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TürkiyeDiyabetVakfı,
Türkiye’de10milyondanfazla
kişiyietkileyendiyabetekarşı
mücadeleetmekamacıyla
Cumhurbaşkanlığıhimayesinde
‘DiyabetiDurduralım’projesini
başlattı.Üçyılsürecek
bilinçlendirmeprojesinin
tanıtımı,Cumhurbaşkanı
AbdullahGülveeşiHayrünnisa
Gül’ünkatılımıyla
ÇankayaKöşkü’ndeyapıldı.

28 Diyabet2020Projesi’ninsonuç
dokümanıolanUlusalDiyabet
Stratejisihazırlandı
36 SGKŞekerÖlçümÇubuklarıyla
İlgiliYanlıştanGeriDöndü
SağlıkBakanlığı'nınpiyasadamevcutbulunankanşeker
sistemleriiçinyaptırdığıverifikasyonveperformans
değerlendirmesitestindengeçen35cihazveonlaraait
stripleringeriödemesiniyapıyor.

42 TürkiyeDiyabetVakfı
UluslarasıDiyabetli
ÖgrencilerİçinGençlik
DegişimProgramı
52 DiyabetteHayatKurtaranSıvı:
İNSÜLİN
İnsülin,vücuttamideninaltında
vearkatarafındabulunan
pankreasadlıorganın,beta
hücrelerindensalgılananbir
hormondur.Buhormon,alınan
karbonhidratlıbesinlerin
sindirilmesisonucundakana
geçenşekerin,kandan
ayrılarakhücreiçinegirmesinivehücretarafından
kullanılmasınısağlar.Hücreler,şekerienerjigereksinimini
karşılamaküzerekullanır.

58 Diyabetin2AdımÖncesi:
TepkiselHipoglisemi

66 GüneHalsizmiBaşlıyorsunuz?
NedeniFibromiyaljiOlabilir

Fibromiyaljisendromuyaygınağrışikayetiilebirlikte,hassas
noktalarınvarlığınıkapsayanbiryakınmalartopluluğudur.
Toplumdasıklığıyüzde1ile5arasındadeğişmektedir.Sıklıkla
kadınlardagörülmekleberaber;herikicinsiveheryaş
grubunuetkileyebilenbirdurumdur.

68 KalpHastalarıdaSağlıklıUçabilir
Sorunsuzatlatılanbirkalpkrizinden(enfarktüs)2-3haftasonrasıuçuşyapılabilir.Eğerkalpkrizisırasındakalpyetmezliği
veyabunabenzersorunlarişekarıştıysa,hastanın6haftalıkbir
süreiçindeuçmamasındafaydavardır.Uçuştanöncekardiyologunhastayıyenidendeğerlendirmesindeveuçuşöncesiefor
testiyapmasındafaydavardır.

74 MeleklerŞehri:Bangkok...

62 DiyabetAnneOlmaya
EngelDeğil
Diyabetliolmanız,bebeğinizin
dediyabetliolacağıanlamına
gelmez,çünküdiyabetbulaşıcı
değildir.Genetikpotansiyeli
vardırancakçokyüksek
değildir.Bunedenlegebe
kalmadanöncekanşekerini
normalsınırlardatutmayı
başarır,gebeliksüresince
doktorkontrolündekalırsanız,
sağlıklıbirgebelikgeçirirve
sağlıklıbirbebekdünyaya
getirebilirsiniz.

BaşkentBangkok,Thailanddilinde‘MeleklerŞehri’anlamına
geliyor.Adımınızıattığınızandafarklıbiryerdeolduğunuzu
hissediyorsunuz.Bangkok’tasınız…Buradahembiryabancı,
hemdeşehrinbirparçasısınız.Bangkokiçin“Doğunun
Venediği”diyorlar.GerçektendeChaoPhrayaNehrineaçılan
yüzlercekanalşehrinhayatdamarları.Kanallardavenehirde
gezintiiçinçeşitlialternatiflervar.

80 KültürSanat

ED‹TÖRDEN
İşimizYeniBaşlıyor
ILLAR sanki adım-adım ilerliyor.
Amadönüpbakıyorsunuzki,epey
mesafe almışsınız. Diyabetle ilgili
gelişmelerikastediyorum.
TürkDiyabetVakfı’nınkuruluşçalışmalarınıhatırlıyorum.
Prof.M.TemelYılmaz,“Birvakıfkuruyoruz
İsmetAğabey,tıpalemidışındandaseninkurucu
üyeolmanıistiyoruz,seniniçinbirsakıncasıvar
mı?” diyesormuştu.
KızımınTip-1Diyabetolmasıylabirlikteailece
girdiğimizkaranlıktüneldenhiçolmazsaaydınlık
oluklarıaçanbugençhekiminönerisibenibiraz
ürkütmüştü:
“BenneanlarımbuişlerdenTemelHoca?”
Sonradüşündümki,ŞekerHastalığıolarakbilinenDiyabetin,özellikleçocuklaraçısındantüm
aileyiilgilendirenbiryönüvardı.Çocuğunuzeğer
diyabetolmuşsa,tümhanehalkınıkabusgibisarıyordu.Neçocuğunuztekbaşınabununüstesindengelebilirdi,neaileninisteğinegörebumücadeleyeterliolabilirdi;birlikteeğitim,birlikteöğrenmeveyinebirliktemücadelegerekiyordu.
Nekadarbilinçliolabiliyorsanız,işinuzmanlarıylanekadaraynıdilikonuşabiliyorveortakhareketedebiliyorsanız,hastalığınelindeezilmekten
de o denli kolay kurtuluyorsunuz. “Diyabetle
GüzelYaşam”olanaklarınaancakbuşekildekavuşabiliyorsunuz.
Meşakkatlibiryol.Engebelibiryolamasonundamümkünolabildiğinigörüyorsunuz.
Gençbiridealistkadronunarasındadiyabetli
ailelerdengelentektemsilciolarakyolakoyulduk.
Sıfırdanbaşlayıpbiryerlerenasıltırmanılırmış,işte
benbunaTürkDiyabetVakfıetkinlikleriiletanık
oldum.Bumücadeleyekendiolanaklarımlakatkıvermeyeçalıştım.
Düngibigözümünönünde;KuzeyKıbrıs’taki“DiyabetleGüzelYaşamKampı” tümolanaksızlıklararağmenönümüzdeyeniufuklaraçmıştı.Oküçükçocuklarınadayagiderkenbitkinve
küskünolanbakışları,“Aaabizmeğeryalnızdeğilmişiz.Meğerbuiştebirliktemutluolmaola-

Y

İsmet
SOLAK

naklarıdavarmış,arkadaşlıkvedostlukkurma
olanaklarıdavarmış” diyebilenumutdolubirgeleceğedönüşmüştü.
SonrasındaMarmarisKampı,İznikKamplarıfalanderkenyurtçapındaetkinlergeldi.
Hele, tüm imkansızlıklara rağmen gerçekleştirilenGAPDİABtaramasıvarya,bencedillere
destanbirmilattırbufaaliyet.OgünekadarTürkiye’deortalamayüzde3-4sanılandiyabetlioranı,buyöredeyüzde7civarındaçıkıncasorunun
nedenlihayatiolduğunucümlealemegöstermiş
oldu.KuzeyKıbrıs’tabuoranyüzde14’lereuzanıyordu.
Vegiderekbütünülkede,diyabetlioranıkatlanarakartıyordu.
GeçenayÇankayaKöşkü’ndedüzenlenenetkinlikteresmidillerdenaçıklandıki,buorançığgibi
artıyor.Yüzde14,gelecekyılbelkiyüzde20,sonradayüzde25falanolabilir.
TürkDiyabetVakfıöncülüğündekietkinliğe
CumhurbaşkanıAbdullahGülveeşiHayrünissa
Gül ileHükümetüyeleri,özellikleSağlıkBakanlığıdasahipçıktılar.
Hemdeformaliteolarakdeğil,bilinçlibirşekildesahipçıktılar.
YıllaröncedöneminCumhurbaşkanıSüleymanDemirel busahiplenmeninyolunuaçmıştı.
DevletodönemdeözellikleTip-1Diyabetlilerebazı
haklar sağlamıştı. Rahmetli Başbakan Bülent
Ecevit’indebukonudakiçabalarınıdaaslaunutamam.
Çankaya’daki “Diyabeti Durduralım” ana
başlıklıtoplantıyıizlerken,yurdundörtbiryanındangelenTürkDiyabetVakfıyöneticilerinigörerekgururduydum.Nasıldaçoğalmışız!
KeşkerahmetliAbdülkadirYücelman ağabeyimdebugelişmelerigörebilseydi.Nekadar
memnunolurdubilemezsiniz.Işıkiçindeyatsın!
Yıllargeçiyor.Çabalarımızartıyorama,diyabetlilerinsayısıdahadahızlıartıyor.Buyüzdenişimizyenibaşlıyor.Hadiarkadaşlar,durmak
yok.
Dahahızlı,dahahızlı.

GAZETECİGÖZÜYLE
Tatlısinyallerim
bozuldu
Füsun
ÖZBİLGEN

Artıknepastayiyorum,nede
tatlı..Baklavalar,kekler,şekerli
bisküviler,krakerler,şekerler,
çikolatalar..Hepsiniunuttum.
Pastaneraflarındasergilenenomuhteşem
görünümlükremalıpastave
şekerlemelerdengelenkışkırtıcısinyalleri
beynimtehlikevealarmsinyallerine
dönüştürmeyebaşladı.Üstelikbunubir
gecedebaşardı.Nasılolduğunuanlatayım.

Y

BirakşamTVekranlarında,artıkülkemizde
şekeryerinekullanılmaktaolanmısır
şurubundanüretilennişastabazlımacunu
gördüm.Şekerpancarındanüretilen
şekerlerdençokdahaucuzolduğuiçin
şekerligıdalarabumacunkıvamındaki
iğrençsaydamnesnedenkatıştırılıyormuş.
Bunlaraithalizniverilmiş..Bumide
bulandırıcıgörünümlünesnenin,şekertadı
ileyediğimiztümşekerligıdalardayer
aldığınıuzmanlaranlattı.Süreklireklamları
yapılanveçocuklarınbolboltükettiği,
yaldızlıambalajlardasatılançikolatave
şekerlemelerdedebuzararlıvepisnesne,
şekerniyetinekullanılıyormuş.
Avrupa’nınkullanımınıyasakladığıyüksek
oranlardaekleniyormuşmacunlarsatın

aldığımızşekerligıdalara.Bumacungibi
nesneyibiruzmanTVekranlarından
gösterdidenasılkandırıldığımızıanladık.
İşteogecebeynimdekinöronlar,şekerli
gıdalardangelenkışkırtıcısinyalleri
bozuvermiş.Artıkneredebirşekerligıda,
çikolata,tatlıveyapastagörsem,sinyaller
beynimdemidebulandırıcıalarma
dönüşüyor.
Benibukötüvezararlı,kanserojen
beslenmedenbirTVprogramıkurtardı.
Diyabetliçocuklarzatenokötüşekerli
nesneleriyemiyorlar.Budaonlarınşansı.
Peki,diyabetliolmayançocuklarıbuzehirli
tutkalgörünümlüşekertadıveren
kanserojenmacundankimkoruyacak?
Yöneticilerizinverdiğinegöre,dikkatetmek
görevianneleredüşüyor.Buçağda
aldatanadurdenilemiyor.“Akıllıolun
aldanmayın”diyorlar.Birileribizikorurdiye
düşünmeyin,önleminizialın,şekerliadı
altındasatılangıdalarıtüketmeyin.
Canımşekerlibirşeyleriçokistiyorsataze
meyveyadakuruerik,incirgibidoğal
şekerligıdayiyorumİçineşeker
karıştırılmamışgıdalarçokdahagüzelmiş.
Bunudadeneyereköğrenmişoldum.

GÜNCEL

MS’eKarşı
Tedavide
İyimserİlaç

ÇağınHastalığıDiyabezite
Diyabezite;sıklığı,sıklığınınhızlaartmasıveyolaçtığıölümcülhastalıklarnedeniyle“çağınvebası”
olarakkabuledilmektedir.DünyaSağlıkÖrgütüdiyabeziteyiyaygınlığıveöneminedeniyleçok
önemlibirhalksorunuolaraktanımlanmaktadır.Tümbilimselveriler,diyabetsıklığınınkorkutucu
artışındaobeziteninyaygınlaşmasınınbaşlıcasorumluolduğugerçeğinidoğrulamaktadır.Buayrılmazikili,diyabetveobezite;diyabeziteadıilebirleştirilmelerinihaklıçıkarırbiçimdebirbirine
paralelşekildeyaygınlaşmaktadır.Diyabeziteinsansağlığınıtehditetmekte,başkahastalıkvesakatlıklarayolaçarakyaşamkalitesinibozmaktaveölümlerenedenolarakinsanömrünükısaltmaktadır.
Dünyanınenönemlisağlıksorunlarındanbiriolandiyabeziteyüzünden,hükümetlerinsağlıkharcamalarıciddişekildeartmaktadır.Avrupaülkelerinde;ağızyoluilealınanilaçkullanmaktaolan
sorunsuzbirdiyabethastasınınyıllıktedavimaliyeti400Euroiken,böbrek,gözvekalphastalıklarıilekomplikeolmuşbirdiyabethastasındatedavimaliyetiyıllık6000–8000Euro’yaulaşmaktadır.Sağlıkbütçelerininbuartışlarladiyabeziteveyolaçtığısağlıksorunlarınıfinanseetmesi,
önümüzdekiyıllardamümküngörülmemektedir.Budurumgelecekteobezitevediyabetinyani
diyabeziteningiderekdahadaönemlibirsorunolacağıanlamınagelmektedir.Bunedenletüm
dünyadaobezitevediyabetilesavaşyollarıtartışılmaktaveobeziteninönlenmesineyönelikkampanyalaryürütülmektedir.Obezitevediyabetlemücadeleedilmesivediyabeziteninönlenmesi,
dahasağlıklıbirtoplumiçinkaçınılmazdır.

GlutensizGıdaGeri
ÖdemelerindeKarmaşa

10 DiyabetveYaşam

İsviçre’debilimadamları,MultiplSkleroz
(MS)hastalığınınarkasındaki“iticigüç”
görevindebulunanGM-CSFisimlikimyasalıyokedecekilaçgeliştirdi.
ZürihÜniversitesi’ndekiaraştırmadaGMCSFbağışıklıksistemikimyasalının,dünyaçapında2.5milyondanfazlainsanıetkileyenhastalığanedenolduğugörüldü.
UzmanlarınMS’ebenzerbirhastalıktan
muzdaripfarelerdetestettiğiilaçdatam
dabukimyasalıyoketmedeetkigösterdi.
Burk-hard Becher sonuçtan “iyimser”
olduklarınıaçıkladı.AraştırmadaNature
ImmunologyDergisi’ndeyayınlandı.

SosyalGüvenlikKurumu(SGK),reçeteylesadeceeczanelerdenglutensizunveunlumamulalabilençölyakhastalarıiçinreçeteveeczanezorunluluğunukaldırdı.Yeniuygulayama
göre,hastalarınyaşgruplarınagörebelirlenenürünbedellerininhesaplarınayatırılacağıbildirildi.DHA’nınhaberinegöre,Uygulama’insaniamakaygıverici’,ödemelerise’yetersiz’
bulundu.Prof.Dr.SemaAydoğdu,"Hastanınürünlerireçeteylealması,doktorlarıylasürekli
diyaloghalindeolmasınısağlıyordu.Şimdibukalktı.UygulamaAvrupai,amabizimtoplumumuziçinçokerkenveriskli"dedi.Ömürboyuglutensiz(buğday,arpa,çavdar,yulafta
bulunanbirtürprotein)beslenmeyigerektirentekgıdaalerjisiolançölyakhastalığındatedaviyardımlarıkonusundaSGK,sonbiryıliçerisindedeğişiklikleregitti.SGKönceglutensiz
unveürünlerindehastalarınihtiyaçlarınıyaşlaragörekilogrambazındabelirledi.SGK,daha
sonrabunuparayaçevirdi.Böyleceçölyakhastalarıunyerineparasınıaldı.

Antienflamatuvarlar
Antidepresanın
EtkisiniAzaltıyor
AmerikanBilimlerAkademisinin(PNAS)dergisinde
yayımlananvefarelerüzerindeyapılanaraştırma,antienflamatuarların antidepresanların etkisini azaltabileceğiniortayakoydu.
Amerikalıbilimadamları,sadeceantidepresanverilenfarelerindepresyonveendişetedavisinin,antidepresanveantienflamatuarilaçlarverilenfarelerden"dahabaşarılı"olduğunugördü.
AspirinyadaAdvilgibiantienflamatuarlarlabirlikteProzacgibiantidepresanlarkullananhastalardadaantidepresanlarınetkisininazaldığıbelirlendi.
Araştırmacılar,tedaviyehemantienflamatuarhemdeantidepresaniçenlerinyaklaşıkyüzde40,
sadeceantidepresaniçenlerinyüzde54cevapverdiğinibelirtti.

Laboratuvarda
İnsanKalbiÜretildi
Tıpdünyası,çokönemlibirvirajıaldıveABD’ninMinnesotaÜniversitesi'nde,laboratuarda
insankalbiüretildi.Gelişmeninkalpnakliameliyatıiçinsıradabekleyenyüzbinlercekişiyikurtarabileceğibelirtiliyor.Ancakbunabenzerhergelişmedeolduğugibi,birsürebeklemekgerekiyor.
OrgannaklindedevbiradımolaraknitelendirilebilecekgelişmeninhaberiAmerikaBirleşik
Devletleri'ndengeldi.MinnesotaÜniversitesi'ndelaboratuarortamındainsankalbiüretildi.
Şimdilikhenüzkalpüzerineçalışmalaryapılsadakaraciğer,akciğerveböbrekgibiorganların
dasıradaolduğunaişaretediliyor.
MinnesotaÜniversitesi'ndenProf.Dr.DorisTaylor,"Buaslındaherhangibirorganıyapabileceğimizfikriniortayaçıkarıyor.İlketaptakalpüzerineodaklandıkamaumudumuz,sizinihtiyacınızvarsabizyapabiliriznoktasınagelmek"diyekonuştu.
Açıklamayagöre,ölmüşkişilerdenalınankalplerdenkashücreleriarındırıldı.Geriye"hayalet
kalp"olarakadlandırılansertproteiniskeletbırakıldı,canlıkökhücreleriiştebuiskeletlereenjekteedildi.Hücreleriskeleteyapışarakbaşarılıbirşekildekalphücrelerinedönüşmeyebaşladı.
Bualandakiçalışmalarıylatanınan,üniversiteninrejeneratif
uzmanlarındanProf.Doris
Taylor,kalplerinbüyümeye
başladığını,birkaçhaftaiçerisindenormalbirkalpgibiatacaklarınıbelirtiyor.
Herşeyiyleçalışanbirkalp
oluşturmanınönündehala
bazıengellerolduğunuifade
edenuzmanlaragöre,gelecektenakiliçinkullanılabilecekorganlarüretilebilecek.

Alzheimer’a
10YılErkenTeşhis
Günümüzün en büyük sorunlarından
olanAlzheimerhastalığınınilkaşamalarındateşhisiyolundaönemlibiradımatıldı.ABD’deMassachusettsGeneralHastanesiveRushÜniversitesiTıpMerkezi
tarafındanyapılanbiraraştırmadabeynin
Alzheimer’dan etkilenen bölgelerinde
hastalıktan 10 yıl kadar önce daralma
meydanageldiğinibelirledi.Beyninhafızaylailgilikorteksbölgesiçokinceolan
kişilerdiğerlerinegöreüçkatdahafazla
risktaşıyor.Hastalığınerkenteşhisiyeni
tedavilerintestedilmesiiçinbüyükönem
taşıyor.Araştırmacılarbeyintaramasıyoluyladaralmayıhastalığınhiçbirsemptomugörülmedensaptadıklarınıaçıkladı.

ParfümAstımı
Tetikleyebilir
Astımhastalığındakiartışadikkatçeken
uzmanlar,parfümünalerjikbünyelilerde
olumsuz etki yapabileceğini belirtiyor.
Özelliklekeskinkokuluparfümlerastımı
tetikleyebiliyor.
Astımayolaçanpekçoknedenolduğuna,yazmevsimineyaklaştığımızşugünlerdeiseözelliklekadınlardaparfümkullanımıarttığınadadikkatçekenGöğüs
HastalıklarıUzmanıDr.NurKaşkır,“Bir
parfümonlarca,hattayüzlerceçeşituçucu organik madde yayıyor. Bunlardan
çoğugüvenlesolunsadabazılarıastımı
tetikleyebiliyor.Bunedenlekişilerkendilerindeveastımlıçocuklarındasemptom
artışınanedenolabilenparfümlerkonusundatitizdavranmalı.Aynızamandaçocukbakıcılarınınkullandığıparfümlerede
dikkat etmeliler” uyarısında bulunuyor.
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GÜNCEL

Sanalortam
KişilikBozukluğuYapıyor
CumhuriyetÜniversitesi(CÜ)TıpFakültesiPsikiyatriAnaBilimDalıBaşkanıProf.Dr.Orhan
Doğan,teknolojikürünlerinamacınauygunbiçimdekullanıldığızamançokyararlıvevazgeçilmezaraçlarolduğunu,aksihaldekullanıldığındakişiliksorunlarına,yalnızlığa,depresyona,iletişimveinsanilişkileribozukluklarınayolaçabildiğinisöyledi.
Türkiye'deözelliklesosyalpaylaşımsitelerinin
aşırıkullanıldığınıbelirtenDoğan,şunlarısöyledi:''Türkiye'debusiteleryaanlamsızgeyik
muhabbetlerineyadaçöpçatansitelerinedönüşmüşdurumda.Gençlermaalesefhiçkonuşmadan, sesini duymadan, yüzünü görmeden, duygularını bilmeden karşılarındakiylesürekliyazışıyorlar.Budakişiyigerçek
dünyadankoparabilir.Sanal dünyaya geçen
birkişidedeözellikle
gördüğümüzyalnızlık,
topluma uyum sağlayamama, içine kapanma, gerçek dünyadan
kopma,depresyonveağır
ruhsalbozukluklargörülebilir.
İnternetgenelliklebilgiyeulaşmak
içindeğil,cinseliçeriklisiteleriçinkullanılıyor.''
Sosyal payla-

şımsitelerininolumsuzörneklerindenbirineson
olaraküniversiteöğrencisigençbirkızınadınaaçılanpaylaşımsitesihesaplarıyüzünden
intiharakalkışmasınıörnekgösterenDoğan,
''Gençkız,arkadaşlarınınuyarısıüzerinekendiadınaaçılansayfalarıgörünceintiharakalkışıyor.Arkadaşlarınamesajataraksözkonusu
sayfalarlakendisininhiçbirilgisiolmadığınıbelirterekcanınakıymakistemiş.Buolayülkemizdekipaylaşımsitelerikullanımınınneboyuttaolduğununensonörneği''diyekonuştu.
Paylaşımsiteleriniaşırıveamaçdışıkullananları
genelliklekendinegüvenmeyen,gerçekdünyadainsanilişkilerindebaşarılıolamayankişiler
olaraktanımlayanDoğan,bukesiminbirbölümünündekişilikyönündensorunluolduğunu
ifadeetti.

ÇinlilerHIVAşısındaİkinciAşamada
Çinliyetkililer,AIDShastalığınanedenolanHIVaşıçalışmalarındailkaşamanınkliniktestlerinin
başarıylasonuçlandığınıvebirkaçayiçerisindeikinciaşamayageçileceğinibildirdi.
ChinaDailygazetesininhaberinegöre,MilliAIDSKontrolveÖnleme
MerkeziuzmanlarındanŞaoYiming,Milliİlaçİdaresitarafındanonaylananikinciaşamanın3-4ayiçerisindebaşlayacağınıaçıkladı.
HIVaşısıçalışmaları,Çin'in11.BeşYıllıkKalkınmaPlanı(2006-2010)
çerçevesindeülkenin16temelbilimveteknolojiprojelerindenbirikabuledilmişti.
Genelolarakbulaşıcıbirhastalığınaşısıyapılırken,aşınınsağlıklıinsanlardakietkisinibelirlemekiçin3aşamadanoluşankliniktestlerigeçmesigerekiyor.Busayedeenfeksiyonriskinemaruzkalaninsanlarve
yüksekriskgruplarıüzerindekietkisinideğerlendirmeimkânıbulunuyor.
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Belfıtığına
GöbekEstetiği
Karın bölgesindeki fazla yağlar omurgalarabinenyüküartırdığıiçinbelfıtığı
oluşumukolaylaşıyor.Estetikameliyatla
karınbölgesindekiyağlarınvesarkanderininalınmasıiseburiskiazaltıyor.
EstetikvePlastikCerrahiUzmanıOp.Dr.
ZekeriyaKul,“Sonyıllardabeyincerrahivefiziktedaviuzmanları,belvesırtağrısından şikâyeti olan birçok hastayı
plastik cerrahlara yönlendiriyor. Yapılanestetikameliyatlakarınbölgesindeki yağların ve sarkan derinin alınması
hembelfıtığıoluşumunuengelliyorhem
deküçükfıtıklarınoluşturduğuşikâyetleryükortadankalkıncakendiliğinden
kayboluyor, ağrılar son buluyor” dedi.
Omurgalarınesnekliğinisağlayanvebir
türdestekgörevigörendisklerinaşırıbaskıya maruz kaldıklarında fıtık oluşturduklarınısöyledi.Özelliklekarınbölgesindetoplananaşırıkilovesarkmaların
omurlarüzerinebaskıyaptığını,aynızamanda öne doğru çekme hareketiyle
omurlarınduruşunudeğiştirdiğiniifade
edenZekeriyaKul,“Omurgalarabinen
yükveçekmeetkisibelfıtığıoluşumunu
kolaylaştırıyor”diyekonuştu.

HerDörtKişidenBirininHastalığıAlerjik
TürkiyeUlusalAlerjiveKlinikİmmünolojiDerneği'nce, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'dedealerjikhastalıklarıngörülmesıklığının
giderekarttığı,verilerin,toplumdaher4kişiden
1'ininalerjikhastalıklardanetkilendiğinigösterdiğinibildirildi.
TürkiyeUlusalAlerjiveKlinikİmmünolojiDerneğiYönetimKurulu,4-10NisanarasındakutlananDünyaAlerjiHaftasınedeniyleyazılıbir
açıklamayaptı.Alerjikhastalıklarınçoğunluklakronikhastalıklarolduğu,diğerkronikhastalıklardanfarklıolarakdahaazölümcülseyrettiğibelirtilenaçıklamada,“Tümdünyadaolduğugibiülkemizdedealerjikhastalıklarıngörülmesıklığıgiderekartmaktadır.Veriler,toplumumuzdaher4kişiden1'ininalerjikhastalıklardanetkilendiğinigöstermektedir”denildi.

Alerjikhastalıkların,hemgenetikhemdeçevreselfaktörlerinortaklaşaetkileşimiileoluştuğu,
buhastalığıngörülmesıklığındakiartışın,modernyaşamıngetirdiğiyenialışkanlıkvetu-

tumlarileilgiliolduğuifadeedilenaçıklamada,
bu artışın özellikle çocukluk yaş grubunda
dahabelirginolduğunadikkatçekildi.Astım,
alerjiknezle,ürtiker(kurdeşen,dabaz),anafilaksi(allerjikşok),atopikdermatit(alerjikegzema),besin,ilaç,böcekalerjilerininalerjikhastalıklarolduğubelirtilenaçıklamada,şunlaraişaretedildi:
“Alerjikhastalıklarıntümü,yaşamkalitesineolan
olumsuzetkilerivesosyoekonomikyüklerinedeniileönemlibirsağlıksorunuolarakkabul
edilmektedir.Takipvetedavilerinde,hekimve
hasta-aileeğitimininönemibüyüktür.Bugrup
hastalıklar çoğunlukla sağlık hizmet ve sistemlerininyetersizliğinebağlıolarak,alternatif
vetamamlayıcıtedavilerinenfazlakullanıldığı
alanlardanbiriolarakkarşımızaçıkmaktadır.”

NefesleKanserTeşhisi

İsrailTeknolojiEnstitüsü'nünaraştırmalarısonucunda,kanserteşhisindekullanılabileceknefestesti,gerçekolmayabiradımdahayaklaştı.
Araştırmacılar,akciğer,beyinyadaboyunkanserihastalarınınnefesindekikimyasallarıteşhisedebilecekbir"elektronikburun"üretti.
Ancaknefestestininhastanelerdekullanıla-

bilecekhalegelmesiiçinuzunsüredahaaraştırmayapılmasıgerektiğibelirtiliyor.İsrailTeknolojiEnstitüsütarafındanyapılanveİngiltere'dekiJournalofCancer'dayayımlananaraştırmaya80gönüllükatıldı.Bukişilerden22'sindeçeşitlibaşveboyunkanserleri,24'ündeakciğerkanserivardı.Kalan36gönüllüisesağlıklıbireylerdi.Prototipnefestesti,nefestekanserbelirtilerinitestetmekiçinkimyasalbiryöntemkullanıyor.Butestinbirgünmuayenehanelerdehızlıteşhisyapılabilmesindekullanılabileceğiumuluyor.AraştırmayıyürütenprofesörHossamHaick,"Başveboyunkanserleriniteşhisteyeniyöntemlerbulunmasıgerek,

çünkübuhastalıklarınteşhisioldukçakarmaşık
veözeltestlergerektiriyor"dedi.İngiltere'deki
Kanser Araştırması Vakfı'ndan (Cancer ResearchUK)DoktorLesleyWalkerda,başarılıbirtedaviiçinhastalığınmümkünolanenkısa
süredeteşhisedilmesininçokönemliolduğunu
söyledi. Walker, "Bu ilginç ön bulgular, genellikleileriaşamalardateşhisedilenbaşveboyunkanserlerineyönelikbirnefestestigeliştirilmesiaçısındanolumlu"dediveekledi"Ancakbununçokerkenaşamadakiçokküçük
biraraştırmaolduğunubelirtmeklazım.Dolayısıyla,hastanelerdekullanılmasıiçinhastalarladahafazlaaraştırmayapılmasışart."

EvlilikDahaKaliteliUyutuyor!
Mutluluk iyi uykuyla doğrudan ilişkili. Araştırmalaragöre,evlilerinaynıyaştakibekarveevli
olmayanlaragöreuykukalitesidahaiyi.Evlibireyler,aynıyaştakibekarveevliolmayanlaragöre
dahaiyiuykukalitesinesahip.Mutlulukiyibiruykuyladoğrudanilişkili.Ayrıcaseksuykukalitesinikesinlikleartıranbirfaktör.Diğertaraftan
uykuşikayetleriolanlarınaynışekildecinselha-

yatlarınındakalitesizolduğugözlemleniyor.
Tüm egzersizleri uyku kalitesini pekiştirdiği
araştırmalarlaortayaçıkmış.Ancakegzersizlerinyatmadan3-4saatöncetamamlanmışolması
gerekiyor.Egzersizyapmak,vücudumuzuniç
sıcaklığınıartırdığındanuykudanhemenönce
yapıldığıtakdirdeuykukalitesinindüşmesineyol
açıyor.
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SORUCEVAP

D‹YABETLENASILYAŞANIR?
Doç.Dr.SerpilSalman
Dyt.NeslihanKoyunoğlu

Altmış sekiz yaşındayım. Yalnız yaşıyorum. Bu nedenle
doktoruma çok düzenligidemiyorum.Bazen5-6ayı
buluyor.Arasıraaçkarnınave
tokkarnınaşekerölçümüyapıyorum, iyi gidiyor. Başka yapmamgerekenbirşeyvarmı?

S

C

Kan şekeri iyi seyreden,tip2diyabetlibir
kişiiçin5-6aylıkdoktorvizitisıklığıçokkötü
değil.Fakatkanşekerinizindışında
dikkat etmeniz gereken birkaç
faktördahavar.Önceliklezaman
zamantartılarakkilonuzukontrol
altında tuttuğunuzdan emin olmalısınız.Ayrıcadüzenliolaraktansiyon ölçümü yapmalısınız. Halsizlik,çoksuiçme,sıkidraryapma,ağızkuruluğu,ayaklardauyuşma, idrar yaparken yanma hissi
gibi yakınmalarınız olduğu takdirdevakitkaybetmedenbirsağlıkkuruluşunabaşvurmalısınız.
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Yağsızbeslenmenin
önemli olduğu hep
söyleniyor. Satüre
yağlarıaztüketin,ansatüreyağlarıtercihedindiyorlar.Buyağlarınasılayırabilirim?
Hangiyağıtercihetmeliyim?

S

Yağ içeren tüm besinlerdoymuş(sature),
monoansature (tekli
doymamış)vepoliansature(çokludoymamış)yağların
hepsinibünyesindebulundurur.
Fark, yağ içerisindeki oranlarındadır.Örneğinkırmızıetiledeniz
ürünlerini kıyaslayacak olursak,
kırmızı et doymuş yağ asitlerini
dahafazlaiçerirken,denizürünleri
çoklu doymamış yağ asitlerini
dahafazlabünyesindetutar.
Satüreyağasitleri,odasıcaklığında
katıdurumdaolanyağlardır.Butür
yağlar hayvansal kaynaklı gıdalardaağırlıklıbulunur.Satüreyağlarkankolesteroldüzeyiniziartırarakkalpvedamarhastalıklarıyö-

C

C

nündenriskoluştururlar.
Monoansatüreyağasitleri,odaısısındasıvıhaldebulunurlar.Zeytinyağı,fıstıkvefındıkyağı,kanola yağı monoansatüre yağdan
zengindir.Monoansatüreyağlartotalkolesteroldüzeyinindüşmesine yardımcı olur, iyi kolesterol
olarakadlandırdığımızHDLüzerineetkisiyoktur,trigliseriddüzeyinidüşürebilir.Poliansatüreyağ
asitlerideodaısındasıvıhaldedir.
Mısır yağı, soya yağı, ayçiçeği
yağı,pamukyağıbugruptandır.
Totalkolesteroldüzeyinidüşürür
ancakHDLüzerinededüşürücü
(dolayısıileolumsuz)etkisiolabilen yağ grubudur. Margarinler
sıvıyağdaneldeedilirveyapısıdeğiştirilerekdoymuşhalegetirilirler.
Margarininsertlikderecesidaha
çokdoyurulduğunugösterir.

Yaşlılığınkendisikısa
süreli hafızada zayıflamayanedenolabilir.
Yani eski hadiseleri
hatırlamaktazorlanmaolmazama
yenilerihatırlamadaazalmaolabilir.Yüksekkanşekeridüzeyleriya
dasıkhipoglisemibuproblemibelirginleştirebilir.Bunedenlekanşekerikontrolünüzüniyiolmasıönemlidir.Hafızanızıgüçlütutmakiçin
bulmacaçözmenin,strançyada
scrabblegibioyunlaroynamanın
yararını görürsünüz. Bir enstrümançalmakyadayabancıdilöğrenmekgibihafızanızıvedüşünme
sisteminizihareketlendirecekyeni
ilgialanlarıdaoldukçafaydalıdır.
Öğrenirkengençliğinizdekikadar
hızlıvebaşarılıolamayabilirsiniz.Bu
siziyıldırmamalı.Zamanlahafızanızıngüçlendiğinifarkedeceksiniz.

Yaşlıyım. Son zamanlarda unutkanlığım arttı. Diyabet
unutkanlıkyaparmı?

Egzersizin diyabet
tedavisinde çok
önemli olduğu hep
söylenir. Ben tip 1

S

S

diyabetliyimvedüzenliegzersiz
yapıyorum.Gebekalmayıplanlıyorum.Gebelikesnasındaegzersizyapmalımıyım?
Gebelikte de egzersiz öneriyoruz. Fakat
yoğun ve zorlayıcı
olanlarıdeğil,yürüyüş,
yüzme,kolegzersizlerigibidaha
hafifegzersizleritercihetmelisiniz.
Egzersiz esnasında hipoglisemi
(kan şekeri düşüklüğü), vajinal
kanama, nefes darlığı, baş dönmesi,başağrısı,göğüsağrısı,kas
güçsüzlüğü,eklemağrısı-şişliği,karın bölgesinde kramp gelişirse
egzersizinizihemenbırakmalısınız.
Ayrıcaerkendoğumriski,bebek
hareketlerinde azalma gibi sorunlarıolangebeleregzersizyapmamalılar.Eniyisigebeliksürecinizdegebeliğinizinseyrivegebelikhaftanızagörediyabetinizivegebeliğiniziizleyenhekimlerledurumunuzukonuşupyapabileceğiniz
egzersizlere karar vermek olacaktır.

C

Çokuğraşmamarağmenbirtürlüistediğim kan şekeri sonuçlarınaulaşamıyorum.Neredehatayaptığımıanlayamıyorum. Bazen hiçbir zamanşekeriminiyigitmeyeceği
hissine kapılıyorum, o zaman
moralimbozuluyor.Bananetavsiyeedersiniz?

S

Öncelikle kendinize
gerçekçihedeflerkoymalısınız.Eğerabartılı hedeflerle yola çıkarsanız, istediğiniz sonuca ulaşamazsınız. Önce iyiyi hedefleyin,sonradahaiyisineulaşmaya
çalışın. “Mükemmel, iyinin düşmanıdır”sözübudurumuözetliyor.
Problem çözümünde dört aşa-

C

malıbiryolönerilmektedir.Önce
problemintespitedilmesi,ardındançözümseçeneklerininbelirlenmesi,sonraenümitvericiolanınseçilerekuygulamayakonulmasıvesonolarakproblemçözülenedek,yapılanuygulamanın
sonuçlarınıtakipederekgereğinde diğer yöntemlerden yardım
alınması.Budüşüncesisteminidikkatealarak,diyabetekibinizinde
yardımı ile diyabetle yaşamınızı
dahaiyihalegetirebilirsiniz.
Örneğininsülinkullananbirkişininkanşekeriinişliçıkışlıseyrediyorsa,ilkhedefaşırıdüşüklükleri(hipoglisemi)önlemekolma-

lıdır.Çünküböylebirkişide,kan
şekeriyükseklikleri(veyaenazındanbunlarınbirkısmı),hipoglisemiyecevapolarakgelişir.Bu
tespitten sonra kan şekerinin
düşme nedenleri gözden geçirilmelivebunlarailişkinçözümseçenekleribelirlenmelidir.İnsülin
doz fazlalığı, yanlış enjeksiyon
biçimi,öğünatlamakyadaöğündeazmiktardayemek,egzersiz,
eşlikedenböbrekyetersizliğivb
hastalıklargibibirçoknedenkan
şekeridüşüklüğünenedenolabilir. Örneğin egzersiz sonrası
kanşekeridüşüklüğünündaha
belirginolduğudüşünülüyorsaçö-

zümolaraköncebeslenmedüzeniyenidengözdengeçirilebilir,
budeğişiklikyeterlidüzelmesağlamıyorsaegzersizöncesindeyapılaninsülindozuazaltılabilir(Ya
datamtersineöncedozazaltılıp
buyöntemleyeterlisonuçalınamazsaekbesinverilebilir).Yapılandeğişikliklerinsonuçlarınıizlemekhemmevcutprobleminçözümühemdeyeniproblemlerin
gelişiminin önlenmesi bakımındançokönemlidir. Lütfenümitsizliğekapılmayınveyardımaihtiyaç duyduğunuzda bize yazmaktanyadadiyabetekibinizedanışmaktançekinmeyin.
DiyabetveYaşam

15

KAPAK

“DiyabetiDurduralımProjesi”

TürkiyeDiyabetVakfı,Türkiye’de10milyondanfazlakişiyietkileyen
diyabetekarşımücadeleetmekamacıylaCumhurbaşkanlığı
himayesinde‘DiyabetiDurduralım’projesinibaşlattı.
Üçyılsürecekbilinçlendirmeprojesinintanıtımı,Cumhurbaşkanı
AbdullahGülveeşiHayrünnisaGül’ünkatılımıyla
ÇankayaKöşkü’ndeyapıldı.
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ünya Sağlık Örgütü’nün ‘salgın’
olaraknitelendirdiğidiyabetekarşımücadelesiniuzunyıllardırhem
ulusal hem de uluslararası platformlarda sürdüren Türkiye Diyabet Vakfı,
yaşam boyu diyabetten korunma bilincini
yaygınlaştırmakamacıylaTürkiyeCumhuriyeti
Cumhurbaşkanlığı’nınhimayesinde,‘DiyabetiDurduralım’projesinibaşlattı.Projenintanıtımı,31MartPerşembegünüÇankayaKöşkü’ndeCumhurbaşkanıAbdullahGülveeşi
HayrünnisaGül’ünkatılımıylagerçekleşti.SağlıkBakanıRecepAkdağ,bazımilletvekillerive
çoksayıdasağlıksektörütemsilcisininkatıldığı
lansmanprogramınınsunuculuğunuşovmen
BeyazıtÖztürkileaynızamandaTip1Diyabetli
olantiyatrosanatçısıDeryaBaykalyaptı.TörendebirkonuşmayapanCumhurbaşkanıGül,
bukampanyayıdiyabetinöneminevatandaşların dikkatini çekmek ve konunun üzerine
dahaazimlegidilmesinisağlamakiçinhimayelerinealdıklarınıbelirterek,“Önemliolanbu
toplantıdan sonra yapılacak faaliyetlerdir”
dedi.
Üçyıldevamedecekprojekapsamında,
Türkiyeçapında21ildeanneadaylarındanbaşlayarak, ilköğretim çağındaki çocuklar, üniversiteöğrencilerivetümaileyeyönelikeğiticivebilinçlendiriciaktivitelerlediyabetingündemkonusuhalinegetirilmesiamaçlanıyor.
Projeninhedefleriisediyabettenkorunmakiçin
toplumsalbilgilendirmeçalışmalarınahızvermek,sağlıklıbeslenmevehareketliyaşamıbir
kültürhalinegetirmek...
Açılış töreni son derece renkli geçti. DiyabetliolanoperasanatçısıProf.Dr.Mesutİktu
da piyano eşliğinde türkü söyledi. İktu, Öztürk’ün ricası üzerine Gül’ün sevdiği Gesi
Bağlarıtürküsünüdeseslendirdi,türküyeGül
deoturduğuyerdeneşliketti.Toplantıdabir
deprojeyianlatanbirsinevizyongösterisisunuldu.Sinevizyondabirçaycının,“sporyapıyormusunuz?”sorusunaverdiği“Yapmazmıyız.Akşamakadarsağasolakoşturuyoruz,çay
götürüyoruz” cevabı, salonda gülüşmelere
nedenoldu.SunucuBeyazıtÖztürk,dahaönce
debaşkabirprojeiçinÇankayaKöşkü’negeldiğinianımsatarak,“Köşk’ünogünküilebugünküdurumuarasındaçokfarkvar.Belliki
Hanımefendininelideğmiş”dedi.

D
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ÇankayaKöşkü'ndetanıtımıyapılanProjenin
sunuculuğunuBeyazıtÖztürkveTip1diyabetliolan
DeryaBaykalüstlendiler.Beyaz'ınesprileriilerenk
kattığıtörende,DeryaBaykal'ındiyabetle
mücadelesinianlattığıdakikalarduyguluanların
yaşanmasınanedenoldu.12yıldırTip-1diyabetli
olduğunusöyleyenDeryaBaykal,diyabeti'zorbir
hastalık'şeklindetanımlayarak,bunarağmen
başarıylamücadeleettiğiiçinkendisiylegurur
duyduğunuifadeetti.
Derya Baykal da kendisinin daha önce
ÇankayaKöşkü’negeldiğinive“EngüzelTürkçe Konuşma Ödülü” aldığını ifade etmesi
üzerineBeyazıtÖztürk,“Benimiçinböylebir
şanshiçbirzamanolamaz.‘R’lerisöyleyemiyorum”dedi.Baykal,12yıldırTip-1diyabetli
olduğunubelirterek,hastalığınçokzorolduğunuancakbaşarıylamücadeleettiğiiçinkendisiylegururduyduğunusöyledi.
DevletKurumlarıİçinTalimat
Herkese,diyabetinöneminihatırlatmak
vediyabetlemücadelededahafazlaçalış-

masını sağlamak için projeyi Cumhurbaşkanlığı’nın himayesine aldıklarını belirten
Gül, lansmanın Çankaya Köşkü’nde yapılmasınınbiranlamdadevletkurumlarıiçintalimat,siviltoplumörgütleriiçinteşvikniteliğitaşıdığınısöyledi.AbdullahGül,toplantıdan sonra yapılacak faaliyetlere hız verilmesinin önemli olduğunu dile getirerek,
“Butoplantıylaadetafüzeyiateşleyerekfırlatmışoluyoruz”dedi.
Diyabetin, başka hastalıklara altyapı
oluşturduğunadikkatiçekenGül,şunlarıkaydetti:
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CumhurbaşkanıGül,dünyada200milyon
kişininyaşadığıdiyabetinbaşkahastalıklarada
yolaçtığınıvehastalıklarınhızlıgelişmesinesebepolduğunuifadeetti.Diyabetinülkemizde
de hızlı bir şekilde geliştiğine dikkat çeken
CumhurbaşkanıGül,SağlıkBakanlığı’nınçalışmalarıylabirçokhastalığınyokedildiğini,yaşamsüresininuzadığını,anneveçocukölüm
oranlarınıngelişmişülkelerleaynıseviyeyegeldiğinibelirtti.SağlıkBakanlığı’nınverilerinebakıldığındafazlakiloveobeziteninülkemizde
salgın seviyesine ulaştığının aktaran CumhurbaşkanıGül,buverileregöre1998yılında
ülkemizinnüfusununyüzde55’ininnormalkilodaolduğunu,2010yılındaisebuoranınyüzde27,5’egerilediğiniaktardı.
“DiyabetiÖnlemekÇokÖnemli”
CumhurbaşkanıGülşöyledevametti:
“DünyadadaböyleamaişinkötüsüTürkiye’deçokhızlıbirşekildegelişiyor.SayınSağlıkBakanıbenidünziyaretetti.Banadiyabet
vediğerhastalıklarlailgiliikikitapçıkverdi.Türkiye’debirçokhastalıkneredeyseelimineedilmiş,yokolmuş,yaşamsüresiuzamış,çocukanneölümoranıgelişmişülkelerinseviyesine
çıkmış.KitapçıklardanbirindebirgrafiğinaltındaTürkiye’dekiloveobeziteninsalgınseviyesineulaştığıyazıyordu.Salgınkelimesini
okuyuncahayretettim.Türkiye’de1998yılındanormalkilodaolanlarnüfusunyüzde55’i
imiş,oysa2010yılındanormalkilodaolanlarınoranıyüzde27.5seviyesinedüşmüş.Nüfusunyüzde36’sıobez,yüzde36’sıkilolu.Bu
dikkatiçekicibirşey.Diyabet,bütünuzuvları
rahatsızedenbirhastalık.Budadiyabeteayrı
birönemverilmesigerektiğiniortayakoyuyor.
İnsanhastaolduktansonratedavi,hem
maddianlamdahemçekilenacılaraçısından
maliyetli.Yazıkgerçekten...Ozamanhastalığıönleyiciçalışmalarönemkazanıyor.Savaşlar,
depremler,tabiiafetleroluyor.Bunlarınbazılarınabirşeyyapamıyoruzamagelişmişliğin,
kalkınmışlığın hastalıklarını üzerimizde taşımamalıyız. Bunun için köklü bir eğitim en
önemlinokta.Okullardaçocuklarıneniyişekildeeğitilmesigerekiyor.Buuğurdaharcayacağımızparatedavigiderininbelkiyüzde1’i
olacak.”

CumhurbaşkanıAbdullahGül,“Türkiye’de1998
yılındanormalkilodaolanlarnüfusunyüzde55’i
iken,oysa2010yılındanormalkilodaolanların
oranıyüzde27.5seviyesinedüşmüş.Nüfusun
yüzde36’sıobez,yüzde36’sıkilolu.Budikkat
çekiciönemlibirşey”dedi.
DiyabetveYaşam
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“Gelişmişliğin,kalkınmışlığınhastalıklarını
üstümüzdetaşımamamızlâzım”diyen
CumhurbaşkanıGül,bununiçindeköklüvetoplu
bireğitimprogramıoluşturmakgerektiğini
hatırlatarak,bueğitiminnasılolacağıkonusuna
DiyabetVakfı’nın“çokgüzelhazırlanmış”
olduğunubelirtti.
20 DiyabetveYaşam

“GelişmişliğinHastalıklarını
ÜstümüzdeTaşımayalım”
Bu rakamların dikkat çekici olduğunu
vurgulayan Cumhurbaşkanı Gül, diyabetin
tüm uzuvları etkileyen bir hastalık çeşidi olduğunuifadeederek,“Ozamanbunaçokayrı
biröneminverilmesigerektiğiaçıkçaortayaçıkıyor.Bunlaranlatılıncabunuhimayemizealdık.Bufaaliyetionuniçinburadayapıyoruz”
şeklindekonuştu.İnsanhastaolduktansonrahastalığıntedaviedilmesinin,hemmaliyet
hemdeçekilenacılaraçısındankülfetliolduğunudilegetirenCumhurbaşkanıGül,bunoktadaönemliolanınhastalığıönleyicitedbirler
almakolduğunubelirtti.
“Gelişmişliğin,kalkınmışlığınhastalıklarını
üstümüzdetaşımamamızlâzım”diyenCumhurbaşkanıGül,bununiçindeköklüvetoplu
bireğitimprogramıoluşturmakgerektiğinihatırlatarak,bueğitiminnasılolacağıkonusuna
DiyabetVakfı’nın“çokgüzelhazırlanmış”olduğunubelirtti.CumhurbaşkanıGül,bukonudailetişiminbütünkanallarınınmuhakkak
iyibiçimdekullanılacağını,ancakenönemlisininokullarolduğunu,dolayısıylaçocukların
iyieğitilmesigerektiğinivurguladı.Gelişmiş,kalkınmışülkelerdeçocuklara,sağlıkkonusunda
ilkokullardan itibaren eğitim verildiğinin örneklerininbilindiğiniaktaranCumhurbaşkanı
Gül, bu konulara ülkemizin de daha çok
önemvermesigerektiğiniaktararak,“Buuğurdaharcayacağımızparalar,tedaviiçinharcayacağımızparalarınbelkiondabiri,belkiyüzdebiriolacaktır”dedi.CumhurbaşkanıGül,
SağlıkBakanlığı’nınçalışmalarınıyakındantakipettiğinivetakdirlekarşıladığını,seçkinbir
siviltoplumörgütüolarakTürkiyeDiyabetVakfı’nındabuçalışmalarısahiplenmesininayrıcaönemarzettiğiniifadeetti.
Diyabette beslenme alışkanlığının da
önemlibirfaktörolduğununbelirtildiğinisöyleyenGül,“Yeme-içmedeyincehanımlarınsöz
hakkıdahaçok.Biz,birazdaonlarabağlıyız.
Nihayetteönümüzenegelirseonuyiyoruz”diye
konuştu.
Kadınlarındabukonudakidüşüncelerinin
önemliolduğunuifadeedenGül,bukonudaki
görüşlerini açıklamak üzere eşi Hayrünnisa
Gül’ükürsüyedavetetti.
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“YediklerimizdenKorkuyoruz”
HayrünnisaGül,konuşmasındadiyabetin
sadecebugünkünesillerindeğil,geleceknesillerindesağlığınıtehditedenenönemlihastalıklardanbiriolduğunubelirtti.Modernçağın
getirdiğihayattarzıylabirliktebeslenmealışkanlığınındeğişmesininvehazırgıdatüketimininartmasının“çağınhastalığı”olarakadlandırılanobeziteyevebaştadiyabetolmaküzerebirçokkronikhastalığanedenolduğunuvurgulayanGül,sözlerinişöylesürdürdü:
“Bugünyediğimizherşeydenkorkarhale
geldik.Bırakınişlenmişgıdaları,birmeyveyi,
sebzeyibileçocuklarımızayedirirken‘acaba
bunlarhormonlumu,genetiğiyleoynanmışmı’
diyeendişeediyoruz.Bizimneslimizdahaşanslıydı.Doğalürünlerlebüyüdük.Malesefartık
birçokürününtohumlarınıbilebulamıyoruz.
Oysayöreseltohumveürünlerimizülkemizin
kimliğidir,mirasıdır.Onlarıözenlekorumalıyız.
Gelecek kuşaklar ‘bu tatları hiç tadamayacaklar’diyeüzülüyorum.”
Anadolu’dadoğalbeslenmesayesinde
100yaşındasağlıklıinsanlara,yanaklarından
adetasağlıkfışkırançocuklararastladıkları-

Türkiye’nin,hertürlü
ürününyetiştiğive
dünyanınenzengin
mutfaklarındanbirine
sahipülkeolduğunu
vurgulayanHayrünnisa
Gül,“Büyüklerimizden
miraskalanzengin
yemekkültürümüzü,fast
food’uncazibesine
kapılangençkuşaklara
aktararak,yeniden
canlandırmalıyız”
diyekonuştu.
nıanlatanGül,eskidenbüyükşehirlereyaşanan göçün bugün tersine döndüğünü

söyledi.HayrünnisaGül,“Herkesköyedönemeyeceğinegöre,çocuklarımızındoğave
toprakla iç içe yaşamalarına imkan sağlamalıyız.Küçükbirhobibahçesindeyadabalkonundakisaksıdakendiyetiştirdiğibiber,domateslepişmişyemeğehangiçocuk‘hayır’
diyebilir”dedi.
“BabaanneAnneanneYemekleri
ÖzlemOlmaktanÇıkmalı”
Türkiye’nin,hertürlüürününyetiştiğivedünyanınenzenginmutfaklarındanbirinesahip
ülke olduğunu vurgulayan Gül, “Büyüklerimizdenmiraskalanzenginyemekkültürümüzü,
fastfood’uncazibesinekapılangençkuşaklara
aktararak,yenidencanlandırmalıyız.Babaanne,anneanneyemeklerinionlariçinözlemolmaktançıkarmalıyız”diyekonuştu.HayrünnisaGül,yeninesillerihazırgıdadanuzaktutmak
içinçocuklarayemekyapmayıöğretmeninde
önemli olduğunun altını çizerek, “Çocukları
uzaktayaşayanbiranneolarakbunukendihayatımdan da biliyorum. Oğullarım kendi yemekleriniyapabilmelerinerağmen‘keşkebiraz
daha yemek çeşidi öğrenseydik’ diyorlar”

DiyabetveYaşam
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SağlıkBakanıProf.Dr.
RecepAkdağ,Türkiye’nin
önemlibirmeselesine
dikkatiçekmefırsatı
bulduklarınısöyledi.
Türkiye’ninsüratlerefah
ülkesiolmayolunda
ilerlediğinisöyleyen
Akdağ,“Bellikibununbir
bedelivar.Diyabetde
bunlardanbirisi”dedi.
dedi.Sağlıklınesilleryetiştirmekiçinbeslenme
alışkanlığınıdeğiştirmeninşartolduğunuvurgulayanGül,bugünküvegeleceknesillerinbu
yollaobezitevediyabetkıskacındankurtulabileceğinikaydetti.HayrünnisaGül,buyolda
atılmasıgerekenilkadımıninsanlarıbilinçlendirmekolduğunubelirterek,buamacahizmet
edecekprojeyekatkıverenlereteşekküretti.
“DiyabetRefahÜlkesiOlmanınBedeli”
DiyabetiDurduralımprojesininaçılıştörenineMartayındadiyabetleilgilistratejibelgesiaçıklayanSağlıkBakanıProf.Dr.RecepAk-

TürkiyeDiyabetVakfı
İkinciBaşkanıProf.Dr.
AhmetKaya,diyabetin
durağanlaşanyenihayat
tarzından
kaynaklandığını
belirterek,dengesiz
beslenme,sporve
egzersizyapmamanın
hastalıktaönemlipayı
olduğunusöyledi.
22 DiyabetveYaşam

dağdakatıldı.Diyabetinyayılmahızınadikkat
çekenAkdağ,SağlıkBakanlığı’nınbualandaki
çalışmalarınıdaaktardı.
SağlıkBakanıRecepAkdağdatoplantıyla
Türkiye’ninçokönemlibirmeselesinedikkatiçekmefırsatıbulduklarınısöyledi.Türkiye’nin
süratlerefahülkesiolmayolundailerlediğinidile
getirenAkdağ,“Bellikibununbirbedelivar.
Diyabetdebunlardanbirisi”dedi.Türkiye’de
20yaşüstüiçin1998yılındayüzde7olandiyabetoranınıngünümüzdeyüzde13’eçıktığınadikkatiçekenAkdağ,şöylekonuştu:
“Asansörkullanıyoruz,egzersizyapmıyo-

ruz,aracımızıişyerimizin100metreilerisine
parketmeyetahammüledemiyoruz.Hayatımızdaenbüyükzevk,yemekyemekamabu
zevkebiraz‘dur’demekgerekiyor.Hazırgıda,
çokbüyükbirriskamakabuletmeklazımki
Akdenizhariçbizimgelenekselmutfağımızda
dakalorideğerleriçokyüksek.Bukonudaeğitmekveeğitilmekyetmiyor.Yaşamtarzımızıdeğiştirmek gerekiyor. Türkiye’de diyabet ile
yakınilişkisiolanşişmanlıkdasalgınhalinegeldi.Busalondaolanher3kişiden2’sişişman.
Bunusöylemeyeutanmamalıyız.DevletveHükümetolaraksağlıkiçinçokşeyyaptıkamafert-
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ler,üzerinedüşeniyapmadıkçadevletinyapacaklarıdasınırlı.”
“Diyabet:SalgınHastalık”
DiyabetVakfıİkinciBaşkanıAhmetKaya
ise projeyi himayelerine almasından dolayı
CumhurbaşkanıGülveeşiHayrünnisaGül’e
teşekküretti.
Diyabetin,dünyanınenönemlisorunlarındanbiriolduğunuifadeedenKaya,dünya
SağlıkÖrgütü’nünhastalığısalgınolaraktanımladığınadikkatiçekti.Türkiye’dediyabetinbaşdöndürücübirhızlayayıldığınıvurgulayanKaya,ülkede9milyondiyabetlibulunduğunukaydetti.Kaya,diyabetindurağanlaşanyenihayattarzındankaynaklandığınıbelirterek,dengelibeslenmeme,sporveegzersiz
yapmamanınhastalıktaönemlipayıolduğunusöyledi.KonuşmalarınardındanTürkiyeDiyabetVakfıtarafından,projeyihimayesinealmasından dolayı Cumhurbaşkanı Gül’e teşekkürplaketitakdimedildi.Ayrıca,sunucularBeyazıtÖztürkveDeryaBaykalilekatkısı
bulunanlara da teşekkür plaketi verilirken,
“Diyabet”konuluresimyarışmasındabirinci
olanminiköğrenciLalKahvecioğluyaptığıresmiHayrünnisaGül’earmağanetti.
DiyabeteKarşıSağlıklı
YaşamSeferberliği
Projeninüçyıllıkyoğunbiruygulamatakvimivar.Projeçerçevesinde21ildebaşlatılacakbilinçlendirmeçalışmalarınınyanısıra,ça-

lışanlarındiyabetekarşıduyarlıbirşekildebeslenmeleri için işyerlerinde bilgilendirme etkinlikleridüzenlenecek.Ofislerdeveparkalanlarındasporveegzersizalanlarıoluşturulacak.
Anneadaylarınagebeliktenitibarenkendilerini ve bebeklerini diyabetten koruyucu önlemlervebilgilerkonusundaeğitimverilecek.

İlköğretimöğrencilerinevegençlereçağdaş
sosyalmedyauygulamalarıileulaşılacak.Yöreselmutfaklarındiyabettenkorunmabilinciyle
revizyonuiçinçalışmalarıdakapsayanproje
çerçevesindeailelerveişyerleriiçindiyabete
karşısağlıklımenüönerileriiçerenyayınlarhazırlanacak.

DiyabetveYaşam
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HerşeydenKararındaYiyorum
HayrunnisaGül:Gelenekselyemeklerinyaşatılmasıgerekirancak
dahasağlıklıolmalarıiçinbazıönlemleralınabilir.Kayserimantısıbile
sağlıklıhalegetirilebilir.Çankaya’dagelenekselyemeklerimizi
sembolikdeolsasunmayaçalışıyoruzki,geleceknesillere
aktarılabilsin.

24 DiyabetveYaşam

KAPAK

umhurbaşkanı Abdullah Gül ve
HayrünnisaGülçifti,himayelerine
aldıklarıDiyabetiDurduralımProjesi’ninÇankayaKöşkü’ndekitanıtımtoplantısındasağlıkmuhabirleriveeditörlerininsorularınıdayanıtladı.
HayrunnisaGül:Gelenekselyemeklerinyaşatılmasıgerekirancakdahasağlıklıolmalarıiçinbazıönlemleralınabilir.Kayserimantısı
bilesağlıklıhalegetirilebilir.Bengelenekselyemeklerinhepsininsağlıklıolduğunudüşünüyorum,miktarınıseçmekgerekli.Aileolarakher
şeyiaşırıyakaçmadanyiyoruz.Çankaya’dagelenekselyemeklerimizisembolikdeolsasunmayaçalışıyoruzki,geleceknesillereaktarılabilsin.Evkadınlarınatavsiyemellerindengeldiğinceçocuklarınıdoğalbesinlerlebeslesinler.
Annelerevdemaydonoz,biberyetiştirebilir.Çocuklarımyurtdışındaveonlaraburadanyemek
götürdüğümoluyor.Büyükoğlumbenisuçluyor.‘Keşkebanabirazdahayemeköğretseydin’diyor.Evinegittiğimdekendipişirdiği
yemeklerigörmekçokhoşumagidiyor.Hem
kızhemdeerkekçocuklarıyemekyapmayıöğrenmelibence.”
HayrünissaGül,tanıtımtoplantısındansonraverilenresepsiyondaikramedilentümgıdalarınözelhazırlandığınıbelirterek,“Diyabeti
olanlardadahilherkesinyiyebileceği,tadına
bakabileceğisağlıklıbirmenühazırlamayadikkatettik”dedi.

C

HayrunnisaGül: Gelenekselyemeklerinyaşatılması
gerekirancakdahasağlıklıolmalarıiçinbazı
önlemleralınabilir.
AbdullahGül: Formumukorumakiçinözelbirdiyet
uygulamıyorum.Şanlıurfa,Adana,Kayseri
mutfaklarınınhepsiniçokseviyorum
ancakölçülüyiyorum.
rinebitkiçayıiçiyoruz.Birgünaşırıyediysek
ertesigündengeliyoruz.
KoşuBantıYerineAçıkHavadaYürüyüş
Diyabetinönlenmesindeegzersizinbüyük
önemiolduğunubiliyorum.Bendesporavakitayırmayaçalışıyorum.Yürümeyiçokseviyorum.Ancakkoşubantlarınıhiçsevmiyorum.
Bununyerineaçıkhavadayürümeyitercihediyorum.Türkiye'deaçıkhavadayürüyünceetrafımdakikorumalarnedeniylerahatsızlıkvermektençekiniyorum.Birsürüinsanetrafta,korumalartedbiralıyor,başkalarınırahatsızediyorum.RahatolamıyorumBunedenleyurt-

dışındailkfırsattabolbolyürümeyeçalışıyorum.
Cumhurbaşkanı Gül, düzenli check-up
yaptırıp yaptırmadığı sorusuna karşılık ise
“Bu işlere bakan doktorlarımız var. Onların
programlarıçerçevesindecheck-upyapılıyor.
Kanşekeridüzeyimibilmiyorum.Amasorun
yok.Ailemdediyabethastasıdabulunmuyor”
dedi.
Politikacıhastalığıolarakbilinendiyabetin
streslebağlantısıkonusundada"Stresidengelemeye çalışıyoruz. Ama etrafımızda bu
kadardepremler,savaşlarolurkenvurdumduymazolunmuyor"dedi.

YemektenHemenSonraYatmam
AbdullahGül:Formumukorumakiçinözel
birdiyetuygulamıyorum.Şanlıurfa,Adana,Kayserimutfaklarınınhepsiniçokseviyorumancakölçülüyiyorum.Miktarıazaltıyorumhepsio.Sadecemisafirlerimizolduğuzamanyemeğibirazfazlakaçırabiliyorum.Misafiryerken
benim tabağım öyle kalırsa olmuyor, ayıp
oluyor.Mutlakasabahkahvaltısıyaparım.Öğlenileakşamarasındaufakbiröğünyiyorum.
Akşamyemeğiniçokgeçyememeyeçalışıyorum.Resepsiyon,davetnedeniylegeçyemekyersem,saatkaçolursaolsun3-4saat
oturmadanyatmam.Bazensaatikiyekadaruykusuzkaldığımoluyor.Diyetisyenimizyokve
hiçdiyetyapmadım.Bizimmutfaktadenetimi
HayrünnisaHanımyapar.HayrünissaHanım
zatençokazvesebzeağırlıklıyer.ArtıkçayyeDiyabetveYaşam
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KaravanasındanYiyorum
“DiyabetiDurduralım”Projesinintanıtımıdolayısıyladüzenlenenve
yaklaşık400hekiminyanısıra,ilaçsanayinintemsilcilerivemedya
mensubununkatıldığıtoplantınınsunuculuğunuDeryaBaykalve
BeyazıtÖztürkbirlikteyaptılar.

ansman toplantısına Beyazıt Öztürk’ün esprili sunumu
damgasınıvurdu.Özellikleplakettörenisonunda“herkeseplaketverdiniz,bendeistiyorum.Sonraevegittiğimde
annemsoruyorneredeseninplaketindiye”şeklindekikonuşmasıtümkatılımcılarıkahkahayaboğdu.ToplantınınsonundakonuştuğumuzÖztürkprojeninöneminedeğinerek,“Öncelikleprojeye
Cumhurbaşkanlığı’nınsahipçıkmasıçokönemli.Çünkübenkendidurumumdanbiliyorum.Banahaftadaherhalde50’yeyakınVakıf,70’eyakındernekgeliyorvedestekistiyor.Hepsininçalışmaları çok değerli ama bunlardan Cumhurbaşkanlığı’nındesteğinialabilenlerinsayısınınçokazolduğunudüşünüyorum.Diyabetinbüyükbirsalgınhalinedönmesibunun aciliyetini gösteriyor. Diyabeti Durduralım, çok iyi
başlayanbirkampanya.Bundansonradiyabetidurdurmak
içinnetürdestekistenirsevereceğizelbette”dedi.
BabasınıkalpkrizindenkaybedenBeyazıtÖztürk,daha
öncekiyıllardadiyabetipekbilmediğinisöyleyerek,“Neresiacıyorsa,canınoradadırderler.İnsanınkendiailesindeyıllardan
berineyigördüyseohastalığıbiliyorsadece.Biz
dekolesterol,kalp,tansiyonlabüyüdük.Babamınyıllarcabusorunlarıvardı.Diyabetininolmadığınıbiliyorduk.Oyüzdenbiz
de diyabet hiç konuşulmadı. Ama
sonradanöğrendimki,diyabetkolesterol,tansiyonvekalpbirbiriyle
çok ilişkili hastalıklar. Büyük
olasılıklababamdadadiyabet vardı. Ancak diğer so-
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runlarıdahaönplandaolduğuiçindiyabethiçgündemegelmiyordu”
dedi.
“KanŞekerimiDüzenliÖlçtürüyorum”
Sağlığınadikkatetmeyeçalıştığını,check-uplarınıihmaletmediğinisöyleyenÖztürk,“Amasondönemlerdeavuçiçlerimterliyor,başım
dönüyor.Şekerimdüşüyor.Budahipoglisemibelirtisisanırım.Bunedenlebendesağlığımlabirazilgilenmeyebaşladım.Check-uplaragidiyorum.Kanşekerimiölçtürüyorum.Kanşekerimnormal
değerlerde.Bununlailgiliolarakşimdiyekadarbirsıkıntıçıkmadı.Günümüzinsanınınsağlıkkonularındadahabilinçliolduğunusöyleyebilirim”diyekonuştu.
HızlıbirçalışmatemposuolduğunuhatırlatanBeyazıtÖztürk,butemponunsağlıksızyaşamaittiğinisöyledi.Beslenmenin
diyabetintemelindekiunsurlardanbiriolduğunusöyleyenÖztürk,uykudüzeniileilgilibirsıkıntısıolduğunusöyledi:
“Benimuykudüzenimprogramlardandolayıçokdengelideğil.Evdeyediklerimveiçtikleriminsağlıklıyemeklerolduğunudüşünüyorum.Çünkü,evimde
çalışanSamsunlubirkarıkocavar.Onlarçalışmayabaşlarkenonlara“kendinizeyemek
yapın” ben o yemekten yiyeceğim dedim.Çünküonlargerçektensağlıklıbesleniyorlar.Evyemeğiyapıyorlar.Ispanak,
bamya,nohut,kurufasulyenevarsaonu
yiyoruz.Onlarınsağlığınagüveniyorumvalla.Eğeronlargiderse,bendegiderim”diye
konuştu.
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Diyabet2020Projesi’ninSonuçDokümanıOlan
UlusalDiyabetStratejisiHazırlandı.

VizyonveHedeflerProjesi
Türkiye’de2020yılınayönelikdiyabetvizyonunun,hedeflerininvebunlaraulaşmak
içingereklistratejilerininbelirlenmesiamacıylaTürkiyeDiyabetVakfı'nın
öncülüğündebaşlatılanvebualandafaaliyetgösterentıbbidernekler,siviltoplum
kuruluşları,hastadernekleri,kamukurumları,parlamenterlerveözelsektör
temsilcilerigibiilgilitaraflarınvepaydaşlarınkatılımıilegerçekleştirilenDiyabet
2020Projesi’ninsonuçdokümanıolanUlusalDiyabetStratejisihazırlandı.Bu
doküman,18Aralık2010tarihindeTheMarmaraHotel’indedüzenlenenDiyabet
Zirvesi’ndekamuoyunasunuldu.
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ürkiye’de2020yılınayönelikdiyabet vizyonunun, hedeflerinin
ve bunlara ulaşmak için gerekli
stratejilerinin belirlenmesi amacıylaTürkiyeDiyabetVakfı'nınöncülüğünde
başlatılanvebualandafaaliyetgösterentıbbi
dernekler,siviltoplumkuruluşları,hastadernekleri,kamukurumları,parlamenterlerveözel
sektörtemsilcilerigibiilgilitaraflarınvepaydaşların katılımı ile gerçekleştirilen Diyabet
2020Projesi’ninsonuçdokümanıolanUlusal
Diyabet Stratejisi hazırlandı. Bu doküman,
18 Aralık 2010 tarihinde The Marmara Hotel’inde düzenlenen Diyabet Zirvesi’nde kamuoyunasunuldu.
Diyabet2020VizyonveHedeflerProjesi,
genelamaçlarvekısaerimliamaçlarolmak
üzereikiamacıhedefliyor.

T

KısaErimliAmaçlar:
 Diyabet2020dokümanınıngeliştirilmesi
 Diyabetkonusundabilimseltartışmaor-

GenelErimliAmaçlar:
 Türkiye’de diyabetten korunma, diyabetin etkili bir şekilde tedavi edilmesi ve
komplikasyonlarındankorunmasağlanması
 DiyabetteulusalhedeflervestratejilergeliştirmesüreciiçinUluslararasıDiyabetFederasyonu(IDF)üyesikurumlarveülkeleriiçinmodelortayakonması

tamınakatkıdabulunulması
 Türkiye’dediyabetkonusundafarkındalığınartırılması
DiyabetZirvesi
DiyabetZirvesineT.C.SağlıkBakanlığıUlusalObeziteveDiyabetKoordinatörüDoç.Dr.SerdarGüler,T.C.SağlıkBakanlığıTemelSağlık

HizmetleriGenelMüdürlüğüBaşkanYardımcısıBekirKeskinkılıç,UluslararasıDiyabetFederasyonu(IDF)GelecekDönemDünyaBaşkanıSirMichaelHirst,UluslararasıDiyabetFederasyonuAvrupaBölgesi(IDFEurope)BaşkanıChrisDelicata,IDFEuropeGelecekDönemBaşkanıJoaoNabais,DünyaSağlıkÖrgütüAvrupaBölgesi(WHOEURO)Program
DirektörüProf.JoseMartinMoreno,Türkiye
DiyabetVakfıBaşkanıveProjeKoordinatörü
Prof.Dr.TemelYılmaz,TürkiyeDiyabetBaşkan
YardımcısıProf.Dr.AhmetKaya,veBirleşikSağlık Hizmetleri Politika Geliştirme Danışmanı
Dr.SerdarSavaşkonuşmacıolarakkatıldılar.
ToplantınınAçılış’ındakonuşanSağlıkBakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel MüdürlüğüBaşkanYardımcısıBekirKeskinkılıç
D2020’ninsonuçdokümanınındiyabetgibi
büyükbirsalgınlabaşaçıkılmasında,ortakakıl
oluşturarakyolharitasınıçizençokönemlibir
dokümanolduğunuvurguladı..Budokümana
Türkiye’debualandahizmetveemekveren
çoksayıdakişivekuruluşunkatkıdabulunduğunuvebununbirparçasıolmaktanbüyük
mutlulukduyduğunubelirtenKeskinkılıç,dokümandakonanhedeflerinsüreçiçinderesmi makamlarca gerçekleştirilmesinin takip
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edilmesinindeprojeyedeğerkattığınıbelirtti.
Doç.Dr.SerdarGülerSağlıkBakanlığıTürkiyeUlusalDiyabetKontrolprogramıhazırlıklarıveçalışmasüreci,yapılançalıştaylar,Programınamaçlarıveulusalçaptakisistematikyapılanmahakkındabilgiverdi.
“Küreselbirhastalıkyükü:Diyabet”
ToplantınınilkoturumundaIDFEurope
OnursalDanışmanıDr.MichaelHallmoderatörlüğünde“Küreselbirhastalıkyükü:Diyabet”
elealındı.IDFGlobalGelecekDönemBaşkanı
SirMichaelHirstdiyabetinbulaşıcıolmadığı
halde salgın bir hastalık olduğunu vurgulayarak, 2010 yılı değerlendirmelerine göre
dünyada300milyondanfazlakişinindiyabetli
olduğunu, herhangi bir önlem alınmadığı
taktirdebusayının2030yılında500milyona
ulaşmasındankorkulduğunusöyledi.Çarpıcıbirbilgiolarakdünyadaher5saniyedeyeni
birvakanınortayaçıktığını,her10saniyede
diyabete bağlı bir nedenle 1 kişinin kaybedildiğini,her30saniyedebirampütasyonyapıldığınıifadeetti.IDFdiyabetinekonomikaçıdandünyayayükünüyılda378milyarUSDolduğu hesaplamaktadır. Konuşmasının sonundaD2020projesinededeğinenSirMic-
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haelHirstdiyabetinönlenmesi,etkintedavisi, ve diyabet bağlı komplikasyonlarından
korunmayıhedefleyenSivilToplumKuruluşlarıönderliğindekibugenişkapsamlıprojenin
IDF’indiyabetileilgilihareketetmeçağırısıyladauyumluolduğunubelirtti.
IDF Europe Gelecek Dönemi Başkanı
Prof.Dr.JoaoNabaisiseAvrupa’da2010rakamlarınagöre55milyondiyabetliolduğunu,
IDFtahminlerinegöre2030yılındaburakamın66milyonaulaşabileceğinisöyledi.Yine
2010yılındadiyabetinAvrupa’dakisağlıkbütçelerine106milyarUSDgibibiryükyüklediğini;Avrupaülkeleriarasındadiyabetliyeayrılanbütçeninbüyükfarklılıklargösterdiğini,Lüksemburg’dakişibaşıharcamanın7.000USD
üzerindeyken, Montenegro’da bu rakamın
15USD’ninaltındaolduğunuifadeetti.Diyabetinsosyal,ekonomikbuncayükünekarşın
Avrupa’dabileçoksayıdaülkedehenüzUlusal Diyabet Programları’nın geliştirilmediği,
yadavarolanlarınbirkısmındabuprogramlarıngenişkapsamlıolmadığınıvurguladı.
TürkiyeDiyabetVakfıBaşkanYardımcısı
Prof.Dr.AhmetKayaiseTürkiye’dekidiyabet
ileilişkilisorunlarıelealarak1990’lıyıllarınsonlarındaTürkiyeçapındayapılançalışmaveri-

lerinindahasonrakiyıllardakivesonolarak
2010yılıverileriilekarşılaştırıldığındadiyabetli
sayısındakiartışınürkütücüolduğunusöyledi.
Ayrıca konuşmasında Türkiye’de diyabete
bağlıorganhasarlarınındurumuileilgilidebilgiverdi.
Diyabet Zirvesi’nin ikinci oturumu’nda
TürkiyeEndokrinolojiveMetabolizmaDerneği
Başkanı Prof. Dr. Sadi Gündoğdu moderatörlüğündeDiyabet2020:VizyonveHedefler
Projesielealındı.
OturumunilkkonuşmasındaTürkiyeDiyabet Vakfı Başkanı ve Proje Koordinatörü
Prof.Dr.M.TemelYılmazTürkiye’dediyabetpolitikalarıveTürkiyeDiyabetVakfıvediğerSivilToplumkuruluşlarıönderliğindeGüneydoğu
AnadoluDiyabetDestekProjesiilebaşlatılan
bölgeselprojelerindenbugünegelindiğindeD
2020Projesi’ninbaşlatılmasındakisüreci,yapısını,amaçlarınıvehedeflerinianlattı.
DahasonrasözalanPolitikaGeliştirmeDanışmanıDr.SerdarSavaşD2020Projesi’nin
kavramsalçerçevesihakkındabilgiverdi.
DünyaSağlıkÖrgütüAvrupaProgramDirektörü Prof.Dr.Jose Martin Moreno Dünya
SağlıkÖrgütüAvrupaBölgesi’ninözellikleSağlık2020olmaküzeresağlıkpolitikalarını,di-
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yabetebakışaçısınıanlatarak;D2020projesiniDünyaSağlıkÖrgütüAvrupaBölgesiçalışmalarıaçısındandeğerlendirdi.Gözleminde
D 2020’nin planlamasının ulusal ihtiyaçlara
göretasarlanmışvehastalığınkarmaşıkbelirleyicileriningözönünealınmışolduğunu,hedeflerinölçülebilirvenetolarakbelirlendiğini,
sorumluluklarınpaylaştırıldığıbirşekildeyapılmış olduğunu söyledi. Prof.Dr.Temel Yılmaz’ındakonuşmasındabelirttiğigibi,Sivil
ToplumKuruluşlarıönderliğindehazırlanansonuçdokümanındabelirtilennoktalarınveçizilen
stratejilerinuygulamayakonulmasındabaşta
SağlıkBakanlığıolmaküzereresmidevletkurumlarınagörevdüştüğünüvurguladı.
BuoturumunsonkonuşmacısıUluslararasıDiyabetFederasyonuAvrupaBölgesiBaşkanıChrisDelicataIDFEurope’unmisyon,vizyonvedeğerleri,politikalarıhakkındabilgivererek;D2020’yiIDFEuropeaçısındanelealdı
vesiviltoplumkuruluşlarıönderliğindegeliştirilenbuprojeninkonuileilgilidevletkurumlarıdahilherkesiminkatılımıylagerçekleştirilmesininUlusalDiyabetProgramları’nıngeliştirilmesisürecindeiyibirmodelolduğunuifadeetti.
DiyabetZirvesioturumlarıngeneldeğerlendirmesivetoplantıyakatılanD2020Projesi
paydaşları 23 kurum temsilcileri, diyabetli
hastaveyakınlarınınönerivekatkılarıylasona
erdi.
Dr.MichaelHall

SonuçDökümanıKamuoyunaAçıklandı
Yaklaşık2yıllıkbirçalışmanınardındanDiyabet2020:VizyonveHedeflerProjesi’ninsonuçdökümanınınsunulduğubasıntoplantısına;Diyabet2020Projesi’ninKoordinatörü,
TürkiyeDiyabetVakfıBaşkanıProf.Dr.Temel
YılmazveDiyabet2020ProjesiUluslararasıDanışmaKuruluüyeleriUluslararasıDiyabetFederasyonu(IDF)AvrupatemsilcisiDr.MichaelHall,DünyaSağlıkÖrgütü(WHO)Avrupa
BölgesitemsilcisiProf.Dr.IsufKaloveprojeyekoşulsuzdestekverenSanofi-aventisTürkiyeMedikalDirektörüDr.EdibeTaylankatıldı.
Diyabet2020:ÖrnekBirUlusal
DiyabetPlanı
Toplantıda bir konuşma yapan Diyabet
2020 Projesi Uluslararası Danışma Kurulu
ÜyesiUluslararasıDiyabetFederasyonuTemsilcisiMichaelHallUlusalDiyabetPlanları'nın,
Avrupa'daDiyabetHizmetleriveAraştırmalarıileilgili1989yılındayayınlananSt.Vincent
Deklarasyonu’nunbirsonucuolarakortayaçıktığınıifadeederek,“Birulusalplanıhazırlama
veuygulamayakoymakararı,diyabetinciddiye
alındığınıgösterenönemlibirtaahüttür.Ancak,
DünyaSağlıkÖrgütüAvrupaBürosuveUluslararasıDiyabetFederasyonu-Avrupatarafından yapılan bu önemli deklarasyonu takiben,ülkelerindiyabetlibireyleriçiniyisistemik
bakımhizmetlerisağlamayayönelikulusalstra-

UlusalDiyabet
Planları’nınAvrupa’da
1989yılındayayınlanan
St.Vincent
Deklarasyonu’nunbir
sonucuolarakortaya
çıktığınıifadeedenDr.
Hall,“Birulusalplanı
hazırlamaveuygulamaya
koymakararı,diyabetin
ciddiyealındığını
gösterenönemlibir
taahüttür”dedi.

tejileri hemen geliştirmeye başlayacağı düşünmeninaşırıiyimserbirözlemolduğuortaya
çıkmıştır.1999yılındaİstanbul'da,St.Vincent
Bildirgesi'nin10.yıldönümütoplantısında,Avrupaülkelerivediyabetdernekleriyenidenacil
vekararlıeylemegeçmetaahhüdüvermişlerdir.
Hükümetler,hastadernekleri,meslekörgütleri,gönüllükuruluşlarvesanayi,yenilenmişbir
kararlılıkla diyabetli bireylere yönelik daha
yüksekortakbakımstandartlarısağlayabilmek
için,yerelolarakerişilebiliramaçlarıvehedefleri
belirlemehedefiylebirlikteçalışmayadavetedilmiştir.Bugünbile,Deklarasyon’dan21yılsonra;BatıAvrupa'dabirçokülkebusürecihenüz
başlatmamıştırvehattabuülkelerinçoğunda
ulusal planlar henüz tümüyle uygulamaya
konmamıştır.Diyabetinuluslarınekonomikrefahıiçinoluşturduğubüyüktehditgözönüne
alındığında,özellikleortavedüşükgeliresahipülkelerdehükümetlerinveonlarabağlıhalk
sağlığıkuruluşlarınbugünbukonudakararvermekzorundaolmalarıüzücüdür.
AvrupaParlamentosu2006yılındadiyabetleilgiliyazılıbirdeklarasyonla,Komisyonu
üyeülkelerinkendiulusalplanlarınıhazırlamaya
teşviketmeyeçağırmıştır;buhenüzgerçekleştirilmeyibeklemektedir”dedi.
Türkiye'ninbusorunuciddiyealdığınıve
olaya dikkatle ve organize bir şekilde yaklaştığınıanlatanDr.Hall,diyabetalanındaki
tümkilitoyuncularınTürkiyeSağlıkBakanlığı’nınhimayesindeTürkiyeDiyabetVakfıtarafındanbirarayagetirildiğini,gerekDSÖgerekse IDF Avrupa Bölge temsilcilerinden
oluşan danışmanların da sürece katıldığını
söyledi.
Düzenlenençalıştaylaravemüzakerelere
endokrinologlar,birincibasamaksağlıkhizmetlerindeçalışanhekimler,diyabethemşireleri,eczacılarvediyabetinkardiyovasküler,
böbrek,gözvediğerciddikomplikasyonlarıile
uğraşandiğeruzmanlarınkatıldığınınaltınıçizenDr.Hall,“Diğerönemlibirhususda,çalışmalaradiyabetinkesinlikleacilbirhalksağlığısorunuolduğunukavrayanhalksağlığıuzmanlarınınyanısıra,müzakerelereilaçsektöründenveeğitimkuruluşlarındatemsilcilerin
katılması; ayrıca İnsan Hakları Komisyonu
gibiönemlikuruluşlarındasürecedahiledilmesidir.
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Diyabetbugünulusdevletlerinrefahıiçin
birtehdittirveyapılanbuçalışmagerçekten
tümTürkiyeulusununyararınıamaçlamaktadır.Projeulusölçeğindebirprogramgeliştirmiştir;buprogramkapsamlıolmaklaberaber,
uygulanmasıiçingerekenkaynaklaraçısından
dagerçekçidir.
Planıntemelunsurlarınınhayatageçirilmesi
içinevrelendirmeyapılmıştır;buşekildeuygun
birzamanölçeğiiçindeistenilensonucaulaşılabilmesisağlanacaktır.PlanşuandahazırdırveeylemiçinTürkiyeSağlıkBakanlığı'nasunulacaktır.
BirçokülkedeUlusalDiyabetPlanlarıhenüzhazırlanmamıştır.Buradageliştirilenmodel,başkaülkelerekendiulusalplanlarınıinşa
ederkenyararlıbirrehberolabilir”diyekonuştu.
“İstanbulObeziteŞartı”
Toplantı'daDiyabet2020ProjesiUluslararasıDanışmaKuruluÜyesiDünyaSağlıkTeşkilatıUzmanıIsufKalo’daDSÖAvrupaDirektörüZsuzsannaJakabadınabirbildirisisundu.
BulaşıcıolmayanhastalıklarDünyaSağlık
TeşkilatıAvrupaBölgesi’ndeçokbüyükbirhastalıkyüküoluşturmaktaolduğunadikkatçeken
Dr.Kalo,“Buyükhergeçengünartmaktadır.
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Şuandahazırlıklarınısürdürdüğümüz‘Sağlık
2020’ Avrupa stratejisinin odaklanacağı en
önemlialanlardanbirisibulaşıcıolmayanhastalıklar olacaktır. Bu politika çerçevesinde
2011-2016yıllarıiçinhazırlamaktaolduğumuz
‘BulaşıcıOlmayanHastalıklardanKorunmave
KontrolüiçinAvrupaStratejisiniUygulamaEylemPlanı’nı2011Eylül’ündeDünyaSağlıkÖrgütü Avrupa Bölge Komitesi’nin 61. oturu-

Bulaşıcıolmayanhastalıklar
DünyaSağlıkTeşkilatı
AvrupaBölgesi’ndeçok
büyükbirhastalıkyükü
oluşturmaktaolduğuna
dikkatçekenDr.Kalo,
“Şuandahazırlıklarını
sürdürdüğümüz‘Sağlık
2020’Avrupastratejisinin
odaklanacağıenönemli
alanlardanbirisibulaşıcı
olmayanhastalıklar
olacaktır”dedi.

mundaüyeülkeleresunacağız.
Buçalışmalarkapsamında,diyabet,kendibaşınaönemlibirhastalıkolmasınınyanında,obeziteepidemisiileolanderinilişkisive
birçokbaşkabulaşıcıolmayanhastalığınnedeniolarakdaDünyaSağlıkÖrgütüiçinözel
birönemtaşımaktadır.DünyaSağlıkÖrgütü
diyabete karşı mücadeledeki geleneksel liderliğiniSt.VincentBildirgesi,İstanbulObezite
Prof.Dr.IsufKalo
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Şartıgibitarihigirişimlerindeneyimiışığında,
güçlüvekoordinelibirşekildeyürütecektir”
dedi.
‘Diyabet2020VizyonveHedefler’girişiminin,bulaşıcıolmayanhastalıklardantoplumadayalıkorunmavemücadeledetemelilkelerihayatageçirmekaçısındanmükemmel
birörnekteşkilettiğininaltınıçizenDr.Kalo,“Diyabet2020dokümanıhalksağlığıkavramve
ilkeleriningünceluygulamalarınıyansıtanbir
özellikgöstermektedir.Ayrıcabuyaklaşımın
ulusalotoriteler,siviltoplum,UluslararasıDiyabetFederasyonuveDünyaSağlıkÖrgütüAvrupabölgelerigibipaydaşlarlabaşarılıbirişbirliğitemsiletmesindenmutlulukduyuyoruz.
Özelliklehastalarınözbakımhaklarınınvesorumluluklarınıngereğiolarakgüçlendirilmesi
anlayışı,sağlıkçalışanlarınınkendilerinibubakışaçısınauyarlamaları,hastamerkezlidiyabetbakımınınsavunulmasıvehastalarınkendi yaşamlarının sorumluluğunu almalarına
yardımcıolunması,bukronikhastalıklabaşarılı
birmücadeleyürütmekiçinyenibirparadigmayaratmaktadır.
Tüm bu ilkeleri aklımızda tutarak,
D2020’ninilerleyişini,tümbulaşıcıolmayanhastalıklarlamücadeleeylemplanlarıkapsamın-

dapotansiyelbirnetworkmodeliolarakbüyük
birilgiyleizleyeceğiz.D2020,DünyaSağlıkÖrgütü,üyeülkelervesiviltoplumarasındaişbirliğininmümkünolduğunugösterenbiryol
açmaktadır.Buprojedekirolümüzüyerinegetirmek,buprojeyidesteklemekveprojekapsamındakazanılandeneyimdenyararlanmak
içinsabırsızlanıyoruz.TürkiyeDiyabetVakfı’nı
bu girişiminden dolayı tebrik ediyor ve hedeflerineulaşmayolundabaşarılardiliyoruz”
dedi.
“TürkiyeDiyabetKontrolProgramı”
ÇalışmalarınaKaynakOlmayıHedefliyor
KoordinasyonKuruluAdına,Prof.Dr.M.
TemelYılmazdatoplantıdayaptığıkonuşmada,
Türkiye'nin,dünyadadiyabetinhızlayayıldığı
ülkelerinbaşındagelmekteolduğunadikkat
çekerek,“ÖzellikleAsya–Avrupa-Ortadoğu
ülkelerininkavşaknoktasındabulunması,tarihboyuncabubölgelerinyaşamvebeslenme
kültüründenetkilenmesi,sonyıllardaçokhızlaivmegösterenteknolojivemodernizasyonun
bireyselyaşammodeliniolumsuzetkilemesi
diyabetprevalansınınartışhızınıciddibirşekildetetiklemektedir.
2000yılındatamamlananTURDEPIça-

lışmasında20yaşüstüprevalans%7.8iken,
2009ve2010yıllarındayapılanPURE,CREDITveTURDEPIIsonuçlarındaprevalans%
13–16oranlarındabulunmuştur.Onyılda%
50-100arasındaartanprevalansıhızınıgöstermektedir.Busonuçtaülkemizdetümsağlıksegmentleriniendişevericiveacilönlemleralınmasıgerekenbirnoktayagetirmiştir”
dedi.
Türkiye'nin1989St.Vincent,1993Kos,
1999İstanbulKararlılıkbildirgeleriniimzalamış
olmasınarağmen,geçenyirmiyıliçindeyeterli
birulusaldiyabetpolitikasıgeliştirememişolduğunubelirtenProf.Dr.TemelYılmaz,“Bu
gecikmede,ülkedesağlıksistemindekimerkezibiryapılanmasistemivebusisteminbüyükbircoğrafyadahızlaartannüfusvebuartışahizmetvermekteyetersizkalmasıkısasürededeğişenhükümetlervepolitikistikrarsızlık
veherşeyidevlettenbekleyendiyabetelitistleriroloynamıştır.
BunoktadaSt.Vincentbildirgesinin20.yılında Türkiye Diyabet Vakfı Koordinatörlüğü’nde,diyabetalanındagörevyapan24siviltoplum,meslekvehastaörgütübirarayagelmiş,ülkemizdediyabettedavi,takipvebakımında,mevcutsorunlarındeğerlendirileceği,
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çözümönerilerinintespitedileceğiveaksiyon
planınıngeliştirileceğibirulusaldiyabetprogramınıbaşlatmasıyönündekonsensuskararıalınmıştır”dedi.
Prof.Dr.Yılmaz,D2020Projesi'nin
ilerlemesürecinişöyledilegetirdi:
“Dahasonratümkuruluşlarınkatılımıyla
Diyabet 2020 olarak isimlendirilen proje
kapsamında11–12Eylül2009tarihinde“DiyabetteMevcutDurumveSorunlar”,16–17
Ocak 2010 tarihinde “Diyabette Çözüm
Önerileri”çalıştayıdüzenlenmiştir.Herikiçalıştaysonuçlarıyaklaşık300sayfalıkikikitapta
toplanarak kayıt altına alınmıştır 23 Ekim
2010 tarihinde yapılan koordinatör kurul
toplantısındaD2020finalraporveaksiyon
planı değerlendirilmiş ve yayına hazırlanmıştır.
Diyabet2020BirSivilİnsiyatif
Diyabet 2020, ülkemizde diyabetin prevansiyonu,tedavisi,komplikasyonlarınkontrolü,
takibivebakımkalitesinderolalantümmeslekörgütleriilehastaörgütüsorunlarıniçinden
gelenveyaşayantümkesimlerinortakçalışmaürünüdür.D2020,birsivilinsiyatifolarak
ülkemizdeSağlıkBakanlığı’nınbaşlattığı“TürkiyeDiyabetKontrolProgramı”çalışmalarına
kaynakvedestekolmayıhedeflemektedir.

Türkiye'ninbirulusal
diyabetpolitikası
geliştirememişolduğunu
belirtenProf.Dr.Temel
Yılmaz,“Ülkedesağlık
sistemindekimerkezibir
yapılanmasistemi,bu
sisteminbüyükbir
coğrafyadahızlaartan
nüfus,buartışahizmet
vermekteyetersizkalması,
istikrarsızlıkveherşeyi
devlettenbekleyendiyabet
elitistleriroloynamıştır.
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D2020projesi,2010–2020yıllarıarasında diyabet kuruluşlarından oluşan bir
platform çerçevesinde bir izleme komitesi
oluşturarak, Sağlık Bakanlığına ve ilgili kuruluşlara programın yürütülme sürecinde
heryılbirraporhazırlamayıvesunmayıplanlamaktadır. Bu raporlar ülkemizde yürütülmekteolandiyabetlemücadeleprogramlarınınyaşamageçirilmeoranınıobjektifolarak
değerlendirecekbirreferanskaynağıolmayıveprogramınetkinliğinekatkıdabulunmayı
amaçlamaktadır.
D2020,ülkelerindiyabetlemücadelesindeyenidenoluşumiçinalternatifyenibirmodeldir.BumodeldeUlusalDiyabetProgramlarınınülkedekikonuileilgilisivilbirplatform
tarafındanbağımsızolarakhazırlanması,devletvesağlıkotoritelerininaksiyonplanlarınıbu

Prof.Dr.M.TemelYılmaz

programlartemelindeoluşturmasıveyürütülmesiniönermektedir.Buortakpaylaşım
sorunlarınçözümündedahagerçekçiveobjektifolacaktır.”
Tümdünyadabüyükbirhızlayayılandiyabetlemücadeledebaşarının,ancakdevlet
vesiviltoplumörgütlerininortakişbirliğivemücadelesiylesağlanabileceğinisöyleyenProf.
Dr.Yılmaz,“Unutmamakgerekirkidiyabet21.
yüzyılıngelişenyüksekteknolojisiilebirliktetüm
insanlarıngündeminegelenveyaşamıolumsuzyöndeetkileyenyenihayatmodelinden
kaynağınıalmaktadır.
Bu nedenle diyabetle mücadele bir anlamda21.yüzyılınyenihayatmodelininneden
olduğuobeziteilekardiovaskülerhastalıklar,
hipertansiyongibikronikhastalıklarlamücadeledir.
Bumücadeledeancakgüncelvegerçekçi
ulusalprogramlaroluşturarakkazanılabilir.D
2020projesi,bualandayenialternatifbirmodelsunmaktadır.Programınhazırlanmasında
emekveren,katkıdabulunanherkeseteşekkürüborçbiliyorum”diyekonuştu.
“DiyabetlilerinYaşamKalitesini
ArtarmayıHedefliyoruz”
Diyabet2020Projesi’nekoşulsuzdestek
verenSanofi-aventisTürkiyefirmasıMedikalDirektörüDr.EdibeTaylan,diyabetinhızlayayılması,hemenhementümyaşgruplarındagörülmesi,tümyaşamsalorganlardakalıcıbozukluklarayolaçabilmesi,yüksekmaliyetlitedavisi nedeniyle, korunmadan bakıma, bakımdankomplikasyonlarınönlenmesinekadar
her yönüyle ele alınması gerektiğini ifade
ederek, “Bu tablo karşısında Türkiye’nin ve
dünyanınöncüsağlıkgrubuSanofi-aventisolarak,bizdiyabethastalarınınyaşamkalitesiniartırmayısüreklibirçabaolarakgörüyoruzvediyabettedavisindekimücadeleninheraşamasındarolalmayagönüllüoluyoruz.Kuruluşumuzundiyabetalanındauzunyıllaradayanan
uzmanlığı,bugünküaraştırma-geliştirmeçalışmalarıiçinsağlambirzeminoluşturuyorve
bu yetkinliğimizi biyoteknoloji, genetik mühendisliğigibibugününyenilikçiteknolojileri
ilebirleştirerek,geleceğintedavilerinigeliştirmekiçinkullanıyoruz”diyekonuştu.
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‘Diyabet2020:VizyonveHedefler’projesi
Türkiye’de2020yılındadiyabetineniyişekildeyönetilmesivetedaviedilmesineyönelikdiyabetvizyonunun,hedeflerin,bunlaraulaşmak
içingereklistratejilerininbelirlenmesinikapsadığını  ifade eden Dr. Taylan, “Diyabet
2020UlusalDiyabetStratejisidokümanıile
amaçlanan,2020yılınakadarülkemizdediyabetalanındayapılmasıgerekenleribirbütün
halindeortayakoyarakuygulayıcılaradestek
olmayıSanofi-aventisolarak,ülkemizinDiyabet2020VizyonveHedeflerprojesineverdiğimizkoşulsuzdesteği,ülkemizingeleceğine
yaptığımızönemlibirkatkıolarakgörüyoruz.
Butürprojeleredestekverenyadaverecek
olanvebuhastalığınyönetimindeetkinroloynayantümpaydaşlarımızlabirlikteçalışmaya
vedestekolmayadevamedeceğiz.Buprojenin ülkemizin diyabetle mücadelesinde
önemlibirkilometretaşıolduğunainanıyoruz”diyekonuştu.
Diyabet2020:Vizyonve
HedeflerProjesiHakkında
Türkiye’ninenbüyüksağlıksorunlarından
diyabetkonusunda,TürkiyeDiyabetVakfı’nın
öncülüğünde,DünyaSağlıkÖrgütü(WHO),

UluslararasıDiyabetFederasyonu(IDF)AvrupabölgeleriveSağlıkBakanlığı’nınyanındayirmidenfazlasiviltoplumkuruluşunundestek
verdiği‘Diyabet2020VizyonveHedeflerProjesi’çerçevesinde2009Eylülayında‘sorunlar’,
2010Ocakayında‘çözümler’çalıştaylarıyapılmış,buçalıştaylarınsonuçlarıikiciltlikbirkitapolarakkamuoyunundikkatinesunulmuştu.2010yılınınyazaylarındabueserleriesas
alarakçalışanulusalveuluslararasıuzmanlar
ektesunulanDiyabet2020nihaidokümanının
ilktaslağını23Ekimtarihinde50’yiaşkınakademisyen,kamugörevlisi,uzmanvekatılımcıdanoluşanD2020DanışmaKurulu’nasunmuştur. Çalışmalar Aralık ayı itibariyle tamamlanmışvekamuoyunaaçıklanmıştır.

DokümanTürkiye’yediyabetalanındabirçokyeniliğingetirilmesiniöngörüyor.Dokümandayeralanbilgileregöretoplumdiyabet
açısından5anagruptaelealınacak:Sağlıklılar, diyabet riski taşıyanlar, başlangıç düzeyindekidiyabetliler,diyabetiilerlemişhastalar
veağırdiyabetlihastalar.Bugruplarınherbirisi için farklı stratejilerin geliştirilmesi öngörülüyor.Bukapsamda‘hastalıkyönetimi’kavramınadayalıyaklaşımlaröneriliyor.
Türkiye’dediyabetingörülmesıklığıbeklenenindeötesindebirhızlaartıyor.UluslararasıDiyabetFederasyonu’nun2030yılıiçin
tahminettiğihastasayısınaTürkiyeşimdiden
ulaşmışdurumda.
Diyabettekibupatlamadiyabetlebirlikte
gelişen kalp krizleri, inmeler, böbrek yetmezliği,körlük,ayaklarınkesilmesigibiçok
ciddisağlıksorunlarınındaartacağınaişaret
ediyor.Budurumsağlıkharcamalarıaçısındandabüyükbirartışıberaberindegetirecektir.
D2020’degetirilençözümönerilerininuygulanmasıileTürkiyehemdiyabetikontrolaltınaalacak,hemde2020yılındayılda10MilyarDolarayakınkaynaktasarrufusağlayacaktır.
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GüçlüHastaÖrgütüDiyabetleYaşamDerneği
HaklıMücadelesiniKazandı:

SağlıkBakanlığı'nınpiyasadamevcutbulunankanşekersistemleriiçinyaptırdığı
verifikasyonveperformansdeğerlendirmesitestindengeçen35cihazveonlaraait
stripleringeriödemesiniyapıyor.
GK'nın10Ocak2011tarihinde
yayımladığıvediyabetlilerinkan
şekeriölçümçubuklarınıhiçbirişlemyapmadaneczanedendoğrudanücretsizolarakalmalarınıengelleyenge-

S
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nelgeyediyabetlilerintepkigöstermesisesgetirdi.DiyabetlilerinhaklıtepkisiüzerineSGK,
kanşekeriölçümçubuklarınıbelirlişartlardahilindegeriödemekapsamınaaldı.
SGK'nın10Ocak2011tarihligenelge-

sininardındanDiyabetleYaşamDerneğibir
basıntoplantısıdüzenleyerek,kamuoyunun
dikkatinikonununönemineçekti.Genişbir
hastagrubunundakatıldığıbasıntoplantısında konuşan Diyabetle Yaşam Derneği

HABER

GenelBaşkanıEmineAlemdar,genelgeyle
Türkiye'de8milyondiyabetlininhaklarınınyok
edildiğinivurgulayarak"Bugenelgeyledevlettenşekerölçümçubuğualmakneredeyseimkasızhalegetiriliyor"açıklamasınıyaptı.
Alemdar,diyabetinyaşamboyusürenbir
hastalıkolduğunuhatırlatarak,"İyitakipedilmediğitaktirdekalpkrizi,böbrekyetmezliği,
görme kaybı, körlük nöropati, ayak amputasyonlarıgibiağırorganhasarlarıortayaçıkar.
Diyabetteorganhasarlarınıönlemenintek
yöntemikanşekerkontrolüdür.Bununiçin
hastanıngündeenaz3-4kezdüzenliölçüm
yapmasıvedeğerleregöreinsülinyadahap
tedavisininayarlanmasıgerekiyor.Düzenlikan
şekeriölçülenhastalardadiyabetebağlıorganhasarları
yarı yarıya azalıyor. Bu nedenledünyanıntümgelişmiş
ülkelerinde devlet diyabetli
hastalara kan şeker ölçüm
testçubuklarınıücretsizsağlar"dedi.
10 Ocak 2011 tarihine
kadar, striplerini düzenlenen raporla eczanedenücretsizolarakalabilendiyabetliler,
genelgedensonrabir
süreceplerindenpara
vererekstripalmakzorunda kaldılar. Birçok
prosedürel işlemden
sonra ilaca erişilebilen
sistemde, çubukların
geriödemesi2-4ayiçinde diyabetlinin hesabı-

SUT'ta,Danıştayıniptalkararınanedenolan
fiyatlandırmaileilgilidedüzenlemeyapıldı.
Bunagöre,yenidüzenlemedekanşekeriölçüm
çubuğununfiyatı32kuruş,kanşekeriölçüm
cihazınınbirimfiyatıise20TLolarakbelirlendi.
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Kanşekeriölçümçubuklarıvekanşekeri
ölçümcihazları,sözleşmelieczanelerdentemin
edilecek.Eczanelerkanşekeriölçümcihazlarıiçin
farkalabilecekancakkanşekeriölçümçubuklarıiçin
farkalamayacak.SUT'ta,Danıştayıniptalkararına
nedenolanfiyatlandırmaileilgilide
düzenlemeyapıldı.
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nayapılarakgerçekleştiriliyordu.
Diyabetle Yaşam Derneği'nin öncülüğünde gerçekleştirilen ve çok sayıda diyabetlinindekatıldığıbasıntoplantısınınmedyadagenişyankıbulmasınınardındanSGK,
stripleringeriödemesindediyabetlileribiraz
daolsarahatlatanyenibirdüzenlemegetirdi.Yenidüzenlemeyegöre,kanşekeriölçüm
cihazlarınaaitbedeller,SGKtarafındankarşılanacak.Ölçümcihazınınyenilenmesüresiikiyılolacak.SGK,busüredenönceyenilenencihazınbedeliniödemeyecek.
Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihtenöncealınankanşekeriölçümcihazları
ise6aysüreyledeğiştirilemeyecek.
Kanşekeriölçümçubuklarınınbedeliise
sağlık raporunda tedavi protokolü olarak
belirtilenadetleresasalınarak,enfazlaüçaylıkdönemlerdereçeteedilmesihalindekarşılanacak.
Kanşekeriölçümçubuklarıvekanşekeri
ölçümcihazları,sözleşmelieczanelerdenteminedilecek.Eczanelerkanşekeriölçümcihazlarıiçinfarkalabilecekancakkanşekeri
ölçümçubuklarıiçinfarkalamayacak.
SUT'ta,Danıştayıniptalkararınaneden
olanfiyatlandırmaileilgilidedüzenlemeyapıldı.
Bunagöre,yenidüzenlemedekanşekeri
ölçümçubuğununfiyatı32kuruş,kanşekeri
ölçümcihazınınbirimfiyatıise20TLolarak
belirlendi.
Şuankidurumda,SağlıkBakanlığı'nınpiyasadamevcutbulunankanşekersistemleri
için yaptırdığı verifikasyon ve performans
değerlendirmesitestindengeçen35cihazve
onlaraaitstripleringeriödemesiniyapıyor.
Ancakhastamemnuniyetiaçısındanyaklaşıldığında, diyabetliler yeni düzenleden
çokmemnundeğil.Diyabetlilerfarködemedenalabildikleriyenicihazvestriplerindoğruölçümyapmadığıvekullanımıhakkındaeğitimalamadılarındanyenicihazlardanmemnunkalmadıklarınıbelirtmektedirler.Buarada(Striplerinfiyatı0,55ten0,32yeindirildiğinden)geriödemefiyatındakibudüşüş,diyabetlilerinyıllardırkullandıkları,hekimlerinyayımlanmışklinikverilerevedeneyimlerinedayanarakönerdikleribelirlistripmarkalarınaerişimidekısıtlanmaktadır.
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TürkiyeDiyabetVakfı

TürkiyeDiyabetVakfıKonyaŞubesitarafındanbirincisi2010yılında
Afyon’dagerçekleştirilenTip2DiyabetEğitimKampınınikincisi22-27
Şubat2011tarihleriarasındayinebirtermaltesisteNevşehir’deyapıldı.
ürkiye Diyabet Vakfı Konya Şubesitarafındanbirincisi2010yılında Afyon’da gerçekleştirilen
Tip 2 Diyabet Eğitim Kampının
ikincisi22-27Şubat2011tarihleriarasında
yinebirtermaltesisteNevşehir’deyapıldı.Adıyaman,Ankara,Bodrum,Gaziantep,İstanbul,
KahramanmaraşveKonya’dan52katılımcı
Prof.Dr.AhmetKayabaşkanlığındadiyabet
eğitimialdı.Kursiyerlerprogramdahilindespor
yaptılar,tansiyonölçümü,ağızbakımıgibigünlükgereksinimleriiçininteraktifeğitimaldılar.
Hergünaçlık-toklukkanşekeriölçümleriyapıldı.Kursprogramıeğitimağırlıklıydı.Yapılan
derslerde;

T
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Prof.Dr.AhmetKaya:
•KronikHastalıklardaEğitiminÖnemive
DiyabetTanı,TakipKliniği
•SağlıklıBeslenmeninEsasları
•KanBasıncıNasılÖlçülür?
•DiyabetveKalpHastalıkları
•MetabolikSendrom,ObeziteveKomplikasyonları
•DiyabetikAyak
•DiyabetveOsteoporoz
Diş Hekimi Pervin Kaya:
•DiyabetveAğızSağlığı
konularındakatılımcılaraeğitimverdiler.
Derslerin bitiminde yapılan sınav çok heye-

canlıydı.Kurssonundaverilensertifikalarile
kamptamamlandı.
TürkiyeDiyabetVakfıBaşkanıProf.Dr.TemelYılmaz’ınkampta;”DiyabetEviProjesi“ile
ilgilikonuşması,diyabetlileringelecekumutlarınıartırdı.
Tip2DiyabetKampınınheryıltekrarlanmasınaoybirliğiilekararverildi.
Gelecek yıl, eğitim ve aktivasyon kapsamlarınıngenişletilmesiiçinşimdidenprogram yapılıyor. 2012 yılında yapılacak olan
Tip2DiyabetEğitimKampıileilişkiliolarak
kampınyapılacağıyerveaktivitelerleilişkilibilgilerçokkısabirzamandaDiyabetVakfının
internetsitesindeduyurulacaktır.
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Türkiye Diyabet Vakfı
Uluslarası Diyabetli
Ögrenciler İçin Gençlik
Degişim Programı
TürkiyeDiyabetVakfıgençlerarasındakiiletişimiartırmak,çeşitlikültürlerin
birbirleriyleyakınlaşmasınısağlamak,diyabetbakımınakatkıdabulunmak
amacıylaUluslararasıDiyabetliÖğrencilerİçinGençlikDeşimProgramı'nı
başlattı.
BuyılilkigerçekleştirilenprogramaKoçLisesievsahipliğiyaptı.
İlkkezgerçekleştirildiğiiçinsınırlısayıdaöğrencininkatıldığıprogramda4Koç
LisesiÖğrencisininaileleri,4yabancıdiyabetligencievlerindemisafirettiler.
ÖğrencilerdenPaulius,GediminasveİgnasLitvanya'danNenaiseAlmanya'dan
ülkemizemisafirolarakgeldiler.
KoçLisesiÖğrencisiEcemŞenyuvatarafındankoordineedilenziyaretsırasında
gençler1haftaboyuncaİstanbul'ugezdilerveTürkkültürünütanıdılar.
ProgramınikincibölümündediyabetliTürkgençlerönümüzdekiAlmanya'yı
ziyaretedecekler.Programgelecekyıllardadasürdürülecek.Yazının
devamındaKoçLisesiÖğrencilerininmisafiröğrencilerlekeyifliröportajıve
Programdaevsahipliğiyapanöğrencileringörüşleriniokuyacaksınız...
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So ldan saga, Paulius
Raskauskas, Pırıl İşm
en, Nena Sterzel, Ecem
Şenyuva,
Muratcan Karaduman,
Ged iminas Jurgaitis,
Umut Bakanogulları,
Ne dim
Eskinazi, Ignas Varpuk
evicius
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“Türkiye Bizim İçin Müthiş Bir Deneyim Oldu”
>>Bizediabetileyaşamınızdanbahsedebilirmisiniz?
Paulius: İlkzamanlardakienbüyükproblemim insan içinde insülin iğnesi yapmaktı.
Bundanutanıyordumvebaşkalarınınbenim
hakkımda düşündüklerini biraz fazla umursuyordum.Şimdi,bütünproblemlerimiaştım
veheryerdeiğnemiyapabilirim.Teközlediğim
şey istediğim düzensizlikte yemek yiyebilmekveheryemektekikarbonhidratdeğerlerinisaymakzorundakalmamak.
Gediminas: Her sabah, akşam ve yemeklerdenönceiğneyapıyorum.Benirahatsızedenbirproblemdearkadaşlarımlakafedeykeniçerigidipiğneyapmakzorundakalmam.
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Enbüyükproblemim
arkadaşlarımlayemek
yiyecekkeninsülin
iğnesiyapmakzorunda
kalmamdı.Amabu
programsayesinde
bunutamamenaştığımı
söyleyebilirim.Artık
rahatçaiğnemiheryerde
yapabiliyorum.

Nena: Diabetleyaşamanınzortarafları,her
yemektenönceinsüliniğnesiyapmakzorundaolmamveistediğimgibiçikolataveşeker
yiyememem.
Ignas: Enbüyükproblemimarkadaşlarımla
yemekyiyecekkeninsüliniğnesiyapmakzorundakalmamdı.Amabuprogramsayesinde
bunutamamenaştığımısöyleyebilirim.Eskiden
budurumdançokrahatsızolurken,artıkrahatçaiğnemiheryerdeyapabiliyorum.
>>İstanbuldeneyiminizinasılanlatırsınız?
Paulius: Buradabirçokarkadaşcanlısıve
ilginçinsanlartanıştım,mükemmelvakitgeçirdim,çokeğlendim,çokgüzelyerlergördüm
ve Osmanlı’dan kalma tarihi mekanlardan
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çoketkilendim.Tabikideburayabirdahagelmekvedahaçokvakitgeçirmekisterim.
Gediminas: Türkiye’yekesinliklegeridönmekisterim,buradabirçokharikainsanlatanıştımvebenimailemgibioldular.Benibüyüleyenbirçoktarihimekangördüm,Türkmutfağınıtattım,çokbüyükvegüzelbirokulagittim.
Nena: Türkiye’degezdiğimtarihimekanlarveyediğimyemeklerçokgüzeldi.Türkiye’ye
dahaöncegelmiştim;amaİstanbul’dakiilkseferimdiveçokmemnunkaldım.Birhaftaboyuncaçokeğlendim,birçokharikainsanlatanıştımvetabikigeridönmekisterim!
Ignas: Burayaelbettegeridönmekisterim,
süperinsanlarlatanıştım,hepsiçokyardımsever,arkadaşçılvekomikti.Harikamekanlar
gördümveçokeğlendim.Türkkültürünebayıldımveseneyebirdahaçokgelmekisterim.
>> ‘Uluslarası Diyabetli Öğrenciler İçin
GençlikDeğişimProgramı’hakkındanedüşünüyorsunuz?

Paulius: Bu programdan önce, diyabet
hastalığımıçokiyibirşekildeidareedemiyordum.Neyediğimeçokdikkatetmiyordumve
glukoz seviyemi ölçmüyordum. Türkiye’ye

Buprogrambenim
gerçektenhayatımı
değiştirdi.
Litvanya’daykeninsülin
iğnelerimiyeterince
yapmıyordumve
karbonhidratlı
yiyeceklerden
kaçınıyordum.Artık
iğnelerimiokulda
yapmakgibibirsıkıntı
çekmeyeceğim,bunun
çoknormalbirşey
olduğunuanladım.

gelince,kendimeiyibakmayabaşladımveetrafımdakiinsanlarsayesindediabetiçokdaha
iyibaşaçıkıyorum.
Gediminas: Buprogrambenigerçekten
hayatımıdeğiştirdi.Litvanya’daykeninsüliniğnelerimiyeterinceyapmıyordumvekarbonhidratlıyiyeceklerdenkaçınıyordum.Artıkiğnelerimiokuldayapmakgibibirsıkıntıçekmeyeceğim,bununçoknormalbirşeyolduğunuanladım.
Nena: Buprogramsayesindesosyalbir
çevredekendimifarklıhissetmedim,çünkü
hepsi benim gibiydi. Yaptığım iğneler, yemeğimedikkatetmemnormalgeldi.Diabetimle kesinlikle daha barışık yaşamayı öğrendim.
Ignas: Buprogrambanaçokyardımcıoldu
çünkübuseferiçeriyeiğneyapmayagittiğimde,
arkadaşlarımdayanımdaydı.Dahaöncebukonuyuhiçkimseylekonuşmazken,buseferdiabetüzerinekonuşmalaryaptık,deneyimlerimizi
birbirimizlepaylaştık.Bupaylaşımbenimdiabeteolanyaklaşımımıdeğiştirdi.
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Misaﬁrleri agırlayan ögrencilerin
program ile ilgili düşünceleri:
Ecem Şenyuva,
VKV Koç Özel Lisesi,
11.sınıf
“Hem Bizim Hem de
Misafirlerimizin
Diyabete Bakışı Degişti”
2yılönceTürkiyeDiabetVakfıkurucularındanDoç.Dr.ŞehnazKaradenizilebirlikte,Avrupa’nınfarklıyerlerindendiabetliöğrencilerin
birarayagelipkültürlerarasıdostlukköprüsü
oluşturabileceğibirprogramyapmayakarar
verdik.
TürkiyeDiyabetVakfıliderliğindeyerelve
ulusalolarakdiabetfarkındalığınıartırmayı,ülkemizinveokulumuzuntanıtımınakatkıdabulunmayıplanladığımızbuprojeyihersenetekrarlayarakdahadaçoköğrenciningönüllükatılımınısağlamayıhedefledik.Avrupa’dabirilk
olan‘UluslarasıDiyabetliÖğrencilerİçinGençlik Değişim Programı’mızı bu sene gerçek-
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TürkiyeDiyabetVakfı'nın
önderliğinde
gerçekleştiridğimizve
buyılilkigerçekleştirilen
buprojedeAvrupa’nın
farklıyerlerinden
diyabetliöğrencilerinbir
arayagelip
kültürlerarasıdostluk
köprüsüoluşturmasını
amaçladık.
leştirebildiğimiziçinçokmutluyum.Misafirleriağırlayacaköğrencilerolarak,enbaştabiraz
endişeliydik,acabaonlaranasılyaklaşmalıydık,

diabetkonusundanekadardeniyimlilerdi,nelerehazırolmalıydık?DiyabetVakfıileyaptığımızbilgilendirmetoplantısındansonravemisafirlerimizletanışıncasonrabütüntelaşımız
yokoldu.Almanya’danNena,Litvanya’danGediminas,PauliusveIgnasçokarkadaşçaveiçtenlerdi.
Diyabet konusunda da oldukça deneyimlilerdi.Hayatımdaaslaunutamayacağımbir
haftageçirdim.Onlaraİstanbul’unengüzeltarihimekanlarınıgezdirirken,eğlenmeyideunutmadık.Ortaknoktalarıonlarıbirarayagetirdi,
diyabetinaslındanormalbirşeyolduğunuve
yalnızolmadıklarınıgördüler.
Birbirleriylediyabetileilgilibildiklerinipaylaştılar,heryemeköncesiinsuliniğnelerinibirlikteyaptılar.
Buprogramsayesinde,hemağırlayanöğrencilerolarakbizim,hemdemisafirlerimizolarak onların diyabete bakış açısı değişti. Seneyekiprogramiçinşimdidenadınıyazdıran
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öğrencilerbilevar!Dahadeneyimlivekapsamlı
olarakgerçekleştireceğimizprogramıipleçekiyorum!

Nedim Eskinazi,
VKV Koç Özel Lisesi,
9.sınıf
“Diyabeti Merak Ettiğim
İçin Bu Programın
Parçası Oldum”
‘UluslarasıDiyabetliÖğrencilerİçinGençlikDeğişimProgramı’nıuygulamadanbirhafta önce arkadaşlarım yurtdışından yabancıöğrencilerağırlamışlardı.Yabancıdillerivefarklıkültürlerıtanımaklayakındanilgiliolduğum
içinveözelliklediyabetileyaşamıçokmerak
ettiğimiçinbendebirprogramınbirparçası
olmayıçokistiyordumvesonundabufırsatıyakaladım.Yaklaşık2haftaonceLitvanyalibiröğrenciyi5günboyuncaevimdeağırladım.Diyabetibirproblemolarakdeğil,birdeneyimolarakgörmeyitercihettim.Buprogramsüresince
yabancıöğrencilerehemgörselolarakIstanbul'ugöstermeyeçalıştıkhemdeonlarlakonuşarakkültürümüzüanlattık.Dahasıonların
ülkesihakkındadabirçokilginçşeyogrendik.
Dolayısıylabuprogramsadeceonlaradeğil
bizedeçokyararlıoldu.Biz,diyabetindikkatli
olunduğundaçoknormalbirhastalıkolduğunu
gördük,onlardahastalığabuşekildeyaklaşmayabaşladıvediyabetliolsalarbileherhangibirsosyalçevreyegayetrahatbirşekilde
adapteolabileceklerinigördüler.Yaptığımızçeşitligezilervezevklisohbetlersayesindebilmediğimbirsürüşeyoğrendimvebildikleriminmaksimumunupaylaştım.Programbitincebireksiklikhissettim,birdahaolursamutlakakatılımımıdevamettirmekisterim!

Umut Bakanoğulları,
VKV Koç Özel Lisesi,
11.sınıf
“Sağlığın Ne Kadar
Önemli Olduğunu
Öğrendim”
Buprogram,banaöncelikleinsansağlınınnekadardeğerliolduğunugösterdi.Nena,
Ignas,GediminasvePaulius'uağırlayanbizlerin
hayatımızdaonlarınkikadarciddisağlıkso-

runuyla karşılaşmamamız, onları tanımadanönce, kalıcıi bir hastalıkla yaşamanın meşakkatlibirişolduğunubilmememizesebep
olmuştur.Misafirlerimizikarşılayacağımızgün
bizibirkorkuvepaniksarmıştı,yabaşlarınabir
şeygelirsediye.Onlarıdahayakındantanıdıktansonrakorkmamamızgerektiğinianladık.Misafirlerimizgayetbilinçlivehastalıkları
konusundatecrübeliinsanlardı.BusayedeonlarlaçokgüzelbirIstanbultatiliyaşadık.Onlarıelimizdengeldiğincerahathissettirmeyeçalıştıkvebununiçinyanımızdasüreklielma,küp
şekervemeyvesuyutaşıdık.Amakendileriçok
biliçli olduğu için bu taşıdıklarımızı pek kullanmadık.Iğnelerizamanındayapıyorlar,yemek
yemelerigerekenzamanlarıbizebildiriyorlardı.Sonuçolarakbendiyabethastalığınınciddiyetgerektirenamakorkulmamasıgereken
birhastalıkolduğunuoğrendim.Tedavigerekliliklerinizamanındayapanmisafirlerimizde
gayet rahattı. Hepimiz icinçok güzel bir deneyimoldu.Üstümüzeciddibirsorumlulukaldıkvebaşarıylatamamladiık.UmarimNena,
Ignas,GediminasvePauliusdabizdenmemnunkalmıştırvehayatlarınısağlıklıbirbiçimde
geçirirler.

Pırıl İşmen,
VKV Koç Özel Lisesi,
9.sınıf
“Diyabeti
Yanlış
Tanıyormuşuz”
Buprogrambenimiçinçokyararlıoldu;
çünküdiyabetiklerinnasılyaşadıklarınıhepmerak ederdim. Ama bende kalan misafirim
Nenailegeçirdiğimbirhaftadansonra,aslındabizdençokdadegişikdurumlarıolmadığını
öğrendimvebudabeniçokmutluetti.Bizim
yaşımızdakigençlergenellikediyabetiilkduyduklarızamanbirendişeyekapıldılar;fakatonlarlazamangeçirdikçeaslındadiyabetlimisafirlerimizinbizimleaynıolduklarınıgördüler.
Bizediyabethepçokfarklışekildeyansıtıldıve
benceherkesinendişesibundankaynaklanmakta.Arkadaşlarımvebenimağırladığımızkişilerleolan1haftamızcokeğlenceliveçokdolu
geçti.Onlarıgezdirdik,ülkemizitanıttıkveneredeysebütünyerelyemeklerimizdenyedirdik.

Kısacasıexchangeögrencilerihepimizedopdoluveçokgüzelbirhaftageçirttiler.Buağırlayan öğrencilerin içinde olmak beni cok
mutluediyorvegururlandırıyor.Seneyetekrarlamakçokisterim!Çoktesekkürler.

Murat Karaduman
VKV Koç Özel Lisesi,
11.sınıf
“Gelecek Yıl
Programa Tekrar
Katılmak İsterim”
Benhepberaberçokgüzelvakitgeçirdiğimizeinanıyorum.Gelenarkadaşlarımızda
çokdüzgün,deneyimli,eğlenceliveçokiyi
insanlardı.Onlariçinde,buprogramınçok
iyiolduğunudüşünüyorum;çünküokullarında
ve yaşamlarında diyabetli olmadığı için bu
programsayesindearalarındabirbağkuruldu.
Önceleribirproblemyaşamakorkumdaha
sonrahembizimonlarırahathissettirmemiz
hemdeonlarınsorumluluklarınıbilmelerisayesindeortadankayboldu.Diyabetlibirkaç
arkadaşım olmasına rağmen onlarla geçirdigimizsürezarfındadiyabetleilgilibilmediğimbirçokşeyöğrenipbirsürüdeneyimyaşadım.Kısacasıbuprogramınbizimiçinbilgilenmizmisafirlerimiziçindearalarındakietkileşimaçısındançokyararlıolduğunudüşünüyorum. Umarım seneye bir daha tekrarlar,dahaçokdiyabetliöğrenciyibiraraya
getirebilirler.Bizdeonlarınhayatlarınadakatkıdabulunupdiyabetinormalgörmelerinisağlayabiliriz.

Diyabetlibirkaç
arkadaşımolmasına
rağmenonlarla
geçirdigimizsüre
zarfındadiyabetleilgili
bilmediğimbirçokşey
öğrenipbirsürü
deneyimyaşadım.
Umarımseneyebir
dahatekrarlar.
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TürkiyeDiyabetVakfıveDiyabetleYaşamDerneği’neDestekveriyor
MaltepeÜniversitesiHalklaİlişkilerveTanıtımBölümüöğrencileri,‘KampanyaGörsel
Tasarımı’dersikapsamındagönüllübirprojebaşlattı.Türkiye’dediyabethakkında
farkındalıkyaratmakvediyabethastalarınaulaşmakamacıylafaaliyetgösterenTürkiye
DiyabetVakfıveDiyabetleYaşamDerneğiiçingeliştirilenproje,İletişimFakültesinin
farklıdersleriiçindeilgiçekicibulundu.Busayedeöğretimelemanlarıbiraraya
gelerek,öğrencileriniajansgibiyapılandırdıveçokyönlübirprojeyeimzaatıldı.
altepeÜniversitesiHalklaİlişkiler
ve Tanıtım Bölümü öğrencileri,
‘KampanyaGörselTasarımı’dersikapsamındagönüllübirproje
başlattı.Türkiye’dediyabethakkındafarkındalık
yaratmakvediyabethastalarınaulaşmakamacıylafaaliyetgösterenTürkiyeDiyabetVakfıve
DiyabetleYaşamDerneğiiçingeliştirilenproje,İletişimFakültesininfarklıdersleriiçindeilgi

M
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çekicibulundu.Busayedeöğretimelemanları
birarayagelerek,öğrencileriniajansgibiyapılandırdıveçokyönlübirprojeyeimzaatıldı.
HalklaİlişkilerveTanıtımBölümBaşkanı
veKampanyaGörselTasarımıdersiöğretim
üyesi Doç. Dr. Filiz Otay Demir, Arş. Gör.
AyşeNilKireçciileaynıbölümünSağlıkİletişimidersiÖğretimGörevlisiRaziyeGedikli’nin
çabalarıylaDiyabetVakfıveDiyabetleYaşam

Derneğiiletemasageçildi.KampanyaGörsel
Tasarımıdersikapsamında,DiyabetleYaşam
Derneği’niniletişimihtiyaçlarınıkarşılayacakstratejiveuygulamaönerilerioluşturuldu.Dersin
yapılandırılmasında, dernek yetkilileri ders
partneriolarakkonumlandırıldı.Böylece,projeyeaittümsüreçte,DiyabetleYaşamDerneğiyetkilileriveöğrenciler,kararlarıbirliktealdılar.
VakıfveDernekyetkililerininFakültedeyap-
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tıklarısunumlarveortakçalışmakonusundakiisteklilikleri,başkaderslerindebuprojeyegönül vermelerinin yolunu açtı. Üniversitenin
farklıfakültelerindenöğrencilerinkatıldığı“Gönüllülük Uygulamaları” dersi Öğretim Üyesi
ÖyküGültarafından,projelerinuygulamaaşamalarındadestekvermeküzereşekillendirildi.
Ayrıca,“TVYapım-YönetimUygulamaları”dersiÖğretimGörevlisiMustafaKara’nınveöğrencilerininkonuyaduyduklarıilgi,diyabetleyaşamavurguyapankamuyararıspotlarıvetanıtımfilmlerininyapılmasıkararıylasonuçlandı.

rindenbiriolandiyabetiçinçalışmak,öğrencileri,bukonudabilgisahibiyapmak,duyarlılıkkazandırmak,ennihaiolarakdaDerneğe
katkı sağlayıcı iletişim uygulamaları gerçekleştirmekisebuprojeyidahadeğerlikılıyor.Öğrencilerinprojeyeaitsürecibenimsemeleri,DiyabetElçilerihalinegeldiklerinigörmek,Vakıf
ve Dernek yetkililerini ve tüm öğretim elemanlarınıgururlandırdıveülkemizdekisosyal
sorumluluk bilinci konusunda umutlandırdı.
ProjedeNelervar?
 Farkındalıkçalışmaları

DiyabetleYaşamDerneğineDestek
Üniversitemiziçinçokdeğerli
Karamacıgütmeyenbirkurumlaprojegeliştirmenin önemi elbette reddedilemez. Ülkemizvedünyanınönemlisağlıkproblemle-

Doç.Dr.FilizOtayDemir

 Gönüllüvedestekkazanmaçalışmaları
 DünyaDiyabetGünüileilgiliöneriler
 DiyabetleYaşamDergisiokuyucularının
artışıiçinçalışmalar
 Logoveamblemtasarımıvekurumsal

kimlikönerileri
 Sloganönerileri
 Websitesivesosyalpaylaşımuygulamalarınailişkinöneriler
 Kamuyararıspotu
 Tanıtımfilmi
Projeyeaittümunsurlariçin,öğrenciler,Dernek yetkililerinin seçimine bırakılan birden
fazlaönerisundular.Seçmektezorlanılanbu
çalışmalar,ilerikiaşamalarda,TürkiyeDiyabet
VakfıveDiyabetleYaşamDerneği’ninfaaliyet
gösterdiğialanlardayerinialacakvefarkedilecektir.
Şevklebirşeyleryaratmak,şevklebirşeyleryaratanöğrencileriizlemek,yüzlerindekiheyecanıgörmek,onlarlagururduymakengüzeliydi.

Projeyeaittümunsurlar
için,öğrenciler,Vakıfve
Dernekyetkililerinin
seçiminebırakılan
birdenfazlaöneri
sundular.Seçmekte
zorlanılanbuçalışmalar,
ilerikiaşamalarda,
TürkiyeDiyabetVakfıve
DiyabetleYaşam
Derneği’ninfaaliyet
gösterdiğialanlarda
yerinialacakvefark
edilecektir.
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DiyabetlilerİçinÖzelTasarımlı

NaturaSilvertarafındangümüşteknolojisiyleüretilençoraplargümüşün
kazandırdığıtümfaydalaraekolaraközeltasarımbaşlığıaltındadiyabet
hastalarınaikifarklılıkdahasunmaktadır.İlkihassasbacaklarısıkmayan
esneklikteüretilmişkonçkısmıdır.Busayedeartıkçoraplarınızınlastiğini
kesmekzorundakalmayacaksınız.İkincifarkiseayakparmaklarıüzerine
herhangibirbaskıyapmayacakşekildekapatılanburunkısmıdır.Bukısımda
ikikenarıbirbiriüzerinegetirerekdikmemetoduyerine,tümilmeklertektek,
birbirinebağlanarakdikişsizburunkapamasıyapılmıştır.Kapananbölümün
uçlarıda,baskıoluşmasınıengellemekamacıyladışarıalınmıştır.
aturaSilvermarkalıÇorap,İçÇamaşırıveTişörtürünlerininhepsindegümüşilemetalizeedilmiş
iplikkullanılıyor.Gümüşmetalinin
ürüne kazandırdığı en önemli özellik antibakteriyel’liktir.
DiyabethastalarıiçinAntibakteriyelözellik
hayatiönemtaşımaktadır.Ziradiyabethastalarınınhassasayakları,yaraoluşmasıveoluşanyaralarınkapanmamasıveyaçokzorkapanmasıriskiilekarşıkarşıyadır.Gümüşünsüreklitenetemasederekbakterivemikropları
yoketmesi,ayaktadoğalbirdezenfektanetkisiyapmaktadır.Buetkisonucuayaktayara
oluşmasınıengelleyicibirtedbiralınmakta,oluşmuş yaralarda ise gümüş, enfeksiyonu engelleyerektedaviyedestekolmaktadır.
Antiodor(kokuengelleme),gümüşünkullanıldığıürüneverdiğiikinciönemliözelliktir.
Yandaki resimde görüldüğü gibi bakteriler
kokumolekülününoluşmasını başlatan etkenlerdir. Bakteriler, vücudumuzdançıkantersıvısıilereaksiyona
giripasidikyapıda olan bu sıvıyı
amonyağaçevirirler.

N
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Ayakkokusununoluşmasebebiamonyağın
ortayaçıkmasıdır.Antibakteriyelözelliğiilegümüş,hemkötükokularıhemdemantaroluşumunuönlemişolur.
Ayrıcaçorabındiyabethastalarının
şikayetçiolduğuüşümesorununu giderecek klima
özelliğidemevcuttur.Çorabın iç yüzey örgüsünde
kullanılangümüşiplik,kışın
havasoğukolduğunda,vücudumuzunkaybettiğiısıyı
geri yansıtılarak sıcaklık
korunumu sağlanır. Aynı
mekanizmayazaylarındatersolarakçalışırve
dışortamınvücudumuzagöredahayüksek
olanısısınıbukezdışarıyageriyansıtarakserinhissetmemizisağlar.Ayrıcametalinbirözelliğiolansıvıyıgenişyüzeyeyaymavehızlıcabuharlaştırmavasfı,tersıvısınınhızlabuharlaştırarak vücudun serinlemesine katkıda bulunurken, ıslaklığı da önemli ölçüde engeller.
Gümüşündiğerönemliektilerianti-statik
ve anti-ödem özellikleridir. Gümüş vücudumuzdastatikelektriklenmeyiyalıtaraküzerimizdekibitkinlikhissinialır,kullanıcıyakonfor
sağlar.
Sonolaraksadecefilamenttipigümüşipliktebulunananti-ödem(ödemçözme)özel-

liğindenbahsedelim.Gümüşmetaliüzerinde
mevcutelektrikyükü,ancakfilamentiplikayağıbirkafesgibisardığındaakımadönüşürve
manyetik alan oluşturur. Oluşan manyetik
alan,kanındahahızlıakmasınısağlarveböylecegeneldediyabethastalarınınbilekve
ayaklarında mevcut ödemlerin çözülmesindeetkiliolur.
Çoraptakullanılangümüşipliğinfilamenttipiolupolmadığınıçorabıniçyüzeyinebakarakkolaycaanlayabilirsiniz.Kullanılangümüşiplik,nerdeysesimiplik
gibiparlayarakçorabıniçyüzeyinisarmaktadır.
ÜrünlerdekullanılanX-Staticmarkalı
gümüşiplikABD,NobleBiomaterialsadlı,bu
ipliğinmucidiolanfirmadanithalediliyor.Bu
teknolojiAmerika’da1977yılındanberiönce
medikal ürünler pazarında ve daha sonra
tekniktekstilveçorapuygulamalarındakullanılmıştır.Kullanılangümüşipliknanoteknoloji
ileüretilmemiştirvebuyöntemegöreüstünlüğükalıcıolmasıdır.Gümüşiplikveözellikleri
yıkamailegitmez,ürününömrüboyuncakalıcıdır.
Diyabethastalarıiçinözeltasarlanandiyabetçorabınınyanısıradiğerürünlerivedaha
fazla bilgiye www.naturasilver.com sitesindenincelenebilirvesatınalınabilir.

SAĞLIK

DiyabetteHayat
KurtaranSıvı:
İnsülin,vücuttamideninaltındavearkatarafındabulunanpankreasadlıorganın,beta
hücrelerindensalgılananbirhormondur.Buhormon,alınankarbonhidratlıbesinlerin
sindirilmesisonucundakanageçenşekerin,kandanayrılarakhücreiçinegirmesinive
hücretarafındankullanılmasınısağlar.Hücreler,şekerienerjigereksiniminikarşılamak
üzerekullanır.
nsülinNedir?
İnsülin,vücuttamideninaltındave
arkatarafındabulunanpankreas
adlıorganın,betahücrelerinden
salgılananbirhormondur.Buhormon,alınan
karbonhidratlı besinlerin sindirilmesi sonucundakanageçenşekerin,kandanayrılarak
hücreiçinegirmesinivehücretarafındankullanılmasınısağlar.Hücreler,şekerienerjige-

İ
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reksiniminikarşılamaküzerekullanır.Enerjigereksiniminden fazla alınan şeker ise karaciğerdeglukojenolarakbilinenşekerdeposunda
depolanırveadipozdokuolarakbilinenvücut
yağdokusundabirikir.Böyleliklekandakişekerdüzeyideyükselmemişolur.
Diyabetliolmayanbirkişidepankreasinsülinüretir.Diyabetlilerdeise,pankreasyahiç
insülinüretmezyadayeterlimiktardainsülini

üretmezveyaüretileninsülinhedefhücrelerdekullanılamaz.Budurumdakanşekeriyükselir.Kanşekeriyükselmesiniönlemekvevücuthücreleriiçingerekliolanşekerinhücreler
tarafındankullanımınısağlamakiçinbirdışkaynaktanvücudainsülinvermekgerekir.
İnsülinhapyadatabletşeklindekullanılamaz.İnsülinbirenjektörleveyapompayolu
ileciltaltındanvücudaverilmeküzeresıvıhal-

SAĞLIK

debulunmaktadır.İnsülinkullanmak,halkarasındabilinenaksine,sigaravealkolgibibağımlılıkvealışkanlıkyapmaz.İnsülininhayatkurtaranbirilaçtır.Vücudunuzaenjeksiyonveya
pompaaracılığıileinsülinveriyorsanız,daha
sağlıklıbiryaşamsürmekiçingerekliolanıyapmaktasınız.İnsülinhakkındaöğrenebileceğinizinenfazlasınıöğrenin.Bunakullandığınız
insülinintipi,etkisüresivemaksimumetkizamanıdadahilolmalıdır.Ayrıca,besinalımınızıveegzersizprogramınızı,insülininenjeksiyonzamanıvedozuilekoordineetmeyideöğrenmelisinizAncak,unutmayınızkihiçbirinsülin
tedavişemasıtekbaşınadiyabetinizikontrol
altınaalamaz.İnsülintedavisi,beslenmetedavisiveegzersiztedavinintemelbileşenleridir.Beslenmetedavinizdegereklideğişiklikleri
yapmadanvedüzenlibiregzersizprogramı
oluşturmadansadeceinsülinkullanıyorolmanız
kanşekeridüzeyininkontrolünüsağlamadayeterliolmaz.
İnsülinTedavisininAmaçıNedir?
İnsülintedavisininamaç;
 Kanşekerininormalegetirmek
 Komplikasyonlarıönlemek
 Önlenemeyecek düzeyde komplikasyonlaroluşmuşsailerlemeyidurdurmak,
 Çocuklariçinbüyümevegelişmeninyolundagitmesinisağlamak,
 Hamilelikvegebelikleilgilikomplikasyonlarıönlemektir.

(retinopati,nöropati,diyabetikayak,nefropatigibi),
 Pankreasıherhangibirnedenleameliyatlaalınmışolanlar,
 Hastalık,stres,travma,ameliyatveyahamilelikgibidurumlarlakarşılaşanlarinsülinenjeksiyonunaihtiyaçduyar.
Gebelik,ameliyatgibibazıözeldurumlar
sona erdiğinde insülin tedavisinden ilaç tedavisinegeçilebilmektedir.
Günlükinsülinihtiyacıhastanın,boyağırlık,yaş,gıdatüketimiveaktivitedüzeyinegöre
değişir.Ayrıcaarayagirenbaşkabirhastalık,
stresyadailaçlarinsülindozunuetkileyebilir.
İnsülinleriBirbirindenAyıran
ÖzelliklerNelerdir?
Günümüzdetedaviamacıylakullanılanticariinsülinlerin,birçokbakımdanbirbirinden
farklıözelliklerivardır.

Eldeedilmebiçimlerinegöreinsülinlerdomuz,sığır,insaninsülinleri(yarısentezvebiyosentezleeldeedilen)olarakisimlendirilir.Domuzvesığırinsülinlerininyapılarıvücudunürettiği(insaninsülini)insülinetamamıylabenzemez.Bunedenleinsaninsülinindendahafazlareaksiyonasebepolabilmektedir.İkiçeşitinsaninsülinivardır.Domuzinsülinininsaninsülininebenzeyecekşekildedeğişimeuğratılmasıylaeldeedilenyarısentetikinsülinlerve
insanvücudununyaptığıinsülininyapısıileaynı
olacakşekildegenetikmühendislikteknikleriileüretilenrekombinant(biyosentetik)insülinler.Biyosentetik(rekombinant)insaninsülinivücudumuzunürettiğiinsülinintamamıyla
aynısıolduğuiçinvücudunbuinsülinekarşı
tepki gösterme olasılığı hayvan insülinine
göreçokdahaazdır.
Konsantrasyonlarınagöreinsülinler;regüler
(kısaetkili),ortaetkili(NPH),hızlıetkili,uzunet-

Eldeedilmebiçimlerinegöreinsülinlerdomuz,sığır,
insaninsülinleri(yarısentezvebiyosentezleelde
edilen)olarakisimlendirilir.Domuzvesığır
insülinlerininyapılarıvücudunürettiği
(insaninsülini)insülinetamamıylabenzemez.Bu
nedenleinsaninsülinindendahafazlareaksiyona
sebepolabilmektedir.

KimlerİnsülinTedavisineİhtiyaçDuyar?
 Tip1diyabetliler(insülinebağımlıdiyabetliler),
 AğızdanşekerdüşürücühaplarlakanşekerikontrolüsağlanamayanTip2diyabetliler,
 Hangitipdiyabetolursaolsun,akutmetabolikkomplikasyon(koma)gelişmişhastalar,
 Akutstres,travma(kaza,yanıkgibi),cerrahigirişim(ameliyat)yapılacaktümdiyabetliler,
 Gebelikbaşlangıcındansonunakadar
tümdiyabetlilervehamileliktediyabetiortaya
çıkanlar,
 Komplikasyongelişmiştümdiyabetliler
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Enjeksiyonyapılanyer:Karınbölgesihızlıemilim
sağlamasınedeniyleeniyienjeksiyonbölgesidir.
Bunundışındabaldırlarınöndışyüzü,kalçalarınüst
dışkadranıvekollarındışyüzeyineenjeksiyon
yapılabilir.Ensüratlietkikarınciltaltı,enyavaşetki
uylukciltaltınayapıldığındaolur.Kol,buiki
bölgeninortasındabiretkihızınasahiptir.

kili,hazırkarışım(Mixinsülinler%30,50,70)
insülinlerolarakadlandırılır.Etkibiçimleri(etki
zamanı):Günümüzdekullanımdaolaninsülinleretkibiçimleri(etkizamanı)yönündenfarklılıkgösterirler.Berrakgörünümlüolanlarkısa
etkisüreliveçabuketkigösterenlerdir.Bulanıkgörünümlüolanlarınetkisiyavaşbaşlar,orta
derecedeveyauzunetkisüreliolanlardır.Karışıminsülinlerkısaetkiliveyahızlıetkiliileorta
etkili insülinin belli oranda hazırlanmış karışımlarıdırveetkisürelerideğişiktir.
İnsülininEtkisindeRolüOlan
FaktörleriNelerdir?
İnsülinenjeksiyonuyapılırkenuygulanan
insülininözellikleri,insulinenjeksiyonyerindeki
farklılıklar,ısı,enjeksiyonyerinemasajyapılması,egzersizgibifaktörlerinsülininetkisinideğiştirir.
Enjeksiyonyapılanyer:Karınbölgesihızlıemilimsağlamasınedeniyleeniyienjeksiyon
bölgesidir.Bunundışındabaldırlarınöndış
yüzü,kalçalarınüstdışkadranıvekollarındış
yüzeyineenjeksiyonyapılabilir.Ensüratlietki
karınciltaltı,enyavaşetkiuylukciltaltınayapıldığındaolur.Kol,buikibölgeninortasında
biretkihızınasahiptir.Kollarındışyüzü,insülininkasiçineverilmeriskinedeniyleküçükçocuklardatavsiyeedilmez.
Enjeksiyonyerininseçimikadar,deriilekas
arasındakalanyağlıdokunun(subkütan)kalınlığıdaönemlidir.Kasayapılaninsülindaha
çabuketkigösterirveetkisidahakısasürer.
Masaj,ısıuygulaması,geçiciısıartması,enjeksiyonyapılanyereuygulananegzersizgibi
kanakımınıartmasınısağlayandurumlaremilimihızlandırır.İnsülininsaklamakoşulları+4
derece/+8derecedir.İnsülinenjeksiyonuyapılırkenenjeksiyonyerininalkollesilinmesine
gerekyoktur.Genelolarakinsülin,enjeksiyon
yerideğiştirerekyapılmalı,aynıbölgeyeenerken1hafta-1ayiçindetekrargeridönülmelidir.İnsülinemiliminiolumsuzetkileyenlipohipertrofiyi (yağ dokusu birikimi) önlemek
içinenjeksiyonunaynınoktayayapılmamasınadikkatedilmelidir.Lipohipertrofigelişmişse,obölgeuzunbirsürekullanılmamalıdır.Aynı
bölgeyeinsülinuygulamasıinsülininetkigöstermemesinevekanşekerininyükselmesine
nedenolur.
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Enjeksiyon ile öğün arasındaki zaman
farkı: Hızlı etkili insülin kullananlar enjeksiyondan 10-15 dakika sonra yemeğe başlayabilirler.Beklemesüresiazaldığındakanşekerindeönemlibirdeğişiklikgörülmeyebilir.Ancak,kısaetkiliinsülinkullananlarınöğünebaşlamakiçinyarımsaatbeklemelerigerekir.Beklemeden,enjeksiyondanhemensonrayemek
yenildiğinde,erkensaatlerdehiperglisemi,34saatsonraisehipoglisemigörülebilir.Enjeksiyondansonrayemeksaatiningecikmesi
isehipoglisemiyenedenolur.Kullandığınızinsülineuygunolanöğünsaatleriniöğrenmek
içindiyetisyeninizevehemşirenizedanışınız.
Enjeksiyon ile egzersiz ilişkisi: Enjeksiyonyapılankol,bacak,karıngibibölgeleregzersizekatılırsainsulindahasüratlekanageçerekhipoglisemioluşturabilir.Bunedenleenjeksiyonegzersizesnasındaenazçalışacak
bölgeyeyapılmalıdır.
(Örneğin:Futboloynayacakkişikoluna,kol
egzersiziyapacakkişibacağına,atletizmyapacakkişikarnınainsülinenjeksiyonuyapabilir).
İnsülinTedaviYöntemleriNelerdir?
Gündebirkezinsülinenjeksiyonu:Kanşekerikontrolüağızdanşekerdüşürücühaplarla
istenilendüzeydesağlanamayanyaşlı,sosyal
sorunlarıolan,yalnızyaşayan,hareketkısıtlılığıolanTip2diyabetlilereönerilenenbasitinsülinuygulamasıyöntemidir.
Günde iki kez insülin enjeksiyonu: Genellikletekdozunyeterliolmadığıdurumlarda
tip2diyabetlilereönerileninsülintedavisidir,
sabahveakşamsaatlerindeyaklaşık12saat
aralıklaolmaküzeregünde2dozinsülinuygulamasıyapılır.
Çokludoz;günde3,4veya5kezinsülin
enjeksiyonu:Günümüzdeeniyiinsüliniyerine
koymayöntemiolarakönerilmektedir.Gebe
diyabetikler,tip1diyabetliler,günlükyaşamı
yemek ve hareket yönünden yoğun ve düzensizolanlariçinenuygunyöntemdir.Buyöntemleçokiyibirkanşekerikontrolüsağlanabilir.Günde4veya5kezinsülinuygulamasının yapılması (Yoğun insülin tedavisi) karbonhidratsayımıyöntemiileöğünplanlamasınınyapılmasınıgerektirir.Süreklisubkutan
insülininfüzyonu(İnsülinpompatedavisi):İn-

bonhidratalımıveyaçokfazlaegzersizyapılmasısonucumeydanagelebilir.Hipoglisemi
belirtileriterleme,titreme,çarpıntı,dikkatdağılması,başdönmesi,şuurbulanıklığı,bulanık
görme,uykudanuyanamamadır.Hipoglisemi
evdenuzakta,yolculuktaveyaherhangibiryerdevezamandaolabilir.Bunedenlediyabetli
bireyyanındakolayulaşılabilirbiryerdekarbonhidratlıbirgıda(glukoztabletleri,kesme
şeker,tozşeker,meyvesuyu,limonata,kuru
üzümvs)bulundurmalıvediyabetkimlikkartınımutlakayanındataşımalıdır.

sülinpompasıaracılığıilebazalvebolusinsülin
uygulanır. Bolus insülin öğünle alınan karbonhidratlarınkullanılmasınısağlayaraktokluk
kanşekeriyükselmeleriniönler.Bazalinsülin
ise24saatboyuncagereköğünaralarındagerekisegeceboyukanşekerikontrolününsağlanmasından sorumludur. İnsülin pompası
kullanandiyabetlibireylerinöğünplanlamasını
karbonhidrat sayımı yöntemi ile yapmalıdır.
EnİyiİnsulinTedavi
YöntemiHangisidir?
Tekveeniyiyöntem,sizeözelbasitvesizin kolayca uyum sağlayabileceğiniz, yaşamınızı aksatmayan, tepki vermenize yol açmayanveetkinkanşekerikontrolünüsağlayanyöntemdir.
İnsülineKarşıLokal
ReaksiyonlarOlurmu?
İnsülinenjeksiyonlarınakarşılokalreaksiyonsıkdeğildir;görüldüğüzamaniseinsülininkendisinedeğilpreperataeklenenmaddelere(metacresol,phennolveyamethyltydroxybenzoate)bağlıgelişir.İnsülinşişesibuzdolabındançıkarıldıktanhemensonraenjeksiyonyapılırsasoğukduyarlılığınabağlıürtiker
gelişebilir.
İnsülinTedavisinin
YanEtkileriVarmıdır?
İnsülintedavisininenönemliyanetkisikan
şekeridüşmesidir(hipoglisemi).Kanşekeri50
ml/dl'ninaltınadüşmesihipoglisemiolarakyorumlanır.Hipoglisemiinsülindozununfazlalığı,öğünatlama,yenilmesigerekendenazkar-

İnsülinVücudunHangiBölgelerine
Uygulanır?
İnsülinenjeksiyonlarıkol,bacak,karınve
kalçabölgelerineuygulanır.
Uygulamadadikkatedileceknokta:
 Kollardaomuzbaşındandörtparmak
aşağıvedirseklerdendörtparmakyukarıolacakşekildekolundışyüzeylerine,
 Karındagöbekçevresinin2-3parmakaltına,üstüneveyayanına,
 Bacaklarda diz ile kasık arasında bacaklarınpantolonçizgisinindışbölgesiveaynı
kollardaolduğugibiüsttenvedizindörtparmakdışındakalangenişbirbölge;kalçabölgesinindeyanlarda,kemiklereyakınbölümleriinsülinuygulamasındarahatlıklakullanılabilecekolanbölgelerdir.Yanisadecekollar
değil,tümbubölgelerkullanıldığındainsülin
tedavisibaşarıylasürdürülebilir.Çokönemli
olanbirkonu,herbirinsülinuygulamasıbiröncekiuygulamaalanındanenaz1,5-2cmuzaktaverotasyonhalindeyapılmalıdır.
İnsülinLipoatrofisiveLipohipertrofisiNedir?İnsülinlipoatrofisi,insülinenjeksiyonuyapılanyerlerdeciltaltıyağdokusununkaybıile
oluşaninsülintedavisinebağlıyanetkilerdir.
LipohipertrofiiseGençlerdevekadınlardadaha
sıkgörülmektedir.Uzunsürehepaynıyereenjeksiyonyapılmasısonucundagelişir.Lipohipertrofiiseaynıbölgeyeuygulananenjeksiyonlar sonucunda dokuda görülen sertleşmedir.Çocukvegençdiyabetlilerdesıkgörülür.Herikidurumdakanşekerikontrolünün
sağlanmasıgüçleşir.Enjeksiyonbölgelerinin
değiştirilmesisonucundaherikisindededüzelmesağlanır.
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BaşarılıBirKanŞekeriKontrolüİçin

Egzersiz,alınanbesinlerinkasdokularıtarafından
kullanılmasınıhızlandırarakkanglukozdüzeyindeki
yükselmeleriönler.Tip2diyabetiklerin%80-85'iobezdir.
Egzersizileenerjiharcamasınıarttırır,yağdokusunun
azalmasınayardımcıolur.

DiyabetTedavisindeEgzersiz
NedenÖnemlidir?
iyabetintedavisindeveönlenmesindefizikselaktivitenininrolüçeşitliaraştırmalardagösterilmiştir.
Egzersiz, alınan besinlerin kas
dokularıtarafındankullanılmasınıhızlandırarakkanglukozdüzeyindekiyükselmeleriönler.Tip2diyabetiklerin%80-85'iobezdir.Egzersizileenerjiharcamasınıarttırır,yağdokusunun azalmasına yardımcı olur. Diyabete
adayolanbireylerdehaftadaenaz3günyapılan30dakikalıkyürüyüşprogramıdiyabetinsidansınınazalmasındaetkilidir.

D
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EgzersizinOluşturduğuHormonalve
MetabolikDeğişikliklerNelerdir?
İstirahatdurumundakaslarınbaşlıcaenerjikaynağıkandakiserbestyağasitleridir.Bu
durumenerjikaynağıolarakglukozukullanan
beyineyeterliglukozusağlar.Egzersizinbaşlamasıilebirliktekatekolaminlerin(adranalin,
noradrenalin,glukagon,kortizol)salınımıartar.
Bununsonucundainsülinsalgısıbaskılanır,karaçiğerdekiglikojendepolarındanglukozun
kanaverilmesihızlanır.Kaslarıninsülineduyarlılığıartar.Dahaazinsüliniledahafazlaglukozunkasiçinegirmesisağlanır.Egzersizesnasındakaslarınglukozkullanımı20katartar.

DiyabetlilerSabahAçKarnınaEgzersiz
Yapabilirmi?
Birgeceboyuaçlıktansonrasabahkontrinsülinersistemçokaktiftir.Busisteminetkisi
ilekaraciğerdenglukozçıkışı,yağdokularındanserbestyağasidiserbestleşmesiartarve
vücutihtiyacıolanmaddeleribuyollasağlar.
Diyabetiolmayanobezkişilerinaçkarnınaegzersizyapmasıkilokaybınınsağlanmasıiçin
önerilebilir.Ancakdiyabetteaçkarnınayapılanegzersizkontrinsülinersistemaktivasyonunuartırırarakkanglukozdüzeyiniyükseltir.
Bunedenlediyabetlibireylereaçkarnınaegzersizyapmalarıönerilmez.

SAĞLIK

EgzersizYapmakİçin
EnUygunZamanNedir?
Alınanbesinlerinsindirimiveemiliminden
sonrakandakiglukoz,karaciğervekasdokusundaglikojen,kandakiserbestyağasitlerideyağdokusundatrigliseridolarakdepolanır.İstirahatkonumundanaktivitedurumunageçince,egzersizinilkzamanlarında
kashücreleriöncekandakimevcutglukozu
dahasonrakaraciğervekasdokusundakiglikojendepolarınıenerjikaynağıolarakkullanır.
Uzamışegzersizdebukaynağıntükenmeyebaşlamasıileyağdokusukullanılır.Yemeklerden3saatsonraveyaöğündenönce
yapılanegzersizinyarattığıenbüyükriskhipoglisemidir.Bunedenleegzersizöğünlerden
1-2saatsonrayapılmalıdır.Buuygulamahipoglisemi riskini uzaklaştırmanın yanı sıra
postprandial (yemek sonrası) glisemi yükselmelerininönlemesinedeniyledeönerilmektedir.
EgzersizinSüresiNeOlmalıdır?
Kısasüren(1-5dak.)egzersizprogramlarıvücudunfazlaoksijenkullanmadanyaptığı
çalışmalardır.Budurumdakaslarglukozharcamazlarvekullanmazlar.Bunedenleegzersiz
busüreyiaşmalı,enaz10dakikaolmalıdır.Etkinbiregzersizprogramıiçin20dak.zaman
harcanmalıdır.Busürezamanlaartırılarak60
dak.kadarçıkartılabilir.

DiyabetlilerHangiDurumlardaEgzersiz
Yapmamalıdır?
Özellikleinsülinkullanandiyabetlilerinegzersizebaşlamadanöncekanglukozdüzeyinin
ölçülmesindefaydavardır.
G Egzersizöncesikanglukozdüzeyi100
mg/dl'ninaltındaveya240mg/dl'ninüstünde
olmamalıdır.
G Glisemi düzeyi 100 mg/dl'nin altında
ikenegzersizyapılmasıhipoglisemiriskioluşturur.
G Glisemidüzeyi240mg/dl'ninüstünde
ikenyapılanegzersizkanglukozdüzeylerinin
dahaçokyükselmesineveketoncisimlerinin
artmasınanedenolur.
EgzersizÖncesiİnsulinEnjeksiyon
YerininDeğiştirilmesiGerekirmi?
Egzersizesnasındaveyaegzersizsonrasındaoluşabilecekhipoglisemiriskindenkorunmakiçininsülintedavisialandiyabetlilere,
insülinenjeksiyonununmaksimumetkisüresiiçindeegzersizyapmalarıönerilmez.Egzersizesnasındaaktifolanekstremiteyeinsülin
enjeksiyonuyapılmamalıdır.
Örneğin bisiklete binecek diyabetli bir
çocuğunbacağınaveyacamsilecekdiyabetli
birkadınınkolunainsülinenjeksiyonuyapması
doğrudeğildir,aksiuygulamalarhipoglisemiye
nedenolabilir.

FizikselAktiviteDüzeyiniArtırırken
NelereDikkatEdilmelidir?
Biregzersizprogramınabaşlamadanönce
planlananegzersizçeşidivesüresiileilişkiliolarakmutlakadoktoradanışılmasıgerekmektedir.Farkınavarılmayanbirkalp-damarhastalığıveyaböbrekhastalığı,sürekliveağırbir
egzersizprogramıesnasındariskyaratabilir.Retinopati ve nefropati gibi komplikasyonları
olandiyabetlilereegzersizönerilmez.Hipertansiyon,koronerkalphastalığı,akçiğer,damarsistemihastalıklarıvarsapasifegzersizler
yapılabilir.Kanşekerikontrolüiçinvücudunbelirlibirbölgesiniçalıştırmayayönelikegzersizler
yerinetümvücuduçalıştıranegzersiztipleritercihedilmelidir.(vücutgeliştirmeyerineyürüme,
koşma,yüzmegibi)
Adımsayısınıarttırmakiçin;
G Asansöryerinemerdivenkullanın.
G Arabayı gidilecek yerden uzağa park
ederek,yürüyün.
G Yürüyerekgidilebilecekmesafelerearabaylagitmeyin.Yürüyün.
G Alışverişienyakınolanyerdenyapmak
yerinedahauzakolanbirtanesindenyapın.
G Otobüsebirduraksonrabinerekveya
otobüstenbirdurakönceinerekadımsayınızıarttırın.
G Haftanın5günü30dakikayürüyün.

EgzersizHerDiyabetliİçin
Uygunmudur?
Biregzersizprogramınabaşlıyacakolan
diyabetlibireyinönceliklebirdoktorkontrolündengeçmesigerekmektedir.Arterialhipertansiyon, koroner kalp hastalığı, akciğer, damar sistemi hastalıkları araştırılmalı
eğervarsapasifegzersizlerönerilmelidir.Egzersizesnasındakanşekerideğişikliklerigöz
içikanamayanedenolabilir.Bunedenlediyabetlilerinegzersizyapmayıplanlamadan
öncebiroftalmologtarafındandagörülmesiveretinopatiaçısındandeğerlendirilmesi
gerekir.Retinopativenefropatigibikomplikasyonları olan diyabetlilere egzersiz önerilmez.
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Diyabetin2AdımÖncesi:
Şekerliveyaşekereçabukdönüşenbirgıdanınalınmasındanbelirlibirsüre
(genellikle2-4saat)sonraortayaçıkar.Tepkiselolarakadlandırılmasının
nedenivücuttaşekerligıdaalımınabirtepkiolarakortayaçıkmasıdır.
andaşekerinnormalseviyeninaltındaolmasıdurumuolan“Hipoglisemi”, diyabet kadar yaygın
görülen bir hastalık. Hipoglisemininbirçeşidiolan“tepkisel(reaktif)hipoglisemi”nindiyabetegidenyolda,diyabetiniki
adımöncesiolarakkabuledildiğinibelirtenAcıbademKadıköyHastanesiİçHastalıklarıUzmanıDr.SedefAltınışık“tepkiselhipoglisemi”
ileilgilisorularımızıcevapladı:

M
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TepkiselHipogliseminasıloluşur?
Tepkiselhipoglisemi,aslındahalkarasındayaygınolarak“hipoglisemi”denilinceanlaşılandurumdur.Şekerliveyaşekereçabuk
dönüşenbirgıdanınalınmasındanbelirlibir
süre(genellikle2-4saat)sonraortayaçıkar.
Tepkiselolarakadlandırılmasınınnedenivücuttaşekerligıdaalımınabirtepkiolarakortaya
çıkmasıdır.Tepkiselhipoglisemi,insülindirenci
nedeniyle,vücudumuzunşekerikullanmayıbi-

lememesiveşekerinkullanılabilmesiiçingereğindenfazlainsülinsalgılamasısonucubir
süreiçindehızlaşekerinyakılmasıileoluşur.
Kişinintatlıgıdayıdahaçoktalepetmesi,
dolayısıyla tükettiği gıdalarda hızlı enerjiye
dönüşecekyanlışkarbonhidratlarıseçmesi,aldığıkaloriyikaçınılmazolarakarttırırvekiloda
artışgerçekleşir.Kiloartışıinsülindirenciniarttırır.İnsülindirenciarttıkça,insülinfazlasalgılanır.Ancakzamanlainsülinüretenorganımız
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pankreasyorulur,yeterikadarinsülinüretememeyebaşlarvekandaşekeryükselir.Budurumda,şekerhastalığınagidenyoluoluşturur.
Tepkiselhipoglisemidışında,açlıkta,kandaşekerhormonuolarakadlandırabileceğimiz
insülinin fazla salgılanması nedeniyle de hipoglisemiolabilir.Buduruminsülinsalgılayan
birtümörünvarlığıgibioldukçaenderrastlanandurumlardagörülebilir.Ayrıcaşekerdüşürücüilaçlarınyanlış/fazlakullanımıvebazı
kötühuyluhastalıklargibiözelliklidurumlarda
dahipoglisemigörülebilir.
TepkiselHipoglisemiençokhangi
yaşlardagörülür?
Tepkiselhipoglisemi,ençok30'luyaşlardansonragörülür.Ancakerişkinyaşlarınbaşındadahipoglisemiyerastlanabilir.Ailede1.
dereceakrabalardaşekerhastalığıöyküsüolması,kişininidealkilosununüzerindeolması
gibifaktörlerhastalığınortayaçıkmayaşınıerkenealacaktır.
TepkiselHipogliseminin
belirtilerinelerdir?
Belirtilerihalsizlik,konsantrasyonkaybı,aşırısinirlilik,ellerdetitreme,gözlerdekararma,
soğukterleme,fenalıkhissi,ölümkorkusu,çarpıntıolabilir.Hattabayılma,komadurumuda
görülebilir.
Tatlıgıdalaraveyaşekerehızlıdönüşebilecekbasitkarbonhidratlara(beyazunlugıdalargibi)aşırıdüşkünlükvardır.Tepkiselhipoglisemidebelirtilerdenbirigörülebilir,birkaçı bir arada olabilir veya belirtisiz seyredebilir. Yani belirtileri kişiden kişiye değişkendir.Ancakbirkişidehipoglisemiyehangibelirtilereşlikediyorsa,budurumoluştuğundaokişidehipoglisemininhepaynıbelirtileriortayaçıkacaktır.
TepkiselHipoglisemiteşhisinasıl
konulur?
Kandaşekerseviyesinebakılır.Öncelikle
açlıktaşekervegerekligörülürseinsülinbakılır.
Şüphedurumundahekiminbelirleyeceğidozdaağızdanverilecekglukozsolusyonu(basit
şekerçözeltisi)ilehekimtarafındanbelirle-

necekuzunluktavesıklıktaşekerile,gerekirseinsülinseviyelerinedebakılarak,şekeryüklemetestiyapılır.

lenmeveyıllariçindekiloalınmasıhipoglisemiyidahaerkenyaştaortayaçıkarır,şekerhastalığınagidişihızlandırır.

Yanlışbeslenmemitepkisel
hipoglisemiyeyolaçar?
Genetikyatkınlıkhipoglisemininaltındayatanfaktörlerinbaşındagelsede,yanlışbes-

Tepkiselhipoglisemi
nasıltedaviedilir?
Uzmanbirdiyetisyentarafındantıbbibeslenmetedavisidüzenlenmeli.
Reaktifhipoglisemininengellenmesiiçin
şekerliveşekereçabukdönüşecekgıdalardan
uzakdurulmalı.
Uzunaçlıklarengellenmeli.
Komplekskarbonhidratlarıiçerendoğrugıdalarınönerileceğigünde3anaveenaz3ara
öğüniçerenbirbeslenmesistemininoluşturulmasısağlanmalı.
Hipoglisemioluştuğuzamankaçınılmaz
olarakhastanınşekeralmasıgerekecektir.İnsülindirencisaptanmışsahekimtarafındanilaç
tedavisideönerilir.Hastadüzenliaralıklarlatakipedilmeli.

Tatlıgıdalaraveya
şekerehızlı
dönüşebilecekbasit
karbonhidratlara
(beyazunlugıdalar
gibi)aşırıdüşkünlük
vardır.Tepkisel
hipoglisemide
belirtilerdenbiri
görülebilir,birkaçıbir
aradaolabilirveya
belirtisizseyredebilir.

Tepkiselhipoglisemidoğrutedavi
edilmezsenelereyolaçabilir?
Hipoglisemivücudunyakıtıolanşekerinani
düşmesiolduğuiçintehlikelibirdurumdur.Hipoglisemininkişideyaratacağıhuzursuzluk,dikkatgüçlüğü,sinirlilikdurumlarıkişinintoplum
içindekikonumunazararverebilir.Araçkullanırkenistenmedikkazalarınyaşanmasınanedenolabilir.
Tatlıgıdalaradüşkünlükyaratacağıiçin,kilo
artışınanedenolacakşekerhastalığınınortayaçıkmasınıhızlandırır.Gözlerdekararma,soğukterleme,fenalıkhissigibinispetenhafifsayılabilecekbelirtilerleseyredebilentepkiselhipoglisemi,baygınlık,komahattaölümebilenedenolabilecekkadarciddiolabilir.Reaktifhipoglisemiacilmüdahaleedilmesigerekensonuçlarıyla, ciddi ve kalıcı olabilecek bir durumdur.
Reaktifhipoglisemi,gizlişekervediyabetle
aynıyolüzerindeyeralanbirbirinitakipeden
kilometretaşlarıdır.Genetikyapıdakiyatkınlık
nedeniileoluşurlar;ancakdoğrubeslenme,
düzenli egzersiz, takip ve ideal kilonun korunmasıileertelenebilirler,ötelenebilirler.Kan
şekerininbelirlisınırlariçindetutulmasıilekişi
sağlığınıkazanır,sağlıklıveuzunbirömürsürebilir.
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Dostmu?Düşmanmı?
Beslenmebilimindeiyiveyakötübesintanımlamasıyoktur.Tüketilenbesinkadartüketilenmiktarda
önemlidirSağlıklıbeslenmeplanıiçindekarbonhidratkaynağıolarakfruktozunsebzevemeyvelerle
alınmasınınsağlıküzerindeolumsuzhiçbiretkisiyokturancakYFMŞiçerenbesinlerinfazlamiktarlarda
tüketilmesienerjialımınınartmasına,obesiteyevetrigliseriddüzeylerininyükselmesineyol
açabilmektedir.Günde50gramveyadahafazlamiktardafruktoztüketimininsağlıküzerindeyarattığı
olumsuzetkilernedeniilediyabetlibireyleretatlandırıcıolarakfruktozkullanmalarıveyüksekfruktozlu
mısırşurubuiçereniçecekveyiyeceklerifazlamiktardatüketmeleriönerilmez.
Doç.Dyt.EmelÖzer
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onaylardamedyadasıklıklatartışılanbirkonudiyabetleyaşayanlarıoldukçatedirginetti.Telefon
veya elektronik posta yolu ile
banaulaşanlaraşağıdabazılarınıbelirteceğim
oldukça fazla sayıda sorunun cevabını öğrenmektelaşındaydı.
 Fruktoznedir?
 Tatlandırıcıolarakfruktozukullanmam
zararlımı?
 Meyveşekerininfruktozolduğunuöğrenmiştikşimdibizmeyveyemeyecekmiyiz?
 Sebzelerdede fruktoz varmış, sebze
yemezisemgereklilifmiktarınınasılkarşılayacağım?
 Nişastabazlışekernedir?
 .................................................
Şekerpancarıvekamışındaneldeedilen
tozşekerveyakesmeşekerdekikarbonhidratın
adısukrozdur,sakarozolarakdabilinirveglukozvefruktozmoleküllerindenoluşanbirdisakkaridtir.Dolayısıileşekerveyaşekerilave
edilmişbirbesintükettiğimizdehemglukoz
hemdefruktoztüketmişoluruz.Fruktozayrıcabirçokmeyve,sebzevebalınyapısındadoğalolarakbulunur.Elma,armut,şeftali,muz,
kivi,kavun,kiraz,böğürtlen,hurma,incirve
Çin’deyetişenlouhanguoadlıegzotikmeyve,
havuç,brokoli,hindiba,soğan,ıspanak,kuşkonmaz,enginargibisebzelervebaldiğerbesinlerekıyasladahayüksekorandafruktoziçerir.Gazlıiçeceklerbaştaolmaküzeretümtatlandırılmışhazıriçecekler(meyvesuyu,meyvelisodalarvb.),çikolata,kek,şekerlemetürleri,reçel,dondurma,marmelatvediğerjöle
türüyiyecekvesakızüretimindekullanılanyüksekfruktozlumısırşurubudamısırdaneldeedilen bir fruktoz kaynağıdır. Ancak son dönemdekitartşmalarlaterminolojidebüyükbir
kargaşayaratılmıştır.Yüksekfruktozlumısırşurubuglukozşurubudeğildir,glukozşurubu,
mısırşurubudeğildir,meyvedekifruktozise
yüksekfruktozlumısırşurubudeğildir.Şimdi
neyinneolduğunabakalım.
 Glukozşurubu: Buğday,mısır,patates
nişastasınınhidroliziileeldeedilir.Nişastaşurubuolarakdabilinir.
 Fruktozşurubu: Mısırnişastasınınönce
glukoz,sonradayüksekorandafruktozadönüşmesiileeldeedilir.İşlemsonrasında%42

S

Günde50gveyadahafazlamiktardafruktoz
tüketimininsağlıküzerindeyarattığıolumsuz
etkilernedeniilediyabetlibireyleretatlandırıcı
olarakfruktozkullanmalarıveyüksekfruktozlu
mısırşurubuiçereniçecekveyiyeceklerifazla
miktardatüketmeleriönerilmez.
veya%55veya%90oranındafruktoziçeren
yüksekfruktozlumısırşurubueldeedilir.Yüksek fruktozlu mısır şurubu % 42’nin  bileşiminde%42fruktozve%58glukozvarken,
yüksekfruktozlumısırşurubu%55’inbileşiminde%55fruktozve%45glukozyeralmaktadır. Sukrozun bileşiminde ise % 50
fruktozve%50glukozyeralmaktadır.
 Fruktoz: Meyve şekeri olarak bilinir.
Meyve’de hem serbest fruktoz hemde sakkaroz’unbileşimindekifruktozbulunur.Bal
fruktoziçerenbirbesindir.100gbalda76.4
gkarbonhidratvardır.Bumiktarın34.6gramını
glukoz,41.8gramınıfruktozoluşturur.Nişastabazlışekerolanyüksekfruktozlumısırşurubunundahaöncedebelirtildiğigibi%42
veya%55veya%90oranındafruktoziçeren
çeşitlerivardır.
 Türkiyedeşekerpancarıvekamışından
eldeedilensakkarozvemısırdaneldeedilen
nişastabazlışekerlerinüretimiyapılmaktadır.
Glukozşurubuveyüksekfruktozlumısırşurubunişastabazlışekerlerdir.
Fruktoz, sukrozdan daha güçlü bir tatlandırıcıdır.Buözelliğinedeniile1850’liyılarınortalarındatatlandırıcıolarakkullanılmaya
başlanmıştır. Sukroz 100 birim tatlılığa sahipken,budeğerfruktoziçin173'dür.Tatlandırıcıolaraksukrozyerineyüksekfruktozlu
mısırşurubukullanılmasınıntemelnedenleri arasında fazla tad veren bir maddenin
dahaucuzfiyataüretilmesivebesinsanayisitarafındanüretilenürününrafömrününuzun
olmasısayılabilir.
Tadını fruktozdan özellikle de yüksek
fruktozlumısırşurubundanalanyiyecekveiçeceklerindoymahissinigeciktirdiğibunedenledahaçoktüketildiğivevücutağırlığındaartışanedenolabildiğibildirilmektedir.

Fruktozunkanşekeriniyükseltmedeğeriçayşekerinegöredahadüşükolduğundan
diyabetlibireylerdefruktoztüketimisukroz
veyanişastayakıyaslaöğünsonrasıdahadüşükkanşekeridüzeyioluşturmaktadır.Ancak
gerek tatlandırıcı olarak fruktoz kullanımı
gerekiseyüksekfruktozlumısırşurubuiçereniçeceklerinveyiyeceklerinfazlamiktarda
tüketimiyüksekdüzeydefruktozalımınanedenolabilmektedir.
Meyve,sebzeveçeşitlibesinlerdensağlananfruktozgünlükenerjialımının%3-4’ünü
karşılamaktadır.Enerjialımının%3’üfruktoz
olandiyetlerekıyaslaenerjialımının%20sinin
fruktozdansağlandığıdiyetlersağlıklıbireylerde
serumtotalkolesterolveLDLkolesteroldüzeylerinianlamlıderecedeyükseltmektedir.Tüketilenfruktozmiktarı50g/gündenfazlaolmadığı taktirde postprandial trigliserid düzeylerininetkilenmediğibildirilmiştir.
Sonuçolarak;Beslenmebilimindeiyiveya
kötübesintanımlamasıyoktur.Tüketilenbesin
kadartüketilenmiktardaönemlidir.Sağlıklıbeslenmeplanıiçindekarbonhidratkaynağıolarakfruktozunsebzevemeyvelerlealınmasının
sağlıküzerindeolumsuzhiçbiretkisiyokturancakYFMŞiçerenbesinlerinfazlamiktarlarda
tüketilmesienerjialımınınartmasına,obesiteyevetrigliseriddüzeylerininyükselmesineyol
açabilmektedir.Günde50gveyadahafazla
miktardafruktoztüketimininsağlıküzerindeyarattığıolumsuzetkilernedeniilediyabetlibireyleretatlandırıcıolarakfruktozkullanmaları
veyüksekfruktozlumısırşurubuiçereniçecek
veyiyeceklerifazlamiktardatüketmeleriönerilmez.Tatlandırıcıolarakfruktozkullanmakisteyenlerancakeşdeğerkarbonhidratmiktarınıkarşılayanbirbesinibeslenmeplanındançıkararakfruktoztüketebilirler.
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Diyabet
Anne
Olmaya

Diyabetliolmanız,bebeğinizinde
diyabetliolacağıanlamına
gelmez,çünküdiyabetbulaşıcı
değildir.Genetikpotansiyeli
vardırancakçokyüksekdeğildir.
Bunedenlegebekalmadanönce
kanşekerininormalsınırlarda
tutmayıbaşarır,gebeliksüresince
doktorkontrolündekalırsanız,
sağlıklıbirgebelikgeçirirve
sağlıklıbirbebekdünyaya
getirebilirsiniz.İştediyabetlibir
anneadayıolarakyapmanız
gerekenler...
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iyabetliolmanız,bebeğinizindediyabetliolacağıanlamınagelmez,
çünkü diyabet bulaşıcı değildir.
Genetikpotansiyelivardırancak
çok yüksek değildir. Bu nedenle gebe kalmadanöncekanşekerininormalsınırlardatutmayıbaşarır,gebeliksüresincedoktorkontrolündekalırsanız,sağlıklıbirgebelikgeçirirve
sağlıklıbirbebekdünyayagetirebilirsiniz.İşte
diyabetlibiranneadayıolarakyapmanızgerekenler...

D

GebelikteKarbonhidrat
MetabolizmasıNasılDeğişir?
Gebeliktevücudunenerjiihtiyacıartmıştır.Annekarnındakiçocuğungelişiminisağlamakiçindahafazlaglukozagereksinimduyulur.
Bu nedenle gebelerde kan glukoz düzeylerinormalegöredahadüşükdüzeydedir.
Gebeliktekarbonhidratalımıazalırisehücreye yeterli glukoz giremez, enerji öncelikle
yağlardansağlanırveidrardaketoncisimleri
görülür.Kandayeterliinsülinhormonuolmaması,bunakarşınglukozgereksimininartması
nedeniyleketozayatkınlıkartar.Ketozis,hem
çocuğungelişimi,hemdegebeninsağlığıaçısındanistenmeyenbirdurumdur.
Ayrıcagebelikteprogesteron,östrojen,kortizon,laktojen,v.bhormonlarınartışıinsüline
karşıbirdirençgelişmesinesebepolur.Artan

insulingereksinimikanglukozdüzeylerininyükselmesiilekendinigösterir.
GebelikDiyabetiNasılEtkiler?
Diyabetlibirgebeilediyabetiolmayanbir
gebearasındakienönemlifark,ketoasidozriskininartmasıdır.Ayrıcadiyabetlibirgebede
mevcutinsülindirencitabloyudahadaağırlaştırabilir. Gebelerde insülin gereksinimi,
gebeolmayanlaraoranladahafazladır.Diyabetiolangebelerdeilk3aydansonragebelik
öncesinegöreinsülinihtiyacıartar.Diyabetligebelerdeorganizmanınartmışglukozveinsülinihtiyacınındengelenmesihemannehemde
çocukaçısındanönemlidir.Aksitaktirdebebeklerdekalpiskeletsistemianomalileri,gebe
kadındaiseerkendoğum,düşük,iridoğum
veyaölüdoğumyapmariskiartar.
GestasyonelDiyabetnedir?
Gebeliköncesiyeterliinsülinsalgılayabilen
pankreashücrelerigebeliğinilerlemesiyleyeterli insülin salgılayamaz, bu nedenle daha
öncediyabettanısıolmadığıhaldegebelikboyuncakanglukozdüzeyleriyükselebilir.'GestasyonelDiyabet'olarakisimlendirilenbutablo,gebeliğinsonlanmasıilebirliktetekrarnormaledöner.Genellikleailesindeçoksayıdadiyabetöyküsüolan,30yaşınüzerinde,fazlakiloluhamilekadınlargestasyoneldiyabetaçısındanriskaltındadırlar.

GestasyonelDiyabetYönünden
KimlerRiskAltındadır?
G Yaşı25veyadahafazlaolangebeler
G Normalvücutağırlığınınüzerindeolan

gebeler
G 1.dereceakrabalarındadiyabetöyküsü
olangebeler
G Dahaöncebozulmuşglukoztoleransı
saptanmışolangebeler
G Ağırlığı4000güzerindebebekdoğumu,
açıklanmayanintrauterinfetalölüm,konjenitalanomalilidoğum,polihidroamniyosveyafetalmakrozomigibikötüobstetriköyküsüolan
gebelergestasyoneldiyabetriskitaşırlar.
İlkvizittegebekadıngestasyoneldiyabet
riskiyönündendeğerlendirilmelidir.Riskdeğerlendirmesisonucunormalolsabile24-28.
haftadadeğerlendirmetekrarlanmalıdır.
GestasyonelDiyabetTanısı
NasılKonur?
Gebe bir kadında açlık glukoz düzeyi
126mg/dl’denyüksekiseveyagününherhangibirsaatindeölçülenglukozdeğerienaz
ikikere200mg/dl’denyüksekbulunmuşise
budeğerlerdiyabettanısınınkoyulmasınıgerektirir.Budurumdataramatestiyapılmasına
gerekyoktur.Gestasyoneldiyabetriskiolangebelerdegebeliksüresigözönünealınmadan
ilkvizittetaramatestiyapılır.Diğergebelerde

Gebebirkadındaaçlık
glukozdüzeyi126
mg/dl’denyüksekise
veyagününherhangi
birsaatindeölçülen
glukozdeğerienaziki
kere200mg/dl’den
yüksekbulunmuşisebu
değerlerdiyabet
tanısınınkoyulmasını
gerektirir.
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isegebeliğin24-28.haftasındataramatestiönerilir.50gglukozalımınıizleyen1.saattekan
glukozdeğeri140mg/dl’denbüyükise,oral
glukoztolerantesti100gglukozileyapılır.Test
sonucunda aşağıdaki tabloda belirtilen kriterlerinenazikitanesininbelirtilensınırdeğerlerinüzerindeolmasıgestasyoneldiyabet
tanısınınkonulmasıiçinyeterlidir.

Diyabetlibirkadınnormaldoğum
yapabilirmi?
Gestasyoneldiyabetliyadadiyabetligebe
birkadınnormaldoğumyapabilir.Anneninkan
şekeridüzeylerininkontrolaltınaalınırsa,bebeğinannekarnındayüksekkanşekerinemaruzkalmasıönlenmişolur.Böylecebebeknormalkilodakalabilirvesağlıklınormalbirdoğum
gerçekleştirilebilir.

Açlıkglisemisi<95mg/dl
1.saatglisemi<180mg/dl
2.saatglisemi<155mg/dl
3.saatglisemi<140mg/dl
DiyabetliBireydeDoğumPlanlaması
NasılYapılır?
Gebekalmasındaherhangibirriskbulunmayandiyabetlianneadaylarıçocuğun
sağlığıvegelişimiiçingebekalmadanenaz
3ayöncesıkıbirkontrolealınmalıdır.Diyabette metabolik kontrolün sağlanması ve
komplikasyongelişimininönlenmesiaçısındandiyabetyaşıküçük,diyabetebağlıorgan
bozukluklarıolmayangençanneadaylarında
riskdüşüktür.Diyabetyaşıbüyük,gözyada
sinirsistemigibiorganlardabaşlangıçhalindebozukluklarteşhisedilmişkişilerde,yada
ileriyaştakiannelerdeiseriskyüksektir.Organbozukluklarıilerlemişdiyabetlilerdeise,
mevcuthasarıarttıracağıiçinhamileliğeizin
verilmez.
GebelikSüresinceKanŞekeriTakibi
NasılYapılmalıdır?
Gebelikte ideal açlık kan glukoz düzeyi
<95mg/dl,toklukkanşekeridüzeyiise<120
mg/dl dir. Tıbbi beslenme tedavisine rağmengestasyoneldiyabetlibirkadındayukarıdabelirtilendeğerlerinüzerindeseyredenbir
glisemitakibiinsülintedavisininbaşlanmasınıgerektirir.İnsülinkullanangebeleregünde
3-4kezkanglukozölçümüyapmasıönerilir.
İnsülinkullanmayangebelerdenvegestasyoneldiyabetlilerdenhaftadaenaz2gün,
kahvaltıdanönceve1saatsonra,öğleveakşamyemeğindenöncevegece11.00'deolmaküzeregünde5kezkanşekeriölçümü
yapmasıistenir.Gebeliktekanşekeriyükselmedendeidrardaşekerçıkabilir(Renalglikozüri). Bu nedenle günlük idrar glukoz ta-
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Gebekalmasında
herhangibirrisk
bulunmayandiyabetli
anneadaylarıçocuğun
sağlığıvegelişimiiçin
gebekalmadanenaz3
ayöncesıkıbirkontrole
alınmalıdır.
kipleriveasetontakibininyapılmasıgerekir.Üst
üsteikigünidrardaasetontespitedildiğinde
gebekadınınacilendoktoruilegörüşmesigerekir.
GebelikSüresinceDiyabetTedavisi
NasılOlmalıdır?
Gestasyonel diyabetlilerde, metabolik
kontroltıbbibeslenmetedavisiilesağlanabiliyorsa, tedaviye devam edilir. Metabolik
kontrolüidealdüzeydeolmayan,fakatkanglukozdeğerleriidealdüzeylerinbirazüzerinde
olangebelerdevemetabolikkontrolüiyiolmayankanglukozdüzeyideğişkenolandiyabetlilerdevakitgeçirilmedeninsülintedavisinebaşlanmalıdır.Gebelerkesinlikleoralantidiyabetikilaçlarkullanamazlar.Gebelikboyuncatoplamkiloalımıise10-13kg'ıaşmamalıdır.

DiyabetikGebelerDoğumÖncesindeve
DoğumSonrasındaNelereDikkatEdilir?
Diyabetikgebeyetercihen38.haftadanitibarendoğumyaptırılabilir.Süre40haftayıaşarsaveyaannekarnındakiçocuğun4000grüzerinde olduğu tahmin ediliyorsa tercihan sezeryanuygulanır.
Annekarnındahiperglisemiyemaruzkalan
çocukinsülinsalgılamayabaşlarvedoğumdan
sonradainsülinsalgılamayadevameder.Bunedenleyenidoğançocuktaensıkgörülenmetabolikbozukluk,kanşekeridüşüklüğüdür.Doğumutakibenbebeğinkanşekerininölçülmesi
veenazikihaftasüreilesıkıbirşekildekanşekeritakibiyapılmasıhipoglisemilerinsaptanması
vetedavisiaçısındanönemtaşır.Bebektehipoglisemi saptanırsa erken beslenme programına alınır veya hipoglisemi ağırsa içinde
dekstrozbulunanserumverilir.
DiyabetlilerdeGebeliktenKorunma
YöntemleriFarklımıdır?
Gebeliktenkorunmayöntemleridiyabetlilerde,diyabetiolmayanlardanfarklıdeğildir
ancakağızdanalınandoğumkontrolilaçlarıdiyabettehormonaldengeyivedolayısıilekan
glukozkontrolünübozabilir.Diyabetikkadında,enfeksiyongeliştirmeriskiolanrahimiçi
araçların (spiral) steril koşullarda takılması
çokönemlidir.Tüpbağlamayöntemiilekorunmatekniği,engüveniliryöntemolarakgüncelliğinikorumaktadır.
AnnedeDiyabetvarsaDoğacak
ÇocukRiskTaşırmı?
UzunyıllardırTip1diyabetliolanbirkadın
kanşekerininçokiyikontrolaltındaolduğubir
dönemdehamilekalmalıdır.Kanşekerininyüksekseyrettiğibirdönemdehamilekalmamalıdır.Anneninkanşekerininyüksekolmasıbe-
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beğindoğumsalanomalilerdenilendoğum
anormallikleriiledoğmariskini4-5misliarttırmaktadır.
Sağlıklı bir gebelik, sağlıklı bir bebek,
sağlıklıbiranneiçinkanşekerikontrolünüsağlamaksondereceönemlidir.Gebekalmakisteyendiyabetlibiranneadayımutlakakanşekeriölçümlerinidüzenliolarakyapmalıvehekimkontrolünegirmelidir.Hamilelikteözellikleorgangelişimininolduğudönemde;yani28haftalararasındakanşekerininkanşekeri
kontrolününsağlanmasıdoğumsalanomalileriönlemekaçısındanönemtaşır.

Sağlıklıbirgebelik,sağlıklıbirbebek,sağlıklıbir
anneiçinkanşekerikontrolünüsağlamakson
dereceönemlidir.Gebekalmakisteyendiyabetlibir
anneadayımutlakakanşekeriölçümlerinidüzenli
olarakyapmalıvehekimkontrolünegirmelidir.

GebelikteDiyabetTedavisi
Eğerdiyabetinizvarsa,hamilekalmadan
birkaçayöncesıkıtakipvetedaviprogramınaalınmalısınız.Unutmayın,kanşekerinormal
sınırlardaseyredenbirdiyabetlininhamileliği
içinhiçbirengelbulunmaz.
İyikontroledilmişhamileliksürecinizle,siz
denormalbireylerkadarsağlıklıbirhamilelik
yaşayabilirsiniz.
Diyabetinizhamileliğinizsırasındaortayaçıktıysa,başlangıçtahamileliğiniztakibealınır.Size
özelegzersizvebeslenmeplanıuygulanır.
Bir-ikihaftaizlenmenizerağmen,kontrolüsağlanamayankanşekeridüzeyinizsaptanırsa,düşükdozdaolsainsülintedavisinebaşlanmalıdır.
Budönemdemutlakakanşekeriölçümcihazıalmalısınızvekanşekeriniziheröğünden
önce,öğünlerden2saatsonraveyatarkenolmaküzere7defaölçmelisiniz.
Tip2diyabetliysenizveoral(ağızyoluile)
kanşekeridüşürücüilaçlarıkullanıyorsanız,diyabetinizikontrolaltındatutmakiçinağızdan
alınanilaçlarıdeğil,insülinkullanmanızgerekir.
Ağızdanalınanvekanşekeridüşürenilaçlarınçoğubebeğezararverebileceğinden,hamilelik döneminizde kullanmamalısınız. Hamileliğinizdediyabeteözgübirkomplikasyonunuzvarsa,ağırlaştırabiliryadabebeğinizin
sağlığınıriskaltınasokabilirsiniz.
Hamileliğinizdenönceböbrek,göz,kalp,
sinirsistemivedolaşımsistemikontrolleriniz
yapılmalıdır.Diyabethastalığınızvarsa,öncedentedavialtınagirerek,hamileliğiniziplanlamalısınız.
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GüneHalsizmiBaşlıyorsunuz?
Fibromiyaljisendromuyaygın
ağrışikayetiilebirlikte,hassas
noktalarınvarlığınıkapsayan
biryakınmalartopluluğudur.
Toplumdasıklığıyüzde1ile5
arasındadeğişmektedir.
Sıklıklakadınlardagörülmekle
beraber;herikicinsiveheryaş
grubunuetkileyebilenbir
durumdur.
abahlarıhalsizveyorgunuyanıyorsanız,yeterikadaruyumanıza
rağmenuykunuzuiyialamadığınızı
düşünüyorsanızvetümvucudunuz ağrıyorsa bu durum “Fibromiyalji sendromu”(FMS)adıverilenyumuşakdokuromatizmasınaişaretediyorolabilir.

S

Kadınlardadahasıkgörülüyor
Fibromiyaljisendromuyaygınağrışikayeti
ilebirlikte,hassasnoktalarınvarlığınıkapsayan
biryakınmalartopluluğudur.Toplumdasıklığıyüzde1ile5arasındadeğişmektedir.Sık-
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lıklakadınlardagörülmekleberaber;herikicinsi ve her yaş grubunu etkileyebilen bir durumdur.Çoğunluklayaygınvücutağrısı,uyku
bozukluğu,yorgunluk,tümvücuttatutukluk,
başağrısı,ellerdeveayaklardauyuşmagibi
pekçokfarklıyakınmalarbiraradagörülebilmektedir.
Busendromunnedenitamolarakbilinmemeklebirlikte;fizikselveruhsaltravmalar,
ekonomikkayıplar,biryakınınkaybedilmesi,
enfeksiyonhastalıkları,hormonalbozukluklar
fibromiyaljisendromunasebepolabilir.Ayrıca
genetikfaktörlerindehastalığıngelişiminderolü

vardır. İklimin fibromiyalji sendromu gelişimindeetkisiyoktur,ancaksoğukvenemlihava
fibromiyaljisendromundaşikayetleriartırır.
Fibromiyaljisendromuşuhastalıklarlabirliktegörülebilir:
 Kronikyorgunluksendromu
 Migrenvediğerbaşağrıları
 İrritablkolonsendromu(kolit)
 Miyofasialağrısendromları
 Huzursuzbacaksendromu
 Diğerromatizmalhastalıklarınseyries-

nasındagörülebilir.

HABER

3aydanfazlasürenbelirtileredikkat!
Fibromiyaljitanısı,sıklıklakronikağrıöyküsüvehassasnoktalarıortayaçıkaranfizik
muayeneilekonulur.Buöyküenaz3aydan
berisürmekteolanvücudunüstvealtyarısında
yeralanağrıyıdaiçermelidir.Fizikmuayene18
adetdahaöncetanımlanmışhassasnoktanın
11tanesindeağrıoluştuğunugöstermelidir.Yakınmayıaçıklayacakfizikselbulgununolmamasıbeklenmeklebirliktebölgeselvesistemik
hastalıklarınayırıcıtanısınınyapılabilmesiiçin
ayrıntılımuayeneyapılmasıönemlidir.
Hastalıkkonusundabilinçlidavranın
Fibromiyaljisendromununilerleyiciolmamasıvehastalardauzundönemdeyaşamsüresinin etkilenmediği unutulmamalıdır. Önceliklehastaeğitimiönemlidir.Uzunsürelioturma,ayaktadurma,stres,uzunsüreliyazıyazma,ağırlıkkaldırma,kollarıngerginpozisyonda
çalışmayüzeyindebulunmasıgibifaktörlerfibromiyaljininbelirtilerinişiddetlendirebileceğiakıldatutulmalıdır.
Uyguntedaviağrıyıazaltarakyaşam
kalitesiniyükseltir
Tedavideamaçağrıveyorgunluktanyakınanfizikselvesosyalyaşamıetkilenmişkişininyakınmalarınayöneliktedaviseçeneklerini
hazırlamaktır.İlaçtedavisindeağrıkesiciler,kas
gevşeticiler,antidepresanlartercihedilir.Fizik
tedaviajanlarınınyanındaegzersizler(Yürüyüş,
koşu, bisiklet egzersizleri) önerilir. Fibromiyaljinin tedavisinde ilaç tedavisi daha çok
hastanınşikayetlerineyönelikuygulanır.Fizik
tedavidesıcak,soğuğunveelektrikseluyarınınfizyolojiketkilerindenyararlanarakkaslardagevşemeveyumuşakdokuağrılarınıngiderilmesiamaçlanır.
Aerobikegzersizlerörneğinyürüyüş,egzersizbisikletivesutedavileriağrıyıkontrolaltına almaktan çok hastaların fiziksel fonksiyonlarınıartırır,ağrılınoktalarınalgılanmasını
azaltır.
Butedaviyöntemlerininkombineolarakuygulanmasınındahafaydalıolduğuyapılançalışmalardagösterilmiştir.Fibromiyaljisendromununkesintedavisiyokturancak,uygulanan
tedaviyöntemleriilehastalarağrıyıdahaazalgılarveyaşamkaliteleriniyükseltirler.

Fibromiyalji Sendromunun Belirtileri
FMS; yaygın kas ağrıları, yorgunluk, bitkinlik ve uyku bozukluğu ile seyreden kronik bir hastalıktır. Kaslarda, fibroz dokuda, bağlarda ve kirişlerde ağrı vardır. Sık rastlanan ve sebebi bilinmeyen bir kronik ağrı sendromudur.
 Yaygın kas iskelet sistemi ağrıları hastaların en önemli şikayetidir. Ağrı, genellikle hastanın
bir bölgesinden başlar ve bütün vücuduna yayılır. Boyun, kürek kemikleri arası, bel, baldırlar, sırt
ağrının en çok yerleştiği yerlerdir. Ağrı, yanıcı, kemirici ve sızlayıcı olarak tanımlanır. Ağrı günün saatleri içinde fiziksel aktivite, uyku ve stres durumuna göre değişir. Ağrı bazen çok şiddetli olabilir.
Nemli hava, soğuk, yorgunluk ve uykusuzluk ağrıları artırır.
 Hastanın genel durumunun değerlendirilmesinde bir bozukluk yoktur, ancak hassas noktalar adını verdiğimiz ağrı noktaları vardır.
 FMS’ li hastaların % 90’ında orta veya ileri derecede yorgunluk, dayanıklılıkta azalma ve bir
çeşit tükenmişlik hali vardır, bazen yorgunluk ağrıdan daha önemli olabilir.
 FMS’ li hastaların büyük çoğunluğunda uyku problemleri vardır. Bunlar derin uyku uyuyamazlar ve gece boyunca sık sık uyanırlar ve sabahları yorgun kalkarlar. Bazı hastalarda ise fazla
uyku vardır. Firomiyalji sendromlu hastalarda, uykunun süresinden çok dinlendirici olmaması önemlidir. Uykusuzluk ve yorgunluk, keyifsizlik, ilgisizlik, dayanıklılık azalması ve tükenmişliğe yol açar.
 Baş ağrıları, karın ağrıları, kabızlık, ishal, mide ağrıları, göğüs ağrıları, sık idrara çıkma ve acil
idrar yapma isteği sık görülen şikayetlerdendir.
 Ayrıca cinsel isteksizlik ve erken boşalma görülebilir. Cinsel isteksizlik özellikle kadınlarda
aile içi huzuru bozacak kadar şiddetli olabilir.
 FMS’ de çene eklemi ağrıları, kramplar ve kulak çınlamaları olabilir.
 Ruh halindeki değişiklikler, FMS da sık görülen bir bozukluktur. Hastaların çoğunda bir hüzün, bir yıkılmışlık vardır. Hastaların 1/4’de belirgin bir depresyon bulunur. Ancak hastaların çoğunda
depresyona ait belirtiler vardır. FMS’ li hastalar aynı zamanda asabi ve tahammülsüz insanlardır.
 Bu hastaların bir işe yoğunlaşma ve basit problemleri çözme kabiliyetleri azalır.

67

DiyabetveYaşam

HABER

Sorunsuzatlatılanbirkalpkrizinden
(enfarktüs)2-3haftasonrasıuçuş
yapılabilir.Eğerkalpkrizisırasında
kalpyetmezliğiveyabunabenzer
sorunlarişekarıştıysa,hastanın
6haftalıkbirsüreiçindeuçmamasında
faydavardır.Uçuştanönce
kardiyologunhastayıyeniden
değerlendirmesindeveuçuşöncesi
efortestiyapmasındafaydavardır.
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zunmesafeuçakyolculuklarından
korkankalphastaları,gerekliönlemlerialırlarsadünyanındörtbir
yanınauçabilirler!Kalphastalarınınuçuştanöncebirkardiyologtarafındandeğerlendirilmesindefaydaolduğunusöyleyen
KardiyolojiUzmanıDoç.Dr.MuratGençbay,
“Gerekirsehastayaefortestivekansulandırıcı
iğneyapılabilir”diyor
MedicalParkBahçelievlerHastanesiKardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Gençbay;
uçaklayolculukyapmasıgerekenkalphastalarına,sorunsuzbirseyahatgeçirmeleriiçin
alabilecekleriönlemlerianlattı,tavsiyelerdebulundu:Uçuşsırasındagörülentıbbiacillerinen
sıknedenlerindenbirikalbeaitsorunlardır.Birincisırada“vazovagalsenkop”denilen,anikan
basıncıdüşmesinebağlıbilinçyitimleri,ikinci
sıradaisedoğrudankalbeaitnedenlergelmektedir.İyitarafı,tümuçuşlardikkatealındığındasıklığıoldukçadüşüktür.Arşivverilerinegöre,toplam1milyonuçuşta8tıbbiacil
olayolmaktavebunlarınyüzde20’sikalbeait
sorunlardankaynaklanmaktadır.
İşinkötütarafıisekalbeaittıbbiacillerinsıklıklaölümcülolabilmeleridir.1996-1997yıllarıarasındakaydedilen1.4milyonuçuştagörülen15yolcuölümünün12’sininkalbeaitolduğusaptanmıştır.Bunedenle,FederalAviationAdministrationtarafındanbüyükuçaklara,taşınabilirvedışarıdanşokvererekritimdüzeltencihazlardanbulundurmazorunluluğugetirilmiştir.
Uçakiçerisindekabinbasıncı,genellikle
2500-3000metreirtifasındakioksijenbasıncına
göreayarlanır.Bunabağlıolarakkandakioksijenmiktarındaazalmaeğilimiolur.Ayrıca,akciğerbasıncındavekanınpıhtılaşmaeğiliminde
dehafifartışsaptanır.Bunlarsağlıklıyolcular
içinriskteşkiletmez.Öteyandan,irtifadakibu
anideğişiklik,kanoksijenizatendüşük,ciddikalpveyaakciğersorunuolanhastalarda
önemlirisklerdoğurabilir.

U

Uçuşlardaritimproblemiriskivarmı?
Uçuş sırasında, yatkın kişilerde, ‘ekstrasistol’dediğimiz,normalzamanındanfarklıbir
zamandagelenkalpatımlarındahafifartmaeğilimivardır.Ciddiritimproblemlerindeartışgözlenmemiştir.

Kalpkrizisonrasınezaman
uçuşgüvenlidir?
Sorunsuzatlatılanbirkalpkrizinden(enfarktüs) 2-3 hafta sonrası uçuş yapılabilir.
Eğerkalpkrizisırasındakalpyetmezliğiveya
bunabenzersorunlarişekarıştıysa,hastanın
6haftalıkbirsüreiçindeuçmamasındafayda
vardır.Uçuştanöncekardiyologunhastayıyenidendeğerlendirmesindeveuçuşöncesiefor
testiyapmasındafaydavardır.
Kalpdamarınastenttakılmasısonrası
nezamanuçuşgüvenlidir?
Benzerşekilde2haftalıksüredeuçuştan
kaçınmaktafaydavardır.Enyüksekriskilkbir
haftadır.

Arşivverilerinegöre,
toplam1milyonuçuşta
8tıbbiacilolayolmakta
vebunlarınyüzde20’si
kalbeaitsorunlardan
kaynaklanmaktadır.
İşinkötütarafıise
kalbeaittıbbiacillerin
sıklıklaölümcül
olabilmeleridir.
Bypassoperasyonusonrası
nezamanuçuşgüvenlidir?
Komplikasyonsuzbirbypasstan3hafta
sonrauçuşgüvenlidir.
Uçuşöncesiefortestiyapılmalımı?
Kalpdamarındatıkanıklıkolanveyadaha
öncekalpkrizigeçirenhastalaruçuşöncesi
bir kardiyolog tarafından değerlendirilmelidir. Uzun uçuşlarda bu daha da önem kazanmaktadır.Eğerhastanıngöğüsağrılarında
artışvarsa,yakınbirzamandakalpkrizigeçirilmişseveyastent/bypassgibibirmüdahale
yapılmışsauçuşöncesiefortestiyapılmasındafaydavardır.Uzunyıllardıryakınmalarında

artışolmayankoronerhastalarındauçuşöncesiefortestinegerekyoktur.
Kimlerinuçuşsırasındailaveoksijen
almasınagerekvardır?
Kandakioksijendoyumuyüzde92'ninaltındaolankişilerinuçuşsırasındailaveoksijen
almasıgerekir.Budurumunuçakşirketineöncedenbildirilmesigerekmektedir.
Kalppiliolanlaruçuşsırasındanelere
dikkatetmeli?
GüvenlikkontrollerisırasındapilveyaICD
denilenritimdüzenleyicipiliolankişilerin,pil
kartlarınıgöstermelerivemümkünseellearamatalepetmelerindefaydavardır.Butalepkabuledilmezse,elcihazıilekontroledilebilir;ancakeldetektörüylekontrolsırasındadetektörün
pile fazla yaklaştırılmamasında fayda vardır.
Kalppiliolankişilerinuçuşsırasındaherhangibirrisktaşıdığınıgösterençalışmayoktur.
HangiKalpHastaları
İçinUçuşYasaktır?
G Sonikihaftaiçindekalpkrizi(enfarktüs)
geçirenler
G Son2haftaiçindekalpdamarınastent
takılanveyabalonyapılanlar
G Yenibaşlayanveyasonzamanlardagiderekartantipikkoronergöğüsağrısıolanlar
G Son 3 hafta içinde koroner bypass
operasyonugeçirenler
G Kontroledilmemişkalpyetmezliğiolan
G Kontroledilmemişciddiritimproblemi
olanlar
KalpHastalarınınUçuşÖncesi
YapacaklarıListesi
BELGELERİNİZİUNUTMAYIN:Yanınızda
hastalığınızıveyastent,pil/ICDcihazıolduğunu
bildirenkartveyabelgebulundurun.
REFAKATÇİNİZOLSUN:Tercihenuçuştayanınızdaeşlikedenbiryakınınızolsun.
İLAÇLARINIZIETİKETLEYİN:Kalpilaçlarınızıyanınızaüzerietiketlenmişbirşekildealın.
Dilaltıilacınızıdaalmayıunutmayın.
DİYABETİLAÇLARINIZIYANINIZDATAŞIYIN:Şekerhastaları;insülinlerini,şekerölçmegereçleriniveşekerhastasıolduğunubelirtenbirtorbaiçindeyanlarındaalmalıdır.
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UÇUŞEKİBİNDENYARDIMİSTEYİN:Yakınmalarınızolursauçuşekibinebildirin.Terleme,bulantıvekusmayakınmalarınızvarsa
lavaboyayalnızgitmeyin.
UzunUçuşlarınKabusu:Pıhtılaşma
Uçuş sırasında hareketsiz ve oturur pozisyondaolmak,bacaktoplardamarlarındakanıngöllenmesineveburadapıhtılaşmasınayol
açabilmektedir.Ayrıcauçuşsırasındasıvıkaybıveoksijenazlığıpıhtılaşmayaeğilimidaha
daartırmaktadır.Yapılançalışmalargöstermiştir
ki;ortalama8saatlikbiruçakyolculuğunda,
50yaşüstükişilerinyüzde10’undabaldırtoplardamarlarındatamamensessizseyredenpıhtısaptanmaktadır.Bupıhtılarınyaklaşıkbeştebiridahabüyüktoplardamarlaradoğrubüyümegöstermektevebunlarındayüzde10’u
yerinden kopup akciğer damarlarını tıkamaktadır.Ölümcülolabilenbudurumatıpdilinde ‘akciğer embolisi’ demekteyiz. Bu nedenle,8saattenfazlasürenuçuşlarda;50yaş
üstüyolcularınveya50yaştandahagençama
riskfaktörüolanlarındizaltıvarisçorabı(2030mmHgbasınçlı)giymeleriönerilir.
Pıhtılaşmayaeğilimiartıranriskfaktörleri:
1)Dahaönceakciğerembolisiolanlar,
2)Şişmanlık,
3)İleriderecedekalpyetmezliğiolması,
4)Sonikiyıldasaptanankanserhastalığı,
5)İlerlemişvarisleriolanlar.
Netürilaçlarkullanılabilir?
Yüksekrisklikişilerde,uçuştan2-3saat
önceyapılankansulandırıcıiğnedekoruyucuolmaktadır.Bukişilerinkardiyologtarafındandeğerlendirilmesigerekir.Aspirininbutür
durumlardakoruyuculuğuyoktur.

Uçuşsırasındahareketsizveotururpozisyonda
olmak,bacaktoplardamarlarındakanın
göllenmesineveburadapıhtılaşmasınayol
açabilmektedir.Ayrıcauçuşsırasındasıvıkaybıve
oksijenazlığıpıhtılaşmayaeğilimidahada
artırmaktadır.
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Uçuşsırasındakanpıhtılaşmariskiniazaltmakiçinalınabilecekönlemler:
1-Arasırakoridordakısayürümeleryapmak
2-Oturulanyerdesıksıkbaldırkaslarınıkasıpgevşetmekvedizaltıbacakegzersizleriyapmak.
3-Bolsıvıalmak.
4-Alkoldenkaçınmak.
5-Rahatgiysilergiymek.

HABER
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BESLENME

Haz›rlayan:Dyt.NevinÖzyurt

ISPANAKLIBROKOLİÇORBASI
6Porsiyon
GerekliMalzemeler:
1subardağıkırmızımercimek
1adetortaboysoğan
250gıspanak
250gbrokoli
2çorbakaşığısıvıyağ
Tuz,karabiber,kimyon
Limonsuyu

1yağ

Hazırlanışı:
Mercimekler,ıspanakvebrokoliyıkanır,soğansoyulupdoğranırüzerinesugelecekkadarbirtencereyekonuppişenekadarkaynatılır.Malzemelerpiştikten
sonratencereocaktanalınıpbirblenderyardımıileinceltilir.Sıvıyağ,baharatlar
veyeterincetuziletatlandırılarakbirtaşımdahakaynatılarakaltıkapatılır.Kıvam
durumunagörekaynarsuilaveedilebilinir.Arzuedilirselimonsuyueklenerek
servisedilir.
ServisÖlçüsü:1kâse
Değişim:1ekmek,1yağ,1sebze
Kalori:138kal
Karbonhidrat:15gram

1sebze

1ekmek

Diyabetbeslenmepiramidindekiyeri

KÖRİSOSLUTAVUK
4Porsiyon

GerekliMalzemeler:
1adetkemiksiztavukgöğsü(2yarımparça)
1tatlıkaşığıtereyağı
3dişsarımsak
1paketkrema
Köri,karabiber,tuz
Hazırlanışı:

3et

Diyabetbeslenmepiramidindekiyeri
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Tavukgöğüsleritemizlenerekkuşbaşışeklindedoğranır.Sarımsaklardövülür.Tereyağıileberaberbirtavayakonarakocaktaaradabirkarıştırılarakpişirilmeyebaşlanır.Buaradayeterincetuz,köribaharatıvekarabiberilaveedilir.Tavuklarpişince1paketkremadailaveedilirvekremapişenekadararadabirkarıştırılmayadevamedilir.Kremapişincekörilitavukservidehazırdır.
ServisÖlçüsü:2-3çorbakaşığı
Değişim:3et
Kalori:207kal
Kolesterol:90mg
Karbonhidrat:0gram

BESLENME

YOĞURTSOSLUFIRINDAPATATES
4Porsiyon

ServisÖlçüsü:1ortaboypatatesile3-4çorbakaşığıkadaryoğurtlusos
Değişim:1ekmek,½süt
Kalori:126kal
Kolesterol:20mg
Karbonhidrat:15gram

GerekliMalzemeler:
4ortaboypatates
1çorbakaşığısıvıyağ
2subardağıyarımyağlıyoğurt
Dereotu
3dişsarımsak
Kırmızıbiber,karabiber,nane
Hazırlanışı:
Patateslersoyularak2mmyuvarlakdilimlerhalinde
doğranır.Fırıntepsisineyağlıkâğıtserilereküzerine
dilimlenmiş patatesler dizilir ve sıvıyağ üzerinde
gezdirilerekpatateslerebulanır.175derecelikısıda
fırındaüzerikızarmayabaşlayanakadarpişirilir.
Patatesler pişerken diğer yandan yoğurt, dövülmüşsarımsak,incedoğranmışdereotu,kırmızıbiber,
karabibervenanekarıştırılır.Patatesler,arzuedilirseüzerinehazırlananyoğurtlusosileservisedilir.

1/2Süt

1ekmek

Diyabetbeslenmepiramidindekiyeri

ISPANAKLIBROKOLİÇORBASI,KÖRİSOSLUTAVUK,YOĞURT
SOSLUFIRINDAPATATES*

1yağ

1/2Süt

3et

Değişim: 2ekmek
3et
1yağ
1sebze
½süt
Kalori:
471kal
Kolesterol:110mg
Karbonhidrat:30gram**

1sebze

*Menüyeistenirseazyağlıbirmevsimsalatasıeklenerekzenginleştirilebilinir.
2ekmek

Diyabetbeslenmepiramidindekiyeri

**Bumenüörneği,günlükenerjigereksinimi2000calolanbirdiyabetliiçin
uygunbirmenüdür.Karbonhidratiçeriğidahayüksekolandiyabetlileröğüne
ekmekveyameyveekleyerekkarbonhidratmiktarlarınıihtiyaçlarıkadartamamlayabilirler.
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GEZİ

BaşkentBangkok,Thailanddilinde‘MeleklerŞehri’anlamınageliyor.Adımınızıattığınızandafarklıbir
yerdeolduğunuzuhissediyorsunuz.Bangkok’tasınız…Buradahembiryabancı,hemdeşehrinbir
parçasısınız.Bangkokiçin“DoğununVenediği”diyorlar.GerçektendeChaoPhrayaNehrineaçılan
yüzlercekanalşehrinhayatdamarları.Kanallardavenehirdegezintiiçinçeşitlialternatiflervar.

dımınızıattığınızandafarklıbiryerdeolduğunuzuhissediyorsunuz.
Bangkok’tasınız… Burada hem
biryabancı,hemdeşehrinbirparçasısınız.Bangkok’unsiziiçinealan,sarıpsarmalayanözelliğidebu.
Tayland(EskiSiyamKrallığı);Laos,Malezya,KamboçyaveBurmaileçevrilmiş,60milyoninsanınyaşadığı,halkınyüzde95’ininBu-

A
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distolduğu,krallıklayönetilenbirUzakdoğuülkesi.Krallarınıninsanüstübirgücüolduğuna
inanılıyorveçoksaygıduyuluyor.Heryerdekralın resimlerini görmeniz mümkün. Ülkenin
resmidiliTaydili.Bangkok,1782'deKralI.
Ramatarafındankurulmuştur.GüneydoğuAsya'dakienhızlıgelişenveekonomikaçıdanen
dinamikşehirlerdendir.Asya'nınenkozmopolit
şehirlerindenbiridir.

DünyaMeteorolojiÖrgütü(WorldMeteorological Organization, WMO) Bangkok'u
dünyanınensıcakbüyükşehriolarakadlandırmıştır.Bangkokaynızamandadünyanınen
popülerturistikmekânlarındandır.
Bangkokuluslararasıalandaşehrinismi
olarakkullanılırken,Taycadadagenelolarak,
isminkısaformuolanKrungThep(Melekler
şehri)kullanılır.Resmialanlardaise,meselâoto-

mobilplakalarındaKrungthepMahanakhon
olaraktanımlanır.
Şehregeldiğinizdesiziilkşaşırtacakşey,
inanılmaznemoranıveinsanlarınrahatlığı.
Görülecek,keşfedilecekokadarçokşey
varki...Enönemlisi;buşehrinherzevkehitap
edebiliyorolması.Şehirdedolaşmayaçıkınca
göreceksinizkihemenheryerdeBudisttapınaklarıvar.Özellikleherevde,dükkanlarda,

marketlerde,heryerde.HalkBudistliğingereklerinihakkıylayerinegetiriyor.Şehirdegörülmesigerekenenönemliyerlerarasında,öncelikleWat’lar(TayBudisttapınakları)geliyor.
Tapınaklaragirerkenaskılıtişörtlerle,şortlarla
girmenizyasak.Bangkok’ta400civarındaBudisttapınağıvarvetapınaklar,UNESCO(BirleşmişMilletlerEğitim,BilimveKültürÖrgütü)
tarafındankorumaaltınaalınmış.Enönemli-

leri;YatanBudaheykelininbulunduğuWat
Pho,AltınBudaheykelininbulunduğuWatTraimit, en büyük mermer tapınak olan Wat
Benchamabopit.Buüçtapınağıngörülmesiülkedeuğursayılıyor.BuradahayatBudavebatılinançlarüzerinekurulu.
Günesabaherkensaatlerdebaşlarsanız,
Budist rahiplerin ellerinde yiyecek konacak
kaplarla günlük yemekleri için dolaşmaya
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Mutlakagörmeniz
gerekenyerlerdenbiri
deYüzenPazar.
Pazarsabah4gibi
kurulup,öğlen11civarı
sonaeriyor.Yüzen
Pazar’ageldiğinizde,
kayıkçılarlasıkıbir
pazarlıkyapıp,yarım
saatlikbirnehir
gezintisi
yapabilirsiniz.
başladıklarınıgörürsünüz.Halkgünerahipleregönüllerindennekoparsavererekbaşlıyor.
Onlarındaduasıkarşılığında.
Mutlakagörmenizgerekenyerlerdenbiri
deYüzenPazar.Pazarsabah4gibikurulup,
öğlen11civarısonaeriyor.Onuniçinsabahın
erkensaatlerindegitmenizdefaydavar.Resimlerini her yerde görüp iç geçirdiğim o
manzaralarıgörecekolmanınheyecanıiçinde
sabaherkendengittiğimYüzenPazar’ınbir
meyve,sebzepazarıolmaktançıkıp,turistmerkezihalinegelmesi,birazhayalkırıklığıyaratmıyordeğil;amayinedehiçbiryerdekolaykolaygöremeyeceğimbirmanzara.YüzenPazar’ageldiğinizde,kayıkçılarlasıkıbirpazarlık
yapıp,yarımsaatlikbirnehirgezintisiyapabilirsiniz.Nehir,turistikhediyesatıcılarıvemeyvesebzesatıcılarıyladolu.İstersenizboyuiki
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metreyibulanyılanlarlabellibirücretkarşılığındaresimbileçektirebilirsiniz.
Bangkok’dayapmanızgerekenlerdenbiri
dekanalturu.ChaoPhrayanehrindeyapacağınızyolculuk,sizehalkınsefaletihakkında
birfikirverebilir.Nehirevleribizimgecekondulardandahadakötüdurumda;fakatişinilginci,bubarakalarınyanındadevasa,çoklüks
ve güzel birkaç evin de bulunması. Bangkoklularınbirkısmınekadarzenginolurlarsa
olsunlar,nehirkıyısındayaşamaktanvazgeçemiyorlar.Dikkatimiçekenbirbaşkaşeyise
evlerinkorkunçgörüntüsünerağmenevinbir
köşesindeveyabahçedegözalıcıbirBudaköşesibulunması.Nehrinsuyusiyahayakın,fakatBangkoklulariçinbusuyaşamkaynağı.Her
türlüihtiyaçlarınıbusudankarşılıyorlar.Evlerinhiçbirindemutfakyok,yemeklerinhepsidı-

şarıdayeniliyor.Biznehirturuyaparken,barakalardakiTaylar,nehirdedolaşankayıklardan öğle yemeği için yemek almakla meşgullerdi.
Taylandmutfağıçokzenginveçeşitli;fakatbanasorarsanızyenilebilirdeğil.Tümyemeklerdekullandıklarısoyasosuvehindistan
ceviziyağıyemekleriçokağıryapıyorvekokusunatahammüledemiyorsunuz.Gerçekten
böcekyiyorlar,fakatbuçokyaygındeğil.Hattaböceklerinolduğustandlarınresimleriniçekmeyeçalışanturistlerdenparaistiyorlar.BizgenellikleMcDonaldsveJaponmutfağıylaidareettik.Meyveleriçokçeşitliveenteresan.Çoğunudenememerağmen,benimdamaktadımasadecebirikisiuygungeldi.Meyvestandlarıönündesadecemuzuveananasıbiliyorsunuz,gerisisizetamamenyabancı.

GEZİ

Bangkok’agidipdemutlakayapmanızgerekenlerdenbiridemasaj.Buradaheryermasajsalonlarıyladolu.İnsanlarkahveiçmeyegidergibiherdaimmasajsalonlarınagidiyorlar.
Masajokadaryaygınki,heradımbaşımasaj
salonugörüyorsunuz.Buradamasajsalonlarınınhertürlüsünübulmakmümkün.5Yıldızlı
otelleriniçindekiinanılmazlükssalonlardan,
ayakmasajıyapanküçükdükkanlarakadar
önünüzdeçokbüyükbiryelpazevar.Birdeterzilervarilgimiçeken.Terziyegidipkumaşınızıseçiyorsunuz,beğendiğinizmodelisöylüyorsunuz,kıyafetiniz5-6saat,enkötüihtimalle
birgünsonrahazır.Ancakülkeokadarucuz
ki,benkıyafetiçindevalışverişmerkezlerinitercihettim.Eğertaklitmarkalarıalmakistiyorsanız
gitmenizgerekenyergecepazarı.Buradaher
markanın,herürününtaklidivarveçokucuz

amapazarlıkyapmanızşart.Havasürekliçok
sıcakvenemliolduğuiçinburadagecepazarı
vesokaksatıcılarıdışındaalışverişverestoranlarbüyükbinalarıniçinde.
Bangkok’tasadeceyoksulhalkyoktabii,
fakat zenginler sadece gökdelenlerde yaşıyorlarveaşağıhalkınyanınainmiyorlar.Onların
işleri,evleri,restoranlarıkısacasıtümhayatlarıbudevgökdelenlerdegeçiyor.Bangkoklularyerdeyaşayanlarlagökdeyaşayanlardiye
ikiyeayrılmışdurumdalarfakatkimsebundan
rahatsızgözükmüyor.Zenginkesiminhayatı
heryerderastlayabileceğiniztürdenlüksrestoranlarvepahalıkıyafetlerdenibaret,onuniçin
beniburadaçekenfakirhalkınyaşamıoldu.
Bangkok’takitapınaklar,müzeler,birçoğu
UNESCOtarafındanDünyaKültürelVarlıklarıListesinealınmışThaiKültürününennadi-

de örneklerini görebileceğiniz tarihi yerler,
çokçeşitlirestoranlar,eğlencemekanları,kafelerveçağdaşsanatgalerilerisizeiliklerinize
kadarUzakdoğu’yuhissettirecekölçüdeözgün
vefarklı.
GrandPalaceveWatPhraKaew
(TempleofEmeraldBuddha)
1782yılındainşaedilensaraykompleksi
100’denfazlaayrıbinadanoluşmaktadır.GelenekselThaiMimarisininengüzelörnekleri
buradagörülebilir.Wat’lar(ThaiBudisttapınakları)kutsalyerlerdir.ÖzellikleSarayiçerisinde ayrı bir yapı olarak yer alan Elmas
BudaTapınağınındahafarklıbiranlamıvardır.
WatPho
Bangkok’takieneskiveenbüyüktapınak.

Bangkok’takitapınaklar,
müzeler,birçoğu
UNESCOtarafından
DünyaKültürelVarlıkları
ListesinealınmışThai
Kültürününennadide
örneklerini
görebileceğiniz
iliklerinizekadar
Uzakdoğu’yu
hissettirecekölçüde
özgünvefarklı.
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Ayrıca, en büyük “Yatan Buda” ( reclining
Buddha)heykeli(46metreuzunlukta,15metreyükseklikte)butapınakiçerisindedir.Wat
Pho,aynizamandaThaimasajıdadahilolmak
üzeregelenekselThaitıptekniklerininöğretildiğibirmerkezniteliğindedir.Buradamasaj
yaptırabilirveyabirerhaftalıkmasajkurslarına katılabilirsiniz. Chao Praya River Expres’tenThaTieniskelesindeinerekTapınağa
ulaşabilirsiniz.
WatTraimit(TempleofGolden
Buddha)
DünyanınenbüyükaltınBudaheykelinin
bulunduğubina.700-800yıllıkolduğusöyleniyor.BudakiBuda5,5tonağırlığındasafaltınBuda.
WatMahathat
WatBenchamabophit
WatRajanadda

Bangkoklularınbirkısmınekadarzenginolurlarsa
olsunlar,nehirkıyısındayaşamaktan
vazgeçemiyorlar.Dikkatimiçekenbirbaşkaşeyise
evlerinkorkunçgörüntüsünerağmenevinbir
köşesindeveyabahçedegözalıcı
birBudaköşesibulunması.

LakMeuang(CityPillar)
GrandPalace’ınhemenkarşısındayeralır.
BelirlisaatlerdeücretsizolarakThaifolkdansıseyretmekmümkündür.
NationalMuseum
Nehirkenarında,GrandPalace’açokyakınbirnoktadadır.GüneydoğuAsya’dakien
büyükmüzedir.Müzebinası,1782’dePrens
WangNa’nınSarayıolarakinşaedilmiştir.
RoyalBarges(Kraliyetkayıkları)
50metreuzunluğunavaranuzunluklardaki
busüslüteknelernehirdeyapılanözelkutlamalariçinkullanılmaktadır.Nehrin,Thonburi
tarafında Khlong Bangkok Noi’de sergilenmektedir.
NationalGallery
NationalTheatre’ınkarşısında,gezilmesi
gerekenbirmüze.
Chinatown
Fiyatlarınucuzluğunedeniylealtıntakı,yiyecek,giyeceksatınalmakiçintercihedilecek
biryer.Aytakviminegöredokuzuncuayınilk
dokuzgünüboyuncaheryılkutlananVeje-
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teryanFestivalisırasındabölgeçokhareketli
görüntüleresahneolmaktadır.Chinatown’ın
güneydoğuucundaHualamphungTrenGarı
yeralmakta.
Pahurat
Chinatown’ınhemenbitişiğindePahuratve
Chakraphetcaddelerininkesişimindeküçük
amahareketliBangkokHintlilerininyaşadığıPahuratbölgesiyeralmakta.Hertürlüelbiseve
kumaşıbudükkanlardanpazarlıklaçokucuzaalabilirsiniz.
SanamLuang
Grand Palace ve National Museum’un
önündeyeralanbüyükpark.Birçokkutlama
töreni bu alanda yapılmaktadır. 12 Ağustos’taBangkok’taisenizgüneşbatımınayakın
bualandayerinizialın.ÇünküKraliçe’nindoğumgününükutlamapartisiburadayapılıyor.
NehirveKanalTurları
Bangkokiçin“DoğununVenediği”derler.
GerçektendeChaoPhrayaNehrineaçılanyüzlercekanalşehrinhayatdamarları.Kanallarda
venehirdegezintiiçinçeşitlialternatiflervar.

varlarıolanodalardayaşayaninsanlarınyaşama
azimlerini görünce şaşıracaksınız. Turistler
içinerkenolansabahsaatlerinde,09.00gibi,
yerelhalkgüneerkenbaşladığıiçinöğleyemekleriniyiyor.Hemdenasıl.Suüstündebulunanseyyarlokantalarda.Hemenhertürlüyiyecekvar.Kızartmamuzdan,acılıçorbaya,kurutulmuş balık etine kadar. Siz de kızartma
muzuvetazeananasımeyveolarakdeneyin.
Gerçektenkeyifliveleziz.

Bangkokdadakien
popüleradres
KhaosanRoadcaddesi,
sırtçantalıturistlerin
buluşmavekonaklama
noktası.KhoasanRoad
daolmaktekrar50’li
yıllaragitmekgibibir
garipbirduygu
veriyorsanki...

ChaoPhrayaRiverExpress:
İstanbul’dakiBoğazvapurlarıgibiheriskeleyeuğrayarakyapılanbirnehiryolculuğu.
Yaklaşık1,5saatsürüyorvenehirüzerindeki
yaşamıgörmeninenucuzyolu.Banglamphu
civarındakiGuestHouse’larda(GH)kalıyorsanız
ThaPhraAthitiskelesisizeenyakınolanı.Buradangüneye(sola)yapılanyolculuktadaha
hareketligörüntülerizlemekmümkün.
DamnoenSaduakFloatingMarket
Ülkeninenbüyükveengüzelyüzenpazarı.Bangkok’a104kilometremesafede.Günübirlikturlarlagelebilirsiniz.Amaturlarsaat
8sularındavarıyorlarvebusaattensonrakanallardagördüğünüzturistteknesisayısıpazarcıThaiteknelerindendahafazlaoluyor.Buradakanaldasuüstündebütünhayatlarınıgeçireninsanlarınyaşamtarzlarınıizliyorsunuz.
Nehirdeyıkanan,bulaşıkyıkayan,elbiselerini
temizleyenveatıklarınıataninsanlarıgörünce
yaşadığınızülkeyeşükretmekgeliyoriçinizden.
Nehirkenarındatekodaevlerde,kartondandu-

YılanÇiftliği(SnakeFarm)
Dünyanınikincibüyükyılançiftliği.Yılanlarıbeslemeveonlarlafotoğrafçektirmekgibi
heyecanvericietkinliklerinolduğubirçiftlik.
TimsahÇiftliği
Bangkok'unbirazdışında.Amabirgününüzürahatlıklageçirebileceğinizbiryer.Timsahlarlaşovyapangençlerigörünceşaşıracaksınız. Günlüğü bir iki dolara çalışan çocuklarınhayatlarıpahasınayaptıklarıgösterilerherkesietkiliyor.

Bangkok'tayapacağınızenönemligezilerdenbiri,şehriboydanboyageçenChaoPrayanehriüzerindebotladolaşmak.Bununiçin
ikiyolvar.Yagündüzsaatlerindenehirkenarınagidip,halkınşehribiruçtandiğerinegeçtiğibotlarıkullanarakhemucuzahemdegerçekBangkokyaşantısıizleyerekbirgeziyapmak.Yadaşehirdebulunanturizmacentalarıylabağlantıkuruponlarkanalıylagezmek.Bu
programıgündüzyadagecedeyemekliolarakyapabilirsiniz.
KhosanRoad
BangkokdadakienpopüleradresKhaosan Road caddesi sırt çantalı turistlerin buluşmavekonaklamanoktası.AvrupalımaceraperestgençlerinAsyanındiğerülkelerinegitmedenöncekiturvevizeişlemlerinienkolay
veucuzayaptıklarıbucaddedekısacayokyok.
Rengarenkbayraklarlasüslübucaddede
saçlarınarastayaptıranüniversiteligençlerve
ızgaramuztezgahındanyiyeceksatınalanjaponturistlerbirazileridedönersatanbirTürk
hemenkarşısındaçakmaharwarddiploması
yapanhintlinintezgahısokağaAsyaHippitarzıhoşbirhavaveriyor.Ellerindehediyelikeşyalarısatangelenekseltaigiyimlibayanlarsokağataşanbarlarıtektekdolaşıyorlar.
Azilerideprofosyonelfutbolcuolamakisteyenbirtaigenciayağındasektirdiğitoplayeni
şovunabaşlıyor.Birazileridesüslübisikletiile
kalabalığıyaranbirşovmenherkesigüldürüyor.Akşamsaatleriseyyarbarlaraçilıyor.Müziksesihostelodalarındaduyulmayabaşladığı
saatlerKhaosanRoadsihirlişovunabaşlıyor.
Misgibitaimutfağınındeğişikürünlerinisatan
seyyartezgahlaryerlerinialıyor.Barlarınönlerine
çıkangüzeltaikızlarıpromosyoniçkigeçenleremenülerinitanıtıyorlar.Sokakhareketleniyor.Barlardakisandalyelersokaklarataşıyor.
KhoasanRoaddaolmaktekrar50liyıllara
gitmekgibibirgaripbirduyguveriyorsanki;
gürültüsü ve kalabalığı birbirine karışmiş yiyecekkokularıvegülümseyeninsanlarıilealıp
sizimutluklarülkesinegötürüyor.Taylandıya
seversinizyadamüptelasıolursunuz.Çelişkileri
vegülümseyeninsanları,karmaşıktrafiğiilerengarenksokakları,lezzetliyemeklerininardındantümyılınyorgunluğunualantaimasajıile
doyamayacaktekrargeleceksiniz.
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KİTAP
OburlukÇağı
Yaşadığımız çağın çelişkileriniyansıtanbirresim:
süreklisıkılanveyenioyuncaklar talep eden obur
büyüklerilehiçoyuncağı
olmayan, zamanından
öncebüyümüşaççocuklar. Aynı dünyada bambaşkahayatlar;vitrindekilerveçöplüktekiler...Buresim,OburlukÇağının
hareketnoktası.YıldızSilier,genişbirokurkitlesinin beğenisini kazanan Özgürlük Yanılsamasındansonra,okurlarınkarşısınayineçokilginçbirkitaplaçıkıyor.

ŞairinRomanı
Adı Yerküre olan bir gezegen.Enbüyükkaraparçası sayılan Anakara'da
farklı yerlerden farklı nedenlerleOdragend'evarmaküzereyolaçıkangezginler.Elliyılsonrayurdunadönenbirbilgeşair.Yıllarcaevindenhiççıkmadanyaşadıktansonra,çıraklarıylabirliktekendisini
yollaravuranbirşiirfilozofu.Yalnızcaşairleriöldürenbirkatilinizinisürenatlıpolisveyardımcısı.Yolboyuiçindengeçtikleriyerler,yaşamlar.
Surlarındaşiirbayraklarıdalgananşehirler.Kanatları göğün gizemlerini birbirine bağlayan
kuşlar.Sayıların,sözcüklerin,şifrelerinardında
ömürtüketenmatematikçiler,dilciler,sözlükçüler,
şairler...İnsanlarınruhlarınısağaltanrüyaterbiyecileri.Batı'nınmodernçağfantaziromanlarıyla
Doğu'nunBinbirGeceMasalları'nınözgünbirbileşimi.MurathanMungan'ınyenieseriTabiata,
emeğeveşiirebirövgü.

GreenpeaceYeşil
BarışınÖyküsü
Dünyanınbuendinamik
çevreci baskı grubunun
kendiarşivlerindenyararlanılarak hazırlanmış bu
kitap,faaliyetlerininbirdökümünü sunma amacını
taşıyor. Örgütün nükleer
denemelerin sınırlandırılması,yabanılyaşamınkorunmasıvegezegenimizindokusunaverilenzararın engellenmesi yönündeki "doğrudan eylemleri"nianlatıyor.
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Sonisphere2011İstanbul
SonisphereFestivalimüthiş
birmüzisyenkadrosuyla,PurpleConcertsorganizasyonuyla2.
Yılınahazırlanıyor!Buyılınbüyükheadliner'ı,yaşayanenbüyük efsane
gruplarından
IRON MAIDEN! Bu dev festival, İstanbulKüçükçiftlikPark'tayeralacak!
TheFinalFrontierDünyaTurnesikapsamında,2010yılındatoplam 25 konser veren Iron Maiden
2011yılındadaTheFinalFrontier
Turnesinedevamediyor.Maiden,66
günboyuncatümgrubu,sahnearkası ekibini ve 10 tonluk sahne
ekipmanlarını taşıyan, pilotluğunu
eskivebaşarılıbirkaptanvegrubun
aynı zamanda solisti olan Bruce
Dickinson'un yaptığı, özel yapım
bir Boeing 757 airliner Ed Force
Oneiletümdünyaüzerinde,toplam
80,467kilometreolanbiryolculuk
yapacak.19Haziran2011'dePurpleConcertsorganizasyonuylaSonisphereFestivali'nde
muhteşembirkonserverecekolanIronMaiden,AğustosayındaTheFinalFrontierTurnesi'niLondra'dabitirecek.Grup,busayedeTheFinalFrontierDünyaTurnesikapsamındatoplamda99konserile2milyondan
fazlahayrankitlesineulaşmışolacak.
Numetal'inöncüleri,GrammyödüllüSlipknot,SonisphereTürkiyeileülkemizdeilkkezkonserverecek.
CoreyTaylor'untertemizvokallerivesaldırganlıklarınıbelirtenderinlemesineşarkısözleriileöfkelinümetalmüzikyapanSlipknot,perküsyonistShawnCrahan'ındüşüncesiyleyalnızcabirmüzikgrubudeğil,
birkültürüdetemsilediyordu.SonisphereTürkiye,basçılarıPaulGray'inzamansızölümününardındanilk
defasahnealacakları5konserdenbiriolacak;veizleyenlereçokgüçlüduygularilesınırsızenerjipatlamasıyaşatacakbirSlipknotkonseriolacak.
Teatralrock'ınefsanevibabasıAliceCooperda

MÜZİK

SonisphereTürkiye'deolacak.HeavyMetalmüziğe
yönverenAliceCooperiçinhala,'korkunçbetimlemelerirock'nrolltarihinegetirenvebumüziktürünü
ilginçgösterilerivekostümleriyletamamendeğiştiren
müzisyen'tanımlamasıyapılmakta."SchoolsOut","Poison"ve"HeyStoopid"gibihitlerlebilinenAliceCooper'ıntiyatralsahne
şovlarıileizleyenlerinnefesikesilecek.
İsveçliMelodikDeathMetalgrubu olarak bilinen In Flames,"The
Colony" isimli albümlerinin yayımlanmasının ardından Amerika, Avrupa ve Japonya'da çıktıkları sahnelerdekonseralanlarınıtamamen
doldurdular.Birkaçyılsürenbaşarılıturnelerdensonrastüdyodakayıta
girengrup,"TheClayman"isimlialbümlerinin
ardındanlistelerdebirnumaraya yerleşti ve satış rekorları kırdı.
JesperStrömblad'ınkurduğugrupta,JohanLarssonveGlennLjungströmyeralıyor.
19 Haziran 2011'de Sonisphere İstanbul kapsamındakonserverecekMastodon,AmerikanHeavy
Metaltarihininenönemliveenyenilikçigruplarından
sayılmakta.1999yılındakurulanveAtlanta'danGeorgia'yauzanangrup,bastavevokallerdeTroySanders,ritmgitarvegerivokallerdeBrentHinds,elektrogitarlardaBillKellihervedavuldaBrannDailor'dan
oluşuyor.Şimdiyekadardörtalbümçıkaranvemüziklerinisludgerifflerden,halüsinojençokkatmanlışarkılaragenişleterekProgressivestillerinikoruyangrup,
değişikritmlervesıradışıenstrümankullanımlarıile
farklıbirmüziktürüyaratıyorlar.2007yılındaGrammy'e
adayolangrubunhayranları,Sonispherefestivalinde
onlarlacoşmakiçincanatıyor!
HeadlinerIronMaidenolmaküzereSlipknot,AliceCooper,InFlamesveMastodongibidünyacaünlü
gruplarınkonservereceğiSonishereTürkiye2011Festivali'ninbiletlerisatışaçıktı.

18.İstanbulCazFestivali
MüziğeDoyuracak
İstanbulKültürSanatVakfı'nınen
gençfestivaliolanİstanbulCazFestivali,
1994 yılından bu yana düzenleniyor.
Heryıltemmuzaynınınilkyarısındaİstanbul'unfarklıkonserveetkinlikmekânlarında gerçekleştirilen festival,
programındaklasikvemoderncazın
yanısırapop,rockvedünyamüziğini
deiçerengenişbiryelpazedebirçok
farklıtarzayerveriyor.
18. İstanbul Caz Festivali, görkemlibirprogramla,buyıl1-19Temmuztarihleriarasındaizleyicilerlebuluşacak.UluslararasıyıldızlarınyanısıraTürkiye'dendeçoksayıdagrupvesanatçının

yeralacağıfestival,sokakşenlikleri,kulüp konserleri ve "jam session"larla
renklenecek.
FestivalinCemilTopuzluAçıkHava
Sahnesi,EsmaSultanYalısı,Arkeoloji
MüzesiBahçesi,santralistanbulveAya
İrini'degerçekleşecekkonserlerineek
olarak,gelenekselleşenGençCazdizisi,
gençveamatörmüzisyenlerefestivaldeyeralabilecekleribirplatformoluşturmaya devam edecek. Festival, İstanbul'unsokakvemeydanlarınımeskentutanTünel
Şenliği'yledinamizminiartırırkenfarklımekânlardagerçekleşecekkonserlerledeizleyicilerinişaşırtacak.
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ZuhuratBabaMah.GençlerCad.38/2‹STANBUL

KÜÇÜKYALI

TÜRK D‹YABET VAKFI

0216
367 94 94
YılmazMızrakKültürMerkezi.MızrakSk.No:4
Küçükyalı‹STANBUL

TÜRKD‹YABETVAKFI

Küçükyal›-‹STANBUL
Bak›rköy-‹STANBUL

Say›:39Y›l:2011Fiyat›:5,5TL/5.500.000

