’ünde uyumu artırıcı girişimlerin etkili olduğu 

belirlenmiştir  (23). Ülkemizde ise diyabetli yaşlılarda ilaç tedavisine uyum konusunda 

yapılmış çalışma bulunamamıştır ve ülkemizdeki diyabetli yaşlı bireylerin bu konuda 

yaşadığı sorunlar yeterince bilinmemektedir. 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. AraĢtırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı diyabetli yaşlılarda oral ilaç tedavisine uyumu ve yaşın 

artışı ile birlikte uyumda ortaya çıkan değişiklikleri, yaşam kalitesi ve metabolik kontrol 

de dahil olmak üzere oral ilaçlara uyumla ilişkili olan faktörleri değerlendirmektir. 

Çalışma tanımlayıcı- ilişki arayıcı ve kesitsel tipte planlanmıştır. 

3.2. AraĢtırmanın Soruları 

1. Yaşlı diyabetlilerin oral ilaç tedavisine uyumları nasıldır? 

2. Yaşın artışı ile birlikte oral ilaç tedavisine uyum değişir mi? 

3. Diyabetlilerin ilaç tedavisine uyumlarını etkileyen faktörler nelerdir? 

4. Sosyo-demografik özellikler, tedavi tipi ve kullanılan ilaç sayısı ve çeşitliliği 

ile tedaviye uyum arasında ilişki var mıdır? 

5. Diyabetlilerin iyilik durumu ve yaşam kaliteleri ile tedaviye uyum arasında 

ilişki var mıdır?  

6. Diyabetlilerin mental durumları tedaviye uyumlarını etkiler mi? 

7. Diyabetlilerin tedaviye uyumları ile diyabet kontrol düzeyleri arasında ilişki 

var mıdır? 

3.3. AraĢtırmanın Örneklemi 

Araştırmanın örneklemini, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyabet 

Polikliniği’nde ayaktan tedavi gören 100 diyabetli hasta ile Şişli Etfal Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi Diyabet Polikliniği’nde ayaktan tedavi gören 100 diyabetli hasta 

olmak üzere toplamda 200 diyabetli hasta oluşturmaktadır. Çalışma süresince 

polikliniğe başvuran, tanı süresi en az 6 ay olan, 40 yaş üzerinde, çalışmaya katılmaya 

istekli, iletişim problemi olmayan, bilinen psikiyatrik tanısı olmayan,  mental problemi 

olmayan, oral ilaçlar ile tedavi edilen, görüşmeyi engelleyecek acil problemi olmayan 

tüm tip 2 diyabetliler çalışmaya dahil edilmiştir.  
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3.4. Verilerin Toplanması 

Araştırmanın verileri, 09/Nisan/2008 ve 09/Temmuz/2008 tarihleri arasında 

toplanmıştır. Verilerin toplanmasında şu araçlar kullanılmıştır:Görüşme Formu,  

 İlaç Uyum Ölçeği- MedTake Test 

 Standardize Mini Mentol Test (SMMT) (Mini Mental State Examination) 

 İyilik Durumu/Yaşam Kalitesi İndeksi- WHO-5  

 Diyabet Tedavisinden Memnuniyet Anketi (Diabetes Treatment 

Satisfaction Questionnaire-DTSQ) 

3.4.1. GörüĢme Formu 

Çalışmada araştırmacı tarafından literatür bilgileri rehberliğinde hazırlanan 

görüşme formu hastaların sosyo-demografik özelliklerini, tedaviyi uygulama 

durumlarını, görülen yan etkilerin varlığını, ilaç kullanım eğitimini, sağlık güvencesi ve 

ilaç temini, hastalığa uyum gibi ilaç tedavisine uyumu etkileyen durumlar ile ilgili 

soruları içermektedir(Ek-1). 

3.4.2. Ġlaç Uyum Ölçeği (MedTake Test) 

MedTake, reçete edilen oral ilaçların kullanımını değerlendirmek için hastaların 

ilaç tedavilerine uyumlarının sayısal olarak gösterilebilmesi amacıyla Raehl ve ark. 

tarafından geliştirilmiş ve yaşlı bireylerde test edilerek uygun bir ölçek olarak 

önerilmiştir (55)(Ek-2). Daha sonra yapılan çalışmalarda da ölçek yeniden test edilmiş 

ve geçerli güvenilir bir araç olarak kullanılmıştır (44,56). Ölçek ile her bir ilaç için 

ilacın günlük dozu, alınma zamanı ve sıklığı, etkisi ve alınma nedeni, yemekle 

ilişkisi(aç-tok) değerlendirilir. Bu 4 parametre için hastalar 25 üzerinden puan alır. 

Toplamda her ilaç için bilgi düzeyi ise 100 üzerinden puan alır. Hastaların bütün 

puanlarla da tüm tedavilerine uyum puanı hesaplanır. Her katılımcının aldığı toplam 

uyum puanı ile de çalışmaya katılanların ilaç tedavisine uyum puanı hesaplanmaktadır. 

3.4.3. Standardize Mini Mental Test (SMMT)/Mini Mental State 

Examination  

Folstein ve arkadaşları tarafından, mental yetersizlikleri değerlendirmek 

amacıyla geliştirilen, klinik araştırma ve uygulamalarda oldukça sık kullanılan bir 
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araçtır (Ek-3). Çok iyi yapılandırıldığı için uzman olmayan kişiler tarafından dahi 

kullanılabilen, geçerlik ve güvenirliği sınanmış bir ölçektir. Yapılan çalışmalarda, 

uygulayıcılar arası ve test-tekrar test güvenirliği %80’nin üstünde bulunmuştur. BT ve 

bilişsel testlerle korelasyonu oldukça iyi düzeylerde bulunmuştur. Ölçek beş temel 

zihinsel işlevi (yönelim, bellek, dikkat, hesap yapma ve dil) değerlendirmektedir. 

Ölçeğin maddeleri yönelim (oryantasyon), bellek ve dikkati araştıran sorular ile objeleri 

isimlendirme, sözel ve yazılı emirleri yerine getirme, bir cümle yazma ve iç içe geçmiş 

çokgenleri kopyalama, geriye doğru sayma gibi görevler içerir. Bilişsel işlevleri 

değerlendiren diğer ölçeklerde olduğu gibi puanlar yaş ve eğitim düzeyinden etkilenir.  

Bu nedenle çalışmada örgün eğitim kurumuna gitmemiş hastalara, bu formun standart 

versiyonu yerine eğitimsizler için hazırlanmış versiyonu uygulanmıştır. Testten 

alınabilecek maksimum puan 30 olup, 23 puan ve altı zihinsel fonksiyonlardaki 

bozulmayı gösterir. Uygulanması 5 dakika gibi kısa bir sürede yapılabilmektedir 

(26,30,38,41). 

3.4.4. Ġyilik Durumu/YaĢam Kalitesi Ġndeksi (WHO-5) 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından iyilik halini değerlendirmek üzere önerilen 

pratik ve kısa bir ölçektir. Türkçeye adaptasyonu yapılmış olan ölçek 0 ile 25 arasında 

değişen puana sahiptir. Puanın artışı iyilik halinin arttığını gösterir (Ek-4) (25). 

3.4.5. Diyabet Tedavisinden Memnuniyet Anketi/Diabetes Treatment 

Satisfaction Questionnaire (DTSQ) 

Farklı uygulamalardaki fizyolojik reaksiyonlara duyarlı, diyabete özelleştirilmiş 

bir ölçüm aracıdır(14). Bu anket formu aynı zamanda hastaların subjektif tedavi 

deneyimlerini değerlendirmede bir kalite göstergesi olarak kullanılmaya da 

duyarlıdır(36,72). Anket formu 3 farklı alanda 8 soru içerir; genel tedavi memnuniyeti ( 

6 soru),  hiperglisemi deneyimi (1 soru), hipoglisemi deneyimi (1 soru). Form daha 

önce Türkçe’ ye çevrilerek geçerlik güvenirliği test edilmiş ve farklı çalışmalarda 

kullanılmıştır (Ek 5). 

Görüşme formu ve ölçekler hastalarla yüz yüze görüşülerek araştırmacı 

tarafından doldurulmuştur. Hastalar ile yapılan bireysel görüşmeler yaklaşık 30'ar 

dakika sürmüştür. Laboratuar bulguları (açlık kan şekeri, tokluk kan şekeri, HbA1c, kan 
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basıncı, total kolesterol, HDL, LDL, trigliserid) ve diyabet komplikasyonları hasta 

dosyasından alınmıştır. 
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4. BULGULAR 

4.1. Sosyo-Demografik Özellikler  

Çalışmaya katılan 200 diyabetli bireyin %32,5’i (n:65) 40-49,9 yaş, %37,5i 

(n:75) 50-59,9 yaş, %20’si (n:40) 60-69,9 yaş aralığında ve %10’u (n:20) 70 yaş ve 

üzerindedir. Diyabetlilerin yaş ortalaması 54,86±9,74 yıldır (en az-en çok: 40-83 yaş). 

Olguların % 64,5’i (n:129) kadın, %83,5’i (n:167) evli ve % 63’ü (n:126) eşi ve 

çocukları ile birlikte yaşamaktadır. Mesleki dağılımlar değerlendirildiğinde % 53’ü 

(n:106) ev hanımı, % 23’ü (n:46) çalışan, % 22’si (n:44) emekli ve % 2’si (n:4) ise bir 

işte çalışmamaktadır. Katılımcıların % 71’i (n:142) ilköğretim mezunu iken % 7’sinin 

(n:14) yükseköğretim, % 6’sının (n:12) lise düzeyinde eğitim aldığı ve %16’sının (n:32) 

ise okur-yazar olmadığı görülmüştür. Diyabetlilerin % 98’i (n:96) sağlık güvencesine 

sahip ve % 69,5’i (n:139) maddi durumunu ―ancak geçinebiliyorum‖ olarak ifade 

etmiştir (Tablo 4-1).  
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Tablo 4-1: Olguların Sosyo-Demografik Özellikleri 

 n % 

Cinsiyet  

Erkek 71 35,5 

Kadın 129 64,5 

Medeni Durum  

Bekar 3 1,5 

Evli 167 83,5 

Dul 30 15,0 

Meslek  

Ev kadını 106 53,0 

Memur 6 3,0 

İsçi 7 3,5 

Serbest meslek 33 16,5 

İssiz 4 2,0 

Emekli 44 22,0 

Eğitim Düzeyi  

Okur yazar değil 32 16,0 

İlköğretim (8 yıl ve altı) 142 71,0 

Lise (9-11 yıl) 12 6,0 

Yükseköğretim (12 yıl ve üstü) 14 7,0 

Maddi Durum  

Ancak geçinebiliyorum 139 69,5 

Orta derecede iyi 33 16,5 

İyi 8 4,0 

Çok iyi 2 1,0 

Birlikte YaĢadığı KiĢiler  

Eşimle 39 19,5 

Eşim ve çocuklarımla 126 63,0 

Akrabalar 1 0,5 

Yalnız yaşıyorum 20 10,0 

Çocuklarımla 14 7,0 

Sağlık Sigortası  

Var 196 98 

Yok 4 2,0 
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4.2. Diyabet Kontrolü ve Tedavisi ile ĠliĢkili Özellikler 

Hastaların ortalama tanı süresi 5,06±4,64 yıl olarak belirlenmiştir (en az-en çok: 

0,5-25). Katılımcıların % 68’i (n:136) ailesinde en az bir kişinin diyabetli olduğunu, % 

88,5’i (n:177) diyabet dışında en az bir kronik hastalığa daha sahip olduğunu 

belirtmiştir. 

Diyabete bağlı akut bir komplikasyon nedeni ile son 1 yıl içinde hastaneye yatan 

diyabetlilerin oranı % 6 (n:12), en az bir kronik komplikasyonu olan diyabetlilerin oranı 

ise % 80’dir (n:160). En sık görülen kronik komplikasyonlar sırası ile % 69,5 (n:139) 

oranında hipertansiyon, % 17,5 (n:30) iskemik kalp hastalığı, % 10 (n:20) oranında 

retinopati ve % 9,5 (n:19) oranında nefropatidir (Şekil 4-1). 

 

ġekil 4-1: Diyabetli Bireylerdeki Mevcut Kronik Komplikasyonların Dağılımı 

 

Çalışmaya katılan diyabetlilerin metabolik kontrol düzeyleri Tablo 4-2’de 

görülmektedir. HbA1c aritmetik ortalaması 7,15±1,54, açlık kan şekeri 150,36±53,85 

mg/dl., total kolesterol 196,25±38,30 mg/dl, LDL kolesterol 114,44±45,10 mg/dl, 

trigliserid 167,48±90,47 mg/dl, HDL kolesterol 46,85±12,29 mg/dl olarak 

belirlenmiştir. Diyabetlilerde ortalama BKİ 29,85±4,93 kg/m² dir.   
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Tablo 4-2:Metabolik Kontrol Sonuçlarının Dağılımı 

 
n Min.-Mak. X± SD 

Beden kitle indeksi (kg/m²) 200 20,20-47,56 29,85±4,93 

Açlık kan Ģekeri (mg/dl) 200 86-415 150,36±53,85 

Tokluk kan Ģekeri (mg/dl) 26 94-364 164,84±64,48 

HbA1c (%) 200 4,90-13-20 7,14±1,53 

Kan basıncı (mmHg) 

Sistolik 

Diastolik 

 

195 

195 

 

100-180 

60-110 

 

128,23±14,73 

80,49 ±10,54 

Total Kolesterol 194 109-307 196,25±38,30 

HDL 194 24-99 46,85±12,29 

LDL 194 28-554 114,44±45,10 

Trigliserid 194 59-446 167,48±90,47 

 

Tablo 4-3’de diyabetlilerin diyabete uyumlarını etkileyen faktörlere ilişkin 

subjektif bulgular verilmiştir. Buna göre, katılımcıların %67’si (n:134) evde kan şekeri 

takibi yapmadığını, %72’si (n:144) düzenli olarak egzersiz yapmadığını, % 49’u (n:98) 

ayak bakımına dikkat etmediğini ve %52,5’i diyabete uygun beslenmediğini 

bildirmiştir. Diyabetlilerin %77,5’i (n:155) düzenli olarak diyabet kontrollerine gittiğini 

belirtmiştir. 

 

Tablo 4-3:Diyabete Uyumun Subjektif Değerlendirmesi 

 Evet Hayır Bazen 

n % n % n % 

Evde kan Ģekeri takibi yapıyor musunuz? 66 33,0 134 67,0 - - 

Egzersiz yapıyor musunuz? 9 4,5 144 72,0 47 23,5 

Diyabet kontrollerine düzenli geliyor musunuz?  155 77,5 45 22,5 - - 

Diyabete uygun besleniyor musunuz? 95 47,5 105 52,5 - - 

Ayak bakımına dikkat eder misiniz? 102 51,0 98 49,0 - - 
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4.3. Ġlaca Uyum ve Uyumu Etkileyen Faktörler 

Diyabetlilerin her gün aldığı tablet sayısı ortalaması 5,50±2,48 (en az-en çok:1-

19),  aldığı OAD tablet sayısı ortalaması ise 3,36±1,7’dir (en az-en çok:1-9). Sürekli ve 

düzenli olarak ilaç kullanan grubun % 30,5’inin (n:61) üç aylık ilaç raporuna sahip 

olmadığı tespit edilmiştir (Şekil 4-2). 

 

 

ġekil 4-2:Üç Aylık Ġlaç Raporu Olan ve Olmayan Diyabetlilerin Dağılımı 

 

Diyabetlilerin %83,5’i (n:167) oral ilaçların kullanımı ile ilgili eğitim almıştır. 

İlaç eğitimini % 70,5’i (n:141) doktordan,  % 36’sı (n:72) eczacıdan, % 15,5’i (n:31) 

hemşireden aldığını belirtmiştir. Şekil 4-3’de diyabetlilerin ilaç eğitimi aldıkları sağlık 

çalışanlarının dağılımı görülmektedir. 

 

 

ġekil 4-3:Diyabetli Bireylerin Ġlaç Eğitimi Aldığı Sağlık Profesyonellerinin Dağılımı 
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Katılımcıların %21,5’i (n:43) reçete yazdırmakta ve ilaç temininde zorluk 

yaşadığını belirtmiştir. % 79,1’i sağlık kuruluşlarının kalabalık olduğunu, % 55,8’i 

sağlık kuruluşlarından randevu alamadığı için ilaçlarını reçete ettirememekte, % 32,6’sı 

ise maddi yetersizlikler nedeni ile ilacı temin etmekte zorlandıklarını ifade etmişlerdir. 

İlacın biteceği ve tekrar reçete ettirebileceği tarihi takip edememe (%27,9), sağlık 

problemleri nedeni ile sağlık kuruluşuna gidememe (%25,6), sağlık kuruluşu uzak 

olduğu için gitmekte zorlanma (%23,3) ilaç temin etmedeki diğer engeller olarak 

belirtilmiştir (Tablo 4-4). 

 

Tablo 4-4:Diyabetlilerin Ġlaç Temin Etmede Zorlanma Nedenleri 

 Evet 

n        % 

Hayır 

n        % 

Sağlık problemlerim nedeniyle sağlık kuruluĢuna gidemiyorum 
11 25,6 32 74,4 

Sağlık kuruluĢu uzak olduğu için gitmekte zorlanıyorum 
10 23,3 33 76,7 

Sağlık kuruluĢundan randevu alamadığım için ilaç  

Yazdıramıyorum 24 55,8 19 
44,2 

Ġlacın biteceği ve tekrar reçete edilebileceği tarihleri takip edemiyorum 
12 27,9 31 72,1 

Reçete ve rapor kuralları sık değiĢtiği için ilaçlarımı almakta  

Zorlanıyorum 2 4,7 41 
95,3 

Uzman doktor imzası gerektiren ilaçlarımı reçete ettirmekte  

Zorlanıyorum 3 7,0 40 
93,0 

Sağlık kuruluĢları kalabalık olduğu için reçete yazdırmakta  

Zorlanıyorum 34 79,1 9 
20,9 

Ġlaçları almakta maddi olarak zorlanıyorum 
14 32,6 29 67,4 

 

Diyabetlilerin tedavilerini uygulamayı etkileyebilecek fiziksel yeterlilikleri 

incelendiğinde sadece %2’sinin ilacı tutma ve kutuyu açma konusunda zorlandığı, 

%5,5’inin ise yürümek için yardımcı araç kullandığı görülmüştür. Katılımcıların % 

29’unun (n:58) ilacın adını ve dozunu doğru okuyamadığı ve ilacı tanımadığı 

belirlenmiştir. Çalışmaya katılan diyabetlilerin oral ilaçlarını doktor reçetesine uygun 

alma durumları incelendiğinde, %30’u (n:60) son 1 hafta içerisinde, %23’ü ise bir gün 

önce tedavisini reçeteye uygun olarak almamıştır (Tablo 4-5). 
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Tablo 4-5:Tedaviyi Uygulayabilme ve Tedaviye Uyumun Subjektif Değerlendirilmesi 

 
Evet Hayır 

n % n % 

Ġlacı tutma, kutuyu açma konusunda yeterli misiniz? 
196 98 4 2 

Ġlacın adını ve dozunu doğru tanıyor ve okuyabiliyor musunuz? 
142 71 58 29 

Yürümek için yardımcı araç kullanıyor musunuz? 
11 5,5 189 94,5 

Ġlaçlarınızı eczaneden kendiniz mi alıyorsunuz? 
196 98 4 2 

Son 1 hafta içerisinde ilaçlarınızı doktor reçetesine uygun olarak  

kullandınız mı? 140 70 60 30 

Dün ilaçlarınızı reçeteye uygun kullandınız mı? 
154 77 46 23 

 

Diyabetlilerin OAD ilaçlarına bağlı yan etki yaşayıp yaşamadıkları sorulmuş ve 

hastaların %22’si (n:44) evet cevabını vermiştir. 

Çalışmaya katılan diyabetlilerin ilaçlarını düzenli olarak kullanıp 

kullanmadıkları ve hangi nedenlerle ilaç kullanım düzenlerini değiştirdikleri Tablo 4-

6’da görülmektedir. Diyabetli bireylerin %58’i (n:116) bazen, %8’i (n:16) sık sık 

ilaçlarını içmeyi unuttuğunu belirtmiştir. Bireylerin % 62’si (n:124) ilacı evde unuttuğu 

için, %38’i (n:76) ilacı bitince hemen alamadığı için, %22’si (n:44) ihmalkar davrandığı 

için bazen veya sık sık ilacının dozunu değiştirdiğini ifade etmiştir. Oral ilaçların 

düzensiz kullanımına daha az sıklıkla sebep olan diğer faktörlerin ise denemek ve 

görmek (%20,5), öğün atlamak (%19,5), sosyal toplantılar (%17,5), çalışma saatleri 

(%13), kan şekerinin düşük (%13) veya yüksek (%12,5) olması ve ilacı idareli 

kullanmak (%10,5) olduğu belirlenmiştir. 
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Tablo 4-6:Ġlaç Kullanımını Etkileyen Faktörler 

 
Asla Bazen Sık sık 

n % n % n % 

Ġlaçlarımı içmeyi unutuyorum 68 34,0 116 58 16 8 

Ġlaçlarımı içme zamanını bir baĢkasının hatırlatması gerekir 195 97,5 4 2 1 0,5 

Bir önceki dozu unuttuğum zaman ilacımın dozunu değiĢtiririm 181 90,5 17 8,5 2 1 

Denemek ve sonucunu görmek için ilacımın dozunu değiĢtiririm 159 79,5 38 19 3 1,5 

Dozun yanlıĢ olduğunu düĢünürsem ilacımın dozunu değiĢtiririm 191 95,5 7 3,5 2 1 

Bir Ģeye üzüldüğüm zaman ilacımın dozunu değiĢtiririm  193 96,5 7 3,5 0 0 

Her zamankinden daha fazla yersem ilacımın dozunu değiĢtiririm  191 95,5 7 3,5 2 1 

Öğün atladığım zaman ilacımın dozunu değiĢtiririm 161 80,5 35 17,5 4 2 

Kan Ģekerim çok yüksek ise ilacımın dozunu değiĢtiririm 175 87,5 21 10,5 4 2 

Kan Ģekerim çok düĢük ise ilacımın dozunu değiĢtiririm 174 87 24 12 2 1 

Ġlacımı idareli kullanmak için ilacımın dozunu değiĢtiririm  179 89,5 17 8,5 4 2 

Bittiğinde hemen alamadığım için ilaç tedavim aksar 124 62 61 30,5 15 7,5 

Seyahat ettiğim zaman ilacımın dozunu değiĢtiririm 188 94 10 5 2 1 

ÇalıĢma saatlerim nedeniyle ilacımın dozunu değiĢtiririm 174 87 16 8 10 5 

Tatil dönemlerinde ve hafta sonu ilacımın dozunu değiĢtiririm 190 95 10 5 0 0 

Sosyal toplantılarda (gün, yemek vs) ilacımın dozunu değiĢtiririm 165 82,5 32 16 3 1,5 

Ġlacı evde unuttuğum için ilacımın dozunu değiĢtiririm 76 38 113 56,5 11 5,5 

Ġhmalkar davrandığım için ilacımın dozunu değiĢtiririm 156 78 29 14,5 15 7,5 

 

Diyabetlilerin %80’i (n:160) biguanid kullanmaktadır. Biguanidleri takiben 

sülfonilüreler %51 (n:102), alfa-glikozidaz inhibitörleri %26 (n:52), meglitinidler %13 

(n:26) ve thiazolidinedionlar %7 (n:14) sıralanmaktadır (Şekil 4-4). 

 

  

ġekil 4-4:OAD Ġlaçların Kullanım Sıklığı  
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Diyabetlilerin oral antidiyabetikler  (OAD) dışında en fazla kullandığı diğer 

ilaçlar, hipertansiyon (HT) (%69,5, n:139) ve hiperlipidemi (HL) (%50, n:100) için 

kullanılan ilaçlardır. Diyabetlilerin ilaç tedavisine uyumları MedTake-TR ile 

değerlendirildiğinde, en sık kullanılan bu gruplarda uyumun en yüksek olduğu ilaç 

grubunun HT ilaçları olduğu (81,17±17,86) görülmüştür. HL ilaçlarına uyum puanı 

80,85±17,45, OAD ilaçlara uyum puanı ise 75,19±18,83’tür (Şekil 4-5).  

 

 

 ġekil 4-5:Ġlaç Türlerine Göre Uyum Puan Ortalamalarının Dağılımı 

 

Genel olarak tüm oral ilaç tedavisine uyum puanı ortalaması 77,21±15,26 olarak 

saptanmıştır. Oral ilaç tedavisine uyum puanları kullanılan tüm ilaçlar için ayrı ayrı 

hesaplanmıştır (Şekil 4-4). Bu gruplar ayrıntılı olarak değerlendirildiğinde en uyumlu 

kullanılan ilaç grubunun betablokörler (86,25±11,51), en uyumsuz kullanılan ilaçların 

ise mide koruyucular (65,00±31,00) ve antiepileptik ilaçlar (57,86±32,38) olduğu 

görülmektedir (Şekil 4-6). 
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 ġekil 4-6:Tüm Ġlaç Gruplarının Uyum Puanı Dağılımları 

 

OAD ilaç gruplarına göre uyum puan ortalamaları incelendiğinde 

thiazolidinedionlar 79,29±12,98, biguanidler 78,84±18,76, alfa-glikozidaz inhibitörleri 

74,23±17,21, sülfonilüreler 69,12±22,86, meglitinidler 68,27±19,74 şeklinde 

sıralanmaktadır (Şekil 4-7). 

Çalışmaya katılan diyabetlilerin OAD grubu ilaçları kullanım sürelerine 

bakıldığında biguanidlerin 3,52±3,74 yıl ortalama ile en uzun süre kullanılan OAD ilaç 

grubu olduğu görülmüştür. Biguanidleri sırası ile alfa-glikozidaz inhibitörleri 

(2,99±2,31 yıl), sülfonilüreler (2,32±2,41 yıl) takip etmektedir. OAD ilaç gruplarının 

reçetede önerildiği gibi alınıp alınmadığı (sıklığı ve dozu) sorgulanmış ve diyabetlilerin 

%76,9’unun (n:123) biguanidleri reçeteye uygun aldığı tespit edilmiştir. Bu özellik 

sülfonilüre kullanımında %52 (n:53) ile en düşük oranda tespit edilmiştir. En az  ve en 

çok 25 puan olması beklenen MedTake-TR alt parametrelerinden önerilen günlük doz’ 

a uyum ortalama puanı thiazolidinedionlarda 22,14±5,78 olarak en yüksek ve 

sülfonilürelerde 17,40±9,19 olarak en düşük düzeyde bulunmuştur. İlacın etkisi ve 

alınma nedeni ile ilgili bilgi düzeyleri thiazolidinedionlar için 15,36±1,33, alfa-

glikozidaz inhibitörleri için 14,81±1,97, biguanidler için 14,47±2,48, meglitinidler için 

14,23±2,71 ve sülfonilüreler için 13,87±3,44 puan olarak bulunmuştur. 
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Thiazolidinedionların ilacın alınma zamanı ve sıklığı ortalama puanı 22,50±4,27 ile en 

yüksek, meglitinidler ise 17,88±6,35 ortalama ile en düşüktür. İlacın öğünden önce veya 

sonra alınma özelliğine göre hastanın doğru kullanıp kullanmadığını değerlendiren 

ilacın yemekle iliĢkisi alt parametresinin puan ortalamaları sırasıyla biguanidler 

22,91±5,56, alfa-glikozidaz inhibitörleri 20,38±6,01, thiazolidinedionlar 19,29±9,37, 

sülfonilüreler 19,12±8,74, meglitinidler 17,31±9,29’dur (Tablo 4-7). 

Diyabetlilerin HT ilaçlarını kullanım sürelerine bakıldığında beta blokörler 

3,76±3,72 yıl (n:28) ortalama ile en uzun süre kullanılan HT ilaç grubu olduğu 

belirlenmiştir. HT ilaçların doktor reçetesindeki gibi alınıp alınmadığı (sıklığı ve dozu) 

sorgulanmış %96,4’ü beta blokörleri reçeteye uygun olarak aldığı görülmüştür. Bu oran 

kalsiyum kanal blokörlerinde %76,9 (n:20) ile en düşüktür. MedTake-TR alt 

parametrelerinden önerilen günlük doz’ a uyum ortalama puanı beta blokörlerde 

23,93±3,93 ile en yüksek, 19,23±9,56 ile kalsiyum kanal blokörlerinde en düşüktür. 

İlacın etkisi ve alınma nedeni ile ilgili bilgi düzeyleri 14,69±3,40 ile ACE 

inhibitörlerinde en yüksektir. Beta blokörlerin ilacın alınma zamanı ve sıklığı 

ortalaması 23,21±4,13 ile en yüksek, 18,08±9,49 ile kalsiyum kanal blokörlerinde en 

düşük ortalamada belirlenmiştir. İlacın yemekle iliĢkisi betablokörlerde 86,25±11,51 ile 

en yüksek, kalsiyum kanal blokörlerinde 70,77±29,04 ile en düşük bulunmuştur (Tablo 

4-7). 

Hastaların OAD ve HT ilaçlarının dışında sıklıkla kullandığı ilaçlar tablo 4-7’de 

gösterilmiştir. Hastaların antiaritmik (n:7), antiepileptik (n:6) ve mide koruyucu (n:10) 

ilaçları kullanma oranı düşüktür. OAD ve HT dışındaki ilaçlarda uyum 

değerlendirildiğinde, antiaritmiklerin 6,33±5,42 (n:6) yıl ortalama ile en uzun süre 

kullanılan ilaç grubu olduğu, antiepileptik ilaçlar ise 1,00±0,91 yıl ortalama ile en kısa 

kullanılan ilaçlar olduğu belirlenmiştir. Doktor reçetesine göre ilaçların kullanım 

durumu %97,1 (n:34) ile antiagreganlarda en yüksektir. Bu oran mide koruyucularda 

%60,0 (n:6) ile en düşük oranda belirlenmiştir. MedTake-TR alt parametrelerinden 

önerilen günlük doz’ a uyum ortalama puanı 23,43±4,81 ile antiagreganlarda en 

yüksek, 12,14±12,53 ile antiepileptiklerde en düşüktür. İlacın etkisi ve alınma nedeni 

ile ilgili bilgi düzeyleri 15,15±2,18 ile HL ilaçlarında en yüksek, antiepileptiklerde 

12,86±5,66 ortalama ile en düşüktür. Antiagreganların ilacın alınma zamanı ve sıklığı 

ortalaması 23,00±3,02 ile en yüksek, antiepileptiklerde 14,29±11,33 oranında en düşük 
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ortalamada belirlenmiştir. İlacın yemekle iliĢkisi puan ortalaması en yüksek oranda 

antiagreganlarda (24,14±1,91), en düşük oranda hipotiroidi ilaçlarında (15,00±11,85) 

belirlenmiştir. Toplam uyum antiagreganlarda en yüksek (83,71±9,42), 

antiepileptiklerde 57,86±32,38 ortalama ile en düşük bulunmuştur (Tablo 4-7). 
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Tablo 4-7: Ġlaçların Kullanım Süresi, Doktor Reçetesine Uygun Kullanma Durumu Ve Ġlaç Uyum Ölçeği Alt Parametrelerinin Puan Ortalamaları 

 

3
1
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4.4. Oral Ġlaçlara Uyumu Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi  

Bu bölümde ilaç uyumunu etkileyebilecek sosyodemografik, ekonomik, diyabet 

ve yönetimi, metabolik kontrol ile ilişkili özellikler araştırılmıştır. İlişki ararken 

örneklem içinde en sık kullanılan OAD, HT ve HL grubu ilaçlara uyum puanları ile tüm 

ilaçların toplam uyum puanı kullanılmıştır.  

İlaç uyum puanları ile cinsiyet arasında ilişki arandığında OAD ilaçlara uyum 

kadınlarda erkeklere oranla daha yüksektir fakat aradaki fark anlamlı değildir (p>0,05). 

Diğer ilaç gruplarında da ilaca uyumun cinsiyete göre anlamlı farkı bulunamamıştır 

(p>0,05) (Tablo 4-8). 

 

Tablo 4-8: Oral Ġlaç Tedavisine Uyumun Cinsiyete Göre Farkı 

Cinsiyet 

Erkek Kadın  

 SD  SD t P 

OAD ilaçlara uyum (n:200) 73,33 18,89 76,21 18,95 -1,03 0,30 

HT ilaçlarına uyum  (n:138) 82,16 16,07 80,71 18,69 0,44 0,65 

HL ilaçlarına uyum (n:100) 81,90 20,11 80,42 16,38 0,38 0,70 

Tüm ilaç tedavisine uyum (n:200) 76,27 16,60 77,73 14,52 -0,64 0,52 

 

Yaş grupları ile uyum puanları arasındaki ilişki Tablo 4-9’da gösterilmiştir. Yaş 

grupları 10’luk yaş dilimlerine göre dört kategoride değerlendirilerek yaşın artışı ile 

birlikte ilaç tedavisine uyumda değişiklik olup olmadığı araştırılmıştır. Yaş artışı ile 

birlikte ilaç uyum puanları arasında anlamlı bir değişim bulunmamıştır (p>0,05). 
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Tablo 4-9: Oral Ġlaç Tedavisine Uyum ile YaĢ Arasındaki ĠliĢki 

YaĢ 

40-49,9 50-59,9  60-69,9    70 ve üzeri 

 SD  SD  SD  SD F p 

OAD ilaçlara uyum (n:200) 77,12 19,62 76,62 17,01 68,85 22,38 76,25 14,22 1,90 0,13 

HT ilaçlarına uyum  (n:138) 78,03 23,40 83,65 15,42 82,57 12,27 78,47 19,66 0,91 0,44 

HL ilaçlarına uyum (n:100) 78,71 23,80 82,03 12,39 79,74 18,59 84,23 9,32 0,39 0,76 

Tüm ilaç tedavisine uyum 

(n:200) 

77,24 17,56 78,47 14,37 74,50 14,36 77,79 12,28 0,59 0,62 

 

Tanı süresine göre tüm ilaç tedavilerine uyum puanları karşılaştırıldığında ilk 5 

yıl içinde uyum puanlarının daha yüksek olduğu belirlenmesine rağmen aradaki farkın 

anlamlı olmadığı görülmüştür (p>0,05) (Tablo 4-10). 

 

Tablo 4-10: Oral Ġlaç Tedavisine Uyumun Tanı Süresine Göre Farkı 

Tanı Süresi 

6 ay-5 yıl 6 yıl ve ↑  

 SD  SD t p 

OAD ilaçlara uyum (n:200) 76,46 17,19 72,55 22,03 1,37 0,17 

HT ilaçlarına uyum  (n:138) 80,80 18,24 81,94 17,21 -0,35 0,72 

HL ilaçlarına uyum (n:100) 81,79 14,76 78,94 22,07 0,76 0,44 

Tüm ilaç tedavisine uyum (n:200) 77,92 13,77 75,74 18,00 0,94 0,34 

 

Diyabetlilerin üç aylık ilaç raporunun olması ile ilaç uyum puanları arasında 

anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p>0,05). Mesleklere göre uyum puanları 

karşılaştırıldığında anlamlı bir fark bulunamamasına rağmen uyum puanlarının en 

yüksek olduğu gurup emeklilerdir (Tablo 4-11). 
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Tablo 4-11: Oral Ġlaç Tedavisine Uyum ile Meslek Arasındaki ĠliĢki 

 

Diyabetli bireylerde yalnız yaşama ile ilaç uyumu arasındaki ilişki araştırılmış, 

yalnız yaşayanların HT ilaç tedavisine uyumları ve tüm ilaç tedavisine uyumları anlamlı 

olarak düşük bulunmuştur (Tablo 4-12). Ayrıca SMMT puanı yalnız yaşayanlarda 

(25,25±1,80) ailesi ile yaşayanlara (26,29±1, 98 ) göre anlamlı olarak düşük 

bulunmuştur (U:2,22, p:0,02). 

 

Tablo 4-12:  Oral Ġlaç Tedavisine Uyumun YaĢam Biçimine Göre Farkı  

Kiminle YaĢıyor 

Aile ile 

yaĢayanlar 

Yalnız 

yaĢayanlar 

 

 SD  SD Z p 

OAD ilaçlara uyum (n:200) 75,81 18,87 69,63 19,03 1,87 0,06 

HT ilaçlarına uyum  (n:138) 82,06 17,33 74,38 20,87 2,56 0,01 

HL ilaçlarına uyum (n:100) 80,67 18,13 82,27 11,04 0,34 0,73 

Tüm ilaç tedavisine uyum (n:200) 77,74 15,26 72,43 14,85 1,99 0,04 

Mann Whitney-U testi uygulanmıştır. 

 

Meslek 

Ev kadını Diğer 
Serbest 

meslek 
Emekli 

 

 SD  SD  SD  SD F p 

OAD ilaçlara uyum (n:200) 75,42 18,99 74,41 20,96 70,25 24,03 78,66 12,35 1,25 0,29 

HT ilaçlarına uyum  (n:138) 80,08 19,62 80,21 10,31 78,49 22,51 86,52 9,14 1,09 0,35 

HL ilaçlarına uyum (n:100) 81,09 14,42 86,43 9,45 77,35 25,81 81,19 19,10 0,46 0,70 

Tüm ilaç tedavisine uyum 

(n:200) 

76,91 14,61 79,15 12,40 73,58 21,57 79,90 11,59 1,18 0,31 
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Ekonomik durumunu ―orta derecede iyi‖ olarak tanımlayan bireylerin tüm ilaç 

tedavisine uyumları ekonomik durumlarını ―muhtaç durumdayım‖ olarak ifade eden 

diyabetlilere göre anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p:0,009). Ayrıca bu grubun 

HL ilaçlarına uyumu da daha yüksek ve anlamlıdır (p:0,04) (Tablo 4-13). 

 

Tablo 4-13: Oral Ġlaç Tedavisine Uyum ile Ekonomik Durum Arasındaki ĠliĢki  

Gelir Durumu 

Muhtaç 

durumdayım 

Ancak 

geçiniyorum 

Orta derecede 

iyi 

 

 SD  SD  SD F p 

OAD ilaçlara uyum (n:200) 70,32 20,07 74,60 19,46 79,15 16,23 1,61 0,20 

HT ilaçlarına uyum  (n:138) 73,75 21,46 80,62 18,98 86,21 9,87 2,54 0,08 

HL ilaçlarına uyum (n:100) 81,00 8,94 78,12 20,04 88,08 5,11 3,21 0,04 

Tüm ilaç tedavisine uyum 

(n:200) 

70,84 17,10 76,32 15,86 82,75 10,38 4,81 0,009 

 

İlaç uyum puanları ile diyabetlilerin eğitim düzeyleri arasındaki ilişki varyans 

analizi ile değerlendirilmiş ve anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (Tablo 4-14). Eğitim 

süresinin yıl olarak artışı ile ilaç tedavisine uyum arasındaki korelasyon 

değerlendirildiğinde de anlamlı korelasyonun olmadığı saptanmıştır (p>0,05).  
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Tablo 4-14: Oral Ġlaç Tedavisine Uyum ile Eğitim Düzeyi Arasındaki ĠliĢki 

Eğitim Düzeyi 

Okur-yazar 

değil 

Ġlkokul 

Mezunu 
Lise mezunu 

Üniversite  

mezunu 

 

 SD  SD  SD  SD F p 

OAD ilaçlara uyum (n:200) 73,91  22,52 75,28 18,36 73,82 18,99 78,39 17,14 0,20 0,90 

HT ilaçlarına uyum  (n:138) 78,61 22,61 80,74 17,69 87,50 5,59 88,75 4,43 0,96 0,42 

HL ilaçlarına uyum (n:100) 79,12 15,63 82,22 16,05 71,00 25,10 77,50 30,61 0,76 0,52 

Tüm ilaç tedavisine uyum 

(n:200) 
75,48 15,45 77,61 14,83 76,93 17,59 77,38 18,44 0,17 0,92 

 

OAD ve HT ilaçlarına ve tüm ilaç tedavisine uyum puan ortalamaları günde 5 

veya daha fazla tablet kullananlarda daha yüksek olmasına rağmen istatistiksel 

anlamlılık bulunamamıştır (p>0,05). Bir günde 5 veya daha fazla tablet kullananların 

HL ilaçlarına uyum puanlarının 5 tabletten az ilaç kullananlara göre yüksek ve aradaki 

farkın anlamlı olduğu belirlenmiştir (p:0,03) (Tablo 4-15). 

 

Tablo 4-15: Oral Ġlaç Tedavisine Uyum ile Günlük Ġçilen Tablet Sayısı Arasındaki ĠliĢki 

Tablet Sayısı 

1-4 tablet 5 tablet ve ↑  

 SD  SD t p 

OAD ilaçlara uyum (n:200) 73,40 21,74 77,34 14,72 -1,46 0,14 

HT ilaçlarına uyum  (n:138) 80,93 18,86 81,42 16,92 -0,16 0,87 

HL ilaçlarına uyum (n:100) 76,70 21,43 84,11 12,83 -2,14 0,03 

Tüm ilaç tedavisine uyum (n:200) 75,49 17,97 79,27 10,95 -1,75 0,08 

 

Tablo 4-16’da görüleceği gibi sağlık güvencesi tipi ile ilaç uyum puanları 

arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p>0,05). 
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Tablo 4-16: Oral Ġlaç Tedavisine Uyum ile Sağlık Güvencesi Arasındaki ĠliĢki 

Sağlık Güvencesi 

Emekli 

Sandığı 

SSK Bağ-kur YeĢil kart  

 SD  SD  SD  SD F p 

OAD ilaçlara uyum 

(n:200) 

77,14 16,32 75,73 17,58 73,26 22,80 72,32 23,18 0,44 0,71 

HT ilaçlarına uyum  

(n:138) 

82,93 11,12 81,98 17,85 78,77 21,34 78,59 20,68 0,38 0,76 

HL ilaçlarına uyum 

(n:100) 

84,05 13,57 80,11 15,45 78,33 25,14 84,38 8,21 0,53 0,66 

Tüm ilaç tedavisine 

uyum (n:200) 

78,55 15,38 77,84 13,31 74,67 19,29 75,78 17,58 0,52 0,66 

 

Diyabetlilerin diyabete uyum göstergelerinden evde kan şekeri takibi, düzenli 

egzersiz ve ayak bakımına dikkat etme durumları ile ilaç uyum puanları karşılaştırılmış 

ve anlamlı fark bulunamamıştır (p>0,05). Diyabete uygun beslenenlerin 

beslenmeyenlere oranla OAD ilaç tedavisine uyum puanları (p:0,002), HT ilaç 

tedavisine uyum puanları (p:0,03) ve tüm ilaç tedavilerine uyum puanları (p:0,002) 

anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (Tablo 4-17). Diyabet kontrollerine düzenli gelen 

diyabetlilerde OAD ilaçlara uyum anlamlı derecede yüksektir (p:0,04). Diyabet 

kontrollerine düzenli gelen katılımcılarda ayrıca tüm ilaç tedavisine (p:0,003) ve HT 

ilaçlarına uyumun da (p:0,000) anlamlı derecede yüksek olduğu belirlenmiştir (Tablo 4-

18). 
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Tablo 4-17: Oral Ġlaç Tedavisine Uyumun Diyabete Uygun Beslenmeye Göre Farkı  

Diyabete Uygun Beslenme 

Evet Hayır  

 SD  SD t p 

OAD ilaçlara uyum (n:200) 79,56 16,50 71,24 20,16 3,17 0,002 

HT ilaçlarına uyum  (n:138) 84,42 13,32 77,97 21,02 2,15 0,03 

HL ilaçlarına uyum (n:100) 83,89 13,31 78,36 20,00 1,58 0,11 

Tüm ilaç tedavisine uyum (n:200) 80,73 12,94 74,03 16,52 3,16 0,002 

 

 

Tablo 4-18: Oral Ġlaç Tedavisine Uyumun Düzenli Diyabet Kontrollerine Göre Farkı  

Düzenli Diyabet Kontrolleri 

Evet Hayır  

 SD  SD t p 

OAD ilaçlara uyum (n:200) 76,65 17,39 70,19 23,00 2,031 ,044 

HT ilaçlarına uyum  (n:138) 84,09 12,28 68,51 29,65 4,251 ,000 

HL ilaçlarına uyum (n:100) 82,00 15,62 76,25 23,33 1,323 ,189 

Tüm ilaç tedavisine uyum (n:200) 78,91 13,25 71,36 19,84 2,976 ,003 

 

Diyabetin kronik komplikasyonlarının olması durumunda ilaç uyumunda fark 

olup olmadığına bakılmış ve komplikasyonu olan bireylerle olmayan bireylerin ilaç 

tedavisine uyumu arasında anlamlı bir fark görülememiştir (p>0,05) (Tablo 4-19). 
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Tablo 4-19: Oral Ġlaç Tedavisine Uyumun Kronik Komplikasyon Varlığına Göre Farkı 

Kronik Komplikasyon 

Yok Var  

 SD  SD t p 

OAD ilaçlara uyum (n:200) 77,19 20,59 74,69 18,53 0,74 0,45 

HT ilaçlarına uyum  (n:138) - - 81,17 17,86 - - 

HL ilaçlarına uyum (n:100) 77,50 23,24 81,49 16,22 -0,83 0,40 

Tüm ilaç tedavisine uyum (n:200) 76,73 19,84 77,33 13,96 -0,22 0,82 

 

Diyabetlilere verilen ilaç eğitiminin tüm ilaç tedavisine uyumu anlamlı bir 

şekilde artırdığı belirtilmiştir (p:0,01). Ayrıca HT ilaçlarının kullanımına yönelik verilen 

eğitimin ilaca uyumu anlamlı bir şekilde artırdığı görülmüştür (p:0,001). OAD ve HL 

ilaçlara uyum ile eğitim arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır (p>0,05) (Tablo 4-20). 

 

Tablo 4-20: Oral Ġlaç Tedavisine Uyumun Ġlaç Eğitimi Alma Durumuna Göre Farkı 

Ġlaç Eğitimi 

Evet Hayır  

 SD  SD t p 

OAD ilaçlara uyum (n:200) 76,20 17,55 70,08 24,47 1,70 0,08 

HT ilaçlarına uyum  (n:138) 83,34 14,26 69,66 28,40 3,42 0,001 

HL ilaçlarına uyum (n:100) 81,40 15,74 78,33 24,19 0,67 0,50 

Tüm ilaç tedavisine uyum (n:200) 78,45 13,50 70,96 21,32 2,61 0,01 

 

Diyabetlilerin OAD ilaçlara uyumu arttıkça HbA1c, AKŞ ve LDL 

kolesterolün anlamlı olarak azaldığı (p<0,001) belirlenmiştir. HT ilaçlara uyumun 

sistolik ve diastolik kan basınçlarını anlamlı olarak etkilemediği (p>0,05) belirlenirken 

bu ilaçlara uyumun artması ile HbA1c (p:0,01) ve AKŞ (p:0,02) değerlerinde anlamlı 

olarak azalma görülmüştür. HL ilaçlarına uyumu yüksek olan diyabetlilerin LDL 

kolesterollerinin anlamlı olarak düşük olduğu saptanmıştır (p:0,01). Tüm ilaç tedavisine 
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uyum puanları arttıkça HbA1c, AKŞ ve LDL değerlerinin azaldığı ve bu ilişkinin ileri 

derecede anlamlı olduğu belirlenmiştir (p<0,001) (Tablo 4-21). 

 

Tablo 4-21: Oral Ġlaç Tedavisine Uyum ile Laboratuar Bulguları Arasındaki ĠliĢki 

Laboratuvar Bulguları 

OAD ilaçlara 

uyum  

(n:200) 

HT ilaçlarına 

uyum  

(n:138) 

HL ilaçlarına 

uyum  

(n:100) 

Tüm ilaç 

tedavisine 

uyum 

(n:200) 

r p r p r p R p 

HbA1c -0,20 0,00 -0,21 0,01 -0,10 0,32 -0,23 0,00 

Açlık Kan ġekeri -0,23 0,00 -0,18 0,02 -0,19 0,04 -0,27 0,00 

Total Kolesterol -0,09 0,21 -0,13 0,12 -0,16 0,09 -0,11 0,10 

HDL 0,09 0,20 0,03 0,73 0,00 0,92 0,07 0,31 

LDL -0,20 0,00 -0,12 0,15 -0,23 0,01 -0,23 0,00 

Trigliserid 0,05 0,41 -0,13 0,12 0,06 0,53 0,02 0,70 

 

4.5. Oral Ġlaçlara Uyum ile YaĢam Kalitesi, Tedavi Memnuniyeti ve Mini 

Mental Test Puanları Arasındaki ĠliĢki 

Tablo 4-22’de diyabetlilerin yaşam kalitesi, tedavi memnuniyeti ve Mini-Mental 

Testten aldığı puanları ile uyum puanları arasındaki ilişkiye bakılmıştır.  Yaşam kalitesi 

ile uyum puanları arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p>0,05). Tedavi 

memnuniyeti ile OAD ilaçlara uyum arasında ileri derecede anlamlı pozitif ilişki 

(p:0,003) bulunurken HT ve HL ilaçlara uyum ile ilişkileri anlamlılık sınırında kalmıştır 

(p:0,05). Ayrıca tüm ilaç tedavisine uyum ile tedavi memnuniyeti arasında anlamlı 

pozitif korelasyon bulunmuştur. Mini-Mental Test puanı yüksek olan diyabetlilerin 

OAD ilaç tedavisine uyumlarının da anlamlı olarak arttığı görülmüştür (p:0,02). Diğer 

gruplar ve tüm ilaç tedavisine uyum ile Mini-Mental Test puanları arasında anlamlı 

ilişki bulunmamıştır (p>0,05). 
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Tablo 4-22: Oral Ġlaç Tedavisine Uyum ile YaĢam Kalitesi, Tedavi Memnuniyeti ve Mini-

Mental Test Puanları Arasındaki ĠliĢki 

 

OAD ilaçlara 

uyum  

(n:200) 

HT 

ilaçlarına 

uyum 

(n:138) 

HL 

ilaçlarına 

uyum 

(n:100) 

Tüm ilaç 

tedavisine 

uyum 

(n:200) 

r p r P r p r p 

YaĢam kalitesi 0,03 0,67 0,02 0,79 0,05 0,57 0,10 0,13 

Tedavi memnuniyeti 0,20 0,003 0,16 0,05 0,18 0,05 0,23 0,01 

SMMT  0,16 0,02 -0,09 0,28 -0,08 0,37 0,07 0,29 

 

Diyabetlilerin ilaç tedavisine uyumlarını gösteren ilaçlarını reçeteye uygun 

kullanma, durumu ve uyumu etkileyebilecek ilaç eğitimi alma durumları ile yaşam 

kalitesi, tedavi memnuniyeti ve mental kapasiteyi gösteren Mini-Mental test puanları 

arasında ilişki aranmıştır. İlaç eğitimi alan ve tedavilerini son bir hafta süresince 

reçeteye uygun olarak kullanan bireylerin yaşam kaliteleri anlamlı olarak yüksek 

bulunmuştur (p:0,03; p:0,01). İlaçlarını bir gün öncesinde ve son bir hafta süresince 

reçeteye uygun olarak alanlarda tedavi memnuniyeti de anlamlı olarak yüksek 

bulunmuştur (p:0,006; p:0,02). Ayrıca ilaçlarını bir gün öncesinde reçeteye uygun 

olarak alanlarda Mini-Mental test puanı anlamlı olarak yüksektir (p:0,04) (Tablo 4-23). 
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Tablo 4-23: Ġlaçları Reçeteye Uygun Kullanma ve Ġlaç Eğitimi Alma Durumları ile YaĢam 

Kalitesi, Tedavi Memnuniyeti ve SMMT Puanları Arasındaki ĠliĢki 

Ġlaçlarınızı son 1 hafta süresince 

reçeteye uygun aldınız mı? 

Evet Hayır  

 SD  SD t p 

YaĢam kalitesi 13,24 6,88 10,42 7,25 2,61 0,01 

Tedavi memnuniyeti 33,14 5,32 30,82 8,14 2,38 0,02 

SMMT  26,31 2,01 25,92 1,93 1,28 0,20 

Ġlaçlarınız dün reçeteye uygun 

aldınız mı? 

   

      

YaĢam kalitesi 12,98 6,92 10,41 7,38 2,18 0,31 

Tedavi memnuniyeti 33,12 5,59 30,17 8,14 2,81 0,006 

SMMT  26,35 1,97 25,66 1,98 2,11 0,04 

Ġlaç eğitimi alma 

   

      

YaĢam kalitesi 12,87 7,02 9,97 7,08 2,17 0,03 

Tedavi memnuniyeti 32,71 6,16 31,10 7,29 1,34 0,18 

SMMT  26,20 2,08 26,12 1,45 0,22 0,83 
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5. TARTIġMA 

Diyabetli yaşlılarda ilaçların reçeteye uygun olarak kullanılmaması, ilaç 

tedavisine uyumsuzluk sıklıkla yaşanan önemli bir sorundur. İlaç tedavisine uyum, 

hastalığın başarılı yönetiminde kritik bir öneme sahip olmasına rağmen günlük 

uygulamalarda gözardı edilebilen bir konudur (44,68,70). İlaç tedavisine uyumun 

sağlanabilmesi için, diyabetlinin ilaç tedavisine uyumunu etkileyen faktörlerin kapsamlı 

olarak değerlendirilmesi, hastanın ve ailesinin uyum konusunda eğitilmesi ve bu 

sorumluluğu üstlenmesi önemlidir (8,23,24,47,50,71).  

MedTake-TR, reçete edilen oral ilaçların kullanımını değerlendirmek ve 

hastaların ilaç tedavilerine uyumlarını sayısal olarak gösterebilmek amacıyla 

geliştirilmiştir. Ölçek ile her bir ilaç için ilacın günlük dozu, alınma zamanı ve sıklığı, 

etkisi ve alınma nedeni, yemekle ilişkisi (aç-tok) değerlendirilir. Bu 4 parametre için 

hastalar 25 üzerinden puan alır. Toplamda her ilaç için bilgi düzeyi ise 100 üzerinden 

puan alır. Hastaların her bir ilacı için aldığı puanların ortalaması ile tüm tedavisine 

uyum puanı belirlenir. Her katılımcının aldığı toplam uyum puanı ile tüm katılımcıların 

ortalama uyum puanı hesaplanır. 

Araştırmanın bu bölümünde, bulgular bölümüne paralel olarak araştırmanın 

sonuçları ayrıntılı olarak tartışılacaktır. 

5.1. Sosyo-Demografik Özellikler ve Diyabet ile ĠliĢkili Faktörlerin 

Değerlendirilmesi 

Yaşlı diyabetli bireylerde oral ilaç tedavisine uyumun araştırıldı bu çalışmada 

yaş grupları yetişkinlikten yaşlılığa geçişi değerlendirmeyi de sağlayacak şekilde 10’luk 

yaş dilimleri halinde kategorize edilmiştir. Buna göre bireylerin %32,5’si 40-49,9 yaş, 

%37,5’i 50-59,9 yaş, %20’si 60-69,9 yaş ve %10’u 70 yaş ve üzeri yaş gruplarında yer 

almıştır. 2008 yılı adrese dayalı nüfus sayımı sonuçlarına göre nüfus dağılımı 40 yaş 

sonrası çalışmamızdakine benzer biçimdedir. 2008 yılı nüfus sayımı sonuçları Türk 

toplumunda 40 yaş üzerindeki bireylerin %39,8’inin 40-49,9 yaş, %28,8’inin 50-59,9 

yaş, %17,1’inin 60-69,9 yaş ve %14,1’inin 70 ve üzeri yaş grubunda yer aldığını 

göstermiştir (64). Sonuçlarımız Türk toplumundaki 40 yaş üzerindeki dağılıma oldukça 

benzerdir.  
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Cinsiyet özelliklerine bakıldığında hastaların %64,5’inin kadın olduğu 

görülmektedir. 2008 yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre nüfusun %50,1’i erkek, %49.9’u 

kadındır (65). Diyabetin cinsiyete göre dağılımı toplumdan topluma değişiklik 

gösterebilmesine rağmen önemli bir farklılık bildirilmemiştir. Araştırmaya katılan kadın 

hastaların büyük bölümünün ev hanımı olması, hem toplumumuzda kadınların çalışma 

oranının daha düşük olması hem de çalışan bireylerin mesai saatlerinde yapılan diyabet 

kontrollerine gelebilmesinin daha zor olması ile açıklanabilir.  

Çalışma grubunun büyük bölümünün eğitim seviyesinin düşük olduğu hatta 

%16’sının (n:32) okur-yazar olmadığı görülmüştür. Yaşlılarla yapılan başka bir 

çalışmada okur-yazar olmayan katılımcı oranı benzer bulunmuştur (11). Eğitim yıllarına 

bakıldığında diyabetlilerin %71’inin (n:142) ilköğretim, %7’ sinin (n:14) yükseköğretim 

ve %6’sının (n:12) ise lise düzeyinde eğitim aldığı belirtilmiştir. 2000 yılı genel nüfus 

sayımı sonuçlarına göre okur-yazar olmayan nüfus oranı %17,2, ilköğretim düzeyi 

eğitim oranı %62,4, ortaöğretim düzeyi eğitim oranı % 12,5 ve yüksek öğretim düzeyi 

eğitim oranı %7,8’dir (64). Genel nüfus sayımı sonuçlarına göre kadınların %9,1’i, 

erkeklerin %16’sı ortaöğretim düzeyinde eğitime sahiptir. Bulgularımız nüfus sayımı 

sonuçlarına yakın olmakla birlikte, eğitim düzeyi topluma göre biraz düşüktür. Fakat 

örneklemin bu özelliği araştırmanın yapıldığı hastanelerdeki hasta nüfusunun 

özelliklerine uymaktadır. Katılımcıların büyük çoğunluğunun ailesinde diyabet 

öyküsünün olduğu belirlenmiştir. Özellikle Tip 2 diyabette genetik özellikler, 

değiştirilemeyen risk faktörleri arasında önemli bir yere sahiptir (4). Türkiye’de yapılan 

başka bir çalışmada 1. ve 2. derece akrabalarda diyabet öyküsü olanlar %96 olarak 

bulunmuştur (18).  

5.2. Diyabet Kontrolü ve Tedavi ile ĠliĢkili Özelliklerin Değerlendirilmesi 

Çalışmaya katılan diyabetlilerin HbA1c ve AKŞ ortalamaları hedef değerlerin 

üzerinde tespit edilmiştir. IDF’ ye göre AKŞ’ nin hedef değeri <110mg/dl, HbA1c’ nin 

ise ≤6,5 olmalıdır. ADA’ ya göre HbA1c’nin %7’nin altında, AKŞ nin ise 70-130 mg/dl 

arasında tutulması hedeflenmektedir (6,35). Belçika’da yapılan bir çalışmada tip 2 

diyabetli yaşlılarla çalışılmış ve AKŞ 150,7±43,0 mg/dl bulunmuştur. Hastaların sadece 

%34,9’unun AKŞ hedef değerlerde tespit edilmiştir (46).  Yapılan bir çalışmada oral 

ilaçlarla tedavi olan tip 2 diyabetli yaşlılarda ilaç uyumu ile HbA1c ilişkisi araştırılmış, 

çalışma sonucunda katılımcıların HbA1c ortalaması %7,9 (±2,0) bulunmuştur (42). 
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Hastaların yarıdan fazlası düzenli egzersiz yapmadığını ve diyabete uygun 

beslenmediğini ifade etmişlerdir. Benzer bir çalışmada diyabetlilerin yüksek oranlarda 

düzenli egzersiz yapmadığı ve diyabete uygun olarak beslenmediği belirtilmiştir (18). 

Diyabetlilerin tedavilerini uygulamayı etkileyebilecek fiziksel yeterlilikleri 

incelendiğinde %2’sinin ilacı tutma ve kutuyu açma konusunda zorlandığı, %5,5’inin 

yürümek için yardımcı araç kullandığı görülmüştür. Raehl ve arkadaşlarının diyabetli 

olmayan yaşlılarla yaptığı çalışmada hastaların %80’i kendi tedavilerini kendilerinin 

uyguladığı ve başkasının yardımına ihtiyacı olmadığını belirtmişlerdir (55). 

Katılımcıların %21,5’i ilaç temininde zorlandığını ifade etmiş ve bunun 

sebebinin sıklıkla sağlık kuruluşlarındaki kalabalığa bağlı olduğunu belirtilmiştir. Bunu 

sırasıyla sağlık kuruluşlarından randevu almanın zor olması, maddi yetersizlikler, sağlık 

problemleri nedeniyle sağlık kuruluşuna gidememe, sağlık kuruluşunun uzak olması 

takip etmektedir. Çalışma örnekleminin İstanbul’un en yoğun hastanelerinin ikisinden 

seçilmiş olması, diyabetlilerin özellikle ilaç temininde sağlık kuruluşunun kalabalık 

oluşundan şikayet etmesiyle ilişkilendirilebilir.   

Diyabetlilere ilaçlarını reçete edildiği gibi kullanmama nedenleri sorulduğunda 

diyabetlilerin %58’i ilaç içmeyi bazen unutuyorum cevabını vermiştir. Benzer oranda 

katılımcı ilacı evde uttuğu için içemediğini belirtmiştir. Hastaların %30,5’i ise bazen 

ilacı bittiğinde hemen alamadığını belirtmiştir. Yapılan çalışmalarda yaşlılar ilaçların 

reçete edilenin dışında kullanılma nedenlerini benzer şekilde ifade etmiştir 

(8,11,27,51,70).  

Diyabetlilerin ilaç tedavisine uyumları MedTake-TR ile değerlendirilerek tüm 

ilaç tedavisine uyum puanları 77,21±15,26 olarak tespit edilmiştir. Raelh ve arkadaşları 

yaşlılarla yaptıkları çalışmada bu oranı 88,5±21,3 olarak tespit etmişlerdir (55). 

İlaç alt grupları ayrıntılı olarak değerlendirildiğinde uyum puanı en yüksek 

bulunan ilaçlar betablokörler (n:28), en düşük olduğu ilaçlar ise antiepileptik (n:7) 

ilaçlar olduğu belirtilmiştir. Diyabetli bireylerin OAD’ ler dışında en sık kullandığı ilaç 

grupları ise HT ve HL grubu ilaçlardır. Diyabetin kronik komplikasyonlarının görülme 

sıklığına bağlı olarak bu ilaçların en sık kullanılan ilaçlar olması da doğaldır (46,49,74). 

OAD, HT ve HL ilaç grupları içinde uyumun en yüksek olduğu grup HT 

ilaçlarıdır. HT ilaçlarının tamamının öğünlerle ilişkili olmayışı ve genellikle günde bir 



 46 

tablet alınışı uyumun yüksek oluşu ile ilişkilendirilebilir. Bireylerin kullandığı ilaç 

grupları içerisinde OAD ilaçlarının uyum puanı en düşük bulunmuştur. OAD ilaçlarının 

çoğunun yemekle olan ilişkisi, genellikle günde birkaç kez alınmak zorunda olmaları, 

ilaca bağlı yan etkilerin sıklığı ve birkaç ilacın aynı gün içinde birkaç kere kullanılması 

tedaviyi karmaşık ve zor hale getirmekte ve uyumu güçleştirmektedir.  

Diyabetlilerin %80’i (n:160) biguanid kullanmaktadır. Biguanidlerin uyum 

puanı thiazolidinedionlardan sonra 2. sırada gelmektedir. Thiazolidinedionların uyum 

puanı en yüksek tespit edilmiştir fakat kullanım sıklığı en az olan (n:14) OAD grubudur. 

Uyum puanı en düşük ilaç grubunun ise meglitinidler (n:26) olduğu belirtilmiştir. 

Sülfonilüreler ve meglitinidlerin uyum puanları birbirine çok yakındır fakat 

sülfonilürelerin (n:102) kullanım sıklığı meglitinidlerin yaklaşık 4 katıdır. Bu iki grup 

ilaç da yemekten önce alınıp bir süre beklenmesini gerektiren ilaçlardır. Hasta uyumunu 

bozan en önemli faktörün bu olduğu düşünülebilir. OAD ilaçların reçeteye uygun 

kullanılma oranları %52,0 ile %76,9 arasında değişirken tüm OAD ilaç uyum puan 

ortalamaları da 100 üzerinden 68,27 ile 79,29 arasında belirlenmiştir. Amerika’da 

yapılan bir literatür araştırmasında 1966-2003 yılları arasında OAD ilaçları ile tedavi 

edilen diyabetlilerin tedavilerine uyumu değerlendirilmiş ve bu oranın %36-%93 

arasında olduğu belirtilmiştir (17). Amerika’da yapılan başka bir çalışmada OAD ilaçlar 

ile tedavi edilen diyabetliler üç yıl boyunca takip edilmiş ve her yılın sonunda 

tedavilerine uyumları değerlendirilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre diyabetlilerin 

tedavilerine uyumsuzlukları %30 ile %60 arasında değiştiği belirtilmiştir (19). 

Rozenfeld ve arkadaşlarının OAD kullanan diyabetliler ile yaptığı çalışmada 

katılımcıların tedaviye uyumları %81 olarak tespit edilmiştir (58). 

İlaçların kullanım sürelerine bakıldığında en uzun süre kullanılan ilaçlar 

6,33±5,42 (n:6) yıl ortalama ile antiaritmikler, en kısa süre kullanılan ilaçlar ise 

1,00±0,91 (n:7) yıl ortalama ile antiepileptik ilaçlar olduğu belirtilmiştir. Yaşlıların 

kullandığı ilaçlar sıralamasında ilk sırayı kardiyo vasküler sistem ilaçları almaktadır 

(2,9,11). Çalışmamızda da kardiyovasküler ilaçların kullanılma oranları diğer ilaçlara 

göre yüksektir. 

Diyabetlilerin oral ilaç tedavilerini doktor reçetesine göre alma durumları 

incelenmiş ve antiepileptik kullananların %57,1’ i (n:4), sülfonilüre kullananların %48’i 

(n:49), meglitinid kullananların %42,3’ü ve mide koruyucu kullananların %40’ının (n:4) 
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ilaçlarını reçeteye uygun olarak almadığı tespit edilmiştir. Bu ilaçların çoğunluğunun 

öğünlerden önce alınması gereken ilaçlar olduğu dikkati çekmektedir. Yapılan 

çalışmalar kullanımı özellik gösteren (açlıkta, mutlak bir saatte gibi) ilaçlara uyumun 

daha zor olduğunu vurgulamaktadır (44,71). 

5.3. Ġlaç Uyumu ile ĠliĢkili Faktörlerin Değerlendirilmesi 

İlaç uyum puanları ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. 

Benzer çalışmalarda da cinsiyet ve tedaviye uyum arasında anlamlı bir ilişki 

bulunamamıştır (11,58). 

Çalışmaya katılan diyabetlilerin yaş ortalaması 54,86±9,74 yıldır. Yaşın artışı ile 

ilaç tedavisine uyum arasındaki ilişkiye bakılmış ve yaş ile ilaç tedavisine uyum 

arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Raehl ve arkadaşlarının yaşlılarla yaptığı 

benzer bir çalışmada da yaş ile ilaç tedavisine uyum arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmamıştır (55). Yapılmış bazı çalışmalar da ise uyumun yaşla birlikte azaldığını 

göstermektedir (60,70).  Çalışmamızın sonuçları yaşın artışı ile ilaç tedavisine uyumda 

değişiklik olmadığını göstermekte, bununla birlikte yaşlı diyabetlilere özgü sonuçların 

genellenebilmesini mümkün kılmamaktadır. Örneklemde yaşlı grup oranının az olması 

da bu yaş grubunda elde edilen sonuçların tartışılmasını sınırlayabilir.  

Katılımcıların yalnız yaşama durumu ile ilaç tedavisine uyum puanları 

arasındaki ilişki araştırıldığında yalnız yaşayanların HT ilaç tedavisine uyumları ve tüm 

ilaç tedavisine uyumları anlamlı olarak az bulunmuştur. Ayrıca SMMT puanı yalnız 

yaşayanlarda ailesi ile yaşayanlara göre anlamlı olarak düşüktür. Çalışmamızda yalnız 

yaşayan bireylerin mental yeterliliklerinin ve ilaca uyumlarının daha az olduğu 

görülmektedir. İlaç tedavisine uyumu etkiyen bir çok faktör vardır ve mental yeterlilik 

bunların en önemlilerinden biridir (19,50). 

Katılımcıların ekonomik durumları ve ilaç uyum puanları arasındaki ilişkiye 

bakılmış ve tüm ilaç tedavisine uyum ile ekonomik durum arasında ileri derecede 

anlamlı ilişki bulunmuştur. Ekonomik durum iyileştikçe ayrıca HL ilaçlarına da uyumun 

arttığı tespit edilmiştir. Ekonomik durum tedaviye uyumu etkileyen en önemli 

faktörlerden biridir (44,71). Son zamanlarda büyük bir hasta grubu için hiperlipidemi 

ilaçlarının sağlık sigortası tarafından geri ödemeleri iptal edilmiştir. Bu değişikliğin 

etkileri bizim sonuçlarımızda da net olarak görülmüş ve bireylerin reçete edilen tedaviyi 



 48 

sürdürememelerine ve ilaç tedavisine uyumlarının azalmasına sebep olmuştur. 

Hiperlipidemi ilaçlarında yaşanan bu uyumsuzluk tüm ilaç tedavisine uyum sonuçlarını 

da etkilemiştir.  

Diyabetlilerin her gün aldığı tablet sayısı ortalaması 5,50±2,48 (en az-en çok:1-

19),  aldığı OAD tablet sayısı ortalaması ise 3,36±1,7 (en az-en çok:1-9) dur. 

Diyabetlilerin günlük aldıkları ilaç sayısı ile tedaviye uyumları arasında anlamlı bir 

ilişki bulunamamıştır. Grant ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada yaş ortalaması 66±12 

ve %61’i kadın olan diyabetlilerle çalışılmış, diyabet için aldıkları günlük ilaç 

ortalaması 4,1±1,9, toplam günlük içtikleri ilaç sayısı 6,7±1,1 olarak tespit edilmiştir. 

Çalışma sonunda toplam ilaç sayısının tedaviye uyumu etkilemediği belirtilmiştir (28).  

Tanı koyulduktan sonraki ilk 5 yıl içinde uyum puanları daha yüksek olmasına 

rağmen anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Yapılan bir çalışmada diyabetli hastaların 

OAD ilaçlara uyumu bir yıllık periyotlarla ölçülmüş ve tanı süresi arttıkça uyumun 

azaldığı belirtilmiştir (19). Tanı süresinin artışına paralel olarak bireylerin yaşında ve 

aldıkları ilaç sayısında da artış olması doğaldır (28,42,44,45,71). Çalışmada birbiriyle 

ilişkili olabilecek bu üç faktörün de ilaca uyumu etkilemediği belirlenmiştir. 

Diyabete uygun olarak beslenenlerin beslenmeyenlere oranla OAD, HT ve tüm 

ilaç tedavilerine uyumları anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Özellikle OAD ve tüm 

tedaviye uyum ileri derecede anlamlıdır. Diyabet kontrollerine düzenli olarak gelenlerin 

gelmeyenlere oranla OAD, HT ve tüm tedavilerine uyumu anlamlı olarak yüksek 

bulunmuştur. İlaç tedavisine daha fazla uyum gösteren bireylerin diyabet yönetiminde 

önemli olan beslenme, sağlık kontrollerine düzenli gitme gibi diğer bakım 

davranışlarında da uyumlu olmaları birbirini destekleyen sonuçlardır. Literatürde de 

benzer ilişkilerin bekleneceğine dair bulgular mevcuttur (45,71).  

Hastalara tedavileri hakkında eğitim alıp almadıkları sorulmuş ve %83,5’inin 

eğitim aldığı belirtilmiştir. Diyabetli yaşlılara verilen ilaç eğitiminin tüm ilaç tedavisine 

ve HT tedavisine uyumu anlamlı bir şekilde arttırdığı görülmüştür. OAD ve HL ilaçları 

kullanan diyabetlilerin eğitim alanlarla almayanlar arasında anlamlı bir fark 

bulunmamasına karşın eğitim alanların uyum puanları daha yüksektir. Arslan ve Eşer, 

yaptıkları çalışmada yaşlılara verilen bireyselleştirilmiş ilaç kullanma eğitiminin 

yaşlıların kullandıkları ilaca uyumunu ve ilaç kullanımına ilişkin toplam bilgi puan 

ortalamalarını arttırdığını saptamışlardır (8). Yapılan bir çalışmada çoklu ilaç kullanımı 
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olan hastalarda tedaviye uyumun az olduğu ve mortalite oranının yüksek olduğundan 

yola çıkılarak hastalara telefon ile danışmanlık verilmiş ve telefon ile verilen 

danışmanlığın tedaviye uyumu artırdığı, mortaliteyi ise azalttığı saptanmıştır (73). 

Grubumuzdaki bireylere verilen eğitimin içeriği ve kapsamı değerlendirilmemiştir. 

Araştırmanın yapıldığı kurumlarda ilaç tedavisine yönelik eğitim programları yoktur ve 

hastaların eğitim olarak ifade ettiği reçete yazarken verilen kısa ve pratik bilgilerdir. Bu 

nedenle sonuçlarımız kısa bilgi vermeye dayalı eğitimin etkileri ile sınırlıdır.  

Çalışmaya katılan diyabetlilerin ilaç tedavisine uyumu arttıkça HbA1c, AKŞ ve 

LDL kolesterolünün ileri derecede anlamlı olarak düştüğü belirlenmiştir. HT ilaç 

tedavisine  uyum arttıkça HbA1c ve AKŞ’nin de düştüğü tespit edilmiştir. HL ilaçlarına 

uyumun artması LDL kolesterol seviyesinin anlamlı olarak azalması ile sonuçlanmıştır. 

Tüm ilaç tedavisine uyum arttıkça HbA1c, AKŞ ve LDL kolesterol seviyelerinin 

anlamlı olarak azaldığı belirlenmiştir. Yapılan çalışmalar diyabetlilerin OAD ilaç 

tedavilerine uyumlarının artması ile metabolik kontrollerinin iyileştiğini göstermiştir 

(42,58,60,61). Literatüre paralel olan sonuçlarımız diyabetli bireylerde, özellikle de 

yaşlılarda ilaç tedavisine uyumu arttırmanın diyabet kontrolünü iyileştirmedeki önemini 

vurgulamaktadır. Bu sonuçlar ilaç tedavisine uyumu arttırmada özellikle hasta eğitimi 

yoluyla önemli rolleri olan diyabet hemşirelerinin bu konudaki sorumluluklarını 

hatırlatmaktadır. 

5.4. Oral Ġlaçlara Uyum ile YaĢam Kalitesi ve Tedavi Memnuniyeti ve Mini-

Mental Test Arasındaki ĠliĢki 

Yaşam kalitesi ile ilaç tedavisine uyum arasında anlamlı bir ilişki 

bulunamamıştır. Bununla birlikte tedavi memnuniyeti ile tüm ilaç tedavisine uyum ve 

diğer ilaç gruplarına uyum arasında anlamlı pozitif korelasyonlar bulunmuştur. 

Özellikle OAD ilaçlara uyumun artması ile tedavi memnuniyetinin de arttığı ve bu 

korelasyonun oldukça güçlü olduğu görülmüştür. Tüm ilaç tedavisine uyum ile tedavi 

memnuniyeti arasındaki ilişki de ileri derecede anlamlıdır. Bu güçlü ilişkiler tedaviye 

uyumu arttırmanın hastalarda memnuniyeti arttıracağını ve uzun dönemde diyabet 

yönetiminde başarı sağlanabileceğini gösterebilir. HT ve HL ilaçlara uyum ile tedavi 

memnuniyetinin anlamlılık sınırında kalması tedavi memnuniyetinin diyabete özgü 

olarak ölçülmüş olması ile açıklanabilir. Literatürde ilaç tedavisine uyum ile tedavi 

memnuniyetini değerlendiren çalışmaya rastlanmamıştır. 
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İlaç uyumunu gösteren diğer faktörlerle yaşam kalitesi, tedavi memnuniyeti, 

Mini-Mental test arasında ilişki aranmıştır. İlaç eğitimi alan diyabetlilerde ve 

tedavilerini son bir hafta süresince reçeteye uygun olarak kullananlarda yaşam kalitesi 

anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. İlaçlarını bir gün öncesinde ve son bir hafta 

süresince reçeteye uygun olarak alanlarda tedavi memnuniyeti de anlamlı olarak yüksek 

bulunmuştur. Sonuçlarımız yaşam kalitesinin ve tedavi memnuniyetinin ilaç tedavisinin 

reçeteye uygun olarak düzenli kullanılması ve ilaç tedavisine uyum ile paralel olarak 

arttığını göstermektedir (44,50,70). 

Son olarak mental kapasiteyi gösteren Mini-Mental test puanları ve ilaç uyumu 

ile ilişkili olan diğer faktörler değerlendirildiğinde, ilaçlarını bir gün öncesinde reçeteye 

uygun olarak alanların Mini-Mental test puanı anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. 

SMMT puanıyla ilaç uyum puanları arasındaki ilişkiye bakıldığında ise OAD uyum 

puanının bu bireylerde daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlar çalışmamızda 

mental yeterliliği yüksek olan bireylerin ilaç tedavisine uyumlarının da daha fazla 

olduğunu göstermiştir. Literatürde benzer çalışmalarda ilaç tedavisine uyum ile Mini-

Mental test puanları arasında anlamlı ilişki belirtilmiştir (33,55). 
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Sonuçlar 

İlaç temininde zorluk yaratan faktörlerin; sağlık kuruluşlarının kalabalık olması, 

maddi zorluk, özellikle hiperlipidemi ilaçlarının temininde zorluk, sağlık kuruluşundan 

randevu almakta zorlanma,raporlu ilaçlar için ilacın tekrar reçete ettirilebileceği tarihi 

takip edememe, uzak olması ve sağlık problemleri nedeniyle sağlık kuruluşuna 

gidememe olduğu belirlenmiştir. 

İlaç tedavisine uyumu yüksek olan bireyler diyabet yönetiminde önemli olan 

beslenme, sağlık kontrollerine düzenli gitme davranışlarında da daha fazla uyuma 

sahiptirler.  

Ekonomik durumu iyi olan ve ilaç eğitimi alan diyabetlilerin ilaç tedavisine 

uyum puanları daha yüksektir. 

Uyumu yüksek olan bireylerde HbA1c, AKŞ ve LDL seviyelerinin daha düşük 

olduğu görüldü.  

İlaç uyum puanı ile yaşam kalitesi arasında ilişki bulunamazken, ilaç eğitimi 

alan diyabetlilerde ve tedavilerini son bir hafta süresince reçeteye uygun olarak 

kullananlarda yaşam kalitesi anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. 

Tedavi memnuniyeti arttıkça OAD ve tüm ilaçlara uyumun arttığı, SMMT puanı 

arttıkça OAD ilaçlara uyumun anlamlı olarak arttığı belirlendi. Ayrıca mental test puanı 

yüksek olan bireylerin son 1 gün içinde ilaçlarını doğru kullanma oranının daha yüksek 

olduğu görüldü. 

Özet olarak sonuçlar, ilaç tedavisinin düzenli sürdürülmesinin yaşam kalitesi ve 

tedavi memnuniyetini arttırdığını, ilaç uyumunun tedavi memnuniyeti ile ilişkili 

olduğunu, mental yeterliliğin OAD tedavisine uyumda etkili olduğunu gösterdi.  
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Öneriler 

Bireylerde özellikle yaş arttıkça ilaç tedavisine uyumu etkileyebilecek faktörler 

diyabet yönetiminde hatırlanmalı ve bunların etkisini azaltacak girişimler diyabet 

yönetim planına dahil edilmelidir.  

Bireylerin tedaviye uyumu arttırmak tedavi memnuniyetlerini ve böylece uzun 

dönemde diyabet yönetimlerindeki başarıyı arttırabilir. 

Özellikle yaşlı diyabetlilerde mental kapasitenin değerlendirilmesi ve mental 

düzeyin azaldığı bireylerde uyumu arttırmak ve hataları azaltmak için ilaç tedavisi ile 

ilgili bireye özgü düzenlemeler ve eğitim yapılmalıdır. 

 Araştırmanın yapıldığı kurumlarda ilaç tedavisine yönelik planlı eğitim 

programları yoktur ve diyabetli bireyler için bu konuda eğitim programlarının 

planlanması ilaç tedavisine uyumu arttırabilir. 

Diyabet hemşireleri de diyabet ekibinin bir üyesi olarak diyabetli hastalarının 

ilaca uyumları konusunda gereksinimlerini farketmek, uyumları iyileştirecek eğitim ve 

izlem planları yapmak konusunda eğitilmeli ve bilinçlenmelidirler. 
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FORMLAR 

Ek 1. GörüĢme Formu 

Form No:  

Adınız Soyadınız: 

Tel: 

 

Bölüm 1: Sosyo-Demografik Özellikler  

1.Diabet Tipiniz: � 1. Tip 1 diyabet  � 2. Tip 2 diyabet  

2.YaĢınız: ………… 

3.Cinsiyetiz: � 1.Erkek   � 2.Kadın  

4.Diyabet tanınızın konduğu süre: …..……ay / ………..yıl  

5.Medeni durumunuz:  � 1. Hiç evlenmemiş  � 2. Evli  � 3. Dul  

6.Mesleğiniz:   � 1. Ev kadını  �2. Memur  � 3. İşçi  � 4. Serbest meslek               

� 5. İşsiz                  � 6. Emekli………..yıl. (7. soruya geçiniz)

  

7.Emekli iseniz Ģu anda baĢka iĢte çalıĢıyor mu sunuz?  

� 1.Evet   İşiniz:........................   ……..saat/gün    …………saatler arasında çalışıyorum          

� 2.Hayır  

8.Ekonomik durumunuzu nasıl tanımlarsınız ?          

� 1. Muhtaç durumdayım   � 2. Ancak geçinebiliyorum   � 3. Orta derecede iyi            

� 4. İyi      � 5. Çok iyi  

9.Kiminle yaĢıyorsunuz ?   � 1. Eşimle   �2. Eşim ve çocuklarımla    � 3. Akrabalar       

� 4. Yalnız yaşıyorum                       � 5. Diğer:……………………………… 

10.Eğitim durumunuz: � 1. Okur-yazar   � 2. İlkokul mezunu  � 3. Ortaokul mezunu          

� 4. Lise mezunu            � 5. Üniversite mezunu    � 6. Lisansüstü eğitim           

� 7. Okur-yazar değil    

11.Ailenizde diyabetli var mı? �1. 1. Derecede akrabalar    �2. 2. Derecede akrabalar          

�3. Hayır   �4.Bilmiyor 
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12.Diyabet dıĢında baĢka kronik hastalığınız var mı?                                                                   

�1. Evet…….…………………………………………. 

� 2. Hayır   

13.Her gün düzenli olarak ağız yoluyla toplam kaç adet ilaç alıyorsunuz? …...adet/gün ilaç.  

14.Her gün düzenli olarak ağız yoluyla diyabetiniz için toplam kaç adet ilaç 

alıyorsunuz?........... adet/gün ilaç.  

 

Bölüm 2: Diyabete Uyum Göstergeleri 

15.Evde kan Ģekeri takibi yapıyor musunuz? � 1. Evet  � 2. Hayır   

16.Egzersiz yapıyor musunuz? � 1.Hayır, yapmıyorum 

    � 2.Düzenli olmasa da bazen yapıyorum  

 � 3.Düzenli egzersiz yapıyorum (haftada en az  2-3 gün   

     ve 20 30 dk.) 

17.Diyabet kontrollerine düzenli geliyor musunuz? 

� 1.Evet, (en az 3 veya 6 ayda bir)          

� 2.Hayır 

18.Diyabete uygun besleniyor musunuz?  � 1. Evet  � 2. Hayır   

19.Diyabet hastası olduğunuz için özellikle ayak bakımınıza dikkat eder mi siniz?             

� 1. Evet  � 2. Hayır    

20.Kan Ģekerinizi kontrol altında tutmak için baĢka yöntemler (bitkisel ilaç gibi) 

kullanıyor musunuz? 

� 1.Evet……………………… 

� 2.Hayır  

� 3. Bazen……………………. 

 

Bölüm 3: Sağlık güvencesi ve ilaç temini 

21.Sağlık sigortanız: � 1.Emekli sandığı   � 2. SSK  � 3. Bağ-kur  � 4. Özel sigorta              

� 5. Yeşil Kart  � 6. Yok                            � 7. Diğer:…………………… 
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22.Sağlık güvenceniz yoksa ilaçlarınızı satın alırken maddi olarak zorlanıyor musunuz?  

� 1.Evet  � 2.Hayır  � 3.Bazen 

23.Üç aylık ilaçlarınızı almak için sağlık raporunuz var mı? � 1.Evet  � 2.Hayır 

24.Reçetelerinizi yazdırmada veya eczaneden almada zorluk yaĢıyor musunuz?  � 1.Evet 

� 2.Hayır (26. soruya geçiniz) 

25.Cevabınız evet ise yaĢadığınız zorluklar nelerdir? 

� a.Sağlık problemlerim nedeniyle reçete yazdırmak için sağlık kuruluşuna gidemiyorum  

� b.Sağlık kuruluşu uzak olduğu için gitmekte zorlanıyorum 

� c.Sağlık kuruluşundan randevu alamadığım için reçete yazdırmak zor oluyor 

�d.İlacın biteceği ve yeniden reçete yazdırabileceğim tarihleri takip edemiyorum (ücretli 

    hastalara sorulmayacak) 

� e.Reçete ve rapor kuralları sık değiştiği için ilaçlarımı almada zorlanıyorum 

� f.Uzman doktor imzası gerektiren ilaçlarımı reçete ettirmekte zorlanıyorum  

� g.Sağlık kuruluşları kalabalık olduğu için (numara alma, sıra bekleme vs.) reçete yazdırmakta 

    zorlanıyorum 

� h.Diğer. ................................................ 

 

Bölüm 4: Tedaviyi uygulama ve Tedaviye Uyumun Değerlendirilmesi 

26.Ġlacı tutma, kutuyu açma vs konusunda yeterli misiniz? � 1.Evet � 2.Hayır 

27.Ġlacın adını ve dozunu doğru tanıyor ve okuyabiliyor musunuz? � 1.Evet � 2.Hayır 

28.Hareket probleminiz var mı ya da yardımcı araç kullanıyor musunuz?  

� 1.Evet � 2.Hayır 

29.Ġlacı kendi mi alıyor? � Evet � Hayır, ……………tarafından hazırlanıp veriliyor. 

30.Son bir hafta içerisinde ilaçlarınızı doktorunuzun reçete ettiği Ģekilde (ilaç isimlerini 

telafuz ederek) aldınız mı?         Puan:   1 2 3 4 5 6 7 

31.Dün ilaçlarınızı reçeteye uygun aldınız mı? � 1.Evet � 2.Hayır 
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         Asla          Bazen          Sık sık  

32.Ġlaçlarınızı içmeyi ne sıklıkta unutuyorsunuz? 1  2  3  4  5  

33.Ġlaçlarınızı alma zamanını bir baĢkasının  

     hatırlatması gerekiyor mu?    1  2  3  4  5 

34.Kullanacağınız ilaçları bir baĢkasının günlük  

     haftalık olarak hazırlaması gerekiyor mu?  1  2  3  4  5 

 

35.Haplarınızın dozunu ve/veya zamanını aĢağıdaki nedenlerden dolayı hangi sıklıkta 

değiĢtirirsiniz?  

                                                               Asla           Bazen           Sık sık  

a)Bir önceki dozu atladığım zaman            1  2  3  4  5  

b)Denemek ve sonucunu görmek için            1  2 3  4  5  

c)Dozun yanlış olduğunu düşünürsem             1  2  3  4  5  

d)Bir şeye üzüldüğüm zaman              1  2  3  4  5  

e)Her zamankinden daha fazla yersem             1  2  3  4  5  

f)Öğün atladığım zaman              1  2  3  4  5 

g)Kan şekerim çok yüksek ise             1  2  3  4  5  

h)Kan şekerim çok düşük ise             1  2  3  4  5 

ı)İlacımı idareli kullanmak için              1  2  3  4  5 

i)Bittiğinde hemen alamaz isem             1  2  3  4  5 

j) Seyahat ettiğim zaman             1  2  3  4  5 

k)Çalışma saatlerim nedeniyle             1  2  3  4  5 

l)Tatil dönemlerinde ve hafta sonu            1  2  3  4  5 

m)Sosyal toplantılarda (gün, yemek vs)             1  2  3  4  5 

n)İlacı evde unuttuğum için             1  2  3  4  5 

o)İhmal ediyorum              1  2  3  4  5 
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Bölüm 5: Yan etkiler ve Komplikasyonlar 

36.Ġlaçlarınıza bağlı yan etki yaĢadınız mı?  � 1.Evet � 2.Hayır 

37.Diyabet ya da komplikasyonları nedeniyle son 1 yıl içinde kaç kez hastaneye yattınız ? 

� 1.Evet………………..yatış sayısı. � 2.Hayır 

38.Kronik komplikasyonların varlığı: 

� 1.Nefropati       � 2.Nöropati      � 3.Retinopati    � 4.Ayak yarası       � 5.Ampütasyon    

� 6.Serebro- Vasküler hastalık        �  7.Hipertansiyon   � 8.İKH . 

 

Bölüm 6: Eğitim 

39.ġimdiye kadar ilaçlarınızın kullanımı ile ilgili bilgi aldınız mı? � 1.Evet                      

� 2.Hayır(soru 41’e geçiniz) 

40.Evetse kimden aldınız? 

� 1.Doktor   � 2.Hemşire  � 3.Eczacı � 4. Aile üyeleri, akrabalar,           

� 5. Arkadaş                  � 6.Diğer hastalar  � 7.Diğer ……………....…………. 

41.Ġlaçlar hakkındaki bilgi içeriği aĢağıdakilerden hangilerini içeriyordu? 

� 1.Etkisi   � 2.Yan etkisi � 3.Ne zaman kullanılacağı � 4.yemekle ilişkisi         

� 5.Diğer…………………….. 

42.Diyabet bakımınızı sürdürmede size en çok kim yardım eder ? (Sadece bir cevap işaretleyiniz) 

� 1. Anne-Baba   �2. Eş   � 3. Çocuk   �4.Kardeş    �5.Diğer aile üyeleri  � 6. Arkadaşlar  

�7. Hemşire  � 8. Doktor   � 9. Ücretli yardımcı  � 10. Yardım eden biri yok 

 

Bölüm 7: Ölçümler ve Laboratuvar Değerleri:  

43.Hastanın Boyu: ………..    

44.Kilosu: ………….. 

45.Kan basıncı : � 1.Sistol……… / � 2.diyastol……….mm/Hg 

46.En son HbA1c değeri: ……….. 

47.En son açlık kan Ģekeri: …………. 

48.En son tokluk kan Ģekeri: ………. 
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49.Mikroalbüminüri:…….. 

50.Ttotal kolesterol…………….  

51.HDL……….… 

52.LDL………..….. 

53.Trigliserid……………… 
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Ek 3A. Standardize Mini Mental Test (SMMT) 

Ad/ Soyad : ...................................................................................         YaĢ : .............................. 

Eğitim (yıl) : ...................................................................................         Aktif el : .............................. 

Tarih  : ...................................................................................         T.puan : .............................. 

Oryantasyon (Toplam puan 10) 

Hangi yıl içindeyiz ...........................................................................................................................................   (  ) 

Hangi mevsimdeyiz ........................................................................................................... ...............................   (  )  

Hangi aydayız ............................................................................................................... ....................................   (  ) 

Bu gün ayın kaçı ...............................................................................................................................................   (  )  

Hangi gündeyiz .............................................................................................................. ...................................   (  ) 

 

Hangi ülkede yaşıyoruz ...................................................................................................... ................................  (  ) 

Şu an hangi şehirde bulunmaktasınız ................................................................................................................   (  )  

Şu an bulunduğunuz semt neresidir ........................................................................................... ........................   (  ) 

Şu an bulunduğunuz bina neresidir .............................................................................................. ......................   (  ) 

Şu an bu binada kaçıncı kattasınız ................................................................. ....................................................   (  ) 

(Her bir madde için 1 puan verilir) 

 

Kayıt hafızası (Toplam puan 3) 

Size birazdan söyleyeceğim üç ismi dikkatlice dinleyip ben bitirdikten sonra tekrarlayın (masa, bayrak, elbise) (20 sn 

süre tanınır, her doğru isim için 1 puan verilir) 

............................................................................................................................. ...............................................   (  ) 

 

Dikkat ve Hesap Yapma (Toplam puan 5) 

100’den geriye doğru 7 çıkartarak gidin. 

Dur deyinceye kadar devam edin. 

(Her doğru işlem için 1 puan verilir) (100, 93, 86, 79, 72, 65, ..............) 

................................................................................................... .........................................................................   (  ) 

 

Hatırlama (Toplam puan 3) 

Yukarıda tekrar ettiğiniz kelimeleri hatırlıyor musunuz? Hatırladıklarınızı söyleyin (masa, bayrak, elbise) 

(Her doğru isim için 1 puan verilir) 

................................................................................................................................ ............................................   (  ) 

 

Lisan (Toplam puan 9) 

a) Bu gördüğünüz nesnelerin isimleri nedir? (saat, kalem) (20 sn süre tanınır her doğru isim için 1 puan verilir) 

(Toplam puan 2) 

............................................................................................................................. ...............................................   (  ) 

 

b) Şimdi size söyleyeceğim cümleyi dikkatle dinleyin ve ben bitirdikten sonra tekrar edin. ―Eğer ve fakat 

istemiyorum‖ (10 sn süre tanınır, doğru ve tam cümle için 1 puan verilir) 

............................................................................. ...............................................................................................   (  )  
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c) Şimdi sizden bir şey yapmanızı isteyeceğim, beni dikkatle dinleyin ve söylediğimi yapın. ―Masada duran   (  ) 

kağıdı sağ/sol elinizle alın, iki elinizle ikiye katlayın ve yere bırakın lütfen‖ (30 sn süre tanınır, her doğru işlem için 1 

puan verilir, toplam puan 3) 

 

d) Şimdi size bir cümle vereceğim.* Okuyun ve yazıda söylenen şeyi yapın (Doğru işlem için 1 puan verilir). (  ) 

 

e) Şimdi vereceğim kağıda aklınıza gelen anlamlı bir cümleyi yazın (30 sn süre tanınır, anlamlı cümle için 1   (  ) 

puan verilir) 

 

f) Size göstereceğim şeklin aynısını çizin.* (1 dk süre tanınır, kenar sayısı tam şekil için 1 puan verilir)           (  ) 

* Lütfen arka sayfadaki cümle ve şekili gösteriniz.  
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GÖZLERİNİZİ KAPATIN. 
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Ek 3B. Eğitimsizler Ġçin Standardize Mini Mental Test  (SMMT_E) 

 

Ad/ Soyad : ............................................................................... ....         YaĢ : .............................. 

Eğitim (yıl) : ...................................................................................         Aktif el : .............................. 

Tarih  : ...................................................................................         T.puan : .............................. 

 

Oryantasyon (Toplam puan 10) 

Hangi yıl içindeyiz ......................................................................................................... ..................................   (  ) 

Hangi mevsimdeyiz ........................................................................................................... ...............................   (  )  

Hangi aydayız ...................................................................................................................................................   (  )  

Hangi gündeyiz............................................................................................................... ...................................   (  ) 

Şu anda sabah mı, öğlenmi, akşam mı ......................................................................................... ......................  (  ) 

 

Hangi ülkede yaşıyoruz ............................................................... .......................................................................  (  ) 

Şu an hangi şehirde bulunmaktasınız ......................................................................................... .......................   (  ) 

Şu an bulunduğunuz semt neresidir ................................................................................................................. ..   (  ) 

Şu an bulunduğunuz bina neresidir ....................................................................................... .............................   (  ) 

Şu an bu binada kaçıncı kattasınız .......................................................................................... ...........................   (  ) 

(Her bir madde için 1 puan verilir) 

 

Kayıt hafızası (Toplam puan 3) 

Size birazdan söyleyeceğim üç ismi dikkatlice dinleyip ben bitirdikten sonra tekrarlayın (masa, bayrak, elbise) (20 sn 

süre tanınır, her doğru isim için 1 puan verilir) 

.............................................................................. ..............................................................................................   (  )  

 

Dikkat ve Hesap Yapma (Toplam puan 5) 

Haftanın günlerini geriye doğru sayarmısınız? Örneğin PAZAR’ dan önce CUMARTESİ  gelir ondan önce ne gelir? 

(Deneğin toplam 5 günü doğru sayması gerekir.Her doğru gün için 1 puan verilir.) 

............................................................................................................................. ...............................................   (  ) 

 

Hatırlama (Toplam puan 3) 

Yukarıda tekrar ettiğiniz kelimeleri hatırlıyor musunuz? Hatırladıklarınızı söyleyin (masa, bayrak, elbise) 

(Her doğru isim için 1 puan verilir) 

...................................................................................... ......................................................................................   (  )  

 

Lisan (Toplam puan 9) 

a) Bu gördüğünüz nesnelerin isimleri nedir? (saat, kalem) (20 sn süre tanınır her doğru isim için 1 puan verilir) 

(Toplam puan 2) 

...................................................................................................................................... ......................................   (  ) 

 

b) Şimdi size söyleyeceğim cümleyi dikkatle dinleyin ve ben bitirdikten sonra tekrar edin. ―Eğer ve fakat 

istemiyorum‖ (10 sn süre tanınır, doğru ve tam cümle için 1 puan verilir) 

............................................................................................................................. ...............................................   (  ) 
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c) Şimdi sizden bir şey yapmanızı isteyeceğim, beni dikkatle dinleyin ve söylediğimi yapın. ―Masada duran   (  ) 

kağıdı sağ/sol elinizle alın, iki elinizle ikiye katlayın ve yere bırakın lütfen‖ (30 sn süre tanınır, her doğru işlem için 1 

puan verilir, toplam puan 3) 

 

d) Şimdi yüzüme bakın ve yaptığımın aynısını yapın.(gözlerinizi kapatın) (Doğru işlem için 1 puan verilir).   (  ) 

  

e) Şimdi evinizle ilgili birşey söyleyin (30 sn süre tanınır, anlamlı bir cümle için 1  puan verilir)                      (  ) 

 

f) Size göstereceğim şeklin aynısını çizin.* (1 dk süre tanınır, kenar sayısı tam şekil için 1 puan verilir)           (  ) 

* Lütfen arka sayfadaki cümle ve şekili gösteriniz.  
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GÖZLERİNİZİ KAPATIN. 
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Ek 4. WHO-5 Ġyilik Durumu/YaĢam Kalitesi Ġndeksi  

WHO (BeĢ) Ġyilik Durumu Ġndeksi (1998 sürümü) Aşağıdaki beş tanımlamadan her biri için, son iki 

hafta süresince kendinizi nasıl hissettiğinize en yakın olan yanıtı veriniz. Daha büyük sayıların daha iyi 

bir iyilik hali anlamına geldiğine dikkat ediniz. Örnek: Son iki hafta süresince geçen sürenin yarısından 

çoğunda neşeli ve keyifli hissettiyseniz, sağ üst köşesinde 3 sayısı olan kutucuğu işaretleyin 

 

Puanlama: Ham puan, beş cevaba ait sayılar toplanarak hesaplanır. Ham puan, 0 ila 25 

aralığındadır. 0 olası en kötü, 25 ise olası en iyi yaşam kalitesini temsil eder. 0 ile 100 

aralığında bir yüzde puanı elde etmek için ham puan 4 ile çarpılır. Yüzde 0 olası en kötü 

yaşam kalitesini gösterirken, % 100 ise olası en iyi yaşam kalitesini temsil eder.  

 

Yorum: Ham puan 13 den düşük veya hastanın bu beş sorudan herhangi birine verdiği 

yanıt 0 veya 1 ise bu hastaya Major Depresyon Envanteri (ICD 10) 'nin uygulanması 

önerilir. 13 'ün altındaki bir puan kötü yaşam kalitesine işaret eder ve ICD-10 ile 

depresyon testine gereksinim gösterir . Değişimin izlenmesi: İyilik halindeki olası 

değişikliği izlemek amacıyla yüzde skoru kullanılır. % 10'luk bir değişim anlamlı bir 

değişimi gösterir (ref. John Ware, 1996).  
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Ek 5. Diyabet Tedavisinden Memnuniyet Anketi (DTSQ) 

 

Aşağıdaki sorular, geçen birkaç hafta süresince diyabetinizin tedavisi (insülin, tablet, 

diyet dahil olmak üzere) ve yaşadıklarınız ile ilgilidir. 

Lütfen her bir soru için durumunuzu en iyi ifade eden cevabı seçiniz. O cevaba ait 

sayıyı daire içine alarak cevaplayınız! 

 

 

1 

 

Şu anki tedavinizden ne kadar 

memnunsunuz? 

Çok                                                Hiç memnun 

memnunum                                            değilim 

6 5 4 3 2 1 0 

 

 

2 

Son zamanlardane sıklıkta kan şekerinizin 

çok yükseldiğini hissettiniz? 

Çoğu                                                         Hiçbir 

zaman                                                     zaman 

6 5 4 3 2 1 0 

 

 

3 

Son zamanlarda ne sıklıkta kan şekerinizin 

çok düştüğünü hissettiniz? 

Çoğu                                                         Hiçbir 

zaman                                                     zaman 

6 5 4 3 2 1 0 

 

 

4 

Son zamanlarda tedavinizi uygulamak size 

ne kadar kolay geliyor? 

Uygulanması                                Uygulanması  

çok kolay                                     hiç kolay değil 

6 5 4 3 2 1 0 

 

 

5 

Son zamanlarda tedavinizi ne kadar 

uygulanabilir buluyorsunuz? 

Çoğu                                                         Hiçbir 

zaman                                                     zaman 

6 5 4 3 2 1 0 

 

 

6 

Diyabetiniz ile ilgili bilgilendirmeden ne 

kadar memnunsunuz? 

Çoğu                                                         Hiçbir 

zaman                                                     zaman 

6 5 4 3 2 1 0 

 

 

7 

Şu anki size uygulanan tedavi şeklini 

sizinle aynı tip diyabeti olan başka 

diyabetlilere tavsiye eder misiniz? 

Evet, kesinlikle                         Hayır, kesinlikle                                                       

tavsiye ederim                                        tavsiye etmem 

6 5 4 3 2 1 0 

 

 

8 

Tedavinize şu anki şekliyle devam etmek 

sizi ne kadar memnun eder? 

Çok memnun                                 Hiç memnun  

eder                                                         etmez 

6 5 4 3 2 1 0 
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ETĠK KURUL KARARI 
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MedTake ĠLAÇ UYUM ÖLÇEĞĠ KULLANIM ĠZNĠ 

 

Subject: RE: MedTake test 

Date: Wed, 13 Feb 2008 14:57:27 -0600 

From: Cynthia.Raehl@ttuhsc.edu 

To: seyda_ozcan@hotmail.com 

  

  

Dear Dr. Ozcan and Ms Feride, 

  

You may use it. Thank you for your interest. The details of use were published in the 

paper. 

  

Kindest regards, 

  

Cynthia Raehl, PharmD 

 

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

  

From: Seyda Ozcan [mailto:seyda_ozcan@hotmail.com]  

Sent: Monday, February 11, 2008 7:18 AM 

To: Raehl, Cynthia 

Subject: MedTake test  

  

  

Dear Prof.Raehl 

  

My master student and I are working on her research proposal for her thesis. We 

planned to research the drug adherence in elderly with diabetes. 

We are looking for some convenient tools to assess their medication adherence. We 

read about MedTake test. We like it because of its simplicity and effectivity. 

 We would like to ask you if you could give permission to use this instrument in 

my student's master thesis. We will be grateful if we could get positive response from 

you. 

  

Thank you very much for your cooperation and help from now. 

  

With our kindest regards, 

  

Dr.Seyda Ozcan 

Feride Badur (Master student) 

Florence Nightingale School of Nursing, Istanbul University 
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