MHRS ile her zaman öndesiniz...

182

T.C.
SAÐLIK BAKANLIÐI

Saðlýk Bilimleri Üniversitesi

DIÞKAPI YILDIRIM BEYAZIT
MERKEZÝ HEKÝM RANDEVU SÝSTEMÝ

EÐÝTÝM ve ARAÞTIRMA HASTANESÝ

www.mhrs.gov.tr

veya
Vatandaþlarýmýzýn
Saðlýk Bakanlýðýna baðlý hastanelerden
182 MHRS Çaðrý Merkezini

arayarak canlý operatörlerden
istedikleri hastane ve hekimden
randevu alacaklarý bir uygulamadýr.

DÝYABET (ÞEKER)
NEDÝR?
DIÞKAPI YILDIRIM BEYAZIT
EÐÝTÝM ve ARAÞTIRMA HASTANESÝ
Þehit Ömer Halisdemir Bulvarý No:12
Dýþkapý-Altýndað/ANKARA
Telefon: (0312) 596 20 00 • Faks: (0312) 318 66 90
www.diskapieah.gov.tr

www.diskapieah.gov.tr

182

DÝYABET NEDÝR?
Diyabet, vücudunuzda mide arka tarafýnda
yerleþik bir organ olan pankreas adlý salgý bezinin
yeterli miktarda insülin hormonu üretememesi
veya ürettiði insülin hormonunun etkili bir þekilde
kullanýlamamasý durumunda geliþen ve ömür boyu
süren bir hastalýktýr. Kiþi, yediði besinlerden kana
geçen þekeri yani glukozu kullanamaz ve kan
þekeri yükselir (hiperglisemi). Kan þekeri yüksekliði
yaný sýra yað ve protein metabolizmasýnda da
bozukluklar ortaya çýkar.
DÝYABETÝNÝZ VAR MI?
Bir kiþinin diyabetli olup olmadýðý Açlýk Kan
Þekeri (AKÞ) ölçümü veya 75 gr Þeker Yükleme
Testi (Oral Glukoz Tolerans Testi; OGTT) yapýlarak
saptanýr. AKÞ ölçümü 100-125 mg/dl olmasý gizli
þeker (pre-diyabet) sinyalidir. AKÞ ölçüm
sonucunun 126 mg/dl veya daha fazla olmasý
diyabetin varlýðýný gösterir.
OGTT'de þekerden zengin sývý aldýktan 2 saat
sonraki kan þekeri deðeri önemlidir. Ýkinci saat kan
þekeri ölçümü 140-199 mg/dl ise gizli þeker (prediyabet), 200 mg/dl veya daha yüksek ise diyabet
tanýsý konulur. Þeker yükleme testi bazý kiþiler
tarafýndan söylendiði gibi zararlý deðildir.
HbA1C hastanýn kan þekerinin son 3 ayda nasýl
seyrettiðini gösteren bir tetkiktir. Bu deðer
normalde % 5.8'in altýndadýr. Eðer % 5.8-6.4 ise gizli
þekeriniz, % 6.5 veya üzerinde ise þeker
hastalýðýnýz olabilir.
HANGÝ ÞÝKAYETLERÝNÝZ OLABÝLÝR?
Tip 1 þeker hastalarýnda çok su içme, çok idrara
çýkma, çok yemek yemeye karþýn kilo verme gibi
þikayetler ön planda iken tip 2 þeker hastalarýnda
bu þikayetler çok silik olabilir ve hastalýk sinsi bir
þekilde baþlayabilir. Bazý hastalarda tip 1 þeker
hastalýðýna benzer bulgular veya açlýk hissi,
görmede bulanýklýk, kadýnlarda vajinal kaþýntý hissi,
susuzluk, el ayalarýnda ve ayak tabanlarýnda
yanma gibi þikayetler olabilir. Bu þikayetleri olan bir
hastanýn rastgele kan þekeri ölçümü 200 mg/dl
veya üzeri ise þeker hastalýðý var demektir.

ÞEKER HASTALIÐI NASIL TAKÝP VE TEDAVÝ
EDÝLMELÝDÝR.
Her hastamýz için en uygun tedavi yaklaþýmý ve
hedefi farklýdýr.
Tedavide öncelikle yaþam tarzý
deðiþiklikleri, diyet ve egzersiz yer alýr. Tip 1 þeker
hastalarýnda tedavide mutlaka insülin
kullanýlmaktadýr. Tip 2 þeker hastalarýnda eðer
haplardan fayda saðlanamýyorsa insülin kulanýlýr.
Hastanemiz Endokrinoloji ve Metabolizma
Hastalýklarý bünyesinde Diyabet Eðitim Hemþireliði
Birimi vardýr. Diyabet Eðitim Hemþireliði Birimi' nde
diyabetli hastalarýmýzýn yýlda 2-3 kez diyabet eðitimi
a l m a s ý s a ð l a n m a k t a d ý r. A y r ý c a h e r a y
düzenlediðimiz diyabet okulu ile diyabetli bireylere
eðitim verilmektedir.
HbA1C tetkiki 3 ayda bir yapýlmalýdýr. HbA1C %
6.5 veya üzeri olduðunda yüksek þekerin
organlarýnýz üzerine hasar oluþturucu etkisi
baþlamaktadýr. Takip yaný sýra son yýllarda tanýda da
yer almaya baþlamýþtýr.

