
Fiziksel Aktivite ve Diyabet
(Physical Aktivity and Diabetes-British Heart Foundation)

Fiziksel olarak aktif olmak diyabete nasrl vardrm eder?

r SaEhkh beslenme ve regete edilmig ilaglar gibi fiziksel aktivite de diyabeti konhol etmenin
Onemli bir pargasrdr. Kan glukoz seviyesini ve kan basrncrnr kontrol altrnda tutrnaya ve kilo
kontroliine yardrm eder.

o Diyabet kontrolunuzun iyi olmasl kalp hastahklartya da bdbrek rahatsrzhklarr gibi
kompl ikasyonlara yakalanma olasrhlmzr azaltr.

o Fiziksel aktivitelerin krsa ddnemde faydalan gunlan igerir; iyi glukoz seviyesi kontrolii (4-Tarasr
yemeklerden 0nce, iki saat yemekten sonra l0 mmoVl 'un iisttine grkmamasr). Aynr zamanda
diizenli olarak kan glukoz seviyesini test etmek ve diyabet ilaglannr kullanmak ve karbonhidrat
fliketimine dikkat etmekle beraber fiziksel olarak aktif olmak, genel diyabet konfroliine yardrm
edecektir.

. Aynr zamanda fiziksel aktivite; yiiksek kan basrncr, yiiksek kolestrol ve kilolu oknak gibi difer bir
gok saflft sorunlannrn azalmasma da yardrm eder.

o Bunlara ek olarak, saphkk diyetle beraber fiziksel aktivite, stresi azaltmaya, genel olarak kendinizi
iyi hissetmenize ve yagam kalitenizi arttrmaya ve iyi uyumanza yardrm eder.

o BaErsak kanserlerine yakalanma, kemik erimesi ve diigme riskini azalttr.

Ha nEi fiii akt iv'ilelei iiitli i?
Giig sarfettiren aktiviteler 0zellikle dnemli olmakla beraber, aym zamanda sa[h[mzr en iyi y0nde
etkilemek igin, kuvvet ve esneklik kazanduan aktiviteleride yapmanz gerekmektedir.

Gtig sarfettiren aktiveteler:
Yiirtimek, yiizmek, bisiklet siirmek, tenis oynamak, dans etmek ve ev igleri yapmak ( yerleri yrkamak ya da
pencereleri silrnek)

Kuwet gerektiren aktiviteler:
Yoku$tan yukan yiiriimek, ahgverig torbalannr tagrmak, merdiven grkmak, bahge iqleyle u$agmak (
kazrnak ya da gimenleri bigmek) ya da ev igleri yapmak (eve elektik s0pi.irgesini tutmak)

Esneklik kazandrran aktiviteler:
Yiizmek, dans etmek, yoga, bahge igleriyle u$agmak ( otlarr temizlemek)

Aktivite seviyesini arttrmak igin ipuglarr:

r En ideal olan aktivite yi.iriimektir ve bedavadu ve her yerde yaprlaprlabilecek bir aktivitedir.
Kdpefinizi yUrUyuW grkararak ytirtiyUgii ilging hale getirebilirs iniz.

o Giin boyunca daha aktif olabileceliniz firsatlarr deSerlendirin. Ornelin arabanrzr araba parkmm
en uzak noktasma parkeftnek, otobiise bir durak ytiriidiikten sonra binmek, 6gle yemefi arasmda
l0 dakikay yiiriiytqe ayrmak

o Yiiriiyen merdiven veya asansor yerine merdivenlerden yiiriiyerek grkmak. Yolun yansmr
asansorle grkrp, geri kalarunr yiiLrtimek ve ytiriiLniilen yolu her seferinde arttrmak.

o Yapmaklan hoglandrfrmz aktiviteleri segin. Bu aktiviteleri arkadal veya aile iiyeleriyle birlikte
yaparak daha zevkli, keyifli ve sosyal hale getirebilirsiniz.

Ne kadar ve ne kadar srkhkla?
r Amag giinde 30 dakika haftada 5 giin veya dahafazla orta dereceli aktivite yapmaktr. Eger bu

gok fazla geliyorsa 3 x l0 dakika (10 dakika giinde U9 defa) ile baslayrn ve bunu giine yayarak
yapm ve bunu 2 X l5 e artturn ve ara vermeden 30 dakika yapmayl hedefleyin. Diger bir
hedefrnizde yaptrgurrz aktiviteleri g0nde 2 dakika arthmayr denemek olabilir.



' Orta dereceli aktivite yapmanm anlamr, daha srk nefes ahp vermek ve kendini normalden daha
srcak hissetmektir. Aktviteler zor olmak zorunda degildir. Aktivite yaparken aynr anda

ii
r Oniiniize mantlkh hedefler koyun ve e[er bir giin hedefinizi yapamadrysanrz iiziilmeyin. Sadece

bir sonraki giin hedefinizi uygulamaya devam edin.
t 20 dakikadan fazla hareketsiz oturmaktan uzak durmaya gahgur.
o SeqtiEiniz aktivite ne olursa olsun, ilk l0 dakika egzersizi hafif a[rhkta yapmanz gerekir. Bu

kaslanntza kantn ulagmaslnl ve kalp atrglannzln yavat yava; artmasrnr sagiayacaktlr. l0
dakikadan sonra, kalan siirede stirdiirebilecefiniz, gahgmak istediliniz a$rhkta gahgmahsmz.
Aklivitenin bitmesine yakrn 5-10 dakika boyunca aktivite seviyenizi yava{ yava$ azzltmanrz,kalp
atr glarmzr yava$ yavag normale ddntigtiiLrmeniz gerekir.

Giivende Kalmak
r Fiziksel aktiviteye baglamadan 6nce ve bittiklen sonra kan glukoz seviyenizi kontrol etmeniz son

derece Onemlidir.

' EEer insulin kullaruyorsaruz ve normal aktivite seviyenizi deliqtirdiysenizveyaarttrdrysanz,
insiilin dozunu defigtirip degigtirmemek gerekti$ini ve kan glukoz testlerini arttrrp arttrmamanz
gerekti[ini doktorunuza veya hemgirenize sorunuz.

' Egzersiz yaparken kan glukoz makinanrzr yanrnvaalman:zson derece onemlidir giinkii spor
yaparken olugabilecek bazr belirtiler kan glukoz diigiiklUftyle ('hypo') aynr belirtilerdir, 6rne!in;
terlemek, baqa$nsr, nabnn yiiksek olmasr

-Eq,Tqqt4 
ya 4etap!4tqllqnryoFqglr, qkt!.vile y4pgkgn ve sg4ragp{a grrra glukoza lltiyacrmz

olabilir. Egzersiz yaparken Hypo-kan glukozu duqiikliiSunde tuitanmat tizere yanimzdi gekeiii
karbonhidrat igeren yiyeceklerden bulundurun.

o Diyabet hastalannda ayak yaralan (tilser) grkma olasrlftlan oldukga yiiksektir. Ayaklannrzr temiz
ve kuru tutun ve diizenli olarak a$nh yerler var mr diye kontrol edin .

o EEer g0z problemleriniz varsa ya da yiiksek kan basrncrmzvarsa,afir geyler kaldrmaktan ve giig
sarffettiren egzersizlerden uzak durmanrz gerekmektedir.

Aktif olun - giivende olun- iyi vakit gegirin

Daha fazla bilgi igin:
British Heart Foundation iligilenenler icin, e$itim malzameleri iiretmektedir. Bu e$itim malzameleri
hakkrnda bilgi alrnak istiyorsaruz ve video katalolunu gdrmek istiyorsanrz veya sipirig vermek istiyorsanrz
agafrdaki web- sitesine girebilir ya da agagrdaki numarayr arayabilirsiniz.

NHS Direct: 08454647 ya da Websitesi: www.nhsdirect.co.uk
Diabetes UK:020 7424 1000 ya da Websitesi: www.diabetes.org.uk

Saghk gahganlan a9a[rdakibaqlftlarla ilgili brogtirlerden sparig verebilirler.
Fiziksel aktivite ve anjin (G98)
Fiziksel aktivite ve kilo vermek(G99)
Kalp krizinden sonra fiziksel aktivite(GlO0)
Fiziksel aktivite ve yiiksek kan basurcr(Gl0l)
S.afhk profesyonelleri igin sparig tekrarr numarasr: 0870 600 6566
Onemli uyarr: Bu broqur doktorunuzun size yaptrfr iinerilerin yerini tutmamahdrr, onun size
finerileri sizin kigisel kogullarlnrz g0z tiniinde bulundurularak yapllmrgtrr.

Eler agafrdaki problemlerden her hangi birini hissederseniz doktorunuzla tonugun ya aa t'tftS nirea
diyalofa gegin.

r G6Esiiniizde veya wcudunuzun iist knmrnda fiziksel aktiviteyle artan rahatszhk hissediyorsanrz.
o Aktivite stiresince rahatsrzkk veya ciddi nefes alma problemi yatlyorsanz.
o Qaba sarfederken ba; d6nmesi veya kusma hissediyorsanz
r Fiziksel aktivite yaparken ya da hemen sonrasrnda bayrlma
o Eszersiz stiresince hrzh ya da dtizensiz kalp atr


