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ŞEKER (GLUKOZ) NEDİR?
Şeker (glukoz), vücudumuzun en önemli enerji kaynağıdır.
Yediğimiz yiyecekler midede parçalanır ve içerisindeki şeker enerji olarak kullanılmak üzere kan ile 
vücudun her yerine taşınır.    

İNSÜLİN NEDİR?
İnsülin; pankreas organından salgılanan bir hormondur.
Şekerin kandan hücrelere geçmesinde anahtar rolü oynar.
Diyabetli olmayanlarda vücut normal seviyede insülin üretir. Diyabetlilerde ise hiç insülin üretmez 
veya üretilen insülin hücrelerde kullanılamaz. Bu durum kan şekerinin yükselmesine neden olur.   

DİYABET NEDİR?
Diyabet; insülin hormonunun eksikliği / yokluğu ya da etkisizliği sonucu gelişen, kan şekeri yüksekliği 
ile seyreden ve ömür boyu süren bir hastalıktır.
İnsülin miktarının yetersiz olması sonucunda;
Kandaki şeker miktarı yükselir.
Vücut şekeri hücre içine alıp enerji olarak kullanamaz.
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DİYABETİN BELİRTİLERİ NELERDİR ?
n  Çok su içme
n  Çok idrara çıkma
n  Çok acıkma
n  Kilo kaybı
n  Yorgunluk
n  Sık enfeksiyon geçirme

 

n  Kuru deri
n  Yaraların geç iyileşmesi
n  Bulanık görme
n  Cinsel sorunlar

Tip 2 Tip 1

Tip 1 Diyabet
n  Genellikle küçük yaşlarda ve genç   
     erişkinlerde görülür.
n  Vücut insülini hiç üretmez ya da çok az 
     üretir.
n  İnsülin ihtiyacını karşılamak için her gün 
     insülin kullanmalıdır.

Tip 2 Diyabet
n  En sık rastlanan diyabet tipidir.
n  Tip 2 diyabetli kişilerde vücut insülin 
     üretir fakat iyi kullanılamaz.
n  İlerleyen zamanla insülin üretimi de 
     azalmaktadır.

Gebelik Diyabeti
n  Genellikle gebeliğin ikinci yarısından 
    sonra ortaya çıkar ve doğumu takiben düzelir.
n  Bu hastalarda ileri yaşlarda diyabet görülme 
     olasılığı yüksektir.

KAÇ TİP DİYABET VARDIR?
n  TİP 1 Diyabet
n  Tip 2 Diyabet
n  Gebelik Diyabeti
n  Diğer Diyabet Tipleri
    (Bazı ilaçlara veya pankreas hastalıklarına bağlı)
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DİYABETİN TEDAVİSİ NEDİR?
Diyabetin tedavi edilmesinde; eğitim, tıbbi 
beslenme tedavisi, egzersiz ve ilaç tedavisi 
ayrılmaz dörtlüdür.

DİYABETTE TIBBİ BESLENME 
TEDAVİSİ NEDİR ?
Tıbbi beslenme tedavisi, diyabet tedavisinin 
çok önemli bir parçasıdır ve aynı zamanda 
kişiye özgüdür.
Tip 2 diyabetlilerin çoğu obezdir. Fazla kilo ve 
şişmanlık insülin ihtiyacını artırır.  
Dengeli kilo kaybı kan şekerinizin  
kontrolünün sağlanmasına yardım eder.

Üç ana ve üç ara öğün olacak şekilde;  
sık sık, az az beslenmeye ve  
öğün atlamamaya dikkat edin.
n  Karbonhidrat içeren besinleri (ekmek,    
patates, makarna ve pirinç gibi) gereğinden 
fazla tüketmeyin.
Alkol alımını azaltın.
Bir diyetisyen yardımıyla öğünlerinizi 
planlayın.
Doğru zamanda, doğru miktarda, doğru 
besinler tüketin.
Günde en az 10-12 bardak su içmeyi ihmal 
etmeyin.
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DİYABETTE EGZERSİZ NEDEN ÖNEMLİDİR?
n  Her türlü fiziksel aktivite, kan şekerini düşürmeye ve kontrol etmeye yardımcı olur.
n  Egzersiz ile kaslar, ana yakıtları olan şekeri hemen tüketirler.
n  Genel sağlığa faydalıdır.
n  Kilo vermeyi kolaylaştırır.
n  Egzersiz düzenli yapılmalı ve süresi giderek arttırılmalıdır.
n  Egzersiz öncesi ve sonrası kan şekeri mutlaka ölçülmelidir.
n  Kan şekeri 300 mg/dl.’nin üzerinde ise egzersiz yapılmamalıdır.
n  Kan şekeri düşük ise egzersiz öncesi ara öğün alınmalıdır.
n  Egzersiz sırasında ani şeker düşmesi ihtimaline karşı, 2-4 adet kesme şeker taşınmalıdır.
 
    Diyabetlilerde tempolu yürüme, koşma ve yüzme gibi egzersizler tercih edilebilir.
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İLAÇ TEDAVİSİ
n  İnsülin kullanımı, tip 1 diyabetliler için zorunludur.
n  Şeker düşürücü haplar ile istenen kan şekeri düzeyi sağlanamamış ise tip2 diyabetlilerde de 
 insülin kullanılır.
Bazı diyabetlilerde, yalnız insülin kullanılırken, bazılarında ise insülin ile şeker düşürücü haplar    
birlikte kullanılabilir.

İlaçlarınızı doktorunuzun diyabet hemşirenizin tarif ettiği şekilde kullanın.

İNSÜLİN ENJEKSİYON ARAÇLARI NELERDİR?
Tekrar kullanılabilen insülin kalemi: Kullanımdan sonra boş kartuşları değiştirilebilen ve iğne ile 
kullanılan cihazdır.
Kullanıma hazır insülin kalemi: Kullanımdan sonra atılan, insülin ile doldurulmuş, iğne ile kullanılan 
cihazdır.
İnsülin pompası: İçerisine insülin doldurulan ve sürekli olarak cilt altından hastaya insülin verebilen 
cihazdır.
İnsülin enjektörü ile uygulama: Flakonda bulunan insülinin, enjektöre çekilerek uygulandığı yöntemdir.
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İNSÜLİN ENJEKSİYON KALEMİ KULLANIMI
1. Karışım insülin kullanıyorsanız, kalemi avucunuzun içinde yavaşça yuvarlayın veya yukarı aşağı 
    yavaşça çalkalayın.

2. İnsülin iğne ucunu, insülin         
     kalemine takın.

3. Dozu ayarlamak için kalemi 
    göz hizasına getirin.

4. Doktorunuzun önerdiği 
    dozu ayarlayın.

5. Enjeksiyon yapacağınız 
    yeri belirleyin.
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6. Karar verdiğiniz bölgeyi bir elinizle çimdikler
     gibi kavrayın, diğer elinizle kavradığınız yerin tam 
    üzerine dik bir şekilde iğneyi batırın.

NOT: Eğer kullandığınız 
iğne boyu 4mm. ise 
resimdeki çimdikleme 
tekniğini kullanmanıza 
gerek yok. 

n   Kollarda, omuz başından dört parmak aşağı ve dirseklerden dört parmak yukarı olacak şekilde 
 kolun dış kısmı,
n   Karında, göbek çevresinin göbek çevresinin 4 parmak dış sağ ve sol yanı,
n   Bacaklarda, dizden dört parmak yukarı ve kasıktan dört parmak aşağı olacak şekilde 
 bacağın dış yanları,
n   Kalçada ise yanlarda kalan kısımlar, insülin uygulanabilecek bölgelerdir,

Enjeksiyon bölgeleri arasında ve aynı enjeksiyon bölgesi içinde rotasyon yapmayı unutmayın.

7. Başparmağınızla insülin kaleminin 
    üstünden bastırarak insülini enjekte edin.
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İNSÜLİN SAKLAMA KOŞULLARI
n  Kullanmadığınız insülinleri buzdolabında 2-8°C arasında saklayınız.
n  Kullanmaya başladığınız insülin kalemini 28 gün boyunca 30°C’ye kadar oda sıcaklığında 
    saklayabilirsiniz.
n  İnsülinleri direk güneş ışığı ve yüksek ısıdan koruyun.
n  Seyahat esnasında yedek insülinlerinizi buz aküsü ile el bagajınızda taşıyın.
n  İnsülinlerinizi park etmiş araç içerisinde kesinlikle bırakmayın.
n  Kalem iğne uçlarını kalem üzerinde bırakmayın. 

8. Doz göstergesinin 0’a (sıfıra) 
    indiğinden emin olun ve iki elinizi de 
    çekmeden 10’a kadar sayın.

9. Önce çimdiklemeyi bırakın 
     sonra da iğneyi uyguladığınız 
     yerden çıkarın.

10. Uygulama bölgesine masaj 
      yapmayın.

11. Kanama, kızarıklık ya da morarma varsa aynı yere enjeksiyon yapmayın.

HEDEF KAN ŞEKERİ DEĞERİ NE OLMALIDIR?
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DİYABET İYİ KONTROL EDİLEMEZ İSE NE OLUR?
n  Diyabetin vereceği zararlardan korunmanın en iyi yolu, kan şekerinin istenilen sınırlarda tutulmasıdır.
n  Sürekli yüksek giden kan şekeri, gözlerin ve böbreklerin kılcal damarlarını tahrip eder.
n  Göz damarlarındaki hasara bağlı görme bozuklukları ve körlük gelişebilir.
n  Böbrek hasarına bağlı diyaliz ihtiyacı gelişebilir, böbrek nakline ihtiyaç duyulabilir.                    
n  Sürekli yüksek giden kan şekeri, özellikle uç sinirlere de zarar vererek tüm vücutta ve özellikle 
    ayaklarda nöropatiye yol açar.                                   
n  Erkeklerde sertleşme ve erken boşalma sorunları, kadınlarda vajinismus gibi problemler görülebilir.                           
n  Diyabet, damar tıkanıklığı açısından da risk oluşturarak kalp damar hastalıkları görülme sıklığını 
    arttırır.

DİYABETİN İYİ KONTROL EDİLMESİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER NELERDİR?
n  Kendi kendine evde kan şekeri izlemi
n  3 ayda bir HbA1c kontrolü
n  Gözdibi muayenesi, yılda birkez 
n  Mikroalbüminüri, yılda birkez
n  Ayak muayenesi, yılda birkez
n  Kan yağları ölçümü (kolestrol, LDL, HDL, trigliserid), yılda bir kez hiçbir şikayetiniz olmasa da 
    yaptırılmalıdır.

HİPOGLİSEMİ (DÜŞÜK KAN ŞEKERİ) NEDİR?
NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR?
Hipoglisemi; kan şekerinin 70 mg/dl.’nin altında olmasıdır.
Hipoglisemi yaşamamak için;
n  Hekimin önerisi dışında ilaç alınmamalı, insülin yapılmamalıdır.
n  Öğünler zamanında ve uygun miktarda tüketilmelidir.
n  İnsülin enjeksiyonuyla yemek arasındaki zaman size önerildiği 
    şekilde ayarlanmalıdır.
n  Yoğun ve uzun süreli egzersiz öncesi kan şekeri ölçülmelidir.
n  Egzersizde kullanılacak bölgeye insülin yapılmamalıdır.
n  Düzenli kan şekeri takibi yapılmalıdır.

HİPOGLİSEMİ BELİRTİLERİ NELERDİR?
n  Soğuk terleme
n  Titreme
n  Açlık hissi
n  Sinirlilik
n  Halsizlik ve yorgunluk hissi

n  Huzursuzluk
n  Baş dönmesi
n  Çarpıntı
n  Bayılma
n  Bilinç bulanıklığı
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HİPOGLİSEMİDE NELER YAPILMALI?
n  2-4 adet  kesme şeker yenebilir
     veya
n  1 bardak meyve suyu içilir ve 10-15 dakika sonra tekrar kan şekeri ölçülür.

DİYABETTE AYAK BAKIMI NASIL OLMALIDIR?
Diyabetli hastaların ayakları, hem damarlarda hem de sinirlerde 
oluşabilecek hasarlar nedeniyle risk altındadır.
Ayakları korumak için;
n  Her gün yumuşak bir sabun ve ılık su ile ayaklar yıkanır. 
    Suyun sıcaklığı önceden elle kontrol edilir.
n  Ayaklar, özellikle parmak araları yumuşak havlu ile iyice kurulanır.
n  Çok keskin tırnak makasları kullanılmamalı ve tırnaklar düz olarak kesilmelidir.
n  Çıplak ayakla dolaşılmamalıdır.
n  Ayaklarda kesik, sıyrık, nasır, tahriş ve kızarık yerler düzenli olarak kontrol edilir. 
    Nasır kesici alet, yakı kullanılmamalıdır. Görünmeyen yerlere ayna yardımıyla bakılır.
n  Her zaman temiz, ayağı sıkmayan pamuklu çoraplar tercih edilmelidir.
n  Ayaklara oturan, yumuşak ve rahat ayakkabı giyilmelidir.

DİYABETLİLER İÇİN GENEL SAĞLIK ÖNERİLERİ
Cilt bakımı;
n  Temizlikte ılık su ve sabun kullanılır.
n  Cildi nemlendirmek için kremler kullanılır.
n  Doğrudan güneş ışığından korunur.
n  Kadınlarda vajinal temizliğe özen gösterilmelidir.
Ağız sağlığı;
n  Diyabetli bireyler günlük ağız-diş sağlığına dikkat etmelidir.
n  6 ayda bir düzenli olarak diş kontrolü yapılmalıdır.
n  Diş hekimine gitmeden önce kan şekeri kontrolü yapılmalıdır.
Seyehat öncesi ve sırasında;
n  Yolculuk öncesi mutlaka sağlık kontrölü yapılmalıdır.
n  Yeterli ilaç, insülin ve kan şekeri ölçüm cihazı beraberinde 
    olmalıdır.
n  Yolculuk süresince yeterli olacak yiyecek ve içecek 
    bulundurulmalıdır.
n  Hipoglisemi ihtimaline karşı her zaman kesme şeker ve 
    meyve suyu bulundurulmalıdır.
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