
D|YABET NED|R?
(What is Diabetes? Diabefes tJK Leaflet - in Turkish)

Diyabet , vucudun glikozu (gekeri) yeteri kadar kullanamamasl sonucu, kandaki geker seviyesinin

artmasryla kendini gortrr.n bir haitalrktrr, Enerji igin glukoza ihtiyacrmrz vardir. Glukoz, ekmek, patates,

tal patates, mu, gibi yiyeceklerin sindirilmesi sonucu olugur ve aynl zammanda vucutta karaci$er

tarafrndan da tiretilir.

Vucudun glukozu enerji olarak kullanabilmesi igin, insiiline ihtiyaq vardrr, Insiilin genellikle vucudumuzda

bulunan pankreas adrnr verdigimiz organdan silgrlanrr ve ins0lin glukozun htlcrelere geqmesine yardtm

eder.

Diyabet hastal$rnda, kandaki geker seviyesi artar, vucut bunu dugtirmek igin fazla olan bu glukozu idrar

yoluyla drgarr atmaya galrgrr. Iiu insalarrn srk idrara ctkmastna neden olur, gok idrara grkmak sonucu

uu.ut.urr.t<atorgiigin got ru igilir. Diyabetin en erken belirtilerinden birikigilerin agtrtderecede

susuzluk hissetmesi ve irk idrari grkmisrdrr, Vucut glukozu enerji olarak kullanamadlgl i9in, enerji

ihtiyacrnr kargrlamak igin vucutta depo edilmig yaglan kullanm.aya baglar, Bu kigilerin kilo kaybetmesine

n.d.n olur. Kigiler genellikle agagrdakr belirtilerden gikayet ederler'

. Agtrt derecede susuzluk hissetmek ve aglrl miktarda su igme ihtiyacr duymak

. Agtrr miktarda idrara grkmak, ozellikle geceleri

. Yorgun hissetmek

. Kilo kaybetmek

. Bulanrk gormek

. Ciltte gorulen kagrntr ve lekeler

. Ciltte gorulen enfeksiYonlar

Tip 1 diyabet ( insiiline bagrmh diyabet)

fip t OiyaOet, vucudun hig unsulin iiretemedi$idurumlarda geligir. Bu tip diyabet gorulen insanlartn 9o$u

+tiyagrnrn altrndadrr. t<ontrotyontemi olarak-insulin ignesi , saglrkh beslenme ve fiziksel aktiviteler

onerilir,

Tip 2 Diyabet (insuline bagrmh olmayan diyabet)

Tip 2 diyabet te vucut az dailsa insulin tiretmlt<tedir fakat bu vucudun ihtiyaqlarrnr kargrlamak igin yeterli

degildir yada 0retiten bu rlnsrilin gerektigi gibi iglevini yapamamaktadrr. Bu tip diyabet genellikle 40 yag

onlesi geligir fakat son zamanlar-da tip i OiyaO6te ya(alanma oranl , gocuklarda ve genqlerde gozle

gorulur-bir artrg gostermektedir. Asyalr, Rtiit<atr ve Einlilerde yaygln olarak gorulmektedir' Kontrol

yontemi olarak, yanlrz saghkh beslenme ve fiziksel iktiviteler yada tabletler + sa$hklr besleme+ fiziksel

aktiviteler segilir,

Ozellikle uzun stiredir diyabet hastasr olan Bazi tip 2 diyabet hastalartntn ins0lin i$nesi kullanmaya

ihtiyacr olabilir,



Diyabet hakkrnda yanltg bilinebilgiler Diyabet hakkrnda gergekler

e Qok fazla geker yemek diyabete Hayrr agtrt kilolu olmak sizi tip 2 diyabete yakalanma konusunda

. 
yol acar ytiksek risk gurubuna sokar'

. Eoer diyabet hastasrysanrz geker Haytr, geker diyetinizin bir parqasr olabilir, diyet uzmantyla bu

yiyemezsiniz konuYu konugun

. Diyabet bulagrct olabilir Hayrr, Ailede diyabet hastalrgr varsa, diger aile bireylerinin

de diyabete yakalanma gansr yuksektir

. Sadece hafif derecede divabet Haytr, ya diyabet hastaststntz veya degilsiniz'

hastasryrm

I oiyaUet hastah$rnrn tedavisi

vardtr.

Hayrr, Kontrol altrnda tutulabilir fakat kesin tedavi yontemi yoktur,

BirEok de$igik tedavi yontemi vardtr ve sizin igin do$ru olant

secilecektir.

. Diyabet hastasr olanlar egzersiz Hayrr, fiziksel olarak aktif olmak kan gekerini kontrol altrnda tutmak

yapmamahdrl. igin onemlidir'

o Diyabet hastalannrn diyeti qok Hayrr, Herkese twsiye edilen sa$hklr beslenme ahgkanltgt sizin

katrdrr ve orer vemerrJryemeteri iqinde gegerlidir. ozel diyabetliler iqin yazan tirtinler hem gereksiz

gerekir. hemde Pahaltdtr'

. Bazr bitkiler ve bazt bitkilerden Hayrr, bazt bitkisel kangtmlar, kan gekerinin dilgmesine yardtm

hazrrlanmrg karrgrmlar tabletlenn edebilir fakat diyabeti tedavi edemez.

ve instilinin yerine kullanllabilir.

. Eger diyabet hastastysantz arba Hayrr, btiyrik otobrlsler.ve ve kamyonlar gibi bazt-araElan

kullanamazsrnrz. kullanamizsrnrz. DVLA' ye diyabet hastast oldugunuzu bildirmeniz

gerekmektedir.

o Kolay gekilde ig bulmanrz m(jmkrln Pilotluk , yolcu otobtisii stinictilugii gibi igleri yapamazslnlz ama

degildii. bu qaltgamtyacagtntz anlamtna gelmez

ilave bilgiler

ingilizce olarak hazrrlanmrg gok sayrda brogurlerimiz bulunmaktadlr.Bunlar; sa$lrkh ya$am, Diabetes UK

siie nasrlyardrmcr olabilir, dlyabetin yol aqicagr komplikasyonlar, dustik kan gekeri gibi ingilizce brogtirler

olup, Diabetes UK denilen organani2asyondan elde edilebilir. Bu brogtirlerden spari$ etmek istiyorsantz,

ya da daha diyabetle ilgili daha fazla bilgi edinmek istiyorsanrz ltitfen agagrda verilen numarlyl araylnlz.

Telefon: 0845 120 2960 Tercumanltk servisi bulunmaktadtr.

Agrk oldu$u g0nler: Pazartesi- Cuma saat: 9 - 5

Translated by Hackney Diabetes Centre 2005


