
 
TURHAL DEVLET HASTANESİ 

DİYABETLİ HASTA EĞİTİM KİTAPÇIĞI 
 

 
Diyabet Nedir? 
Şeker hastalığı olarak bilinen diyabet, pankreasın yeterli insülin 
üretememesi veya vücudun ürettiği insülini etkili bir şekilde 
kullanamaması sonucu oluşan ömür boyu süren ve şeker yüksekliğiyle 
seyreden bir hastalıktır. Diyabet, vücudunuzun kan şeker (glukoz) 
miktarını kontrol edemediği, tüm organları etkileyebilen sistemik bir 
hastalıktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diyabetin tedavisi mümkündür; tedavinin eksiksiz olması 

yanında hastanın bilgilendirilmesi ve tedavi sürecine katılımı 

çok önemlidir. 



Diyabetli bireyler için sağlıklı yaşamanın dört altın kuralı vardır: 
 
1. Sağlıklı beslenme 
 
2. Yeterli ve düzenli fiziksel aktivite 
 
3. Tıbbi bakım ve kendi kendine kontrol 
 
4. Dengeli ve düzenli sosyal yaşam 
 
Açlık Kan Şekeri: En az 8 (ideal olarak 10) saat aç kaldıktan sonra 
ölçülen şekere açlık kan şekeri (AKŞ) denir. Normal değeri; 70-100 
mg/dl’dir.  
 
Tokluk Kan Şekeri: Yemeğe başladıktan 2 saat sonra bakılan kan 
şekerine tokluk kan şekeri denir ve 140 mg/dl’nin altında olması 
gerekir.  
 

 
 
 
 
İnsülin Nedir? 
 
Glukoz, yani şeker, vücudun başlıca enerji kaynağıdır. Her gün 
yediğimiz yiyeceklerin pek çoğu parçalanarak şeker olur ve enerji 
olarak kullanılmak üzere kanla vücudun her yerine taşınır. Sağlıklı 
bireylerde kana geçen şeker pankreastan salgılanan insülin hormonu 
yardımıyla hücrelerin içine taşınır. İnsülin hormonunun temel görevi 
kan şekerini düzenlemektir. İnsülinin miktarının yada etkinliğinin 
azalmasına bağlı olarak kan şekeri yükselir. 

Birlikte Başarabiliriz… 



Diyabet Tanısı Nasıl Konulur? 
 
Diyabet tanısı koymak için üç farklı test kullanılabilir: Bunlar açlık kan 
şekeri  (AKŞ) testi, Oral Glukoz Tolerans Testi (OGTT)  2. saat kan 
şekeri ve HbA1c (glikolize hemoglobin) ölçümüdür. 
 
 En az iki ardışık ölçümde açlık kan şekeri 126 mg/dl üzerinde olması 
 
 Günün herhangi bir saatinde açlık ve tokluk durumuna bakılmaksızın 
200 mg/dl üzerinde olması ve şeker hastalığı bulgularının bulunması 
 
 Oral Glukoz Tolerans Testi (Şeker Yükleme Testi) sırasında 2. saatte 
kan şekerinin 200 mg/dl üzerinde olması 
 
 HbA1c normalde %5,6’yı geçmez. Ancak HbA1c’nin standardize bir 
yöntemle ölçülmesi şarttır. Güvenilir bir yöntemle ölçülmek koşulu ile, 
HbA1c’nin %6,5 veya üzerinde bulunması  
 
Kimlerde Diyabet Görülür? 
 
 Birinci derece akrabalarında diyabet bulunan kişilerde, 
 
 Şişman (obez) olan, sık acıkan ve hızlı kilo alanlarda, 
 
 Sağlıksız beslenenlerde, 
 
 Fiziksel inaktif olanlarda, 
 
 Hipertansiyon (kan basıncının yüksekliği) olanlarda, 
 
 Dislipidemisi (kan yağlarının yüksekliği) bulunanlarda, 
 
 Daha önceden prediyabet tanısı almış olanlarda, 
 
 Uyku-apne sendromu olan kişilerde, 
 



 Daha önce “Gebelik (Gestasyonel) diyabeti” tanısı almış olan ya da 4 
kg’ın üstünde bebek doğurmuş olan kadınlarda, 
 
 Polikistik over sendromu olan kadınlarda, 
 
 İnsülin direnciyle ilişkili diğer klinik durumlar (Acanthosis 
nigricans) bulunan kişilerde, 
 
 Erken yaşta kardiyovasküler (kalp-damar) hastalık öyküsü olan 
kişilerde diyabet görülme riski yüksektir. 
 
Diyabetin Tipleri 
 
Diyabetin dört tipi vardır: 
 
1. Tip 1 diyabet 
 
2. Tip 2 diyabet 
 
3. Gebelik diyabeti (Gestasyonel diyabet) 
 
4. Diğer hastalıklara veya durumlara eşlik edebilen özel diyabet şekilleri 
 
Tip 1 Diyabet: Genellikle erken yaşlarda başlar, tanıdan itibaren 
mutlaka insülin kullanılmalıdır. 
 
Tip 2 Diyabet: Genellikle daha ileri yaşlarda (35 yaş ve üzeri) başlar. 
Ortaya çıkışında sağlıksız yaşam biçimi davranışları ve aile öyküsünün 
etkili olduğu, beslenme, egzersiz ve anti-hiperglisemik ilaçlarla (oral 
antidiyabetikler insülin ve GLP-1 analogları) tedavi edilebilen bir 
hastalıktır. 
 
Gebelik Diyabeti: Gebelerin %2-8’inde görülür. Gebelikte ortaya çıkan 
diyabet şeklidir. Çoğu kez gebeliğin son 3 ayında ortaya çıkar. 
Genellikle doğumdan sonra düzelir. 
 



Kan Şekeri Yüksekliği (Hiperglisemi) Bulguları  
 
 Çok susamak, 

 
 Sık idrara çıkmak, 
 Yorgunluk, 
 
 Halsizlik, 
 
 Çok yemeye rağmen kilo kaybı, 
 
 Mide bulantısı, 
 
 Tekrarlayan geç iyileşen enfeksiyonlar, 
 
 Görme bozukluğu 
 
 
Kan Şekeri Düşüklüğü (Hipoglisemi) Bulguları 
 
 Sinirlilik, 

 
 Güçsüzlük, 
 
 Soğuk terleme, 
 
 Titreme, 
 
 Kalp çarpıntısı, 
 
 Sersemlik, 
 
 Baş dönmesi, 
 
 Uyku hali, 
 



 Uyumsuzluk, 
 Bulanık görme, 
 
 Mide bulantısı, 
 
 Dilde, dudaklarda uyuşma, karıncalanma 
 Baş ağrısı, 
 
 Bilinç bulanıklığı, 
 
 Kişilik değişikliği, 
 
 Bayılma 
 

DİYABET VE BESLENME 
 

 

 
 
Diyabette Beslenme Prensipleri 
 Sağlıklı beslenme, diyabet tedavisinin temel yapı taşlarından 

biridir! 



 Diyabetli birey sağlıklı beslenerek, ilaç ve insülin tedavisinin 
gerektirdiği öğün düzenine ve öğün sayısına dikkat ederek kan 
şekeri kontrolünü sağlayabilir, kontrolsüz kan şekerinin neden 
olduğu organ hasarlarını önleyebilir.  

 
 Beslenme tedavisi bireye özgüdür. Diyabetli bireyin özelliklerine ve 

tedavisine bağlı olarak planlanır. 
 
 Standart bir beslenme tedavisi oluşturulamaz.  
 
 Öğün saatleri geciktirilmemeli, öğün atlanmamalıdır. 
 
 Kan şekerinin ana kaynağı olan karbonhidrat tüketimine dikkat 

edilmelidir. 
 
 Tam taneli tahıllar, meyve, sebze, kuru baklagil, düşük yağlı süt ve 

yoğurt gibi besinlerden karbonhidrat tüketimi sağlanmalıdır. 
 
 Öğün ve ara öğünlerde yeterli karbonhidrat tüketimi sağlanmalıdır. 
 
 Karbonhidrat gereksinimi yaş, vücut ağırlığın, fiziksel aktivite düzeyi 

gibi birçok faktörden etkilenir. 
 
 Ana ve ara öğünlerde alınacak karbonhidrat miktarı bireyden bireye 

farklılık gösterir. 
 
 Alınması gereken enerji, karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve 

mineral miktarı için diyetisyene danışılmalıdır.  
 
 Karbonhidrat gereksinimi bireye özgüdür. Önerilenden az veya fazla 

tüketilmesi kan şekerinde dalgalanmalara yol açar. 
 
 Diyabetli bireyler BKİ’yi hesaplamalı ve bel çevrelerini ölçmeli, 

normal değerlere göre değerlendirmeli ve düzenli olarak takip 
etmelidir. 

 



 Kilo fazlalığı varsa mutlaka küçük adımlarla ideal kiloya ulaşım 
planlanmalıdır. 

 
 Katı yağ yerine sıvı yağ kullanımı tercih edilmelidir. 
 
 Kolesterol et, süt, yoğurt, yumurta gibi hayvansal besinlerde bulunur. 

Bu besinler ile vücuda sağlanan kolesterol miktarı bir günde 200 
mg’ı aşmamalıdır. 

 
 Balık, yağsız et, yarım yağlı süt ve yoğurt tüketimi hayvansal 

kaynaklı protein gereksinimini sağlar ve doymuş yağ ve kolesterol 
alımını azaltır. 

 
 Bisküvi, kek, kraker, kurabiye vb. paketlenmiş ürünler trans yağdan 

zengindir. Bu gibi ürünlerin tüketilmemesi veya tüketim sıklığının 
azaltılması gerekir. 

 
 Her öğünde farklı besin gruplarına yer verilmeli, besinler 

çeşitlendirilmelidir. 
 
 Şeker, tuz ve yağ oranı yüksek besin tüketimi sınırlandırılmalıdır. 
 
 Konserve veya işlenmiş besinler yerine taze besinler tüketilmelidir. 
 
 Her gün sebze ve meyve tüketilmelidir. 
 
 Kuru baklagil tüketimi artırılmalıdır. 
 
 Yağda kızartma yerine ızgara, haşlama, buğulama gibi düşük yağlı 

pişirme yöntemleri tercih edilmelidir. 
 
 Gün içinde 8-10 bardak su içilmelidir. 

 

 



ÖRNEK MENÜ 

Kahvaltı  

 1 Kibrit Kutusu Kadar Peynir(Yarım Yağlı) veya 1Yemek Kaşığı 

Çökelek(Yağsız) 

 5-6 Adet Zeytin(Tuzsuz) 

 Tam Tahıllı/Tam Buğdaylı/Çavdarlı Ekmek 

 1 Adet Haşlanmış Yumurta  

 Sınırsız Söğüş / Çiğ Sebze (Yağsız) 

Öğlen-Akşam 

 2 Kepçe Çorba veya 3-4 Yemek Kaşığı Pilav/Makarna  

 1-2 Yumurta Büyüklüğünde Et/Tavuk/Balık/Kıyma(Et Yoksa 1 

Yumurta Kadar Et Yerine:3-4 Parça, Kuşbaşı Et 1 Kibrit Kutusu 

Kadar Beyaz Peynir, 1 Yemek Kaşığı Kadar Çökelek, 5 Yemek 

Kaşığı Kadar Kurubaklagil Yemeği Yiyebilirsiniz) 

 4-5 Yemek Kaşığı Sebze Yemeği veya hafif yağlı salata 

 4 Yemek Kaşığı Yoğurt / 1,5 Su Bardağı Ayran  

 Tam Tahıllı/Tam Buğdaylı /Çavdarlı Ekmek  

Günde 2 veya 3 kez ara öğün yapınız. Aşağıdaki ara öğün 
seçeneklerinden birini seçip yiyiniz! 

 

 



 

Meyve + 
Yoğurt/Süt/Ayran 

Meyve + 
Ceviz/Fındık/Badem 

Kuru Meyve + 
Ceviz/Fındık/Badem 

Leblebi + 
Yoğurt/Süt/Ayran 

Leblebi + 
Ceviz/Fındık/Badem 

Kepekli bisküvi + 
Süt/Ayran 

Kepekli Galeta + 
Yoğurt/Süt/Ayran 

Kepekli Galeta + 
Ceviz/Fındık/Badem 

Kepekli Galeta + 1 dilim 
Peynir 

1 dilim tam tahıllı 
Ekmek + Peynir + 
Söğüş 

Tam tahıllı ekmek ile 
yapılmış yağsız tost 

Tam tahıllı ekmek ile 
yapılmış 
peynirli/cevizli/ton 
balıklı sandviç 

REAKTİF HİPOGLİSEMİ / DİYABET / İNSÜLİN DİRENCİ 
BESLENME TEDAVİSİ 

1. Gün içinde 3 ana öğün 2-3 ara öğün yapın. 

2. Ana öğünlerinizde et grubu(kırmızı et, beyaz et, yumurta, peynir), 
sebze grubu(pişmiş sebze yemeği, az yağlı veya yağsız salata), tahıl 
grubu(tam buğday tam tahıllı ekmek, bulgur -erişte-makarna…) , süt 
grubu(süt , yoğurt, ayran, peynir) beraber bulundurun 

3. Güne erken başlayın! Kahvaltıyı saat 7-9 arası öğle yemeğini 12-
14 arası akşam yemeğini 17 -19 arası yiyin. Ara öğünlerinizi ana 
öğünlerinizle arasında 2 -3 saat olacak şekilde tüketin. Ana ve ara 
öğünlerinizin saatlerini yaz-kış mevsimine veya namaz saatlerine 
göre değiştirmeyin! 

4. Çay şekerinden ve evde şeker eklenerek yapılan ya da dışarıdan 
alınan pasta, kek , kurabiye, şekerli ve sütlü tatlılardan uzak durun! 



5. Evde yapılan ya da dışarıdan hazır alınan hamur işleri, poğaça, simit, 
börek tarzı her türlü yiyecekten uzak durun! 

6. Kızartma, kavurma gibi sağlıksız pişirme yöntemlerini kullanmayın. 
Onun yerine suda haşlama, fırında pişirme, közleme, ızgara 
yöntemlerini kullanın. 

7. Yemeklerinizi pişirirken tereyağı, iç yağı, kuyrukyağı gibi hayvansal 
yağları kullanmayın. Sıvıyağları beraber(zeytinyağı+ diğer bitkisel 
yağlar) kullanın. Bir kilo sebzeyi 1 yemek kaşığı sıvıyağla pişirin. Sebze 
ve kurubaklagil yemeklerinizi suyunu süzerek tritsiz tüketin. 

8. Et yemeklerine yağ eklemeyin. Etlerin yağlı ksımını, tavuğun derisini 
tüketmeyin. Sakatatları ayda 1-2 kezden fazla tüketmeyin. Haftada 2-3 
kez balık tüketin. 

9. Posa tüketimini arttırın. Posa kaynağı besinler: Çiğ ve Pişmiş 
Sebzeler, Meyvelerin Kabuk Kısmı, Tam Tahıllı-Tam Buğdaylı- 
Çavdarlı Ekmekler, Bulgur, Kurubaklagiller (Kuru Nohut, Kuru 
Fasulye, Barbunya, Mercimek) 

10. Kahvaltıda bal, reçel, pekmez, tahin-pekmez, fındık kreması, 
tereyağı tüketmeyin. Bunların yerine çiğ sebze/söğüş sebze tüketin. 
Yumurtayı tavada yağsız omlet ya da haşlama şeklinde tüketin. Sucuk, 
salam, sosis gibi işlenmiş hazır et ürünlerinden kaçının! 

11. Peynir, zeytin, ekmekleriniz az tuzlu olsun. Yemeklerinize yapımı 
aşamasında az tuz ekleyin. Pişmiş yemeğe ekstra tuz eklemeyin. 
Salatalarınızı çiğ sebzelerinizi az tuzlu ya da tuzsuz tüketin. 

12. Süt ve süt ürünü olan yoğurt, ayran, peyniri yarım yağlı- az yağlı 
olanlardan tüketin. Evde kendiniz yapıyorsanız sütün yağını ayırın. 
Kaymak kısmını tüketmeyin.  



13. Hazır yiyecek ve içeceklerden (kola , meyve suyu, asitli 
içecekler,çikolata,bisküvi, cips, ketçap ,mayonez, hazır çorbalar, 
dondurma) kaçının! 

14. Alkollü içeceklerden kaçının! 

15. Kuru yemişleri (ay çekirdeği, kabak çekirdeği) sık tüketmeyin. 
Küçük porsiyonlarla(bir avuç kadar) tüketebilirsiniz. 

16. Yağlı tohumları(ceviz, fındık, badem ) küçük porsiyonlarla tüketin: 
Ceviz:2 adet, fındık-badem: 5-6 adet 

17. Evde yaptığınız kuşburnu tarzı marmelatları şekersiz yaptıysanız 1 
yemek kaşığı kadar tüketebilirsiniz. Evde yaptığınız konserve- 
dondurulmuş sebzeleri tüketebilirsiniz. Kurtulmuş meyveleri şekersiz 
tüketebilirsiniz! Turşulardan kaçının! 

18. Sıcak içeceklerinizi (çay, Türk kahvesi, bitki çayları,salep..)şekersiz 
için. Tüketiminizi azaltın.Çay ve kahvenin vücudunuzdan su attırıcı 
etkisi olduğunu ve atılan bu suyu yerine koymanız gerektiğini bilin! 
İkisi- üçü bir arada kahveleri tüketmeyin.  

19. Porsiyonlarınızı küçültün. Az az sık sık beslenmeye özen gösterin. 
Besinleri yavaş yavaş çok çiğneyerek tüketin. Gün içinde 2-3litre (10-15 
su bardağı) su için. Suyu öğünlerle beraber tüketmeyin. Çay veya diğer 
yiyecekleri su olarak tüketmekten kaçının. 

20. Haftada 3-4 gün 30-45 dk. tempolu yürüyüş ya da egzersiz 
yapın. Aç karnına yapmayın. Yemeklerinizden bir saat sonra 
yapın! 

21. Pirinç, patates, muz, yaş ve kuru üzüm,dut,kuru dut kuru incir, 
kavun, bal, reçel, pekmez, şeker ve şekerli gıdalardan uzak durun! 

 



MEYVE PORSİYONLARI 

 

Armut 1 orta 
boy 

Yeşil erik 10 adet Mandalina 1 
büyük 
boy 

Yeni  

Dünya  

6 adet Mürdüm 
eriği 

2-3 orta 
boy 

Kuru kayısı 4 adet 

Karpuz 1 dilim 
(1/10 
orta) 

Kırmızı 
erik 

5 orta 
boy 

Kiraz 15 adet 

Ayva 1/3 boy Kuru erik 
/ hurma 

5 adet Nar ½ 
küçük 
boy 

Böğürtlen 1 çay 
bardağı 

Vişne 20 adet Portakal 1 orta 
boy 

Çilek 12 orta 
boy 

Kivi 1 orta 
boy 

Şeftali 1 
küçük 
boy 

Elma 1 
küçük 
boy 

Kayısı 4 orta 
boy 

  

 



Kan Şekeriniz Düşerse Ne Yapmalısınız? 

 

--1-2 Kesme Şeker 

--1 çay bardağı Meyve 
Suyu (Vişneli meyve suyu  
ilk tercih olabilir) 

Yukarıdakilerden birini 
yanınızda bulundurunuz ve 
kan şekeriniz 
düştüğünüzde herhangi 
birini belirtilen ölçüde 
tüketiniz. 

 

 

10-15 dk 
bekleyiniz.  

Devamında kan şekerinizin 
yeniden düşmemesi için; 

--Kepekli ekmek + Peynir 

--Kepekli bisküvi + Ayran 

--Çorba + Yoğurt 

--Meyve + Süt/Yoğurt 

gibi bir öğün tüketiniz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KAN ŞEKERİ ÖLÇÜMÜ 
 

 
 
 
Kan Şekeri Ölçümünde Kullanılacak Malzemeler: 
 
 Glukometre 

 
 Glukoz Ölçüm Çubuğu 
 
 Parmak Delici İğne  
 
 Pamuk  
 
 Kayıt defteri  
 
 Atık kutusu 
 
 Elleri yıkamak için lavabo ve sabun 

 
Evde Kendi Kendine Kan Şekeri Ölçüm Uygulaması Basamakları: 

 Gerekli malzemeleri uygulama yapacağınız masa üzerinde 
hazırlayınız. 



 İşlem öncesi ellerinizi en az 30 saniye süre ile ılık su ve sabun 
kullanarak yıkayınız, durulayınız ve kurulayınız. 

 
 İşlem yapacağınız parmağınızı alkolle silmeden önce kan 

hareketinin hızlandırmak için; elinizi aşağıya doğru sallandırınız 
veya parmağınızı ovuşturarak kan dolaşımınızı hızlandırınız. 

 
 Kan almak için deleceğiniz parmağınızı alkollü pamuk ile işlemin 

yapılacağı bölümden başlayarak dairesel hareketlerle içten dışa 
doğru siliniz ve kurumasını bekleyiniz. 

 
 Parmak ucunuzu kalın olan orta kısımdan değil yan kısmından delin 

ve uygun miktarda kan örneği alınız. 
 Kanla bulaşan/taşınan infeksiyonları önlemek ve parmak ucunuzu 

delmek için disposible (tek kullanımlık) bir delici kullanınız. 
 

 Glukoz ölçüm çubuğunu parmak ucunuzdaki kana değdiriniz. 
 
 Kanı durdurmak için deldiğiniz parmağınızı havaya kaldırarak, 

sallandırmadan üzerine kuru pamuk ile 1-2 dk bastırınız. 
 

 Glukometrenin işlemi için üretici firmanın önerilerini takip ediniz.  
 
 Glukoz ölçüm sonucunuzu elde ettikten sonra delici alet veya 

lansetleri kesici alet kabına/kutusuna veya evinizdeki uygun çöp/atık 
kutusuna atın. 

 
 Bu atıklar kanla bulaşan hastalıkların yayılımında önemli 

olduğundan açıkalanda kişilerin temasına neden olacak şekilde 
bırakılmamalıdır. 

 
 Glukoz ölçüm çubuklarını ve kullandığınız pamuğu da kirli 

torbasına/çöpe atınız. 
 
 Kan glukoz/şeker ölçüm zamanını ve sonucunu “Kan şekeri takip 

çizelgesi”ne yazınız. 



 
 
 
Kan Şekerinizi lütfen size söylendiği şekilde ölçüp forma yazınız. 
Açlık Kan Şekeri hiç bir şey yemeden su dışında bir şey içmeden 
ölçülmelidir. Tokluk Kan Şekeri ise yemeğe başladığımız ilk 
lokmadan 2 saat sonra ölçülmelidir. Kendinizi kötü hissederseniz 
zamanını beklemeden kan şekerinizi ölçebilirsiniz, daha sonra 
hekiminize bilgi vermek için sonucu ve neden ölçtüğünüzü diğer 
kısmına not edin. 



İNSÜLİN UYGULAMASI 

 
İNSİLÜN UYGULAMA REHBERİ 

İnsülin Uygulamasında Kullanılacak Malzemeler: 

 Enjektör veya insülin kalemi  

 

 Kullanılacak insülin 

 

 İğne ucu  

 

 Pamuk  

 

 Alkol  

 

 Kayıt defteri  

 

 Atık kutusu 

 

 Elleri yıkamak için lavabo ve sabun 



İnsülin Uygulaması Basamakları: 

 İnsülin tipinin ve uygulama zamanının doğruluğunu kontrol edin. 

 

 İnsülin yapılmadan 10-15 dakika önce insülini buzdolabından 

çıkarın. 

 

 Ellerinizi yıkayın. 

 

 Bulanık insülinleri en az 10 kez avuç içinde yavaşça yuvarlayın 

(ÇALKALAMAYIN!). 

 

 İğneyi yerleştirmeden önce kartuşun ucunu alkolle silin. 

 

 İnsülin kalemi kullanıyorsanız;  iğneyi yerleştirin. dozunu ayarlayın. 

Kalemin kullanım talimatına uygun olarak iğnenin ucunda insülin 

damlası görünceye kadar kalemin çalışıp çalışmadığını kontrol edin 

(Kartuşu ilk kez kaleme takıyorsanız iğne ucundan 1-2 damla 

insülin çıkıncaya kadar birkaç kez bu işlemi tekrarlayıp kartuştaki 

havayı çıkarın. Uygulayacağınız insülin dozunu ayarlayın). 

 

 Enjektör kullanıyorsanız; enjektörün 50 veya 100 IU’lik olup 

olmadığını kontrol edin. (50 IU’lik enjektörde her bir çizgi 1 IU, 

100 IU’lik enjektörde her bir çizgi 2 IU’dir). 

 

 İnsülin kartuşunun ucunu alkolle silin, iğneyi kartuştan içeri sokun 

ve uygulayacağınız miktardaki insülini enjektöre çekin. 

 

 Kan şekerinin düzeyi ve yapılacak bölgenin sırası göz önüne 

alınarak insülin uygulayacağınız bölgeyi belirleyin. 

 İnsülin yapılacak bölgeyi alkollü pamuk ile temizleyin ve birkaç 

saniye alkol uçuncaya kadar bekleyin. 

 



 İğne uzunluğu ve bireyin cilt altı yağ dokusu kalınlığına göre uygun 

açı ile iğneyi cilde sokun.  

 

 İğne girdikten sonra cilt altında yönünü değiştirmeden/oynatmadan 

insülini orta hızla uygulayın. 

 

 Uygulama bittikten sonra 10 saniye kadar enjektör veya kalemi 

çıkarmadan bekleyin. 

 

 İşlem bittikten sonra girilen açı ile iğneyi çıkarın. 

 

 Kuru pamukla birkaç saniye bastırın. İnsülin uygulanan bölgeyi asla 

ovmayın, masaj yapmayın. 

 

 Kullanılan enjektör ya da iğne ucunu evde oluşturacağınız özel tıbbi 

atık kutusuna atın. 

 

DİYABETTE TEDAVİ 

 

Oral  (Ağızdan Alınan) İlaçlar Ve Etkileri 

 

Ağız yolu ile kullanılan ve kan şekeri seviyesini düşürerek diyabet 

kontrolünü sağlayan ilaçlar 4 farklı şekilde etki yapmaktadır. 

 

1. İnsülin salgılatıcı ilaçlar 

 

2. İnsülin direncini kıran ilaçlar 

 

3. Karbonhidrat emilimini yavaşlatan ilaçlar 

 

4. İnkretin (hormon aktifleme) bazlı ilaçlar 

 



İnsilünlerin Tedavisi Ve Etkileri 
 
1. Hızlı etkili 

 
2. Kısa etkili 
 
3. Orta Etkili 
 
4. Uzun Etkili 
 
5. Karma İnsülinler 
 
6. Ultra Uzun Etkili İnsülinler 
 
7. Ultra Hızlı İnsülinler 

 
DİYABETİN KOMPLİKASYONLARI 

 
Diyabetin Akut Komplikasyonları  

 
Düşük kan şekeri (hipoglisemi) : Kan şekeri fazla düştüğünde (çok 
fazla insülin, çok fazla egzersiz ya da yetersiz enerji alımı sonucu) kişi 
normal fonksiyonlarını yapamaz.  
 
Hioglisemi: şekerli meyve suyu, kesme veya toz şeker almakla hızla 
düzelir. 
 
Ketoasidoz: Diyabetik koma da denen ketoasidoz insülin yokluğuna 
bağlı ağır bir durumdur. Esas olarak sıklıkla tip 1 diyabetli kişilerde sık 
görülür. 
  
Laktik asidoz: Laktik asidoz, vücutta laktik asit birikmesidir. Hücreler 
enerji olarak glukoz dışı yakıt kullandıklarında laktik asit yaparlar. Eğer 
çok fazla laktik asit vücutta kalırsa, denge bozulur ve kişi kendini 
rahatsız hissetmeye başlar. Daha az sıklıkta görülen bu durum, esas 
olarak tip 2 diyabetli kişileri etkiler. 



Bakteriyel / fungal (mantar ) enfeksiyonlar: Diyabetli kişiler cilt ve 
tırnaklarda sık olmak üzere tüm organlarda bakteriyel ve fungal 
kaynaklı, enfeksiyonlara daha açık hastalardır. 
 
Diyabetin Kronik Komplikasyonları 
 
Uzun bir süre kan şekerinin yüksek olması, büyük ve küçük damarları 
ve sinirleri tahrip eder. Tahribat hangi organda ise ona ait sorunlar 
görülür. 
  
Kardiyovasküler hastalık : Birçok ülkede, kardiovasküler hastalık ya 
da dolaşım sistemi hastalığı diyabetli kişiler arasında en başta gelen 
ölüm sebebidir. Diyabetli kişilerde kalp hastalığı ya da inme riski 2-5 
kat daha fazladır. Bacaklardaki damarlar da etkilenir ve bu nöropatiyle 
beraber amputasyona yol açabilir. 
 
Retinopati  (Gözlerin hasar görmesi): Yetişkinlerdeki körlük ve 
görme bozukluğunun önde gelen sebebidir. 15 yıl boyunca diyabetik 
olan, şekeri kontrolsüz kişilerin % 2'si kör olurken, % 10'unda ağır 
görme bozukluğu gelişir. 
 
Nefropati (Böbreklerin hasar görmesi): Diyabetli kişiler için büyük 
bir tehdittir. Kontrolsüz tip 1 diyabetli kişilerin % 40'ında 50 yaşına 
geldiklerinde diyaliz ve/veya böbrek nakli gerektirebilecek, ağır böbrek 
hastalığı gelişebilir. 
 
Nöropati (Sinirlerin hasar görmesi): Diyabetli kişilerin en az yarısını 
etkiler. Diyabetik sinir hastalığı, bacaklarda ve ayaklarda duyu kaybına 
yol açabilir ve bu da ayak yarası ve bacak kesilmesi ile (amputasyon) 
sonuçlanabilir. Bacak amputasyonlarında kaza dışı nedenlerin başında 
maalesef diyabet gelmektedir. Diyabetik sinir hastalığı ayrıca 
iktidarsızlığa da yol açabilir. 
 
Diyabetik Ayak: Diyabet sonucunda veya diyabetin neden olduğu 
herhangi bir komplikasyon sonucunda ayak sağlığının bozulmasına 
“diyabetik ayak” denmektedir. Bu sorunlar ayakta hem iyileşmeyen 



ülserlere (yaralara) hem de yapısal kemik ve eklem bozukluklarına yol 
açabilmektedir. Diyabetin kronik komplikasyonları olan periferik 
öropati, periferik arter (damar) hastalığı, ayak travmaları ve 
infeksiyonlar ülserlerin başlıca nedenleridir. Ayrıca motor ve otonom 
kayıplar da ülser gelişiminde katkıda bulunur. 
 
Diyabetik ayak ülserleri üç gruptur; 
 
 Nöropatik (motor, duyu ve otonom liflerinin hasarı ile), 

 İskemik (büyük ve küçük damarların dolaşım bozukluğu ile), 

 Nöro-iskemik (her ikisi birlikte) olarak sınıflandırılır. 

 
Diyabetik ayak gelişiminde risk faktörlerinin bilinmesi ve önlenmesi 
kaçınılmazdır. Diyabetik nöropatiye bağlı olarak ayaklarda en sık 
görülen şikayetler yanma, elektrik çarpması hissi, iğne batması tarzında 
ağrı, karıncalanmadır. Bacak ve ayaklardaki nöropati ilerlediğinde 
özellikle ağrı duyma azalır ve bu durum yaralanmaları kolaylaştırır. 
Bacak ve ayaklardaki büyük ve küçük damarlarda hasar olması da 
dolaşımı bozar ve ağrı, aralıklı topallama (yürümeye başladıktan bir 
süre sonra başlayan ağrı ve buna bağlı topallama), cilt ve tırnaklarda 
sağlıksız görünüm, tırnak kırılmaları, ayaklarda üşüme ve soğukluk, 
bacaklardaki kıllarda dökülme gibi belirtiler görülür 
 
İmpotans (Cinsel güçsüzlük) 
 
Toplumlarda cinsel işlevlerin konuşulmasının bir tabu olarak kabul 
edilmesi nedeniyle diyabetlilerde cinsel işlev bozukluklarının sıklığı 
tam olarak bilinmemekle birlikte, bu sorunların erkek ve kadınlarda 
oldukça sık oldukları bilinmektedir. Yeterli glisemik kontrolün 
sağlanamaması, kan basıncı yüksekliği, hızlanmış ateroskleroz (damar 
sertliği), diyabet komplikasyonlarının varlığı, diyabete eşlik eden 
hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar veya psikolojik nedenler bu 
sorunlara yol açabilir. Cinsel işlev bozuklukları sadece psikolojik 
olmadığı gibi, sadece diyabetin organik komplikasyonlarına da bağlı 
değildir. Evlilik kalitesi, devam etmekte olan depresif belirtiler hem 



diyabetik hem de sağlıklı bireylerde cinsel işlev bozuklukları ile 
ilişkilidir. Bu nedenle mutlaka psikiyatrik değerlendirme gereklidir. 
 

DİYABETLE YAŞAM 
 

Diş Bakımı Önerileri 
 
 Dişlerinizi günde en az 2 kez ve 3’er dk, yumuşak bir diş fırçası ile 

tekniğine uygun şekilde fırçalayınız. 
 

 Dişlerinizi fırçaladıktan sonra günde bir kez tekniğine uygun diş ipi 
kullanarak diş aralarını temizleyiniz.  
 

 Diş fırçasını 3 ayda bir değiştiriniz. 
 

 Her 6 ayda bir diş doktoruna giderek kontrol yaptırınız. 
 

 Diş doktoruna gitmeden önce mutlaka kan şekeri kontrolü yaptırınız. 
 

 İnsülin kullanıyorsanız diş tedavisinden önce dozunda ve zamanında 
yapınız, doz atlamayınız. 
 

Cilt Bakım Önerileri 
 
 Mümkünse her gün veya en azından haftada 2-3 kez ılık su ve asit 

oranı cilt yapısına uygun (ph 5.5) sabun kullanarak banyo yapınız. 
 

 Banyo sırasında tahriş edici uygulamalardan (kese kullanımı vb) 
kaçınınız. 

 
 Banyodan sonra cilt nemli iken mümkünse nemlendirici losyon 

kullanınız. 
 
 Vücuttaki istenmeyen tüylerin temizliğinde yaralanmaya yol 

açabilecek yöntemlerden kaçınınız. (jilet, ve ağda kullanmamak, tüy 
dökücü kremleri tercih etmek) 



 
 Epilasyon ve dövme yaptırma konusunda mutlaka doktora danışınız. 

Cildinizde kesik – çizik oluşmaması için kesici aletleri kullanırken 
dikkatli olunuz, gerekirse eldiven kullanınız. 

 
 Cildinizde yaralanma veya çizik oluşmuşsa ılık sabunlu su ile 

yıkayınız ve steril – temiz malzeme ile kapatınız. 
 
 Cildinizi doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız, mümkünse 

güneş ışınlarından (UV) korunmak için koruma faktörü yüksek 
güneş ürünleri kullanınız. 
 

 Perine bölgesini temiz ve kuru tutunuz, pamuklu iç çamaşırı 
kullanınız ve iç çamaşırınızı her gün değiştiriniz. 
 

 Yaralanma ciddi ise hemen sağlık kuruluşuna başvurunuz, eğer yara 
yada sıyrık bir gün içinde iyileşme belirtisi göstermezse, yada 
yarada ağrı, kızarıklık, ısı artışı gibi enfeksiyon belirtileri varsa 
sağlık kuruluşuna başvurunuz. 

 
Muayenede saptanan riskleri sizde evde takip ediniz ve önerileri 
uygulayınız. 
 
Ayak Bakım Önerileri 
 
 Ayaklarınızı her gün ılık su ile yıkayıp kurulayınız. 

 
 Parmak aralarını özellikle kurulayınız, çünkü ıslak kaldığında 

kolayca mantar enfeksiyonu oluşur. 
 
 Ayaklarınızı yıkayacağınız suyun sıcaklığını dirseğinizle kontrol 

ediniz. Aşırı sıcaklık cildinizde kolayca yanıklara neden olabilir. 
Özellikle his kusuru olan diyabetliler bu konuya daha çok özen 
göstermelidir. 
 



 Ayaklarınızı nemlendirici bir krem ile nemlendiriniz. Ancak bunu 
parmak aralarına uygulamayınız. 

 Ayaklarınızın muayenesini günlük olarak yapınız. Muayenede ayak 
sırtını, parmak aralarını ve ayak tabanını görmelisiniz. Gerekirse 
ayak tabanını görmek için ayna da kullanabilirsiniz. Görme 
sorununuz varsa bir yakınızdan bu konuda yardım isteyiniz. 
 

 Muayene sırasında morluk, kızarıklık, siyahlık, şişlik, kanama, 
akıntı, kabarcık, gibi olağan dışı bir durumla karşılaştığınızda hemen 
doktorunuza haber veriniz. 
 

 Fark ettiğiniz nasırlar için nasır ilacı, nasır bantları vb. 
kullanmayınız. Nasırlarınızı hiçbir koşulda kendiniz kesmeye 
çalışmayınız. 
 

 Ayaklarınıza ponza taşı kullanmayınız. Bu konudaki yakınmalarınız 
için bir uzmandan destek isteyiniz. 

 
 Tırnaklarınızı banyodan sonra yumuşakken kesmeye çalışın. 

Tırnaklar düz kenarlı olarak kesilmelidir. Derin kesmekten 
kaçınmaya çalışınız. Görme sorununuz varsa bir yakınınızdan 
tırnaklarınızı kesmesini isteyiniz. 
 

 Ayaklarınız üşüyor ise ısı kaynaklarına (soba, kalorifer, ısıtıcı vb.) 

yaklaştırmayınız. Isınmak için ısıtıcı kullanmak yerine kalın çorap 

vb. giyiniz. 

 Yere ayakkabısız veya terliksiz basmayınız. Kumsalda yürürken 
mutlaka uygun terlik kullanınız, denize girerken deniz ayakkabısı 
kullanınız. Parmak arası terlik kullanmayınız, arkası kapalı yumuşak 
terlikleri tercih ediniz. 
 

 Ayakkabınızın tabanı ile ayak tabanınız aynı genişlikte, yine burun 
kısmı da geniş olmalıdır. Ayakkabınız ayağınızdan 1 cm daha derin 
olmalıdır. Ayakkabılarınız yüksek ve ince topuklu ya da tamamen 
topuksuz olmamalıdır. 



 Ayakkabılarınızı öğlen saatlerinde satın alınız. Yeni aldığınız 
ayakkabıyı önce evde aralıklarla deneyiniz. 
 

 Diyabetliler için özel ayakkabılar da satılmaktadır. Ayaklarınızda 
şekil bozukluğu varsa ayağınıza uygun özel ayakkabı yaptırınız. 
 

 Ayakkabılarınızı giymeden önce silkeleyiniz. Tabanlığını, astarını 
elinizle kontrol ediniz. Kıvrılmış veya bozulmuş ise değiştiriniz. 
 

 Sentetik çoraplar yerine pamuklu veya yünlü, burunları dikişsiz, 
bilek kısımları sıkı olmayan ve mümkünse açık renk çorapları tercih 
ediniz. Çoraplarınızı günlük olarak değiştiriniz. 
 

 Çorabınız kalın ise ayakkabınızı bağcıklı ve geniş tercih ediniz. 
Gerektiğinde bağcıklarını gevşetebilmelisiniz. 
 

 Ayakkabılarınızın tabanı yabancı cisim batmalarını engelleyebilecek 
malzemeden yapılmış olmalıdır. 
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