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Diyabet Eğitim Hemş ires i  

Tip 2 Diyabet  

Has talığını Tanıyalım  



DİYABET 
HASTALIĞI
NEDİR? 

Diyabet, ins ülin eks ikliği ya  da 
ins ülin etkis indeki bozukluklar 
nedeniyle; 

• Organizmanın karbonhidrat, 
yağ  ve proteinlerden yeterince 
yararlanamadığı 

• Sürekli takip ve bakım  
gerektiren 

• Kronik bir has talıktır. 



TİP 2 
DİYABET 
HASTALIĞI 

• Çağımızın sorunu tip 2 diyabet 

hastalığı, gün geçtikçe büyüyen 

önemli bir sağlık sorunu olarak 

karşımızdadır.  

 

• Tip 2 diyabet hastalığı, küresel bir 

sağlık sorunu olarak varlığının 

farkında olunması gereken kronik 

bir hastalıktır. 



• Dünya genelinde son rakamlarla 20 ila 79 yaş aralığında, 

yaklaşık 463 milyon yetişkin diyabetli yaşar.  

• Önümüzdeki 25 yıl içeris inde, dünyada diyabetli birey 

s ayıs ının 700 milyona ulaşabileceği öngörülür. 

• Tip 2 diyabet tanıs ı a lmış  bireyler, dünyada var olan tüm 

diyabetlilerin yaklaş ık % 90’ ını oluş turur. 



Tip 2 diyabet 

has talığı 

durumunda 

vücudumuzda 

neler olur? 

• Tip 2 diyabette, pankreas organımızın beta hücreleri ya 
yeterince insülin hormonu salgılayamaz ya da 
vücudumuz yeterince salgılanan insülin hormonunu 
kullanamaz. 

• Besinlerin vücudumuzda sindirilip parçalanması 
sonucunda kana geçen şeker (glukoz), temel enerji 
kaynağımızdır.  

• Pankreas tan sa lgılanan insülin hormonu, kanımızda  

bulunan şekerin hücre  içine  girmes ine  yardımcı ola rak 

vücudumuzun enerji denges ini kontrol a ltında  tuta r.  

• Tip 2 diyabe t has ta lığında ; insülin hormonun eks ikliği ya  

da  görevinde  ye te rs izliği söz konusu olduğundan, 

kandaki şeker hücre  içine  giremez ve  vücudun enerji 

denges i bozulur.  





• Tip 2 diyabet hastalığı genellikle yaşı ileri 

yetişkinlerde görülür.  

 

• Günümüzde genç eriş kinlerin, ergenlerin ve 

çocukluk çağının da s orunudur. Çünkü, yaş am 

alış kanlıklarımız değiş miş tir.  

 

• Yanlış  bes lenme alış kanlığı, harekets izlik ve 

beraberinde gelen obezite s orunuyla  birlikte tip 2 

diyabet her yaş  grubunun s orunu olmuş tur.  





Tip 2 Diyabet Has talığı Belirtileri Nelerdir? 
Tip 2 diyabet hastalığı, bazen yıllarca hafif belirtilerle  
ya  da hiç belirti gös termeden s es s iz ilerleyebilir.  
Tip 2 diyabetin teş his  edilmes inde rol oynayan,  
baş lıca  belirtileri is e ş öyle s ıra lanabilir: 
 

• Hals izlik ve yorgunluk his s etme 
• Çok s u içme ve ağız kuruluğu 
• Sık aralıklarla  idrara  çıkma  
• Bulanık görme ş ikâyeti 
• Çok yemek yeme 
• Kilo artış ı ya da zayıflama  
• El ve ayaklarda karıncalanma/ uyuş ma  
• Yaraların iyileş mes inde gecikme  
• Sık tekrarlayan enfeks iyonlar 
• Sinirlilik hali 









Tip 2 Diyabet Has talığı Nas ıl Tedavi Edilir? 
Tip 2 diyabet hastalığının en önemli tedavi basamağı, sağlıklı bir yaşam tarzının 

benims enmes idir. 

 

• Sağlıklı bes lenme planı,  

• Fiziks el olarak aktif bir yaş am,  

• İdeal kilonun korunmas ı ve s igaradan uzak durmak s ağlıklı yaş am için gerekli 

olan alış kanlıklardır. 

• Ağızdan alınan ilaçlar ya da gerektiğinde ins ülin tedavis i a lmak tip 2 diyabetin 

tıbbi tedavi bas amaklarıdır. 



Tip 2 Diyabet Has talığı Nas ıl Tedavi Edilir? 
Tip 2 diyabet hastalığı hakkında genel bilgileri içeren ve diyabet öz 
yönetimi beceris i kazandırmayı hedefleyen, diyabet eğitimi tedavinin en 
önemli tamamlayıcıs ıdır. 
 

• Diyabet eğitimi diyabetli bireyle birlikte, mutlaka ailes ini ve s os yal çevres ini de kaps amalıdır. 

• İns ülin tedavis i a lan diyabetli bireylerin evde kendi kendine kan ş ekeri ölçümlerini yapmas ı, 

düzenli bir yaş am anlayış ı benims enmes i diyabet tedavis inin diğer bas amaklarıdır. 

• Diyabetli bireyin ailes inin, arkadaş larının ve s os yal çevres inin des teği de diyabet tedavi 

s ürecinde önemlidir.  

• Diyabet s ağlık bakımı ekibiyle s ürekli iş  birliği içinde olunmas ı ve tıbbi kontrollerin 

aks atılmadan s ürdürülmes i tip 2 diyabet has talığının tedavi ve bakım s ürecinin en önemli 

 



Tip 2 diyabet has talık yönetiminde ş unlara 
dikkat etmeniz önemlidir: 

• Tip 2 diyabet hastalığı hakkında, bilgi düzeyinizi ve farkındalığınızı geliştirin. 
• Diyabet sağlığı bakım ekibinizin önerileri doğrultusunda, diyet/ beslenme 

önerilerinize mutlaka uyun. 
• Günlük beslenme planınızda tükettiğiniz besinlerin, kan şekerine olan etkisini 

düzenli takip edin. 
• Günlük yaşamınızda mutlaka aktif bir yaşam anlayışı geliştirin ve sürdürün. 
• Bireysel egzersiz planınızı, diyabet sağlığı bakım ekibinizle birlikte iş birliği içinde 

oluşturun ve sağlık koşullarınız ölçüsünde düzenli uygulayın. 
• Yürüttüğünüz egzersiz planınızın, kan şekerine olan etkisini takip edin. 
• Egzersiz planınız ile birlikte beslenme programınızı ayarlamaya özen gösterin. 



Tip 2 diyabet has talık yönetiminde ş unlara 
dikkat etmeniz önemlidir: 

• Tedavinizde olan ağızdan ilaç ya da insülin tedavi dozlarınızı, doğru zamanda ve 
gerekli dozlarla almaya özen gösterin. 

• Başka bir hastalık araya girdiğinde tedavi dozlarınızı, diyabet sağlığı bakım 
ekibinizle birlikte gözden geçirmeyi ihmal etmeyin.   

• Kan şekeriniz hedef aralığın üstünde (hiperglisemi) ya da hedef aralığın altında 
(hipoglisemi) olduğunda nasıl düzeltileceğini bilin ve gerekli önlemleri alın. 

• Koruyucu ayak bakımına önem verin.  
• Düzenli olarak, diyabet sağlığı bakım ekibinize ayak muayenenizi yaptırın. 
• Diş sağlığınıza önem verin ve düzenli diş hekiminizi ziyaret edin. 
• Tıbbi kontrollerinizi kesinlikle ihmal etmeyin. 



Tip  2 d iyabe tle  yaş amda;  

• Aileniz, arkadaşlarınız, sosyal çevreniz ve diyabet sağlığı 

bakım ekibiniz en önemli destekçilerinizdir. 

• Özellikle diyabet sağlık bakım ekibinizle, mutlaka iş birliği 

içinde hareket etmeyi ve onların hastalık yönetiminde 

danışmanlığını almayı ihmal etmeyin.  
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