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Sayın ailemiz

Size, çocuğunuza veya size yakın birine 
tip 1 diyabet tanısı koyulduğu için bu 
kitapçığı okuyorsunuz. Şüphesiz şu 
anda kafanıza pek çok düşünce ve soru 
oluşmuştur. 

Önümüzdeki dönemde diyabet ekibinizle 
yakından tanışacaksınız. Siz ve 
ailenizin yeni günlük yaşamınızın tadını 
çıkarabilmeniz için size yardım sağlayıp 
destek vereceğiz ve diyabet hakkında 
bilmeniz gereken her şeyi öğreteceğiz. 
Yeni yaşamınız “eski yaşamınız” gibi 
olmayacak, çünkü daha önce hiç 
yapmadığınız bazı şeyler de artık günlük 
hayatınızın bir parçası olacak. 

Bilmeniz gereken en önemli şeyleri bu 
kitapçıkta bulabilirsiniz ve bu bilgilerin 
size gerek başlangıçta gerekse de daha 
sonra yardımcı olacağını umuyoruz. 
Kitapçığı baştan sona okuyabilir veya 
örneğin tatile çıktığınızda unutmamanız 
gereken önemli bazı şeyler için ya da belirli 
bir konu hakkında sorularınız olduğunda 
başvuru kaynağı olarak kullanabilirsiniz.

Bu ilk dönem boyunca her gün 
kitapçıkta ele alınan konuların birçoğunu 
inceleyeceğiz; bu süreci sizinle birlikte 
planlayacağız (6. sayfadaki tabloya 
bakabilirsiniz).

Diyabet ekibine hoş geldiniz. Unutmayın, 
bize her şeyi sorabilirsiniz - size yardımcı 
olmaya hazırız. 

Saygılarımızla,
Roskilde, Holbæk, Slagelse, Nykøbing Falster 

ve Steno Diyabet Merkezi
Zealand’daki

çocuklar ve ergenler için diyabet ekibi
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İletişim bilgileri

Şuradaki çocuk ve ergenler bölümündeki diyabet ekibine atandınız:

Diyabet konusunda irtibat görevliniz/görevlileriniz:

Dönem boyunca diyabet yardım hattından bizimle iletişime geçebilirsiniz:

Telefon numarası:

Acil yardıma ihtiyacınız varsa, şu numaradan departmanla 7/24 iletişime 
geçebilirsiniz:

Teknolojik diyabet ekipmanlarınızla (insülin pompası veya sensör) sorun 
yaşıyorsanız, şirketle iletişime geçmeniz gerekir: Size verilen materyallere ve 
80. sayfadaki genel bilgilere bakınız.

Özel bir teşekkür

Bu kitapçığın hazırlanmasına katkıda bulunan, Steno Diyabet Merkezi Zealand'daki 
dört diyabet ekibinde görev alan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

Ayrıca Danimarka'nın başka yerlerindeki meslektaşlarımıza da teşekkürü borç 
biliriz: Diyabet uygulaması “Diapplo” ile yaptıkları harika çalışmaları paylaşan Kurt 
Kristensen, Kasper Ascanius Pilgaard, Grete Teilmann ve Pernille Castenskjold 
Seidenfaden. Ayrıca,Kuzey Danimarka Steno Diyabet Merkezinin “Sten-O Starter” 
uygulamasından da ilham aldık. Her ikisi de çok yardımcı oldu ve metnin önemli bir 
kısmına katkıda bulundu. 

Önerilen indirmeler: 
“Sten-O Starter” veya 

“Diapplo” 
App Store veya 
Play Store'dan
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1. 
İlk ay için 
başlangıç planı

İlk ay için başlangıç planı
Özellikle önümüzdeki bir ay boyunca diyabet ekibinizle yakın temas 
halinde olacaksınız. Burada önümüzdeki birkaç hafta için hazırlanan 
planı görebilirsiniz. Bu zaman zarfında kendinizi nasıl hissettiğinize 
bağlı olarak her zaman için beraberce
bu planda değişiklik yapabiliriz.

Adınız: 

Diyabet ekibi içindeki 
irtibat görevliniz:

Tanı tarihi: 

TARİH 

GÖRÜŞECEĞİNİZ KİŞİLER (adlarını yazın)

Diyabet ekibindeki hemşire

Diyabet ekibindeki doktor

Beslenme uzmanı

Tıbbi sosyal hizmetler görevlisi

Taburcu görüşmesi ve kişisel tedavi 
planı

EĞİTİM ALANLARI (uygun olanları işaretleyin)
Kan şekeri sensörü ve insülin 

pompası

Tip 1 diyabet nedir?
"Normal" kan şekeri nedir?

Kan şekeri ne zaman ölçülmelidir?

Farklı kan şekeri ölçümleri
Yüksek kan şekeri
Düşük kan şekeri

Besinler, karbonhidratlar ve insülin

İnsülin tedavisi - kalem ve pompa
Fiziksel aktivite

Hastalık
Ruh sağlığı

Gündüz bakım kurumları, okul ve 
boş zaman faaliyetleri

Seyahat
Özet ve önemli mesajlar

Genç bir insan olarak yaşam 
(eğer bu yaşlardaysanız)

4. hafta3. hafta2. hafta5. gün3. gün2. gün1.gün

X

4. gün

XX X XX X X
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Başlangıç planını tamamlama talimatları
Bu formu ilk doldurduğunuzda, aşağıdaki 
bilgilerin Sağlık Platformuna kaydedilmesi 
gerekir: Prosedür kodu ZZ0170A 
"Steno projesi" ve ek kod VPH1812.

Bu başlangıç kursları planı aileye verilir 
ve Sağlık Platformuna taranır.

Koğuştaki ilk 24 saat içinde aile diyabet 
ekibinden bir doktor ve/veya hemşire 
tarafından görülmeli ve bu form tarihler 
ve isimlerle birlikte doldurulmalıdır.

Aksi kararlaştırılmadıkça, aile diyabet 
ekibinden bir doktor ve/veya hemşire 
tarafından her gün (1.-5. günler boyunca) 
görülmelidir.

İlk hafta içerisinde aile beslenme uzmanı 
tarafından görülmeli ve tatil dönemlerine 
bağlı olarak ilk ay içinde en az bir takip 
ziyareti yapılmalıdır.

Tatil dönemlerine bağlı olarak, aile 
kabulden sonra en geç iki hafta içinde 
bir tıbbi sosyal hizmetler görevlisi ile 
konuşmalıdır.

Aile, kabulden sonraki 2., 3. ve 
4. haftalarda diyabet ekibinden bir doktor 
veya hemşire tarafından görülmelidir.

Aile, gerekli görülmesi durumunda bir 
psikoloğa (muhtemelen Holbæk'teki bir 
psikolog) yönlendirilebilir.

Tamamlama örneği

VB.

TARİH 

GÖRÜŞECEĞİNİZ KİŞİLER (adlarını yazın)

Diyabet ekibindeki 
hemşire

Diyabet ekibindeki doktor

Beslenme uzmanı

Tıbbi sosyal hizmetler görevlisi

Taburcu görüşmesi ve kişisel 
tedavi planı

EĞİTİM ALANLARI (işaretleyin)

4. hafta3. hafta2. hafta5. gün4. gün3. gün2. gün1.gün
5/3

Anne

16/3

Rikke

6/3

Anne

Birgit

17/3

Johan

Birgit

Rikke

30/3

Johan

Birgit

12/3

Johan

24/3

Rikke

Ole

9/4

Johan

Kan şekeri sensörü ve 
insülin pompası

Tip 1 diyabet nedir?
"Normal" kan şekeri nedir?

Kan şekeri ne zaman ölçülmelidir?

Farklı kan şekeri ölçümleri
Yüksek kan şekeri
Düşük kan şekeri

X

X

XX X XX

X

X X

Besinler, karbonhidratlar ve insülin X
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2. 
Diyabet nedir? Vücutta yeterli insülin olmadığında 

“vücudun yakıtı” olan şeker hücrelere 
giremez (bkz. Şekil 1). 

Bu da kan şekeri seviyelerinin yükseldiği ve 
hücrelerin enerjisiz kaldığı anlamına gelir. 
Kendinizi sürekli yorgun hissedersiniz, 
susarsınız ve sık sık işemeniz gerekir. 
Ayrıca kilo da kaybedersiniz. 

Şekil 1: Tip 1 diyabet nedir? Tip 1 diyabette vücut yeterli insülin üretmez. İnsülin pankreasta oluşur 
ve buradan damarlara girer. Damarlarda da şeker vardır. Şeker, kasların ve beynin yakıtıdır. Şekerin 
damarlardan kas hücrelerine geçmesi için insüline ihtiyaç vardır. Ayrıca insülinin, şekerin kandan kaslara 
geçebilmesi için kasların “kilidini açan anahtar” olduğu da söylenir. Diyabetiniz varsa, insülin (anahtar) 
eksikliği söz konusu olur. Bunun sonucunda da kandaki şeker yükselir ve kaslarda şeker eksikliği oluşur - 
ve bu yüzden de diğer belirtilerin yanı sıra kendinizi yorgun hissedersiniz.

PANKREAS

KAN DOLAŞIMI

KAS

Tip 1 diyabetiniz olduğunda 
vücut yeterli insülin üretmez 

İnsülin, pankreasta üretilen bir 
hormondur. Tip 1 diyabetiniz olduğunda, 
vücudun bağışıklık sistemi açıklanamayan 
nedenlerle pankreastaki insülin üreten 
hücreleri yok eder.

Diyabetin bir otoimmün hastalık olduğu 
söylenir.
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Tip 1 diyabet hakkında 
bir animasyonlu film izleyin

(İngilizce): 

 https://bit.ly/3fE81GB

Ayrıca, Diyabet 
Derneğinin 

web sitesinde de 
geniş bilgi bulabilirsiniz:

 
www.diabetes.dk

Kalıtım
Genetik yatkınlığımız, tip 1 diyabete 
yakalanma riski üzerinde çoğu insanın 
düşündüğünden daha büyük bir etkiye 
sahiptir. Kalıtımla ilgili olarak, tip 1 
diyabet geliştirme riski şöyledir:
• Ailede hiç kimsede tip 1 diyabet yoksa: 

%0,5
• Annede tip 1 diyabet varsa: %2
• Babada tip 1 diyabet varsa: %5
• Her iki ebeveynde de tip 1 diyabet 

varsa: %20'ye kadar
• Çift yumurta ikizinde tip 1 diyabet 

varsa: %15-20
• Tek yumurta ikizinde tip 1 diyabet 

varsa: %35-70

Tip 1 diyabet, vücuda insülin verilerek 
tedavi edilir. İnsülin, bir insülin kalemi veya 
bir insülin pompası kullanılarak yalnızca 
doğrudan deri yoluyla verilebilir. İhtiyaç 
duyulan insülin miktarı ne yediğinize, 
yaşınıza, kilonuza ve kan şekerinizin ne 
kadar yüksek olduğuna bağlıdır.

Danimarka'da yaklaşık 3.000 çocuk ve 
ergen tip 1 diyabet hastasıdır. Toplamda 
25.500'den fazla Danimarkalı tip 1 
diyabetle yaşamaktadır.

Özellikle diyabet tanısı koyulduktan 
sonraki ilk dönemde birçok sorunuzun 
olması oldukça normaldir. Lütfen 
sorularınızı bir yere yazın ve emin 
olmadığınız her şeyi diyabet ekibine 
sormayı unutmayın.

https://bit.ly/3fE81GB
http://www.diabetes.dk
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3. 
Kan şekeri 
ölçümü

Şekil 2: Kan şekeri tercihen 4 ila 8 mmol/litre aralığında olmalıdır.

Tedavinin amacı, 4 ila 8 mmol/
litre aralığında sabit bir kan 
şekeri düzeyine ulaşmaktır.

Ancak, pankreastan normal insülin 
salınımının aynısını asla tam olarak elde 
edemezsiniz. Bu nedenle, tip 1 diyabetli 
tüm insanlar kan şekeri seviyelerinin çok 
yüksek veya çok düşük olduğu dönemler 
geçireceklerdir. Doğru dengeyi bulmak 
zordur, ancak en önemli şey kan şekeri 
seviyesi çok yükseldiğinde veya çok 
düştüğünde bir şey yapmaktır.

Spordan önce kan şekeri tercihen biraz 
yüksek olmalıdır; ama bu da kişiden 
kişiye değişir. Bu yüzden daima dikkatli 
hareket etmelisiniz (fiziksel aktivite 
bölümüne bakınız).

Kan şekeri dalgalanmaları

1 72 83 94 105 116 12 13

Düşük kan şekeri.
Bir şeyler 

yiyin veya için.

Normal.
Bir şey yapmanıza 

gerek yok.

Yüksek kan şekeri. 
Ekstra insülin almalısınız 

ve muhtemelen hareket etmeli 
veya egzersiz yapmalısınız
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Kan şekeri ne zaman 
ölçülmelidir?
Kan şekeri günde en az 6 ilâ 10 kez 
ölçülmelidir. Bu da vücudunuzun 
yiyecekler, içecekler, egzersiz ve insüline 
nasıl tepki verdiği konusunda daha fazla 
bilgi edinmenizi sağlar.

Kan şekeri genellikle yemek yedikten 
hemen sonra yükselir ve kan şekeri 
seviyeleri yemekten yaklaşık 1½-2 saat 
sonra ölçülerek doğru miktarda insülin 
alıp almadığınız kontrol edilmelidir.

Kan şekerini günde en az 6-10 kez ölçün:
• Kahvaltıdan önce ve sonra (veya 

hemen kahvaltı yapmıyorsanız, sabah 
kalktığınızda)

• Öğle yemeğinden önce ve sonra
• Akşam yemeğinden önce ve sonra
• Yatmadan önce (ve eğer geç 

yatıyorsanız, akşam yemeğinden 1½-2 
saat sonra)

Bunların yanı sıra:
• Kan şekerinizin “yüksek” veya “düşük” 

olduğunu hissediyorsanız (yüksek ve 
düşük kan şekeri bölümüne bakınız)

• Fiziksel aktivitelerden önce ve sonra 
(muhtemelen spor sırasında)

• Geceleri, arada bir (geceleri kan 
şekerinizin yüksek veya düşük olup 
olmadığını kontrol etmek için - bu, 
özellikle gündüz/akşam fiziksel olarak 
aktif olduysanız önemlidir)

• Kan şekeri düzeylerinin normalden 
farklı olabileceği durumlarda, örneğin 
hastayken ve alkol aldıktan sonra

Şekil 3: Parmak izleri ve kan şekeri ölçüm cihazı

Kan şekerinizi nasıl 
ölçebilirsiniz?
Kan şekeri, parmağınızdan alınan 
bir damla kanla veya sürekli vücuda 
yerleştirilen bir kan şekeri tarayıcısı veya 
sensörü ile ölçülebilir.

Normal bir kan şekeri ölçüm cihazı ve parmak iğnesiyle 
ölçüm yapma

Parmak iğnesiyle kan şekerini ölçerken 
şu yaygın hataları yapmamaya dikkat 
edin:
• Test şeritlerini buzdolabında 

saklamayın. Oda sıcaklığında 
saklanmaları gerekir.

• Test şeritleri çok eski olabilir. Son 
kullanma tarihini kontrol edin.

• Test şeritlerini nemli bir ortamda 
saklamayın.

• Kan damlası çok küçük olmamalıdır.
• Ellerinizi ölçümden önce mutlaka 

yıkayın, parmaklarınızda biraz 
meyve şekeri kalmış olabilir.

1. Önce parmaklarınızı yıkayın. Bu 
mümkün değilse, el dezenfektanı 
ile parmaklarınızı dezenfekte edin.

2. Parmaklarınızın kuru olduğundan 
emin olun

3. Cihaza bir test şeridi yerleştirerek 
cihazı hazırlayın

4. Parmağınızın ucunu parmak 
iğnesiyle delin 

5. Kan damlasını test şeridine emdirin
6. Kan şekeri ölçüm cihazındaki değeri 

okuyun (test şeridindekini değil)
7. Bir pompanız varsa: Değeri 

pompaya girin ve ardından 
pompadaki önerileri izleyin

8. İnsülin kalemi kullanıyorsanız: Kan 
şekeriniz 8'in üzerindeyse insülin 
alın. Karbonhidratlı atıştırmalıklar 
yiyin/için veya kan şekeriniz 4'ün 
altındaysa yemek yiyin

9. Ellerinizi yıkama veya sterilize etme 
imkânınız yoksa, ilk kan damlasını 
silip yeni bir damla sıkın ve ilkinin 
yerine onu ölçün.
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Şekil 4: Kan şekeri sensörüyle kan şekerini ölçme 
(Freestyle Libre)

Şekil 5: Tarayıcı üzerindeki oklar, kan şekerinin hangi yönde ve ne kadar hızlı hareket ettiğini gösterir. 
Ok dikey olarak yukarıyı gösteriyorsa, kan şekerinin hızla yükseldiği ve 15 dakikada 1,5 mmol/litreden 
fazla yükseldiği anlamına gelir. Ok çapraz olarak yukarıyı gösteriyorsa, kan şekeri 15 dakikada 1 ila 
1,5 mmol/litre arasında yükseliyor anlamına gelir. Ok yatay duruyorsa, kan şekeri yavaşça değişiyor 
demektir. Ok çapraz olarak aşağıyı gösteriyorsa, kan şekeri 15 dakikada 1 ila 1,5 mmol/litre arasında 
düşmektedir. Ok dikey olarak aşağıyı gösteriyorsa, kan şekerinin 15 dakikada 1,5 mmol/litreden fazla 
düştüğü anlamına gelir.

Kan şekeri sensörüyle ölçüm 
yapma: Freestyle Libre
Birçok çocuk ve ergen bir kan şekeri 
sensörü alır (Freestyle Libre). Bunu, her 
seferinde parmağınıza iğne batırmak 
zorunda kalmadan kan şekerinizi 
taramak/ölçmek için kullanabilirsiniz. 
Küçük bir iğne kullanılarak vücuda bir 
sensör yerleştirilir (bkz.Şekil 4). Bu 
sensör ince bir iplikle deri altı dokudaki 
şeker değerini ölçer. Sensör yaklaşık 
14 günde bir değiştirilmelidir. Taranan 
kan şekeri değeri, gerçek kan şekeri 
ölçümüne göre biraz daha geç alınabilir 
(yaklaşık 10 dakika). Freestyle Libre 
size kan şekerinizin ne kadar olduğunu 
otomatik olarak söylemez. Kan şekeri 
değerini bulmak için sizin tarama 
yapmanız gerekir.
 

Freestyle Libre ile kan şekerinizi tarama:
1.  Tarayıcıyı başlatmak için ana sayfa 

düğmesine basın
2.  Kan şekerini taramak için tarayıcıyı 

sensörden en fazla 4 cm uzakta tutun 
(giysi üzerinden tarama yapabilir!)

3.  Tarayıcı kan şekeri değerini gösterir

Şekil 6: Kesintisiz kan şekeri sensörü

Freestyle Libre uygulaması
Cep telefonunuza App Store'dan veya 
Google Play'den (Danca sürümünü 
yükleyin) “FreeStyle LibreLink” 
uygulamasını indirerek Freestyle 
Libre'den kan şekeri değerlerini,izleyebilir 
ve LibreView'a kaydolabilirsiniz. Bu 
uygulamayı yükleyince telefonunuzda:

• Mevcut kan şekeri seviyenizi 
görebilirsiniz.

• Geçen haftanın ortalama kan şekeri 
seviyesini görebilirsiniz (8 mmol veya 
daha düşük olması önerilir).

• Son 8 saat içinde kan şekeri 
düzeylerindeki gelişmeyi görebilirsiniz 
(kan şekerindeki eğilim ve örüntüleri 
gösteren glikoz raporlarına bakınız).

• "Hedefte Geçirilen Zamanı” (Time in 
Range/TIR) görebilirsiniz. Bu değerin 
en az %70 olması önerilmektedir.

• Sensörü telefonunuzla tarayabilirsiniz.
• Kan şekeri bilgilerinizi akrabalarınızla 

paylaşabilirsiniz.

Size verilen materyallerden Freestyle 
Libre hakkında daha fazla bilgi 
edinebilirsiniz.

Kesintisiz kan şekeri sensörüyle 
ölçüm yapma
Bazı çocuklar ve ergenler bir kesintisiz 
kan şekeri sensörü alırlar ve piyasada 
birkaç farklı türü vardır. Tıpkı Freestyle 
Libre gibi bu sensör de vücudunuza her 
zaman bağlıdır ve kan şekeriniz çok 
yüksek veya düşükse sizi uyarabilir. 
Bakım sağlayıcınızla konuşabilir ve eğer 
size uygunsa, size verilen materyallerden 
bu sensör türü hakkında daha fazla bilgi 
edinebilirsiniz. 

Ok Bu ne anlama geliyor? 15 dakika içindeki değişim

Kan şekeri hızla yükseliyor 1,5 mmol/l'den fazla artıyor

Kan şekeri yükseliyor 1 - 1,5 mmol/l arasında artıyor

Kan şekeri 
yavaşça değişiyor -

Kan şekeri düşüyor 1 - 1,5 mmol/l arasında düşüyor

Kan şekeri hızla düşüyor 1,5 mmol/l'den fazla düşüyor

Kan şekerinizin hangi yönde ve hangi 
hızda hareket ettiğini size bildirmek için 
ekranda bir ok belirir (Şekil 5).
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4. 
Farklı kan şekeri 
ölçümleri 
Mevcut kan şekeri, uzun vadeli kan şekeri 
(HbA1c) ve hedefte geçirilen zaman

Tablo 1: HbA1c ile ortalama kan şekeri arasındaki 
ilişki.

HbA1c
(mmol/mol)

Ortalama kan 
şekeri

(mmol/litre)

42 7,0

48 7,7

53 8,5

58 9,3

64 10,1

69 10,9

75 11,7

80 12,5

86 13,3

97 14,9

Mevcut kan şekeri
Mevcut kan şekeri, vücuttaki kan 
şekerinin hâlihazırdaki değeridir. Kan 
şekeri günde en az 6-8 kez parmaktan 
veya kan şekeri sensörü ile ölçülmeli ve 
tercihen 4 ila 8 mmol/litre aralığında 
olmalıdır. 

Spor yapmadan önce kan şekeri tercihen 
biraz daha yüksek olmalıdır (yaklaşık 
6 ila 10 mmol/litre), ancak en uygun 
seviye kişiden kişiye değişir. Bu seviyeyi 
deneme yanılma yoluyla bulmalısınız 
(“Fiziksel aktivite” bölümünde daha fazla 
bilgi edinebilirsiniz).

UZUN VADELİ KAN ŞEKERİ,
(HbA1C)

Uzun vadeli kan şekerine HbA1c de 
denir. Son 2-3 ayda ortalama kan şekeri 
seviyesinin ne olduğunu size söyleyen 
bir kan testidir. Hastaneye gittiğinizde 
HbA1c ölçülür. 

Bu değer iki şekilde ifade edilebilir:
• HbA1c: Mmol/mol cinsinden belirtilir
• Ortalama kan şekeri: Mmol/litre 

cinsinden belirtilir ve HbA1c değerine 
dayalı olarak kan şekerinin ortalama 
olarak ne değerde olduğunu gösterir

Hedefiniz "48 mmol/mol'ün altında bir 
değerdir". 

Bu da yaklaşık 7,7 mmol/litre ortalama kan 
şekerine karşılık gelir. Bununla birlikte, 
HbA1c hedefi çocukta veya genç bireyde 
kan şekerinin ne sıklıkta ve ne ölçüde 
düştüğü gibi veriler göz önüne alınarak 
değerlendirilecektir. Bu nedenle bazı 
durumlarda, 48 mmol/mol'den yüksek 
bir HbA1c değerini hedefleyebilirsiniz. Bu 
konuyu bakım sağlayıcınızla konuşun.

Kan şekeri farklı 
şekillerde ölçülebilir 
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"Hedefte geçirilen zaman"
Kan şekeri seviyelerini takip etmenin bir 
başka yolu da “hedefte geçirilen zaman” 
değeridir. Bir kan şekeri sensörünüz 
varsa, hedef aralıkta geçirilen zaman 
okunabilir ve bu değer size kan şekerinin 
ne kadar süreyle 4 ila 10 mmol/litre 
aralığında kaldığını belirtir. Hedefte 
geçirilen zaman, örneğin iki haftalık bir 
süre zarfında değerlendirilir. 

“Hedefte geçirilen zaman” hedefleri:
• Kan şekeri seviyeleri zamanın en az 

%70’inde 4 ila 10 mmol/litre aralığında 
olmalıdır (günde 24 saatin yaklaşık 
17'si)

• Kan şekeri seviyeleri zamanın %4'ünde 
(24 saatin yaklaşık 1 saati) düşük (3 ila 
4 mmol/litre aralığında) olmalıdır.

• Zamanın %1’inde kan şekeri çok düşük 
(3 mmol/litrenin altında) olmalıdır.

Kan şekerinizin bazen yükselmesini 
önleyemezsiniz. Amaç, dalgalanmaları 
azaltmak ve zamanın %70'inde 4-10 mmol/
litre aralığında kalmaktır. 

HbA1c'ye gelince, hedefte geçirilen zaman 
hedefleri, örneğin düşük kan şekeri riski 
dikkate alınarak her zaman bireysel olarak 
değerlendirilecektir. 

Evdeyken sensörü sizin okumanız 
önemlidir; böylece insülin dozunu sürekli 
ayarlayabilirsiniz. Hedefte geçirilen zamanı 
haftada en az bir kez okumalısınız. Şu 
durumlarda insülin dozunuzu ayarlamayı 
düşünün:
 
• Hedefte geçirilen zaman %70'den azsa 
• Ortalama kan şekeri 8 mmol/litrenin 

üzerindeyse
• Kan şekeri birçok kez düşmüşse 

İnsülin dozunuzu ayarlama konusunda 
yardıma ihtiyacınız olursa doktorunuzla 
iletişime geçin.

Şekil 7: Hem Şekil A hem de Şekil B’de, 7,7 mmol/litrelik bir ortalama kan şekeri gösterilmektedir. Şekil 
A’da çok büyük dalgalanmalar görülmekte olup hedefte geçirilen zaman yalnızca %40 iken, Şekil B’de 
daha küçük dalgalanmalar görülmekte olup hedefte geçirilen zaman %70’tir. 

10
mmol/litre

A B

4
mmol/litre

00.00 24.00 24.0012.00 12.00

%40
YÜKSEK

%25
YÜKSEK%40

HEDEF
ARALIKTA %70

HEDEF
ARALIKTA%20

DÜŞÜK

%5 DÜŞÜK

Hedefte geçirilen 
zamanı haftada bir 

kez okuyun 

Ortalama kan şekeri en 
fazla 8 mmol/litre

Kan şekeri 4 ila 
8 mmol/litre aralığında

Hedefte geçirilen 
zaman en az %70

Uzun vadeli
kan şekeri 

48 mmol/mol'ün 
altında
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5. 
Yüksek kan şekeri 
Ketoasidoz dâhil

Diyabetli herkesin kan şekeri zaman 
zaman yükselir. Kan şekeriniz 
yükseldiğinde bunu fark etmek zor 
olabilir. Bazı kişilerde yorgunluk, ağız 
kuruluğu, susuzluk, sık idrara çıkma veya 
mide bulantısı görülebilir.

Yüksek kan şekeri, insülin eksikliğinden 
kaynaklanır. Belki de yemeğinizde çok az 
insülin veya yüksek kan şekeri için çok az 
insülin almış olabilirsiniz. 

Kan şekeriniz çok yüksek olduğunda 
ekstra insülin almanız gerekir. Ekstra 
insülin aldıktan sonra kan şekeri 
seviyenizin beklendiği gibi düşüp 
düşmediğini görmeniz önemlidir. Kan 
şekerinizi 8 mmol/litrenin altına düşene 
kadar yaklaşık 2 saatte bir ölçün. 

Kan şekeri birkaç saat boyunca 15 mmol/
litrenin üzerinde kalırsa, ketoasidoz 
riskiniz oluşur. Bu nedenle kandaki 
ketonlarınızı ölçmeniz gerekir (ketoasidoz 
için bir sonraki bölüme bakınız).

Kan şekeriniz 8 mmol/litrenin 
üzerinde ise çok yüksektir

YORGUNLUK

AĞIZ 
KURULUĞU

SUSUZLUK

İDRAR YAPMA İHTİYACIUYUKLAMA
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Ketoasidoz

Ketoasidoz, vücutta insülin eksikliği 
sonucunda oluşur. Kan şekeriniz 
yüksek olmasına rağmen, vücuttaki 
hücreler şekeri ememez ve bunun 
yerine hücreler yağ yakmaya başlar. 
Bu süreçte vücut, miktarı büyük 
olduğunda ketoasidoza yol açabilen 
atıklar (ketonlar) üretir. Ketoasidozun 
erken belirtileri şunlar olabilir:

Kan şekeriniz 15 mmol/litreyi 
geçerse ne yapmalısınız?

Kan şekerinizi 15 mmol/litreden fazla 
olarak ölçerseniz (gerekirse iki kez 
kontrol edin), ekstra insülin almanız 
gerekir. Bir pompanız varsa, pompadaki 
önerileri izleyin ve bir saat sonra kan 
şekerinizi tekrar ölçün. 

Kan şekeriniz hala 15 mmol/litrenin 
üzerindeyse ve açıkça düşmüyorsa, 
pompanın çalışıp çalışmadığını kontrol edin. 
Pompa çalışıyorsa, pompanın önerdiğinden 
%10-30 daha fazla insülin alın. Pompada 
sorun varsa infüzyon seti değiştirilmelidir. 
Pompadaki sorun çözülemezse, bunun 
yerine insülin kalemiyle fazladan bir doz 
hızlı etkili insülin alın. 

Kan şekeri hala 15 mmol/litrenin 
üzerindeyse ve düşmüyorsa, kanınızdaki 
ketonları ölçmeniz gerekir. Bu, cihaza 
takılan mor şeritlerle yapılır (bu cihaz 
bir kan şekeri ölçüm cihazı, keton cihazı 
veya Freestyle Libre olabilir). Size 
hangi çözümün uygun olacağını bakım 
sağlayıcınızla konuşun.

Kandaki ketonlar, 0 ila 6 mmol/litre 
arasında bir değerle gösterilir. Keton 
değeri 1,5'in üzerindeyse departmanla 
iletişime geçin. Keton ölçümünüz 0,6 ila 
1,5 aralığında ise, örneğin bir bardak 
tatlı meyve suyu gibi bol sıvı içip hızlı 
sindirilen karbonhidratlar tüketmeniz 
ve bununla birlikte insülin almanız, aynı 
zamanda yüksek kan şekeriniz için de 
%10-30 ekstra insülin almanız gerekir. 
Bir saat sonra tekrar kan şekeri ve keton 
ölçümü yapın. Keton değeri 0,6'nın altına 
inene ve kan şekeriniz açıkça düşene 
kadar bunu yapmaya devam edin.

Herhangi bir şüpheniz varsa, departmanla 
iletişime geçin. Kan şekeri ölçümünüz 
uzun süredir 15 mmol/litreden fazla ise 
ve kendinizi rahat hissetmiyorsanız, 
departmanla da iletişime geçmeniz 
gerekir (iletişim bilgileri bölümüne 
bakınız).

Şekil 8: Kandaki ketonların ölçülmesi. Kan şekerinizin 15 mmol/litrenin üzerinde olması halinde, kandaki 
ketonları kontrol edin. Keton değeri 1,5 mmol/litreden yüksekse, ketoasidoz riski vardır ve her zaman 
derhal departmanla iletişime geçmelisiniz.

0,6 mmol/litrenin altında
Normal seviye:

0,6 - 1,5 mmol/litre aralığında
Tedavi gerektiren bir sorunun belirtileri:
Bol sıvı için ve ekstra insülin alın.

1,5 mmol/litreden fazla
Diyabetik ketoasidoz riski:
Tedavi önerileri için derhal diyabet uzmanınızla iletişime geçin.

Kanda keton seviyesi nasıl yorumlanır?

KARIN AĞRISI

SIK
İDRARA ÇIKMA

KUSMA

YORGUNLUK

BULANTI

BAŞ AĞRISI

NEFESTE ASETON
KOKUSU

SUSUZLUK

GENEL 
RAHATSIZLIK

KENDİNİ İYİ 
HİSSETMEMEK
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6. 
Düşük kan şekeri

Diyabetli herkesin kan şekeri zaman 
zaman düşer. Kan şekeri yaklaşık 4 mmol/
litreye düştüğünde, bunu vücudunuzda 
fark edersiniz. Acıkabilir, huzursuz 
olabilir veya konsantre olamayabilirsiniz, 
benziniz atabilir, terleyebilir veya görme 
bozukluğu yaşayabilirsiniz.

Kan şekerinizin düşük olup olmadığından 
emin değilseniz mutlaka ölçün.

Kan şekerinin düşmesine genellikle çok 
fazla insülin veya çok az yemek neden 
olur. Fiziksel olarak aktif olmanız veya 
alkol almanız da buna neden olabilir. 
Gelecekte önlenebilmesi için kan 
şekerinizin neden düştüğünü anlamak 
önemlidir.

Kan şekeri düzeyiniz 4 mmol/
litrenin altında ise çok 

düşüktür.

BENİZ 
SOLUKLUĞU

RUH HALİNDE ANİ 
DEĞİŞİMLER

BAŞ AĞRISI

YORGUNLUK

AÇLIK

TERLEME

GÖRME BOZUKLUĞU

BAŞ DÖNMESİ

İÇ HUZURSUZLUK
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Kan şekeriniz düştüğünde 
ne yapmanız gerekir?
Düşen kan şekerinizi kontrol altına almak 
için şeker (karbonhidrat) tüketmeniz 
gerekir.

Hafif veya orta derecede dü-
şük kan şekeri (hipoglisemi) 
durumunda:
Uyanıksanız veya yarı uyanıksanız 
ve yutkunabiliyorsanız (dilinizi dışarı 
çıkarabiliyosanız yutkunabilirsiniz), 
kan şekeriniz hafif veya orta düzeyde 
düşüktür.

Bunu yapmak için, şu talimatları izleyin: 

• 2-3 parça dekstroz veya ½-1 bardak 
meyve suyu veya küçük bir meyve 
suyu kutusu gibi “hızlı sindirilen” 
karbonhidratlar yiyin veya için. Önerilen, 
çocuğun ağırlığının kilogramı başına 
yaklaşık 0,3 gram karbonhidrattır.  
Örnek: Çocuk 30 kilo ağırlığındaysa, 
yaklaşık 3 parça dekstroza eşdeğer 
9 g karbonhidrat önerilir. 

SONRASINDA
• Kan şekerini 10-15 dakika sonra 

tekrar ölçün ve bunu pompaya girin. 
Kan şekeriniz en az 4'e yükselmiş 
olmalıdır. Yükselmemişse, hızlı 
sindirilen karbonhidrat alımını 
tekrarlayın. Kalemle tedavi 
görüyorsanız, daha sonra (ve çocuk 
tamamen uyanıkken) yarım dilim 
çavdar ekmeği gibi “yavaş sindirilen” 
karbonhidratlar da yemelisiniz. Bu, 
kan şekerinin daha uzun süre yüksek 
kalmasına yardımcı olur. Daha sonra 
kan şekerini yakından izleyin.

Ciddi derecede düşük kan 
şekeri (insülin şoku)
Ciddi derecede düşük kan şekeri (insülin 
şoku) nadirdir, ancak hiç hoş değildir. Bilinç 
kaybı ve kısa süreli nöbetler meydana 
gelebilir. Vücut karaciğerden glikoz 
salgılanmasını artırarak tepki verir ve bu 
da kan şekerinin yükselmesini sağlar. 

İnsülin şoku durumunda şunları yapın:

• 1-1-2'yi arayın
• Eğer yapmanız istenirse, glukagon 

enjekte edin. Çocuk 25 kg'dan hafifse 
0,5 mg, 25 kg veya daha ağırsa 1 mg 
önerilir. 



Ağırlıklı olarak bitkisel 
gıdalardan oluşan ve 
besin çeşidi zengin bir 
yemek yiyin, ama 
fazla yemeyin

Daha fazla sebze 
ve meyve yiyin

Susuzluğunuzu 
su içerek giderin

Sebze yağları ve 
yağ oranı düşük 
süt ürünlerini 
tercih edin 

Tatlı, tuzlu ve 
yağlı yiyecekleri 
daha az yiyin

Tam tahıllı 
yiyecekler 
yiyin

Daha az et yiyin, 
baklagiller ve balığı 
tercih edin

Resmi diyet tavsiyesi 
– sağlığa ve iklime faydalı

32 33Steno Diyabet Merkezi Zealand - Çocuklar ve Ergenler Steno Diyabet Merkezi Zealand - Çocuklar ve Ergenler

 

Bir kural olarak, insülinin yemek yerken 
alınması gerektiğini unutmayın.

Yiyecekler karbonhidratlar, protein ve 
yağın yanı sıra vitamin ve mineralleri içerir.

Örneğin, anahtar deliği 
işareti ve tam tahıl 
işaretini arayın

Tip 1 diyabet hastasıysanız, siz de herkes 
gibi Danimarka Veterinerlik ve Gıda 
İdaresinin sağlıklı ve zengin beslenme 
önerilerine uymalısınız:

Yiyecekler gün boyunca eşit olarak 
dağıtılmalıdır. Bu da 3 ana öğün ve 
muhtemelen 1-2 daha küçük öğün 
anlamına gelir. Kan şekerini kontrol 
etmeyi zorlaştırdığı için atıştırmaktan 
kaçınılmalıdır.

7. 
Gıdalar

Yemek yediğinizde 
ve içtiğinizde, 
kan şekerinizi 

olabildiğince sabit 
tutmak için insüline 

ihtiyacınız vardır. 
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Çeşitli karbonhidrat türlerinin kan 
şekerinizin ne kadar hızlı yükselmesine 
neden olduğu türden türe büyük bir 
farklılık gösterir.

Karbonhidratlar, yemekten sonra kan 
şekerinin ne kadar hızlı yükseldiğini 
ifade eden hızlı ve yavaş sindirilen 
karbonhidratlar şeklinde ikiye ayrılır.

Karbonhidratlar
Karbonhidratlar, kaslar ve beyin için ana 
enerji kaynağıdır. İnsülin, karbonhidratın 
vücut hücrelerine geçmesine izin veren 
bir anahtar işlevini görür.

Yiyeceklerdeki karbonhidrat miktarı, 
yemekten sonra kan şekerinin ne kadar 
yükseleceğini belirleyen ana unsurdur. 
Bu nedenle karbonhidrat miktarını 
hesaplamak önemlidir, böylece insülin 
ve karbonhidrat miktarları eşleşir ve kan 
şekeri anlaşılmaz bir şekilde yukarı aşağı 
dalgalanmaz. 
En sabit kan şekeri seviyelerini sağladığı 
için karbonhidratlar tüm öğünlere 
dağıtılmalıdır. 

Karbonhidratlar nişasta, şeker ve diyet 
lifi için kullanılan ortak bir terimdir. 
Bunlar sindirim sisteminde tamamen 
veya kısmen glikoz halinde parçalanır ve 
dolaşım sistemi tarafından emilir.

• Nişasta çoğunlukla patates, 
pirinç, makarna, ekmek ve kahvaltı 
ürünlerinden gelir 

• Şeker çoğunlukla şeker ve şekerli 
ürünler, süt ve meyvelerden gelir 

• Diyet lifi çoğunlukla sebzeler, 
meyveler, kepekli tahıllar ve 
kuru baklagillerden gelir. Bunlar 
sindirim sisteminden neredeyse hiç 
sindirilmeden geçerler ve birçok 
olumlu etkiye sahiptirler. 

Şekil 9: 
Karbonhidratlar - "saydıklarınız"
-  Çoğunlukla yeşil alanlardan yiyin - buralarda 
vitaminler, mineraller, diyet lifi vb. sağlıklı 
gıdaları alırsınız.

- Sebzelerin çoğu, pek az karbonhidrat içerir 
ve sayılmamalıdır

PATATES –MAKARNA

EKMEK – TAHIL –KAHVALTILIK
 GEVREK

HA
ZI

R 
YE

M
EK

TATLILAR – TATLI ŞEYLER

MEYVE – DUTSU MEYVELER
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T 

–Y
O
Ğ

U
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BZEL
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Hızlı sindirilen karbonhidratlar
Kan şekerinin hızla yükselmesine 
neden olur. Bunlar meyve suyu, 
dekstroz, kabak, tatlılar ve bal gibi 
gıdalarda bulunur.

Yavaş sindirilen karbonhidratlar
Daha sabit bir kan şekeri sağlar. 
Bunlar yulaf ezmesi, çavdar ekmeği, 
kepekli makarna, fasulye ve 
mercimek gibi yiyeceklerde bulunur.

Beslenme uzmanı 
gıdalar ve diyabet 

hastalığı hakkında size 
çok daha fazla 

yol gösterecektir



36 37Steno Diyabet Merkezi Zealand - Çocuklar ve Ergenler Steno Diyabet Merkezi Zealand - Çocuklar ve Ergenler

Yağlar
Bir kural olarak gıdalardaki yağlar için 
insülin alınmamalıdır. Yemekte çok yağ 
varsa, gıdaların emilimi daha yavaş 
olabilir. Bu nedenle, insülin pompasındaki 
bir "kombine bolus" yoluyla daha uzun 
bir süre boyunca insülin almak gerekli 
olabilir (bolus insülin formları hakkında 
daha fazla bilgi için bkz. sayfa 40) veya 
insülin muhtemelen insülin kalemiyle 
birkaç doz halinde alınmalıdır. 
Yağlar iki gruba ayrılır; doymamış ve 
doymuş yağlar. Yenen yağların büyük 
kısmının doymamış olması önerilir.

Doymamış yağlar, örneğin kolza tohumu 
ve zeytinyağı, sıvı margarin, avokado, 
badem, fındık, mayonez, remulad ve 
uskumru, somon ve ringa gibi balıklarda 
bulunur.

Doymuş yağlar, örneğin tereyağı, yağlı 
peynir, sosis, beykın ve soğuk etler gibi 
yağlı etler, krema, kek, bisküvi, çikolata, 
dondurma, cips, hazır yemekler ve 
hindistancevizi yağında bulunur.

Proteinler 
Hem hayvansal hem de bitkisel gıdaların 
içerdiği proteinleri yemekten çekinmeyin. 
Et, balık, yumurta ve peynir gibi 
hayvansal gıdaların içerdiği proteinler 
için insülin alınmamalıdır. Nohut, fasulye 
ve mercimek gibi protein içeren bitkisel 
gıdalar büyük miktarda karbonhidrat da 
içerir, bu nedenle bu karbonhidratlar için 
insülin alınmalıdır. 

Şekil 10: 
Yağ ve protein - "sayılmaması" gerekenler
Çoğunlukla yeşil alanlardan yiyin - buralarda 
sağlıklı yağları alırsınız.
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Tabak modeli

Sıcak yemeklerin, yemekte karbonhidrat, 
yağ ve protein arasında iyi bir dağılım 
sağlayan Y-tabak modeline göre 
hazırlanması önerilir. Sebzeler tabağın 
daha büyük bir kısmını kapladığından, 
T-tabağı kilo alımını azaltmanız 
gerektiğinde kullanılabilecek iyi bir 
modeldir.

Tabak modeli, gıdaların bileşimi için iyi 
bir kılavuzdur:
Buraya sırasıyla Y ve T-tabağı olmak 
üzere iki resim eklenmelidir

Yemekle birlikte ne kadar 
insülin alınmalıdır?

Yemek yerken, kan şekerinizi 
sabit tutmak için ne kadar insülin 
gerektiğini hesaplamalısınız. Bu yüzden 
“karbonhidratları saymak” önemlidir. Bu, 
yediğiniz yemekte ne kadar karbonhidrat 
olduğunu hesaplamak anlamına gelir. 
Bu da yiyeceği tartarak ve hesaplama 
için örneğin bir karbonhidrat uygulaması 
kullanarak yapılır. İlk birkaç ayda 
yiyeceklerin çoğunun tartılması gerekir. 

Diyabet Derneği, karbonhidratları 
saymanıza yardımcı olabilecek bir 
uygulama (app store/play store’da 
“kulhydrat og diabetes” için arama yapın) 
geliştirmiştir, ama buna benzer başka 
uygulamalar da vardır (örneğin “Carbs & 
cals”).

Karbonhidratlar için insülin 
hesaplaması
“Karbonhidrat-insülin oranı” size kaç 
gram karbonhidratın bir birim insülin 
almaya eşdeğer olduğunu söyler.

Karbonhidrat-insülin oranı günlük insülin 
dozundan hesaplanır. Hesaplama, 
diyabet bakım sağlayıcıları tarafından 
yapılır. Karbonhidrat-insülin oranı kişiden 
kişiye farklılık gösterir ve kişiden kişiye 
gün içerisinde de değişebilir. Çoğu zaman 
vücut, kahvaltıda günün geri kalanına 
göre daha fazla insüline ihtiyaç duyar. 
Bu nedenle, insülin miktarının doğru olup 
olmadığını görmek için yemekten 1½-2 
saat sonra kan şekerini ölçerek bu rakamı 
muhtelif zamanlarda değerlendirmeniz 
ve ayarlamanız gerekir (kan şekeri çok 
yüksekse, yemekle birlikte çok az insülin 
alınmıştır). Kan şekerinizi yemeğin 
üstünden 1½ saat geçmeden önce 
ölçmeyin, çünkü doğru bir sonuç vermez.

İçecekler

Susuzluğunuzu suyla gidermeniz ve 
günde ¼-½ litre yağsız süt içmeniz 
önerilir. Haftada ½ litreye kadar küçük 
miktarlarda da olsa, ara sıra light meyve 
suyu, buzlu çay veya alkolsüz içecekler 
içebilirsiniz. Yapay olarak tatlandırılmış 
içeceklerin çoğu kan şekerini etkilemez, 
ancak ürün etiketindeki karbonhidrat 
içeriğini kontrol edin.
Kan şekerinde yüksek bir artışa neden 
olduğundan, meyve suyu kan şekeri 
düşük olduğunda içilir. Düşük kan şekeri 
için Bölüm 5'e bakınız.

Şeker ve tatlandırıcılar

Diyabeti olan ve olmayan çocuklar ve 
ergenlerin, sağlıklı yiyeceklerin yerini 
alabileceklerinden şeker ve tatlıları 
sınırlamaları önerilir. Ancak şeker yemek 
yasak değildir. 

Yapay olarak tatlandırılmış ürünler 
- içecekler dışında - önerilmez, ama 
isterseniz kullanılabilir. Ancak birçok 
zaman şekerli ürünlere oranla bu 
ürünlerdeki karbonhidrat içeriği pek de 
düşük değildir ve yağ içeriği de daha 
yüksek olabilir. 

Tatlandırıcılar, başka ürünlerin yanı sıra 
alkolsüz içecekler, meyve suları, kekler, 
dondurmalar, tatlılar ve reçellerde 
bulunabilir. Tatlandırıcılar iki kategoriye 
ayrılır:

1. Kan şekerini etkilemeyen ve bu nedenle 
insülin gerektirmeyen tatlandırıcılar. 
Bunlar genellikle light gazlı içecekler ve 
meyve sularında bulunur.

2. Kan şekerini etkileyen ve bu nedenle 
yemekten önce karbonhidrat saymanızı 
ve insülin almanızı gerektiren 
tatlandırıcılar. Bunlar örneğin keklerde, 
dondurmalarda, tatlılarda ve reçellerde 
bulunur. Tatlandırıcılara "şeker 
alkolleri" de denir ve mide ağrısı, gaz 
ve ishale neden olabilir. 

Şekil 12: Diyabet Derneğinin karbonhidrat sayım 

uygulaması ve Carbs & cals

Şekil 11: Öğün oluşturmak için Y-tabağı ve T-taba-
ğı önerileri
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Hız ölçer/şekil 14
Farklı gıdalar kan şekerinizi farklı 
şekillerde etkiler. Sağlıklı besinler kan 
şekerinde hem hızlı hem de yavaş 
artışlara neden olabilir. Aynı şey daha 
az sağlıklı yiyecekler için de geçerlidir. 
Örneğin pizza, çikolata ve dondurmadaki 
yağlar kan şekerinin yavaşça ve daha 
uzun bir süre yükselmesine neden 
olurken, meyve şekeri ve süt şekeri, 
kan şekerinin daha hızlı yükselmesine 
neden olur.

Şekil 14: 
Farklı yiyecek 
türleri kan 
şekerinizi nasıl 
etkiler? Bu çizime 
ilham sağladığı için 
Diyabet Derneğine 
teşekkür ederiz!
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Kan şekerinizi ölçün

Şekil 13: “Çak bi beşlik”. Bir şey yediğinizde hatırlamanız gerekenler.



42 43Steno Diyabet Merkezi Zealand - Çocuklar ve Ergenler Steno Diyabet Merkezi Zealand - Çocuklar ve Ergenler

8. 
İnsülin tedavisi
(kalem ve pompa da dâhil)

İnsülin nedir?
İnsülin, vücudun en önemli 
hormonlarından biridir. Vücut insülin 
üretmiyorsa, insülin ancak deri yoluyla 
dışarıdan sağlanırsa yaşamınızı devam 
ettirebilirsiniz. Tip 1 diyabet için insülin 
tedavisi, vücuda bir insülin kalemi veya 
insülin pompası aracılığıyla verilir.
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İnsülin kalemi
İnsülin kalemiyle tedavi görüyorsanız, 
iki farklı tip insülin kullanılır: Hızlı etkili 
(NovoRapid®, Apidra® veya 'FiAsp'® 
gibi) ve yavaş etkili (Lantus®, Levemir® 
veya Tresiba® gibi).

Vücudun bazal insülin ihtiyacı, günde 
bir veya iki kez enjeksiyonla verilen 
yavaş etkili insülin ile karşılanır. Ayrıca 
yemeklerle birlikte ve kan şekeri çok 
yüksek ise hızlı etkili insülin de verilir.

iPort
Küçük çocuklarda, insülini verebileceğiniz 
küçük bir plastik sonda olan 'iPort'u 
kullanabilirsiniz. Bakım sağlayıcınız 
size bunun nasıl değiştirileceğini 
gösterecektir. Bunun avantajı 
değiştirilmesi gerektiğinde, yalnızca 
üç günde bir iğne batırmaya ihtiyaç 
duymanızdır. iPort, karına veya kalçaya 
bir iğne ile yerleştirilir. Plastik sondanın 
diğer ucunda, içine insülinin enjekte 
edildiği kauçuk bir zar vardır. Cilt için 
lokal anestezik krem kullanabilir veya 
iPort takılmadan önce ağrıyı önlemek için 
cildi soğutabilirsiniz. 

Kalem nasıl kullanılır?
• Ellerinizi yıkayın
• İnsülinin oda sıcaklığında olduğundan 

emin olun
• Kullanılan insülinin doğru tip olup 

olmadığını kontrol edin
• Kaleme temiz bir iğne yerleştirin. 

Kalemi ilk kez kullanıyorsanız, kalemi 
2 birime ayarlayarak ve bir “hava atışı” 
yaparak çalışıp çalışmadığını kontrol 
edin, böylece bir damla insülin çıktığını 
görebilirsiniz. 

Şekil 16: Kırmızı alanlarda insülin verebilirsiniz

İnsülin pompası

İnsülin pompası nasıl çalışır?
Bir insülin pompası, normal ve sağlıklı 
bir pankreas gibi insülin salgılar. İnsülin 
pompası yalnızca bir tür insülin içerir - 
hızlı etkili insülin. İnsülin pompası sürekli 
vücutta kalır, ancak örneğin banyo 
veya spor yaparken kısa bir süre için 
çıkarılabilir. İnsülin pompası hiçbir zaman 
kapatılamaz. Bazı pompalar küçük bir 
torbada veya cepte saklanmak üzere 
tasarlanmış olup cilde küçük bir hortumla 
(ince plastik tüp) bağlanırken, bazıları 
ise “hortumsuzdur” (şekil 16). Bakım 
sağlayıcınızla beraber sizin için en uygun 
olanı tespit edeceksiniz. 

İnsülin pompasının temel faydaları 
şunlardır:
• Günlük iğneler yoktur (insülin 

kaleminde olduğu gibi). İğne sadece 
3 günde bir ciltteki küçük plastik tüpü 
değiştirmek için kullanılır.

• Kan şekeri seviyelerindeki 
dalgalanmaları azaltır.

• Büyük ve küçük öğünlerde veya örneğin 
kan şekeri yükseldiğinde ekstra insülin 
almak daha kolaydır.

• İnsülin pompası küçük miktarlarda 
bazal insülin sağladığı için kan şekeri 
çok sık düşmez.

• Fiziksel aktivite yapmak daha kolaydır 
çünkü fiziksel olarak aktif olduğunuzda 
bazal insülin seviyesini düşürebilirsiniz.

Şekil 17: İki pompa prensibi (hortumlu ve hortumsuz)

• Kalemde dozu (ihtiyacınız olan insülin 
miktarını) ayarlayın

• Vücudun neresine yerleştireceğinize 
karar verin (Şekil 15). Çoğunlukla hızlı 
etkili insülin karından, yavaş etkili 
insülin ise uyluktan veya kalçanın üst 
kısmından verilir. İğnenin yerleştirildiği 
yeni yerin son kullanılan yerden en az 
1 cm uzakta olduğundan emin olun. 
Ayrıca iğnenin sokulduğu yerde hiçbir 
yara, iltihap belirtisi (kızarıklık ve ısı 
artışı) ve morarma olmadığından emin 
olun. 

• Ardından insülini dik olarak doğrudan 
deri kıvrımına enjekte edin.

• 10 saniye bekleyin ve iğneyi geri çekin.
• İğne batırmayı bitirdiğinizde, iğneyi 

kalemden çıkarın ve kırılmaz bir kutuya 
koyun.

0

Şekil 15: İnsülin kalemi



Bolus 
İnsülin

Bolus 
İnsülin

Bolus 
İnsülin

Bazal 
Oran

Şekil 18: Bazal oran, vücudun bazal insülin ihtiyacını karşılayan insülindir. Bolus insülin, diğer şeylerin 
yanı sıra öğünler için ihtiyaç duyduğunuz insülindir.
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İnsülin pompası insülini vücuda iki şekilde 
iletir:

• Bazal insülin: Gün boyunca sürekli 
az miktarda verilir ve vücudun bazal 
insülin ihtiyacını karşılar. Buna aynı 
zamanda “bazal oran” da denir.

• Bolus insülin: Yemek yerken ve içerken 
(karbonhidrat yerken) veya kan şekeri 
yüksek olduğunda daha fazla miktarda 
insülin olarak verilir. 

 
Bununla birlikte, pompa ne zaman 
yemek yediğinizi veya fiziksel olarak 
aktif olduğunuzu bilmez, bu nedenle hala 
yapılacak çok fazla “diyabet işi” vardır. 
Bu da hala karbonhidrat saymanız ve 
hem karbonhidrat miktarını hem de kan 
şekeri değerlerini pompaya girmeniz 
gerektiği anlamına gelir. 

Piyasada farklı tipte insülin pompaları 
vardır, ancak tüm pompalar şu ortak 
özelliklere sahiptir: 
• Bazal oran - vücudun bazal insülin 

ihtiyacını karşılar. Gün boyu kesintisiz 
olarak ihtiyaç duyulan küçük 
miktarlardaki insülin tedarikidir. Miktar 
sürekli olarak pompada belirlenip 
ayarlanır ve gün içinde değişebilir. 

• Bolus Kılavuzu - bolus insülinin 
hesaplanmasına yardımcı olur. Bolus 

kılavuzu, bir yemek veya yüksek kan 
şekeri için daha kesin bir miktarda 
insülin dozu belirlenmesine yardımcı 
olabilen, pompadaki bir programdır. 
Her öğünde karbonhidrat miktarı 
ve kan şekeri değeri girilmelidir. Bu 
bilgilere dayalı olarak, pompa hem 
yemekteki karbonhidratları, hem kan 
şekeri değerini hem de halihazırda 
vücutta bulunan insülin miktarını 
dikkate alarak bir insülin miktarı 
önerecektir. 

• Geçici bazal - geçici olarak değişen bir 
bazal oran. Bu oran kan şekerinizin 
düşeceğini veya yükseleceğini 
bildiğiniz durumlarda kullanılabilir. Bu 
işlevle, pompa bazal oranı yukarı veya 
aşağı ayarlayabilir. Bu da örneğin stres 
ve ateş sırasında artırılması gereken 
durumlarda ve düşürülmesi gereken 
fiziksel aktivite ve ısı durumları için 
yardımcı olabilir. 

• Farklı bolus insülin formları. Tıpkı 
insülin kalemi gibi, pompayla derhal 
bolus insülin alabilirsiniz. Bolus insülin 
daha uzun bir süre boyunca da alınabilir 
(uzatılmış bolus) veya hemen alınan 
bir bolus ile bölünürken geri kalanı 
daha uzun bir süre boyunca alınabilir 
(kombine bolus).

İnsülinin saklanması
İnsülin kullanımda değilken:
• Buzdolabında saklayın (2-8 derece).
• Donmuş sıvı kullanılamayacağından, 

soğutma ögelerinin çok yakınına 
koymayın. 

Kalem veya pompada kullanımda olan 
insülin:
• Buzdolabına koymayın.
• Oda sıcaklığında maksimum 4 hafta 

saklanabilir (30 derecenin altında).
• Çok yüksek sıcaklıklara ve doğrudan 

güneş ışığına maruz bırakmayın.
• NOT: 4 hafta içinde bir ampulün 

tamamını kullanmayan küçük çocuklar, 
4 hafta sonra içinde kalan miktara 
bakılmaksızın ampulü değiştirmelidir.

Şunları lütfen aklınızda bulundurun: 
Bulanıksa, insülin sıvısını kullanmayın.

Hızlı oluşan ketoasidoza dikkat 
edin
İnsülin pompası yalnızca hızlı etkili insülin 
verir, bu nedenle vücutta bir insülin stoku 
yoktur. Örneğin pompadaki küçük plastik 
tüp deriden dışarı kayarsa, 2-3 saat 
içinde vücutta insülin eksikliği oluşur ve 
kan şekeri hızla yükselir. Bu nedenle, 
ketoasidoz bir kalem aracılığıyla yavaş 
etkili insülin tedavisine oranla daha hızlı 
oluşur. Bu nedenle kan şekerinizi sık sık 
ve günde en az 6 kez ölçmeniz önemlidir.

İnsülin duyarlılığı - Ne kadar 
insülin almalısınız?

“İnsülin duyarlılığı” aynı zamanda 
“düzeltme faktörü” olarak da bilinir 
ve bir birim hızlı etkili insülinle kan 
şekeri seviyesinin ne kadar düştüğünü 
ifade eder. İnsülin duyarlılığı kişiden 
kişiye değişir. Özellikle başlangıçta, 
insülin duyarlılığını tahmin etmek için 
genellikle “100 kuralı”nı kullanacaksınız: 
100'ü toplam günlük insülin ihtiyacına 
bölersiniz. Günlük insülin gereksinimi 
örneğin 50 birim insülin ise, tahmini 
insülin duyarlılığı 2 olacaktır. İnsülin 
duyarlılığı saat saat değişebilir ve birçok 
insan sabahları daha fazla insüline ihtiyaç 
duyar, bu nedenle sabahları bu rakam 
genellikle daha düşüktür. Diyabet bakım 
sağlayıcınızla birlikte, yüksek kan şekeri 
için belirli bir miktar insülin alındıktan 
2 saat sonra kan şekerinin ne kadar 
düştüğünü gözlemleyerek, çocuğun 
insülin duyarlılığını hassas bir şekilde 
belirleyebilirsiniz. 

Örnek: İnsülin duyarlılığınızın 2 olduğunu 
varsayalım. Bu, bir birim hızlı etkili 
insülin aldığınızda kan şekerinizin 2 
civarında düşeceği anlamına gelir. Kan 
şekeri 10 mmol/litre ise ve bunu 6'ya 
düşürmeniz gerekiyorsa, 2 birim insülin 
almanız gerekecektir.
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9. 
Fiziksel aktivite Fiziksel aktivite kan şekerini 

nasıl etkiler?

Fiziksel aktivite sırasında vücut şeker 
tüketir ve insüline daha duyarlı hale gelir, 
dolayısıyla da kan şekeri düşer.

Çoğu insan için, kan şekerinin fiziksel 
aktivite öncesi ve sırasında 6 ila 
10 mmol/litre aralığında olması en iyisidir. 
Vücudunuzun tam olarak nasıl tepki 
verdiği, deneyerek öğrenebileceğiniz bir 
şeydir. Farklı şekillerde fiziksel olarak 
aktif olduğunuzda vücudunuzun ve 
kan şekerinizin nasıl tepki verdiğini not 
almanız önemlidir. Fiziksel aktivite için 
temel kural, fiziksel aktivite öncesinde, 
sırasında ve sonrasında daha az insüline 
ve daha çok karbonhidrata ihtiyaç 
duyarsınız.

Bazı insanlarda fiziksel aktiviteden sonra 
kan şekeri 24 saat süreyle normalden 
düşük olabilir.

Bununla birlikte, kan şekeri fiziksel 
aktivite sırasında hem yükselebilir hem 
de düşebilir. Bu, yaptığınız aktivitenin 
türüne bağlıdır ve kişiden kişiye değişir. 

Tüm insanların fiziksel olarak 
aktif olması önemlidir.

 
Diyabet ve fiziksel aktivite birlikte iyi 

gider ve diyabetle yüksek bir seviyede 
kolayca spor yapabilirsiniz.

Daha fazla 
bilgi için: 

www.diabetes.dk/
motionsvejledning

• Düşük ila orta yoğunlukta uzun süre 
devam ettiğiniz koşma, bisiklete binme, 
yüzme ve trambolinde zıplama gibi 
düşük ila orta yoğunluklu aktiviteler 
(aerobik egzersiz), çoğunlukla kan 
şekerinizin düşmesine neden olur.

• Kuvvet antrenmanı, halter, aralıklı 
antrenman ve çok yüksek kalp atış hızı 
ile sonuçlanan diğer sporlar gibi yüksek 
yoğunluklu (anaerobik antrenman) 
aktiviteler kan şekerinin yükselmesine 
neden olabilir. 

• Futbol, hentbol, basketbol ve diğer top 
oyunları gibi hem düşük hem de yüksek 
yoğunluklu kombine antrenman, kan 
şekerinizin hem yükselmesine hem de 
düşmesine neden olabilir.
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Fiziksel aktiviteden önce
• Aktiviteden önce daima kan şekerinizi 

ölçün.
• Çantanızda hızlı sindirilen 

karbonhidratlar (örneğin meyve suyu, 
meyve veya dekstroz) ve bir çörek vb. 
bulundurun.

• Kan şekeri seviyesinin 6 ila 10 mmol/
litre aralığında olmasını hedefleyin 
(deneme yanılma yoluyla sizin için 
en iyi seviyeyi bulun). Bu, egzersiz 
sırasında kan şekerini iyi bir seviyede 
tutmanız için önerilir. 

• Bir pompanız varsa, bazal oranı 
düşürerek biraz daha yüksek bir kan 
şekeri elde edebilirsiniz. Bu şekilde 
egzersizden birkaç saat önce ve 
egzersiz sırasında normal dozun 
örneğin yalnızca % 60’ını veya % 
80'ini alırsınız. Fiziksel aktivite için 
kullanılacak “geçici bazal” da dâhil 
olmak üzere pompanın ayarları 
hakkında bakım sağlayıcınızla konuşun. 
Ayrıca önceden, yemekle birlikte daha 
az insülin (ör. yarısı) alabilirsiniz.

• Kan şekeriniz 6 ila 10 mmol/litre 
aralığındaysa: Fiziksel aktiviteye 
başlayın (15, 10 olarak değiştirilmelidir).

• Kan şekeriniz 10 ila 14 mmol/litre 
aralığındaysa: İnsülin alın, 20 dakika 
bekleyin ve kan şekerini tekrar ölçün. 
Kan şekeriniz düştüyse, fiziksel 
aktiviteye başlayın veya tekrar insülin 
alın.

• Kan şekeriniz 14'ün üzerindeyse: 
Ketonları ölçün

Fiziksel olarak aktif 
olduğunuzda ne 
yapmalısınız?

Aşağıdaki genel tavsiyeler, nelerin size 
uygun olduğunu anlamanıza yardımcı 
olabilir.
 

Fiziksel aktivite sırasında
• Bir pompanız varsa: Gerekirse, aktivite 

sırasında pompayı çıkarın (2 saatten 
fazla olmamak kaydıyla). Alternatif 
olarak, bazal oranı örneğin normal dozun 
% 60 veya % 80'ine düşürebilirsiniz 
(pompada “geçici bazal” kullanın).

• Aktivite sırasında kan şekerini birkaç 
kez ölçün. 

• 45-60 dakikadan uzun bir süre egzersiz 
yaparsanız, aktivite sırasında hızlı 
sindirilen karbonhidratlar gerekebilir. 
Kural olarak 0,5 g karbonhidrat/kg/
saat beklenebilir 

Yani 50 kg ağırlığındaysanız, ihtiyacınız 
25 g karbonhidrat/saat = 250 ml şekerli 
kabak veya meyve suyu ya da 1 büyük 
muz olacaktır. Bununla birlikte, spor 
sırasında çoğu zaman şekerli içecekler/
yiyecekler yiyip içmeyi denemelisiniz, 
çünkü mideniz ağrıyabilir. Dolayısıyla 
daha az bir miktarla başlayabilir ve 
normalin iki katı seyreltebilirsiniz.

Fiziksel aktiviteden sonra
• Egzersizden sonraki ilk yarım saat içinde 

10-40 gr hızlı sindirilen karbonhidratlar 
(örneğin meyve, meyve suyu, kuru 
üzüm/kuru meyve, light çörek) 
yiyin. Birçok insanın insüline ihtiyacı 
olmayacaktır.

• Spordan hemen sonra kan şekerinin 
"yanlış bir şekilde" yüksek olabileceğini 
unutmayın, örneğin heyecanlı bir 
haldeyseniz. Bu yüzden insülin almak 
için bir süre bekleyip 15-30 dakika 
sonra kan şekerinizi tekrar ölçün ve 
kan şekeriniz eğer çok yüksek bir 
seviyedeyse insülin alın.

• Bir ana öğünü (ör. akşam yemeği) 
egzersizden 1 saat sonra yiyin ve 
karbonhidrat miktarına göre insülin 
alın. Daha az insüline ihtiyaç olabilir, 
örneğin %10-20 daha az.

• Birçok kişinin aktiviteden sonra 
insülin dozunu azaltması gerekecektir. 
Bir pompanız varsa, bazal dozu 
azaltabilirsiniz (pompada “geçici bazal” 
kullanın) ve muhtemelen geceleri 
de bunu yapabilirsiniz. Bu konuda 
bakım sağlayıcınızla konuşmaktan 
çekinmeyin. Kan şekeri seviyenizi takip 
edin.

• Fiziksel aktiviteden sonra gece düşük 
kan şekerine dikkat edin. Gerekirse 
bazal dozu azaltın (pompada “geçici 
bazal” kullanın). Kalemle tedavi 
görüyorsanız, gece geç saatlerde biraz 
atıştırmak gerekebilir. 
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38
,710. 

Hastalık Ateş

Ateşiniz yükseldiğinde insülin ihtiyacınız 
artacaktır ve kan şekerinin çok yükselme 
riski vardır. Ateşiniz 38 derecenin 
üzerindeyse, en az %20-25 daha fazla 
insüline ihtiyacınız olabilir.

15 mmol/litrenin üzerinde bir kan şekeri 
seviyesi ölçülürse, ketonlar ölçülmelidir 
(yüksek kan şekeri ve ketoasidoz 
bölümüne bakınız).

Yüksek ateş durumunda ne 
yapmak gerekir?
• Sık sık kan şekerini ölçün (yaklaşık 

2 saatte bir).
• Bol sıvı için.
• Ateşin neden çıktığından emin 

değilseniz doktorunuzla iletişime geçin.
• Bir enfeksiyondan sonra kan şekeri 

dalgalanabilir ve hastalıktan sonra 
birkaç hafta boyunca ekstra bazal ve 
bolus insülin gerekebilir.

Kusma veya ishal
Kustuğunuzda veya ishal olduğunuzda, 
kan şekerinin düşme riski vardır. Hasta 
olsanız ve örneğin yemek yiyemeseniz 
bile, kan şekerini ölçmeye ve insülin 
almaya devam etmeniz önemlidir. 

Kusma veya ishal durumunda ne 
yapmak gerekir?
• Sık sık kan şekerini ölçün (yaklaşık 

2 saatte bir).
• Sık sık az miktarda tatlı (yani şekerli) 

meyve suyu için.
• Mümkünse az miktarda yemek yiyin.
• Bazal insülin almayı asla bırakmayın. 

Gerekirse bu, %20-%30 oranında 
azaltılabilir.

• Kan şekeri 3,5 mmol/litrenin üzerinde 
tutulamıyorsa departmanla iletişime 
geçin.

• Nadir durumlarda, şeker damlatmak 
gerekebilir.

DİKKAT! Kusma/karın ağrısı, ketoasidozun 
ilk belirtisi olabilir. Her zaman kan şekerini 
ölçün ve ketonları test edin (ketoasidoz 
bölümüne bakınız).

Hastalık 
kan şekerini 
etkileyebilir, 

bu nedenle hastalık durumunda 
kan şekerini daha sık ölçün.
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11. 
Psikolojik tepkiler

Bir ebeveyn olarak çocuğunuzun diyabet 
hastası olduğu söylendiğinde, duygusal 
olarak çok farklı ve değişik hızlarda tepki 
verebilirsiniz. Bu, bir eş olarak duygusal 
tepkinizle kendinizi yalnız hissedebileceğiniz 
ve eşinizden anlayışsızlık ve kabullenmeme 
görebileceğiniz anlamına gelebilir.

Kendinizi içinde bulduğunuz "anormal 
ve zor durumda" duygusal tepkilerin 
tamamen normal olduğunu bilmeniz 
önemlidir. İnsanların tepki verme 
biçimleri kişiden kişiye değişebilir.

Diyabet aileye girdikten hemen sonra, 
tanıdan önceki ve şimdiki yaşamınız 
arasında büyük bir fark görebilirsiniz.

Çocuğunuz kronik bir hastalığa 
yakalandığında, ebeveynler olarak 
kendinizi sürekli baskı altında 
hissedebilirsiniz. Dışarıdan bakıldığında 
durumu idare ediyor görünebilirsiniz, 
ancak ilk başta bu durum ağır ve 
anlamsız gelir. Diyabet hem ailenin hem 
de çocuğun ayrılmaz bir parçası haline 
geldiğinde, duygular yavaş yavaş değişir.

Yaşamınız üzerindeki kontrolünüzü 
kaybettiğinizi hissedebilirsiniz, ama 
zamanla kontrolü yeniden kazanırsınız.

Tanı ve sonraki dönem sırasında, örneğin 
şu durumları yaşayabilirsiniz: şok, kriz, 
kayıp, stres, suçluluk, utanç, bedensel 
tepkiler.

İlk dönemde, tüm pratik bilgiler sıklıkla 
ön plana çıkar, yani duygusal tepkiler 
çoğunlukla daha sonra, bu tepkilere daha 
fazla imkân olduğunda ortaya çıkar. Ancak 
zamanlama size mantıklı gelmeyebilir.

Bir ebeveyn olarak, bir kriz hali içinde 
olduğunuz ve aynı zamanda çocuğunuza 
ve belki de diyabetli çocuğun kardeşlerine 
de bakmanız gerektiğinden, ilk dönemde 
yoğun bir stres hissedebilirsiniz.

Bir ebeveyn olarak, çocuğunuz 
doğduğunda sahip olduğunuz duygular 
ve tepkilerin birdenbire yeniden ortaya 
çıktığını görebilirsiniz. Bu, çocuk/ergen 
ile ilgili çatışmalara yol açabilir. Çocuk/
ergen artık bebek değildir ve annesiyle 
babasının neden kendisi bir bebekmiş 
gibi davrandığını anlayamayabilir. 
Bu bağlamda, çocuğa/ergene bunun 
kendisinden değil de ebeveynlerin 
kendilerinden kaynaklandığını söylemek 
önemlidir.

Bir ebeveyn olarak yaşanan duygu, 
düşünce, algı ve tepkilerin, bir çocuğun/
ergenin yaşadığı duygu, düşünce ve 
algılardan çok farklı olabileceğinin ve 
çoğunlukla da böyle olduğunu bilmek 
önemlidir. Bu nedenle, gerçekte sizden 
kaynaklanan bir durum için çocuğu/
ergeni suçlamamanız önemlidir.

Bir ebeveyn olarak kendinizi yalnız 
hissediyor, arkadaşlarınız ve aileniz de 
dâhil dış dünyadan anlayışsızlık görüyor 
olabilirsiniz.

Zamanla, ebeveynler olarak aile içinde 
diyabet hastalığına uyum sağlama ve 
durumu kabullenme dönemi olduğunu
göreceksiniz.

Zaman geçtikçe serbestçe tepki 
vermeniz, birbirinizle, diğer diyabetli 
çocukların ebeveynleriyle ve size atanan 
bakım sağlayıcılarla sık sık konuşmanız 
iyi olacaktır.

Ebeveyn olarak
 sizin psikolojik 

tepkileriniz
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Kötü düşüncelerle zor dönemler
Diyabetin sizi çok etkilediğini ve 
enerji kaybettiğinizi fark edebilirsiniz. 
Ruh haliniz bir süre daha da kötüye 
gidebilir ve diyabetinizi yönetmeye 
enerjiniz ve isteğiniz olmayabilir. Size 
hiç istemediğiniz fazladan 24 saatlik bir 
iş verilmiş gibi gelebilir ve her şey size 
haksızlık yapılmış gibi hissetmenize yol 
açabilir. Diyabetinize yeterince özen 
göstermediğiniz için ebeveynlerinizin sizi 
sürekli azarladığını da görebilirsiniz.

Böyle hissediyorsanız, biz diyabet 
bakım sağlayıcılarına bunları söylemeniz 
gerçekten önemlidir. Bazen böyle 
hisseden tek kişi siz değilsiniz ve biz 
her zaman size yardımcı olmaya hazırız. 
Ayrıca kontrolü kaybettiğinizi ve sizin 
diyabetinizi kontrol etmenizden çok, 
diyabetin sizi kontrol ettiğini de fark 
edebilirsiniz. Olması gereken bu değildir, 
bu nedenle bakım sağlayıcılarınız olarak 
bizimle bu konular hakkında konuşmanız 
iyi olur; böylece kontrolü yeniden 
kazanmanıza yardımcı olabiliriz.

Çoğu diyabet hastası, kendilerini farklı 
hissettiklerini ve diğer insanlar gibi 
olmadıklarını düşünür. Bu duyguyu 
sırtınızda taşımak gerçekten zor 
olabilir. Kendinizi farklı, utanmış, hatalı, 
hasta hissedebilir veya diyabet hastası 
olduğunuz için kendinizi suçlayabilirsiniz 
ve tek düşündüğünüz şey bu olabilir. Ama 
bu kesinlikle sizin veya bir başkasının 

Diyabet hastalığınız olduğu için vermeniz 
gereken belirli bir tepki yoktur. Tüm 
çocuklar ve ergenler farklıdır ve farklı 
tepkileri olabilir. Sizin yaşınızdaki diyabetli 
birinin sizinkinden çok farklı deneyimleri 
ve tepkileri olabilir. Bu çok normaldir.

Ayrıca esasen diyabet hastalığına tepki 
vermediğinizi, ancak anne ve babanızın 
üzüldüğünü ve aslında sizi daha çok 
etkileyen şeyin bu olduğunu fark 
edebilirsiniz.

Birkaç ay sonrasında duygular ve 
tepkiler
Aylar geçene kadar diyabet hastalığına 
tepki vermeyebilirsiniz.
Bu duyguların nereden geldiğini bilmeden 
üzgün, keyifsiz ve kızgın hissedebilirsiniz. 
Örneğin normalde değer verdiğiniz birine 
veya bir şeye aniden kızabilirsiniz. Ayrıca 
birisinin söylediği veya yaptığı ve eskiden 
olsa kırılmayacağınız bir şey için de 
kırıldığınızı görebilirsiniz. 

Ne hissettiğiniz hakkında başkalarıyla 
konuşmanız önemlidir, böylece bu kişiler 
neler yaşadığınızı anlayabilir.

hatası değil! Diyabetin size hakim olduğu 
duygusu genellikle zaman içinde değişir 
ve sonunda öyle bir an gelir ki diyabet 
artık başa çıkması daha kolay bir hal alır.

Bu düşünceler geri döndüğünde
Ayrıca diyabetinizle ilgili tüm kötü 
düşüncelerin bittiğini düşünseniz bile, 
bu düşüncelerin aniden geri geldiğini ve 
zihninizde istemediğiniz kadar fazla yer 
kapladığını görebilirsiniz. 
Böyle bir hisse kapılırsanız, yardım 
alabilmeniz için ebeveynlerinizle veya 
biz bakım sağlayıcılarla konuşmanız 
önemlidir. Sizin gibi birçok insan da 
zaman zaman buna ihtiyaç duyar. 

Aileniz ve tepkileri
Ebeveynlerinizi ve belki de kardeşlerinizi 
çok sinir bozucu bulabilirsiniz, çünkü 
birdenbire normalden farklı davranmaya 
başlarlar. Size önceden izin verilen ve 
yapabileceğiniz her şeyi ebeveynleriniz 
tamamen unutmuş gibi görünebilir. 
Anne ve babanız bir anda yeniden küçük 
bir çocukmuşsunuz gibi davranmaya 
başlayabilir.

Ayrıca büyükanneniz ve dedenizin 
diyabetinizin nasıl olduğunu sürekli 
sorduğunu da görebilirsiniz. Belki 
de sadece durmalarını ve eskisi gibi 
olmalarını isteyebilirsiniz.

Yanınızda sergiledikleri davranışları 
nasıl değiştirdikleri ve bu konuda ne 
hissettiğiniz hakkında ebeveynlerinizle 
konuşmanız iyi olur. Böylece ne konuda 
yardım istediğinizi ve ne konuda yardım 

istemediğinizi birlikte tespit edebilirsiniz. 
Aynı zamanda ebeveynleriniz size 
ne düşündükleri ve hissettiklerini de 
söyleyebilir. En önemli şey beraberce 
bir anlaşmaya varmanız ve bazı temel 
kurallar koymanızdır. Ailenizle beraber 
kliniğe geldiğinizde bunu hep birlikte 
konuşabiliriz.

Okula dönüş
Okula geri dönüldüğünde birçok 
insan günlük yaşamın tamamen 
değiştiğini hisseder ve belki siz de 
aynı şekilde hissedeceksiniz. Bunun 
sınıf arkadaşlarınızın algısı değil, kendi 
algınız olduğunu unutmamanız gerekir. 
Sizi eskisi kadar seviyorlar ve sizin 
hakkınızda diyabetiniz olmadan önceki 
halinizden farklı düşünmüyorlar. Sınıf 
arkadaşlarınıza bu konuda ne kadar bilgi 
vermeniz gerektiğini ailenizle birlikte 
kararlaştırmanız iyi olur. 

Diyabete 
yakalandığınızda 

verdiğiniz 
psikolojik tepki
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12. 
Gerileme evresi İnsülin tedavisine başladıktan sonra, 

genellikle pankreasın belirli bir süre 
insülin üretebildiği bir gerileme evresi 
görülür. Bu evre, size diyabet teşhisi 
konulduktan sonraki birkaç hafta ila 
birkaç ay içinde başlayabilir. Gerileme 
evresi birkaç haftadan birkaç aya kadar 
sürebilir.
 

Bu evre süresince küçük dozlarda insülin 
genellikle yeterlidir ve bazı insanlar 
belli bir süre hiç insülin almadan idare 
edebilirler. Kan şekeri ölçümü ve 
karbonhidrat sayımı rutinlerinize devam 
etmeniz önemlidir. Gerileme evresi sona 
erdiğinde insülin ihtiyacı tekrar artar.
 
Bazı insanlar gerileme evresine "Balayı" 
evresi der.
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13. 
Tıbbi sosyal 
hizmetler 
görevlisi
Departmandaki tıbbi sosyal hizmetler 
görevlileri ve hemşireler, dönem izni veya 
kan şekeri ölçüm cihazı gibi hususlarla ilgili 
olarak belediyeye başvuru  yapmanız için 
size yardımcı olabilirler.

Sosyal Hizmetler Yasası
Sosyal Hizmetler Yasasının amacı, diyabet 
gibi kronik bir hastalığı olmasına rağmen 
kişi için mümkün olan en iyi koşulları 
sağlamaktır.

Sosyal Hizmetler Yasasının diyabetli 
çocuklar ve ergenlere ilişkin bölümleri 
şöyledir:

§
Madde 112 - Yardımcı ekipmanlar 
(örneğin test şeritleri ve kan 
şekeri ölçüm cihazı)
Çocuğunuz fiziksel veya zihinsel engelliyse 
(kanunlar çerçevesinde diyabet bir 
fiziksel engel olarak kabul edilmektedir), 
günlük yaşamı kolaylaştıracak yardımcı 
ekipmanlar için mali destek almak 
mümkündür. Buradaki koşul, yardımcı 
ekipmanın günlük yaşamı önemli ölçüde 
kolaylaştırması ve işlevsel yetersizliğin 
sonuçlarını kısmen gidermesidir. 

Örneğin bu, kan şekerini ölçmek için 
kullanılan iğneler, test şeritleri ve diğer 
aksesuarların maliyetinin karşılanması 
olabilir. 

Yardımcı ekipmanlar için belediyenin 
yardımcı ekipman departmanına 
başvurabilirsiniz. Yardımcı ekipmanı 
almadan önce başvurunuzu yapmayı 
sakın unutmayın. Mali destek verilmeden 
önce ilgili ekipmanı kendiniz temin 
ederseniz, normalde size mali destek 
verilemeyecektir.
 

Bu bölümde size sunulan bazı destek 
imkânları kısaca özetlenmektedir, ancak 

yapacağınız belirli bir başvuru için asıl 
yardım ve destek departmandan gelecektir.

 

Bazı sigorta şirketlerinin 
diyabet tanısı esasında 

sigorta teminatı verdiklerini 
de bilmeniz gerekir.
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§
41 - Kronik hastalığı olan 18 yaş 
altı çocuklar ve ergenler için 
gerekli ek harcamalar
Toplam ek masraflar yıllık en az 5.044 
DKK ise (2020 oranı) çocuğun diyabeti 
ile ilgili ek harcamalar için mali yardım 
başvurusunda bulunmak mümkündür. 
Ek maliyetlerin çocuğun diyabetinin 
sonucunda ortaya çıkmış olması şarttır.

Söz konusu maliyetler, diyet, dekstroz ve 
meyve suyu için yapılan harcamalar, ilaç 
ve ayakta tedavilere ulaşım, kurs katılımı 
vb. için yapılan ek masraflar olabilir.
 
Miktar, yaklaşık 1 yıllık tahmini ihtiyaç 
esasında hesaplanır. Bu nedenle bir 
bütçe yapmanız ve gerçek harcamaları 
belgelemeniz gerekir. Dolayısıyla, 
yapacağınız tüm harcamaların 
makbuzlarını saklamanız önerilir. 

Ek harcamalar için mali yardımlar, her 
belediye tarafından farklı şekillerde 
sağlanır. Genellikle her ay banka 
hesabınıza belirli bir miktar yatırılır ve 
makbuzları ibraz etmeniz sonrasında 
satın aldığınız bazı şeyler için size geri 
ödeme yapılır. Mali yardım, yılda bir kez 
yeniden değerlendirilir. 

Mali yardım için belediyenin Çocuk/Aile 
departmanına başvurabilirsiniz. 

§
Madde 42 - Ebeveynlere kazanç 
kaybı tazminatı
Bir ebeveyn olarak çocuğunuzun 
diyabet hastalığı nedeniyle işten izin 
almak zorunda kaldığınızda, belediyenin 
Çocuk/Aile Departmanına kazanç kaybı 
tazminatı için başvuruda bulunabilirsiniz. 
Örneğin hastalığın başlangıcında, 
hastanedeki, gündüz bakım kurumundaki 
ve okuldaki tedavi öncesi hazırlık 
döneminde ve ayrıca çocuk sık sık geceleri 
ayakta ise ve ebeveynlerin uykusu 
(normalin ötesinde) kesintiye uğruyor ise 
ve ayakta tedavi muayeneleri nedeniyle 
işe gidememeniz sonucunda oluşan 
kazanç kaybı için tazminat başvurusunda 
bulunabilirsiniz. Kazanç kaybı tazminatı 
genellikle ebeveynlerden yalnızca birine 
verilir. Özel durumlarda, tazminat her 
iki ebeveyne birden verilebilir. Kazanç 
kaybı tazminatı, bir ebeveyn olarak 
işe gidememekten kaynaklanan ücret 
kaybınızın bir kısmını karşılar. Kazanç 
kaybının tazmin edilebilmesi için işverenin 
ücretsiz izin vermiş olması gerekir. 

Ebeveyn olarak alabileceğiniz kazanç 
kaybı tazminatının bir üst sınırı vardır. 
Belediye size kesin oran hakkında bilgi 
verebilir. 

Kazanç kaybı tazminatı başvurularının 
her zaman bireysel, somut bir tahmin 
esasında değerlendirildiğini unutmamak 
gerekir. Bu nedenle, farklı belediyeler 
tarafından farklı tahminlerin verildiğini 
görebilirsiniz. 

Evinizin bağlı olduğu belediyenin 
rehberlik sağlamakla yükümlü olduğunu 
unutmayın.

Herhangi bir sorunuz varsa, Çocuk/
Aile departmanıyla her zaman iletişime 
geçebilirsiniz.

§
Doğum Halinde İzin ve Ödenek Hakkı 
Yasasının 26. Maddesi uyarınca izin
Ciddi derecede hasta bir çocuğu olan 
ebeveynler, çocuğun hastalığıyla bağlantılı 
olarak tamamen veya kısmen işten izin 
almak zorunda kalırlar ve bu nedenle 
maaş alamazlarsa, Udbetaling Danmark'a 
işsizlik ödeneği için başvurabilirler. 
Çocuğun hastalığının 12 gün veya daha 
fazla hastanede kalmasını gerektireceği 
tahmin edilmesi bu ödenek için gerekli bir 
koşuldur. Hastalığın seyri istikrarlı olmalı 
ve en az 12 gün kesintisiz sürmelidir. 

Çocuğun hastalıkla ilgili ihtiyaçları bunu 
gerektiriyorsa, kişinin kendi evinde tedavi 
veya bakım, hastanede kalışla eşdeğer 
sayılabilir. 

26. Madde uyarınca izin alınması yasal olarak 
mümkündür. Bu da ebeveynlerin işyerinden 
otomatik olarak izin alma hakkına sahip 
olmadığı anlamına gelir. Bu konuda önce 
işverenleri ile anlaşmaları gerekir. 

İzin için başvuran ebeveynin, Doğum 
Halinde İzin ve Ödenek Hakkı Yasasının 6. 
Maddesindeki istihdam şartını karşılaması 
gerekir (daha fazla bilgi için sendikanız/
işsizlik sigortası fonunuz veya Udbetaling 
Danmark ile iletişime geçin). Bekar bir 
ebeveynseniz, 1 gün hastanede kalındıktan 
sonra işsizlik ödeneği için başvurabilirsiniz.

Madde 26 uyarınca işsizlik ödeneği 
başvurusu, işe gidilemeyen ilk günden 
itibaren en geç 8 hafta içinde Udbetaling 
Danmark'a yapılmalıdır. Başvuru bu 
tarihten sonra yapılırsa, talep tarihinden 
önceki dönem için işsizlik ödeneği alabilme 
hakkı kaybedilir. 

Borger.dk sitesinde veya Udbetaling 
Danmark ile iletişime geçerek daha fazla 
bilgi edinebilirsiniz. Tekrar hatırlatmak 
gerekirse, evinizin bağlı olduğu belediyenin 
rehberlik sağlamakla yükümlü olduğunu ve 
bu konuda size tavsiyede bulunabileceğini 
unutmayın. 

Madde 42 veya Madde 26
Yeni tanı konmuş diyabetli çocuklar 
çoğunlukla hem Doğum Halinde İzin ve 
Ödenek Hakkı Yasasının 26. Maddesi 
hem de Sosyal Hizmetler Yasasının 42. 
Maddesi uyarınca izin kapsamındadır. 

Ancak bu hükümlerden yalnızca biri 
uyarınca ödenek almak mümkündür. 

26. Madde ciddi bir hastalık (tip 1 diyabet 
gibi) gerektirir. Bu nedenle, çocuğun 
kapsam dâhilinde olup olmadığını belirleyen 
hastalığın cinsi değil, hastalığın süresidir.

26. Maddeye kapsamında başvururken, 
ardışık 12 gün veya daha fazla süreceği 
tahmin edilen bir hastalık seyri olmalıdır. 
Yeni tanı konmuş diyabet durumunda, 
yaklaşık 14 günlük bir tedavi öncesi 
hazırlık dönemi öneriyoruz; böylelikle söz 
konusu kişi çoğunlukla, Doğum Halinde 
İzin ve Ödenek Hakkı Yasasının 26. 
Maddesi kapsamında izin başvurusunda 
bulunabilecek hedef grupta olacaktır. 

26. Maddenin geçerli olması için sürecin 
kesintisiz olması gerekir ve bu nedenle 
önerilen 14 günden sonra işsizlik ödeneği 
alamayabilirsiniz. Bu nedenle Madde 42, 
kazanç kaybı tazminatı için başvurmanız 
genellikle önerilir, çünkü buradaki mali 
yardımlar devamlı olarak verilir. Bu, 
belediyenin mali yardım için önceden bir 
bitiş tarihi belirleyemeyeceği anlamına 
gelir - bu da Madde 26 kapsamındaki izine 
oranla kazanç kaybı tazminatı almayı 
daha esnek bir hale getirir. 

Madde 26, en yüksek işsizlik ödeneği 
oranına kadar gelir kaybını tazmin eder. 
Bir kural olarak, Madde 42 yalnızca 
belirlenmiş bir üst sınıra kadar da 
olsa, ebeveynlerin ücretli bir işten 
vazgeçmeleri nedeniyle uğradıkları gelir 
kaybını tazmin eder. 
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14. 
Diyabet kliniğine 
ziyaretler

Diyabet kliniğine sevk edileceksiniz. 
Çoğu çocuk/ergen kliniği yılda 
yaklaşık dört kez ziyaret eder, 
ancak bu kişiden kişiye değişebilir.

Yılda bir (çocuğun doğum gününe yakın bir 
zamanda) “yıllık sağlık kontrolü” yaparız. 
Bu kontrolde diğer işlemlerin yanı sıra 
birkaç ekstra kan örneği alıp metabolik 
hastalıklar ve çölyak hastalığının 
(glüten alerjisi) mevcut olup olmadığını 
kontrol eder ve kan basıncını ölçeriz.
Çocuk 12, 15 ve 18 yaşına geldiğinde 

ise idrar örneği alır, göz muayenesi 
gerçekleştirir ve ayak parmaklarındaki 
dokunma hissini kontrol ederiz.

Planlanan ziyaretler arasında, diyabet 
yardım hattından diyabet ekibiyle 
her zaman iletişime geçebilirsiniz. 
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15. 
Günlük yaşama 
geri dönüş
(gündüz bakım kurumları ve okul da dâhil)

Hastaneden döndüğünüzde, günlük 
yaşam çeşitli yönlerden değişir. Bu 
bütün aile için geçerlidir. Yemek, fiziksel 
aktivite, insülin ve kan şekeri hayatınızda 
birdenbire önemli bir rol oynamaya 
başlar. Bu özellikle ilk başta çok zordur, 
ancak zamanla bu hastalığın üstesinden 
gelmek için bir rutin oluşturursunuz ve 
zaman geçtikçe bunun başa çıkması daha 
kolay bir hale geldiğini görürsünüz.

Kardeşler
Birçok aile kardeşlerle sorun yaşar. 
Bu sorunlar kıskançlık, endişe ve daha 
pek çok şekilde olabilir. Kardeşleri 
günlük yaşama dâhil etmek ve onlarla 
kardeşlerinin diyabet hastası olmasının 
gerçekte ne anlama geldiği hakkında 
konuşmak önemlidir. Başkalarıyla 
konuşabilir ve ayrıca Diyabet Derneğine 
veya sosyal medyadaki çeşitli ebeveyn 
gruplarına da katılabilirsiniz. Elbette, 
herhangi bir şeyden emin değilseniz, 
hastanedeki departmanınızla da iletişime 
geçebilirsiniz.
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Okul ve gündüz bakım 
kurumları

Daha büyük çocuklar ve gençler, kan 
şekerini ölçmeyi ve insülin almayı 
kendileri yapabilirlerse okula nispeten 
daha kısa sürede dönebilirler. Ebeveynler 
genellikle ilk başta izin alırlar veya 
yardıma ihtiyaç duyulursa kolayca 
iletişime geçilebilecek bir durumda 
olmalıdırlar. Zamanla okul, çocuğun 
görevlerini hatırlamasına yardımcı olacak 
uygun bir sistem bulmalıdır (kan şekerini 
ölçmek, insülin almak, spor sırasında 
yardım etmek, geziler için meyve suyu 
bulundurmak vb.). Birçok anne-baba, 
paketlenmiş öğle yemeğine, yiyeceklerde 
kaç gram karbonhidrat bulunduğunu ve 
farklı yiyecekler için ne kadar insülin 
gerektiğini belirten bir not koyar. Bu, 
çocuk ve diğer bakım sağlayıcılar için çok 
faydalı olabilir.

Gündüz bakım kurumlarındaki çocuklar, 
kurumdan yardım ayarlanıncaya kadar 
çocuğun diyabetiyle başa çıkmak için 
genellikle annelerinin veya babalarının 
gündüz bakım kurumunda yanlarında 
kalmasına ihtiyaç duyarlar. Genellikle 
hastane departmanı, personele ya 
gündüz bakım kurumunda/okulda veya 

hastaneyi ziyareti sırasında eğitim 
vermeyi teklif eder. Bu ayarlanana kadar, 
eğitimcilere ve öğretmenlere bu konuda 
eğitim vermek ebeveynlerin görevidir.

Diyabet Derneği, gündüz bakım kurumları 
ve okullar için tip 1 diyabet hakkında 
bilgiler hazırlamıştır; burada son sayfada 
bireysel bir başvuru yapabilirsiniz:

Bkz: diabetes.dk -> çocuklar ve ergenler -> 
Okul ve gündüz bakım kurumları -> 
Gündüz bakım kurumları ve okullar için 
rehberlik 

Arkadaşlar ve aile

Sorumluluğu başkalarına bırakmak zor
olabilir. Bu, tüm tarafların alışması 
gereken bir şeydir, ancak en önemlisi 
diyabetin çocuğu büyükanne ve 
büyükbabalarını ziyaret etmekten, 
arkadaşlarıyla oyun oynamaktan, geceyi 
sınıf arkadaşlarıyla geçirmekten vb. 
alıkoymamasıdır. Çocuğun ebeveynleri 
olmadan geziler ve doğum günleri gibi 
etkinliklere katılması önemlidir. Çocuğa 
insülin dozajı için SMS/telefon yoluyla 
yardımcı olun ve sınıftaki diğer çocukları 
ve öğretmenlerini çocuğun diyabeti 
olduğu konusunda bilgilendirin.

Boş zaman aktiviteleri ve 
spor

Çocuğun eskiden olduğu gibi boş 
zaman aktivitelerine ve spora katılması 
önemlidir. Diyabet, çocuğun katılımını 
sınırlamamalıdır. Çocuğa ilk seferde eşlik 
edin, yetişkinleri ve çocukları çocuğun 
diyabeti hakkında bilgilendirin ve fiziksel 
aktivite bölümündeki tavsiye ve öğütleri 
okuyun.

Ders

kitabı
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16. 
Tatiller ve seyahat Yolculuk öncesi ipuçları ve 

püf noktaları 
• Tüm tatil boyunca yetecek kadar 

insülin satın almayı unutmayın (pompa 
kullanıyorsanız, hem hızlı hem de 
yavaş etkili insülinle beraber insülin 
kaleminizi de getirmelisiniz).

• Gerekirse yedek bir pompa sipariş edin 
(bazı şirketler ekstra bir pompa ödünç 
vermeyi teklif eder, ancak bunu şirketle 
kendiniz görüşmelisiniz)

• İnsülin için Frio soğutucu torba veya 
başka bir soğuk saklama seçeneğini 
sipariş edin

• İngilizce hazırlanmış bir sağlık 
raporu bulundurun (epey önceden 
doktorunuza danışın)

• Seyahat sigortanızı yaptırın

Diyabetin sizi seyahatten 
alıkoyması gerekmez. 

Yolculuk için ipuçları ve püf 
noktaları
• Kullanılmayan insülin soğutucuda 

saklanmalıdır (Frio soğutucu torba, 
termos)

• İnsülin dondurulamaz
• El bagajınızda ilaç, ekipman ve yiyecek/

dekstroz/meyve suyu bulundurun (ve 
kaybolması ihtimaline karşı iki ayrı 
torbaya koyun)

• Başkalarına diyabet hakkında bilgi 
verin (arkadaşlar, uçuş görevlileri vb.)

• Farklı saat dilimleri arasında seyahat 
etmeniz gerekiyorsa, varış noktanıza 
varır varmaz pompadaki saati 
ayarlamanız iyi olur. Her zamanki kadar 
aktif değilseniz ekstra insüline ihtiyacınız 
olabileceğinden, yolculuk sırasında kan 
şekerini mutlaka sık sık ölçün. 

• Sağlık raporu yanınızda olsun. Bu rapor 
örneğin şırıngaların, iğnelerin ve insülin 
pompalarının havalimanlarına ve diğer 
ülkelere getirilmesi ihtiyacını belgeler.

• Yanınızda fazladan insülin bulundurun. 
İnsülin pompanızın bozulma ihtimaline 
karşı yanınızda yedek bir pompa, 
fazladan bir kan şekeri ölçüm cihazı 
ve insülin kalemi (hızlı ve yavaş etkili 
insülin) bulundurmanız iyi olur.

• İnsülin pompası düzgün çalışmıyorsa, 
insülin kaleminde ne kadar insülin 
getirilmesi gerektiğini bilmek önemlidir. 
Seyahate çıkmanızdan hatırı sayılır bir 
süre önce diyabet bakım sağlayıcınızla 
konuşun 
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Seyahat sigortası
Mavi sağlık sigortası kartı, AB ülkelerinin 
yanı sıra, o ülkelerde geçerli teminatla 
Norveç, İzlanda, Lihtenştayn ve İsviçre'yi 
de kapsar. Bu, ilgili ülkede bir tedavi için 
bir katılım payı varsa, bir Danimarkalı 
olarak sizin de bu payı ödemeniz gerektiği 
anlamına gelir. Diğer tüm ülkelerde özel 
seyahat sigortası yaptırmanız gerekir. 
Mavi sağlık sigortası kartına ek olarak, 
örneğin eve ulaşımı da kapsayan özel 
bir seyahat sigortası da kullanılabilir. 
Sigortayı yaptırırken sigorta şirketine 
diyabet hastası olduğunuzu belirtmeyi 
unutmayın. 

Ön onay: Sigorta kapsamında olmanızı 
temin etmek için, yolculuğa kadar geçen 
dönemde çocuğun diyabetinin sabit 
ve iyi kontrol altında olması gerekir. 
Şüpheniz varsa, ön onay almanız 
gerekip gerekmediğini kontrol edin. 
Ön onay, tedaviye ihtiyacınız olması 
durumunda seyahatinizde hastalığınızın 
kapsanacağını doğrular. Bunu genellikle 
sigorta şirketinin doktorları değerlendirir. 
Sigorta şirketinizle konuşun veya web 
sitesine bakın.

Bavul hazırlama listesi

• Ekstra insülin

• İnsülin kalemi (pompa kullansanız bile)

• İğneler (pompa kullansanız bile)

• Kan şekeri ölçüm cihazı (2 adet ve keton şeritleri)

• Test şeritleri

• Ekstra parmak delici

• Kan şekeri ölçüm cihazı ve pompa için yedek piller

• İnsülin pompası ve kalemi için ek ekipmanlar

• Meyve suyu ve dekstroz

• Glukagon kalemi (kullanma konusunda eğitim aldıysanız)

• Yerel para biriminde nakit

• Seyahat sigortası

• AB sağlık sigortası kartı (mavi kart)

• Pasaport

• İngilizce sağlık raporu 

• İnsülininizin fotoğrafı, çünkü insülini kaybedersenizaynı dilin 
konuşulamaması halinde bu fotoğrafla durumu daha kolay 
açıklayabilirsiniz

• Bazal oranınızı, karbonhidrat oranınızı ve insülin duyarlılığınızı 
bilin (örneğin telefonunuzla bu bilgilerin bir resmini çekin)

Ayrıca 
Diyabet Derneğinin web 

sitesinde, diyabet ve 
seyahat hakkında daha 
fazla bilgi alabilirsiniz.
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17. 
Genç bir insan 
olarak yaşam

Regl
Regl kan şekerinizi etkileyebilir.

Regl döneminizden 2-3 gün önce kan 
şekeriniz yükselebilir ve dolayısıyla insülin 
ihtiyacınız artabilir. Regl döneminizden 
birkaç gün sonra ise, tam tersine kan 
şekeriniz düşebilir ve dolayısıyla insülin 
ihtiyacınız azalabilir.

Herkes biraz farklı tepki verir. Regl 
döneminizden önceki hafta ve regl 
döneminiz boyunca kan şekerinizin 
değişip değişmediğini kontrol edin. Regl 
döneminiz boyunca insülininizi en iyi 
şekilde nasıl ayarlayacağınız konusunda 
bakım sağlayıcınızla konuşun.

Kilo
Birçok insan gençliğe adım attığında 
kilo alır. Diyabet hastalığınız varsa fazla 
kilolardan kurtulmak çok zor olabilir, 
çünkü kan şekeriniz düştüğünde bir 
şeyler yemek zorunda kalırsınız. Vücut 
Kitle İndeksiniz (VKİ), boyunuza oranla 
kilonuzun ne düzeyde olduğuna dair 
bir gösterge niteliğindedir. Önerilen 
VKİ değerleri diyabeti olan ve olmayan 
kişiler için aynıdır. Emin olmadığınız bir 
şey varsa, bakım sağlayıcınızla kilonuz 
hakkında konuşun.

DİKKAT!
Kilo vermek için insülini sakın bırakmayın. 
Diyabet hastası olduğunuzda insülin 
hayati önem taşır. İnsülin eksikliği, 
yaşamı tehdit eden ve derhal tedavi 
edilmesi gereken ketoasidoza yol açabilir. 
Yüksek kan şekerinin de uzun vadede yan 
etkileri olabilir. 

Bir beslenme uzmanından tavsiye 
ve rehberlik alın
Bir beslenme uzmanından tavsiye ve 
rehberlik alabilirsiniz. Beslenme uzmanı 
şu hususları değerlendirmenize yardımcı 
olabilir:
• kalori, karbonhidrat, protein, yağ, 

vitamin ve mineral ihtiyacınızı karşılayıp 
karşılamadığınız

• kilo vermek veya kilo almak istiyorsanız 
ne kadar yemeniz gerektiği

• egzersiz sırasında protein ihtiyacınız 
ve egzersiz öncesi ve sonrası öğünlerle 
ilgili rehberlik
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Alkol ve uyuşturucu

Diyabet ve alkol tehlikeli bir 
bileşim olabilir.
Karaciğer genellikle stokta bir şeker 
rezervi tutar ve bunu küçük miktarlarla 
kana gönderir, örneğin geceleyin, öğünler 
arsında uzun bir süre olduğunda veya kan 
şekeriniz düştüğünde. Alkol aldığınızda, 
karaciğer şeker salmak yerine alkol 
yakmakla meşgul olur. Aldığınız alkol ne 
kadar çok olursa, karaciğerin performans 
göstermesi de o kadar zorlaşır. Alkol 
aldığınızda, bu nedenden ötürü kan 
şekerinizin ciddi oranda düşmesi riskiniz 
vardır. Bu yüzden alkol alırken ve 
sonrasında kan şekerinizi kontrol altında 
tutmanız son derece önemlidir.

Alkolün kan şekerinizi nasıl etkilediği 
hakkında daha fazla bilgiyi Diyabet 
Derneğinin web sitesinde bulabilirsiniz.

Diyabet ve alkol hakkında 
tavsiyeler ve bilgiler
•  Her zaman arkadaşlarınıza diyabet 

hastası olduğunuzu, düşen kan şekerine 
nasıl tepki verdiğinizi ve size en iyi nasıl 
yardımcı olabileceklerini anlatın.

•    Düşük kan şekeri belirtileri başkalarına 
sarhoşluk gibi görünebilir. 

• Alkol alırken kan şekerinizi 8-15 mmol/
litre civarında tutmaya çalışın.

• Ne kadar alkol tükettiğinize ve ne kadar 
dans ettiğinize bağlı olarak, pompadaki 
“geçici bazal”ı kullanarak bazal oranını 
%50-90'a düşürün.

• Bolus gerektiğinde, birkaç saatten uzun 
bir süre içinde verilebilir.

• Asla aç karnına içki içmeyin ve 
atıştırmalıklar yiyin.

• Daima bir kan şekeri ölçüm cihazı ve 
dekstroz/meyve suyu gibi hızlı sindirilen 
karbonhidratlar bulundurun.

• İçki içtiğinizde duyularınızın zayıfladığını 
ve moralinizin “bozuk” olmayabileceğini 
unutmayın.

• Tuhaf davranmanız halinde arkadaşla-
rınızın, ebeveynlerinizle/diğer yetişkin-
lerle iletişime geçmesini sağlayın.

• Her zaman kimliğinizi ve ebeveynlerinizin 
telefon numarasını üzerinizde (örneğin 
telefonunuzun arkasında) bulundurun.

• Yatmadan önce her zaman bir şeyler 
yiyin.

• Kan şekerinizi gece boyunca 
yaklaşık 3 saatte bir ölçün (veya kız 
arkadaşınız/erkek arkadaşınız ya da 
ebeveynlerinizden bunu yapmalarını 
isteyin).

• Akşamdan kalmalar: Düşük kan şekeri ile 
karıştırılabilir, bu nedenle uyandığınızda 
kan şekerinizi kontrol edin.

Farklı alkol türleri
Bira karbonhidrat içerir. Normal bir bira 
(33 cl) 9 gram karbonhidrat içerir.

Çoğu şarap türü çok fazla karbonhidrat 
içermez, ancak aşırı içme kan şekerinin 
düşmesine neden olabilir. 

Votka, cin ve viski gibi içkiler yüksek 
oranda alkol içerir, ancak karbonhidrat 
içermez. Sek veya light bir meşrubat ile 
karıştırarak içerseniz, alkol içeriği hızla 
çok yükselir ve karbonhidrat içeriği çok 
düşer. Bu, akşamın ilerleyen saatlerinde 
bir şeyler yemenin veya yiyecekle ikmal 
yapmanın özellikle önemli hale geldiği 
zamandır.

Şekerli alkollü içecekler hem alkol hem 
de şeker içerdikleri için bunlara dikkat 
etmek gerekir. Kan şekerinizin ilk başta 
çok yükselmesi, sonra da düşürmeye 
çalıştığınızda çok düşmesi riski vardır. Kan 
şekerinizi sık sık kontrol edin. Önceden 
doldurulmuş şişelerde alkol seçerseniz 
ve kendi başınıza karıştırmazsanız, alkol/
tatlı içecek alımınızı kontrol etmek daha 
kolaydır.

Esrar ve diğer maddeler

Diyabet ve uyuşturucu - tehlikeli 
bir karışım
Hiç uyuşturucu almamak en iyisidir ve 
bu diyabet hastaları için de geçerlidir. 
Bilinciniz ve davranışlarınızın yanı sıra 
kan şekeriniz de narkotiklerden etkilenir. 
Bazı insanlar bir anda çok yemek yemek 
isterken, bazıları da hiç bir şey yemez. 
Bazıları fiziksel olarak çok aktif olurken, 
bazıları da çok uyuşuk bir hale gelir.

Tüm bunlar kan şekerinizi etkileyecektir 
ve kan şekerinizin düşüp düşmediğini 
anlayamayacaksınız. Etkileri ayrıca 
insülininizi almayı unutmanıza veya yanlış 
doz almanıza da neden olabilir. Diyabet 
ve uyuşturucu işe yaramayan tehlikeli bir 
karışımdır.

Alkol aldığınızda kan 
şekerinizin 

aşırı derecede düşmesi 
riskiniz vardır.

Birim Karbonhid-
rat (g)

Bira/hafif bira 330 ml 9

Beyaz şarap 120 ml 2-3

Mokai 330 ml 15

Sommersby elma 
şarabı 330 ml 26

Smirnoff Ice 275 ml 25

Hot́ n Sweet 20 ml 3

200 ml tatlı 
meşrubat + 20 ml 
alkollü içkilerden 
yapılan içecek

20

Tatlı beyaz şarap 
120ml 7

Tablo 2: Bazı ürünlerin karbonhidrat içeriği
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Festivaller - 
Roskilde dönemi

İyi arkadaşlarınızın, yiyecek, insülin ve kan 
şekeri ekipmanlarının kolay ulaşılabilecek 
bir yerde olması önemlidir. Kendinize iyi 
bakmaya öncelik verin, aksi takdirde bu 
hoş bir deneyim olmayacaktır. Ne kendiniz 
için ne de beraber olduğunuz kişiler için. 

Diyabet ve festivallerle ilgili 
tavsiyeler
• Alkol alırsanız, bir önceki sayfada 

verilen aynı tavsiye ve bilgiler geçerlidir.
• Arkadaşlarınıza bir şans verin - 

hastalanırsanız ne yapmaları gerektiğini 
anlatın ve ebeveynlerinizin telefon 
numaralarını verin.

• Ebeveynlerinizin telefon numarasını 
telefonunuzun arkasına yazın, böylece 
siz, arkadaşlarınız veya doktor/ambulans 
görevlileri onlara kolayca ulaşabilirler.

• Kan şekeriniz düşerse alabileceğiniz 
dekstroz veya meyve suyunu daima 
üzerinizde bulundurun.

• Kan şekerinizi kontrol etmek ve insülin 
almayı unutmamak için telefonunuzda 
alarmı kurun.

• Herhangi bir şeyden emin değilseniz 
veya ekipman eksikliğiniz varsa ilk 
yardım görevlilerine danışın.

• İnsülininizi ve ekipmanınızı nerede 
saklamak istediğinize karar verin. İyi 
bir çanta bulun, tamamen kapatılabilen 
büyük cepli bir pantolon giyin veya...

• İşi sağlama alın: İster kalem ister 
pompa kullanın, yanınızda fazladan bir 
insülin kalemi bulundurmanız iyi olur.

• İnsülini nasıl muhafaza edeceğinizi 
düşünün. Kullanmadığınız insülin soğuk 
saklama torbasına konulabilir veya ilk 
yardım görevlilerine bir buzdolabı olup 
olmadığını sorabilirsiniz.

• Bileklik: Bazı festivallerde ilk yardım 
görevlilerinden üzerinde “Diyabet” 
yazan bir bileklik alabilirsiniz. Bunu 
mutlaka isteyin.

• Yatmadan önce: Kan şekerinizi 
ölçmeden ve mutlaka bir şeyler 
yemeden asla yatağa girmeyin.

• İnsülin: Gerekirse, akşam/geceleyin 
her zamankinden daha küçük bir doz 
alın. İçki içtikten sonra geceleyin 
pompada “geçici bazal” %50-90'a 
düşer. 

Seks
Seks ve aşık olmak harika, heyecan verici 
ve eğlenceli şeylerdir - ve hayatın önemli 
bir parçasıdır. Tıpkı arkadaşlarınız gibi siz 
de kolayca seks yapabilirsiniz. Diyabet 
hastası olduğunuzu söylediğinizde 
partnerinizin nasıl tepki vereceği 
konusunda belki endişe duyabilirsiniz. 
Kendisine söylemekten korkmayın. 
Size yakın kimselerin diyabet hastası 
olduğunuzu bilmeleri önemlidir - sadece 
bir gece için bile olsa. Çoğunlukla, bu konu 
hakkında konuşmak istemeyen tek kişinin 
siz olduğunuzu UNUTMAYIN. Diyabet 
hastası olsanız da olmasanız da, iyi seks 
genellikle güvenlik ve güven gerektirir.

Diyabet ve seks hakkında 
tavsiyeler ve bilgiler
• Seks bir fiziksel aktivite şeklidir, bu 

nedenle seks yapmadan önce ve 
muhtemelen sonrasında bir şeyler 
yemeniz iyi olur.

• Seksten önce/sonra yerseniz, bunu 
partnerinizle yapmanız güzel olabilir, 
böylece yalnız yemezsiniz. Küçük bir 
atıştırmalık bile gayet güzel olabilir. 

• Bir insülin pompanız varsa, çıkarın - 
keyfinize bakın - ve 1-1½ saat içinde 
tekrar takın. Pompayı çıkarmazsanız, 
“geçici bazal” işlevini kullanın.

• Zor bulduğunuz veya üzüldüğünüz bir 
şey olursa - belki de diyabetiniz veya 
çılgın bir aşk ilişkisi nedeniyle - bunu 
birisiyle paylaşın. Bir arkadaşınızla, 
hemşirenizle veya doktorunuzla 
konuşun. Destek ve yardım bulmanız 
her zaman mümkündür.

• Çoğu insan hayatının bir noktasında - 
diyabet hastalığı olsun ya da olmasın - 
cinsel sorunlar yaşar. Diyabetli erkekler 
sertleşme zorluğu yaşayabilir ve kızlar 
da ıslanmakta zorlanabilir. Bunun 
nedeni zihinsel veya fiziksel olabilir, 
ancak genellikle diyabetle ilgisi yoktur. 
Arka arkaya birkaç kez meydana 
gelirse, bu konuyu doktorunuzla 
konuşun.

• Doğum kontrolünü unutmayın 

Yatılı okul (ortaokul 
öğrencileri için bağımsız 
yatılı okul)

Evden uzakta yatılı olmak, birçok ergenin 
yapmak istediği bir şeydir. Diyabetin bir 
sorun olması gerekmez, ancak elbette 
ebeveynlerinize ihtiyaç duymadan 
kendinize bakabilmeniz önemlidir.

Diyabet ve yatılı okul hakkında 
tavsiyeler ve bilgiler
• Yatılı okulda kalışınızı planlamaya 

başlar başlamaz, diyabetinizi kendiniz 
yönetmeye çalışın.

• Yatılı okulu ziyaret edin ve diyabetli 
öğrencilerle ilgili deneyimleri olup 
olmadığını sorun.

• Ekstra insülini saklamak için bir 
buzdolabına erişiminiz olduğundan 
emin olun.

• Oda arkadaşlarınıza diyabet hastası 
olduğunuzu söyleyin ve kan şekeriniz 
düşerse nasıl yardımcı olabileceklerini 
anlatın. 

• Yatılı okuldayken diyabetinizle ilgili 
nasıl bir yardım almak istediğinizi 
rehber öğretmeninizle görüşün.

• Öğretmenlere diyabetiniz hakkında 
bilgi verin ve kan şekeriniz düşerse ne 
yapılması gerektiğini anlatın.

• Telefonunuzu üzerinizde bulundurma-
nıza izin verildiğinden emin olun, böy-
lece kan şekerinizi ölçmek ve insülini-
nizi almak için hatırlatmalar alabilir ve 
ebeveynlerinizle/bakım sağlayıcınızla 
kolayca iletişime geçebilirsiniz.

• Yatılı okulda fiziksel olarak çok 
aktifseniz, geceleri kan şekerinizi 
ölçmeniz gerekebilir.

• Diyet yapıp yapmamayı düşünün. 
Birçok ergen yatılı okula gittiğinde 
3-5 kilo alıyor. 

• Yiyeceklerde ne kadar karbonhidrat 
olduğunu nasıl bulacağınıza karar verin. 
Belki de küçük bir tartı getirebilirsiniz.

• Bazı yatılı okullar diyabetli ergenler 
için ekstra destek sunar (örneğin Vejle 
yakınlarındaki Vindinge'deki Skolen for 
Gastronomi, Musik & Design)

Araç sürme ve sürücü belgesi
Kurallara göre, diyabet hastalığınız olsa da 
sürücü belgesi alabilirsiniz. Ancak bilmeniz 
ve yapmanız gereken bazı şeyler vardır:

Diyabet ve sürücü belgesi 
hakkında tavsiyeler ve bilgiler
• Kendi doktorunuzdan alabileceğiniz 

bir sağlık raporunuzun olması gerekir. 
Doktor bunun için sizden bir ücret 
alacaktır. 18 yaşını doldurduğunuzda 
bu masrafın 100. Madde kapsamında 
karşılanması için belediyeye 
başvurabilirsiniz.

• Diyabetinizi tedavi eden doktordan bir 
diyabet raporu almalısınız.

Skole
Bog

XX

0
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18 yaşına geldiniz - şimdi ne 
olacak?
18 yaşına bastığınızda “yapılacaklar 
listenize” yeni görevler eklenecektir. 
Çocuk ve genç yetişkin departmanından 
yetişkin departmanına geçeceksiniz. 
18 yaşına bastığınızda, kamu desteği 
ve tedavi için kurallar biraz değişir. Bu 
nedenle, 18. yaş gününüz yaklaşırken 
kuralları ve haklarınızı öğrenmeniz iyi olur.

Gıda, ulaşım ve 
ilaç yardımı
Diyabet hastalığınız olduğunda, genellikle 
yemek ve ayakta tedavi ziyaretleri için 
ulaşımla ilgili ekstra masraflarınız olur. 
Belediye bunu “ek masraflar” olarak 
adlandırıyor. 18 yaş altında olduğunuz 
sürece, ek masrafların çoğunu aileniz 
karşılayacaktır. 18 yaşına bastığınızda, 
Sosyal Hizmetler Yasasının 100. Maddesi 
kapsamında ek masraflarınızın 
karşılanması için başvurmanız gerekir.

Yetişkinler için, 556 DKK/ay (2020) 
tutarında bir üst sınır vardır. Uygulamada, 
çok az kişi ek harcamalar için yardım 
almaktadır.
 
Ek masraflarınızın karşılanması hakkına 
sahip değilseniz ve belediye bunları 
sizin ödeyemeyeceğinizi tespit ederse, 
örneğin insülin (ilaç ve tedavi) için yardım 
alabilirsiniz. Bu, Varlıklar Yasasının 
82. Maddesi kapsamında bir ihtiyaç 
hesaplamasına dayalı olarak yapılır 

(özellikle mali imkânlarınız kısıtlıysa 
ve tedavi gerekli olup sağlık açısından 
sağlam gerekçelere dayanıyorsa). 

Kural olarak, belediyenin sosyal hizmetler 
görevlisi, 18 yaşına geldiğinizde meydana 
gelen değişiklikler hakkında sizi veya 
ailenizi bilgilendirecektir. Ancak yine de 
kendinizi BU değişikliklere alıştırmanız 
ve ek harcamalarınızın karşılanıp 
karşılanmayacağını öğrenmeniz iyi olur.

Ekipmanlar ücretsizdir
Test şeritleri ve parmak deliciler gibi 
diyabet ekipmanlarının bedeli, 18 yaşında 
olsanız bile belediye tarafından ödenir. 
Belediye ayrıca bir kan şekeri ölçüm 
cihazının maliyetinin % 50'sini de 
karşılamaktadır. Kural olarak, belediye ile 
yaptığınız anlaşma 18 yaşına bastığınızda 
da otomatik olarak devam eder, ancak 
yine de belediyenize danışın.

Bunun yanı sıra, belediyedeki sosyal 
görevlinizin rehberlik sağlamakla yükümlü 
olduğunu unutmayın.

18 yaşınıza basmadan önce bir görüşme 
talep edip, kendi özel durumunuz için 
önemli hususlar hakkında bilgilendirilebilir 
ve bir dönüşüm planını sosyal hizmetler 
görevlinizle beraber oluşturabilirsiniz.

Taşınma
Başka bir belediyeye taşınıyorsanız, 

ek masrafların karşılanması ve insülin 
yardımı için yeni belediyenize başvurun. 
Diyabetinizin sizi taşınmaktan alıkoyması 
için hiçbir neden yoktur. Tanıştığınız 
öğrenci arkadaşlarınıza ve diğer kişilere 

diyabet hastası olduğunuzu ve ihtiyacınız 
olduğunda nasıl yardımcı olabileceklerini 
anlatın.

Kural olarak, taşındığınız belediyeye sosyal 
yardımlar için yeniden başvurmanız gerekir. 
Yardımcı ekipmanlarla ilgili olarak, yeni 
belediyenin sunduğu ürünlerde farklılıklar 
olabileceğini bilmelisiniz.

İş ve eğitim

Kural olarak, eğitiminizi herkesle 
eşit imkânlarla seçebilirsiniz. Hemen 
hemen tüm eğitim kurumlarında özel 
koşullar için başvuruda bulunabilirsiniz, 
örneğin sınavlarda ekstra zamana 
ihtiyacınız varsa. Bununla birlikte, bu 
koşullar için çok önceden başvurunuzu 
yapmanız gerektiğini de unutmayın!

İyi yönetilen diyabet, çalışma kabiliyetinizi 
sınırlayan bir engel olarak görülmez ve herkes 
gibi eğitim yardımı (SU) için başvuruda 
bulunmanız gerekir. Ancak eğer diyabetiniz 
sizi ciddi şekilde engelliyorsa, eğitiminiz 
için belediyeden yardım alabilirsiniz.

Diyabet hastalarının katılamayacağı 
bazı kurslar ve yapamayacağı bazı işler 
vardır. Bunlar arasında pilot, otobüs 
şoförü, tren sürücüsü ve polis memuru 
olmak sayılabilir. Silahlı kuvvetlere de 
katılamazsınız, ancak gönüllü olarak iç 
güvenlik kuvvetleri vb. katılabilirsiniz.

• Sürücü belgesi tanzim ve yenileme 
koşulları

 o Eğer uyanıkken sık sık tekrarlanan 
(yılda bir defadan fazla) ciddi 
derecede düşük kan şekeri 
geçmişiniz varsa, son vakanın 
üstünden üç ay geçene kadar 
sürücü belgesi alamazsınız (veya 
sürücü belgenizi yenileyemezsiniz).

 o Bilinciniz üzerinde bir etki 
oluşmadan önce düşük kan şekeri 
belirtilerini hissedebilecek durumda 
olmalısınız.

 o Hipoglisemi ve araç sürmenin 
risklerini bilmelisiniz.

 o Diyabetinizi tatmin edici bir şekilde 
kontrol edebilmeli ve araç sürmekle 
bağlantılı olarak kişisel bakımınızı 
yapabilmelisiniz (örneğin sürüş 
öncesinde ve sırasında kan şekerini 
ölçmek ve arabada karbonhidratlar 
(dekstroz/meyve suyu/yiyecek) 
bulundurmak).

• Sürücü belgesi almak şunlara bağlıdır:
 o Sağlık durumunuz
 o Hangi sürücü belgesi kategorisini 
istiyorsunuz (iş/yolcu taşımacılığı 
için kategori 2 özel değerlendirme 
gerektirir)

 o Aldığınız tedavi
 o Şiddetli hipoglisemi 

Sürücü belgeleri, en fazla 5 yıllık sınırlı 
bir süre için verilir. Sürücü belgelerini 
polis tanzim eder. Polis sürücü belgesinin 
verilemeyeceğine kanaat getirirse veya 
sadece belirli bir süreliğine verilirse, polis 
kararını doğrudan size bildirecektir. 

Araç sürerken daima: 
1. Araç kullanmadan önce kan şekerinizi 

ölçün.
2. Kolay ulaşabileceğiniz bir yerde 

mutlaka hızlı sindirilen karbonhidratlar 
(dekstroz/meyve suyu) bulundurun.

3. Uzun yol yapıyorsanız (2 saatten uzun) 
kan şekerinizi düzenli olarak ölçün.

Diyabet Derneğinin web sitesinden 
diyabet ve sürücü belgeleri hakkında 
daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Skole
Bog

XX

0

Flytte hjemmefraMad

Araç sürerken
1. Kan şekerinizi ölçün.
2.  Hızlı sindirilen 

karbonhidratları kolayca 
ulaşabileceğiniz bir 
yerde bulundurun.

3.  Uzun yol yapıyorsanız 
(2 saatten uzun) kan 
şekerinizi düzenli 
olarak ölçün.
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18. 
Önemli mesajlar

• Kan şekerinizi günde en az 6-10 kez kontrol edin.
• Hastaysanız, kusuyorsanız, alkol alıyorsanız veya fiziksel olarak çok aktifseniz kan 

şekerinizi daha sık ölçün.
• Kan şekeriniz tercihen 4 ila 8 mmol/litre aralığında olmalıdır (ama spordan önce 

ve hastalık durumunda 6 ila 10 aralığında olabilir).
• Yemek yerken “çak bi beşlik” olayını unutmayın: 

• Kan şekeriniz düşükse (4 mmol/litreden az): Karbonhidrat için veya yiyin (örneğin 
bir kutu meyve suyu veya 1-3 parça dekstroz) 

• Kan şekeriniz yüksekse: Fazladan insülin alın. Art arda iki ölçümde kan şekeriniz 
15 mmol/litrenin üzerindeyse ketonlar ölçülmelidir. 

• Ketonlar: Bu değer 1,5 mmol/litrenin üzerindeyse, departmanınızla iletişime geçin.
• Kan şekeri sensörünüz varsa, her hafta kan şekeri grafiklerinizi okuyun ve gerekirse 

insülin dozunu ayarlayın.
• Hedefte geçirilen zaman (kan şekeri 4 ila 10 mmol/litre aralığında olduğunda) 

tercihen %70'in üzerinde olmalıdır, ancak kan şekeri değerleri 4 mmol/litrenin 
altındaysa %5'i geçemez.

• Uzun vadeli kan şekerinin (HbA1c) hedefi 48 mmol/moldur. 
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19. 
Kişisel tedavi 
planı

Kişisel tedavi planı

Adım:

Bugün (tarih):

1. Kan şekerimi her gün en az 6-10 
kez kontrol etmem gerektiğini 
unutmamam gerekiyor (geçerli 
olanların tümünü işaretleyin):
 o Kahvaltıdan önce
 o Brunch’tan önce
 o Öğle yemeğinden önce
 o Öğleden sonra ara öğünden önce
 o Tek ayak üzerinde zıpladığımda
 o Akşam yemeğinden önce
 o Yatağa girmeden önce

2. Kan şekerimi şu durumlarda 
da kontrol etmeyi unutmamam 
gerekiyor (geçerli olanların tümünü 
işaretleyin):
 o Kendimi kötü hissediyorsam ve 
kan şekerimin düşük veya yüksek 
olduğunu hissediyorsam

 o Spor yapmadan önce ve sonra (futbol, 
koşu, dans vb.)

 o Geceleri - arada bir ve özellikle gün 
içinde çok aktif olmuşsam

 o Hastaysam, örneğin ateşim varsa 
veya kusuyorsam

3. Kan şekerim tercihen şu aralıkta 
olmalıdır (rakamları yazın):
 mmol/litre

Spor yapmadan önce kan şekerim biraz 
daha yüksek olmalıdır (6 ila 10 aralığında).

4. Meyve suyu, dekstroz ve diğer 
karbonhidratlar kan şekerimi (X ile 
işaretleyin)
o  yükseltir (kan şekeriniz düşükse bir 

şeyler yemeyi veya içmeyi unutmayın)
o düşürür

5. İnsülin kan şekerimi (işaretleyin)
 o yükseltir
 o düşürür (kan şekeriniz yüksekse 
insülin almayı unutmayın)

6. Bir şeyler yemem ya da içmem 
gerektiğinde şunları unutmamalıyım 
(3 tanesini işaretleyin):
 o Kan şekerimi kontrol etmek
 o En iyi arkadaşımı aramak
 o İçinde ne kadar karbonhidrat 
olduğunu bulmak ve bunu pompaya 
girmek (eğer pompam varsa)

 o İnsülin almak 

7. Bir birim insülin kan şekerimi 
yaklaşık
  mmol/litre düşürüyor (insülin 
duyarlılığı)

8. Yemekle birlikte aldığım her birim 
insülin için şunlara ihtiyacım var  
   gram karbonhidrat 

(karbonhidrat-insülin oranı)

9. Her hafta sensörümü ve/
veya pompamı okuyarak kan 
şekerimin durumunu kontrol etmeyi 
unutmamalıyım.

10. Kan şekerimin tercihen 4 ile 
10 mmol/litre arasında olması 
gereken oran  %

11. Hastanede ölçülen uzun süreli 
kan şekerim (HbA1c) tercihen şu 
rakamdan düşük olmalıdır:  
 mmol/mol
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20. 
İnsülin pompaları 
ve sensörler
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