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Determine the Health-Promoting Lifestyle in Patients With Type 2 
Diabetes.

Tip 2 Diyabet Hastalarının Sağlığı Geliştirici Davranışlarının 
Değerlendirilmesi

ARAŞTIRMA / Research Articles

Esin KAVURAN1 , Esra YILDIZ2

ABSTRACTÖZ
The aim of the this study was to determine the health-promoting 
lifestyle in patients with type 2 diabetes.The data were collected  
between October 2017-February 2018.The Type 2 Diabetes and He-
alth Promotion Scale (T2DHPS) and a demographic questionnaire 
were administered to 295 participants with type 2 diabetes who had 
follow up appointments in the diabetic polyclinics of the three major 
hospitals in Erzurum  were chosen without probability. The partici-
pants of the study were older than 18 years, diagnosed with diabetes 
at least 1 year previously, not pregnant, and were able to understand 
Turkish.  The data were collected through the face-to-face inter-
view method. The software SPSS 12.0 were used to assess the data. 
Descriptive statistics, Cronbach Alpha, independent sample t test, 
one way ANOVA, MannWhitney U test and Kruskal Wallis test were 
used in the assess of the data.In the study, 58.2% of the participants 
were female and 30.5% were not educated at all and 42.6% were in 
education level at primary school level. The mean age was 58.35 
± 13.30 and the duration of diabetes diagnosis was 10.39 ± 8.22. 
The difference between the groups was found to be statistically sig-
nificant when physical activity, risk reduction, stress management, 
health responsibilities and healthy diet subscales were compared 
with the total  score averages. when the mean scores of enjoyment 
subscale scores of the scale were compared, the difference between 
the groups was statistically insignificant

Bu araştırma tip 2 diyabetli hastaların sağlığı geliştirici davranış-
larının değerlendirilmesi amacı ile Ekim 2017-Şubat 2018  tarihleri 
arasında yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Erzurum’da 3 büyük 
hastanenin diyabet polikliniklerinde takip edilen ve olasılıksız ola-
rak seçilen 18 yaşından büyük, en az 1 yıldır diyabet tanısı olan, 
gebe olmayan, psikiyatrik sorunu olmayan ve Türkçe anlayabilen 
249 Tip 2 Diyabetli hasta oluşturmuştur. Veriler yüz yüze görüşme 
yöntemi ile görüşme Formu ve Tip 2 Diyabet Hastalarının Sağlığı 
Geliştirici Davranışları Ölçeği ile toplanmıştır. Veriler SPSS 12.0 
paket programında analiz edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesin-
de tanımlayıcı istatistikler, Cronbach Alpha, bağımsız örneklemde t 
testi, tek yönlü ANOVA kullanılmıştır.  Çalışmaya katılan Tip 2 Di-
yabetli hastaların %58.2’si kadın ve hiç eğitim almayanlar %30.5 
iken ilkokul düzeyinde eğitim seviyesine sahip olanlar %42.6 olarak 
çoğunluktadır. Yaş ortalaması 58.35±13.30, diyabet tanısı konma sü-
releri 10.39±8.22’dir. Fiziksel aktivite, risk azaltma, stres yönetimi, 
sağlık sorumluluğu ve sağlıklı diyet alt boyutları ile toplam puan or-
talamaları karşılaştırıldığında gruplar arasındaki farkın istatistiksel 
olarak anlamlı olduğu saptanmıştır. Ölçeğin yaşamdan zevk alma 
alt boyut puan ortalamaları karşılaştırıldığında gruplar arasındaki 
fark istatistiksel olarak anlamsızdır.
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GİRİŞ
Günümüzde sağlığı koruma ve geliştirme üzerine 
odaklanan sağlık anlayışı ile ilgili  yapılan birçok 
çalışma, yıllık mortalitenin yaklaşık %50’sinin 
bireylerin sağlıksız yaşam biçimi davranışları ile 
ilişkili olduğunu belirtmiştir (1,2). Sağlıklı yaşam 
biçimi, bireylerin sağlıklarını etkileyebilecek bü-

tün davranışları kontrol etmesi ve günlük aktivite-
lerini planlamada sağlık durumlarına uygun olanı 
seçerek düzenlemesi biçiminde tanımlanmaktadır 
(3). 

Sağlığı geliştirme ise, bireyin sağlığını koruyup, 
geliştireceğine inandığı ve hastalıkları önleme-
ye yardımcı olacak her türlü tutum ve davranışı 
içeren, bireylerin kendi sağlıkları üzerinde kont-
rollerini artırmayı ve geliştirmeyi sağlayan bir sü-
reçtir. Bireylere olumlu sağlık davranışı kazandır-
mak için, bireyin bir davranışı yapıp yapmadığı 
ve etkileyen faktörlerin tanınması gerekmektedir 
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(4-6) Nola Pender tarafından geliştirilen sağlığı 
geliştirme modeli, sadece herhangi bir hastalık 
veya bozukluğu önlemeye yönelik olmayıp, aynı 
zamanda sağlığın geliştirilmesini, bireyin genel 
sağlık ve iyilik durumunu iyileştirmesini amaçla-
maktadır (7). Sağlığın geliştirilmesi, sadece has-
talıkların önlemesi ile ilgili değildir aynı zamanda 
sağlığın geliştirilmesi bireyin uzun  ve yüksek ka-
liteli bir hayat için sergilediği davranışları niteler 
(8). 

Dünyada sıklığı artan ve ölümlere sebep olan di-
yabet, insülin hormonun yeterli miktarda salgıla-
namaması ya da etkili bir şekilde kullanılamama-
sı durumunda, hastada fizyolojik semptomların 
yanı sıra psikolojik, emosyonel ve sosyal sorun-
ların gelişmesine neden olan kronik bir hastalık-
tır(9,10). 2014 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) veri-
lerine göre dünyada 422 milyon yetişkinin (%8.5) 
diyabet tanısı aldığı tahmin edilmektedir. Bu oran 
Türkiye için %13.7 olarak belirtilmektedir(11). 
Diyabette ortaya çıkan komplikasyonların önle-
nebilmesi için; bireyin beslenme şekli ve fiziksel 
aktivitesini diyabete göre düzenlemesi, ilaç teda-
visini doğru uygulaması ve kendi kendini izleme-
si beklenmektedir(12).

Tip 2 diyabetli hastalar, sağlıklı yaşam tarzı dav-
ranışlarını benimseyerek diyabetin neden ola-
cağı komplikasyonlardan uzak kalacak, yaşam 
kaliteleri artacak ve yaşam süreleri uzayacaktır. 
Bütün dünya da olduğu gibi Türkiye’de de Tip 
2 diyabet görülme oranı artar durumda olduğuna 
için Tip 2 diyabetli bireylerin sağlığı geliştirme 
davranışlarının değerlendirilmesi gereklidir(13). 
Hemşire, diyabet hizmetlerinin sunumunda, diya-
betli bireylerde sağlığı geliştirme ve yaşam kali-
tesini arttırma da önemli bir yere sahiptir. Sağlı-
ğın geliştirilmesi, bireyin uzun süreli ve yüksek 
standartlı bir hayat için sergilediği davranışları 
niteler. Bireye ve ailesine bütüncül bir yaklaşımla 
terapötik etkileşime giren hemşire, hem bireyde 
sağlıklı yaşam hissini uyandırarak kişinin enerji-
sini yükseltir hem de bireyi sosyal problemlerden 
uzaklaştırmış olur. Bu çalışma; Tip 2 Diyabetli 
hastalarının sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını 
değerlendirmek amacı ile yapıldı.

MATERYAL VE METHOD
Tanımlayıcı tipte planlanan araştırmanın evrenini 
Erzurum’da 3 büyük hastanenin diyabet polikli-
niklerinde takip edilen ve olasılıksız olarak seçi-
len 249,  tip 2 diyabetli oluşturdu. Çalışmaya 18 
yaşından büyük en az 1 yıldır diyabet tanısı olan,  
gebe olmayan, psikiyatrik sorunu olmayan ve 
Türkçe anlayabilen diyabetliler alındı ve veriler 
Ekim 2017- Şubat 2018 tarihleri arasında toplan-
dı. Veriler yüz yüze görüşme yöntemi ile toplandı. 
Verilerin toplanması ortalama 15-20 dakika sür-
dü.

Veri Toplama Araçları 
Çalışmada veri toplama aracı olarak “ Görüşme 
Formu” ve “Tip 2 Diyabet Ve Sağlığı Geliştirme 
Ölçeği (T2DSGÖ)” kullanılmıştır. 

Görüşme Formu; araştırmacılar tarafından hazır-
lanmış olup, bu form diyabetlilerin sosyo-demog-
rafik özellikleri (yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi ve 
medeni hali), ile ilgili sorulardan oluşmaktadır. 

Tip 2 Diyabet ve Sağlığı Geliştirme Ölçeği 
(T2DSGÖ): Chen ve arkadaşları (2013) tarafın-
dan geliştirilen Tip 2 diyabet ve sağlığı geliştirme 
ölçeği (T2DSGÖ) diyabet hastalarının diyabetik 
kontrolünün belirleyicilerini değerlendirmede 
kullanılan bir ölçme aracıdır (14). Ölçeğin ge-
çerlilik güvenirlilik çalışması Yıldız ve Kavuran 
tarafından yapılmıştır. Bu ölçek primer sağlık ba-
kım alanlarındaki tip 2 diyabetli hastaların sağlık-
lı ya da sağlıksız yaşam tarzlarının değerlendiril-
mesini sağlayan bir araçtır. Ölçek 28 maddeden 
ve 6 alt boyuttan oluşmaktadır. Bunlar;  fiziksel 
aktivite (1-7), risk azaltma davranışı (8-14), stres 
yönetimi (15-19), hayattan zevk alma (20-22), 
sağlık sorumluluğu (23-25) ve sağlıklı beslenme-
dir (26-28). Ölçeğin derecelendirmesi 5’li likert 
tipte olup, asla 1, nadiren 2, bazen 3, genellikle 4, 
her zaman 5 puanlanmaktadır. Ölçeğin Cronbach 
alfa güvenirlik katsayısı toplam ölçek için 0.89 
olup, altı alt faktörler için 0.63 -0.86. arasında 
değişim göstermektedir. Ölçekten alınan puanın 
artması, bireyin sağlığını geliştirme için sağlıklı 
yaşam tarzını, puanın azalması ise sağlıksız ya-
şam tarzını  göstermektedir 
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Verilerin Değerlendirilmesi ve Analizler 
Veriler SPSS 12.0 paket programında analiz edil-
miştir. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı 
istatistikler (frekans, yüzde dağılımı, ortalama 
±standart sapma), Cronbach Alpha, bağımsız ör-
neklemde t testi, tek yönlü ANOVA, MannWhit-
ney U testi ve Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. 
Veriler %5 yanılma düzeyinde, p<0.05 değeri is-
tatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Araştırma Sınırlılıkları:  Araştırmanın Erzurum 
ili olmak üzere tek bir bölgede üç hastanede 
yapılmış olması ve çalışmaya dahil edilen Tip 2 
diyabetli hastaların yaş aralığının geniş olması bu 
çalışmanın sınırlılığı olarak söylenebilir. 

Etik Konular 
Çalışmanın etik ilkelere uygunluğu Erzurum 
Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Etik Kuru-
lu tarafından değerlendirilmiş ve etik onam alın-
mıştır. Çalışmanın yürütülebilmesi için ilgili ku-
rumların yöneticilerinden yazılı izin alındı. Veri 
toplama aşamasında, diyabetlilerden sözlü onam 
alınmış, çalışmaya katılmayı kabul eden hasta-
ların soruları yanıtlanmıştır.

BULGULAR 
Tip 2 Diyabetli hastalarının sağlıklı yaşam biçimi 
davranışlarını değerlendirmek amacı ile yapılan 
bu çalışmada;  katılımcıların %58.2’si kadındı 
ve hiç eğitim almayanlar (%30.5) ve ilkokul dü-
zeyinde eğitim seviyesine sahip olanlar(%42.6) 
çoğunluktaydı. Yaş ortalamasının 58.35±13.30, 
diyabet tanısı konma sürelerinin de  10.39±8.22 
olduğu görülmektedir.

Çalışmaya katılan Tip 2 diyabetli hastaların eği-
tim durumlar ve cinsiyetleri ile Tip 2 Diyabet ve 
Sağlığı Geliştirme Ölçeği (T2DSGÖ)  alt boyutla-
rı toplan puanlarının karşılaştırılması Tablo 2’ de 
verilmiştir. 

Ölçek alt boyutlar ile eğitim durumu karşılaştırıl-
dığında  fiziksel aktivite alt boyutunda lise me-
zunu olanlar en yüsek puanı alırken (18.91±6.43) 
eğitimi olmayanlar ise en düşük puanı almıştır 
(13.14±7.05);  risk azaltma alt boyutunda, üni-
versite mezunları  24.82±4.75 puan alarak en 

yüksek puanı almıştır ve eğitimi olmayanlar ise 
18.34±4.28 olarak en düşük puanı almıştır.  Stres 
yönetimi alt boyutunda üniversite mezunları 
24.82±4.75 alırken katılımcılardan eğitimi olma-
yanlar 13.74±3.40 puan almıştır. Yaşamdan zevk 
alma alt boyutunda lise mezunları 11.17±2.42 
puan ile en düşük puanı alan grup olurken ve  
11.53±2.08 puan ile ilkokul mezunları en yüksek 
puanı almıştır. Üniversite mezunları 8.11±3.15 
puan ile sağlık sorumluluğu alma alt boyutunda 
en düşük puanı almıştır, orta okul mezunları ise 
10.14±3.28 puan alarak bu alt boyuttaki en yük-
sek  puanı alan gruptur. Sağlıklı diyet alt boyu-
tuna baktığımızda ise lise mezunları 11.86±3.44 
puan alarak en yüksek puan ve ilkokul mezunları 
9.84±3.33 puan alarak en düşük puanı almıştır.

Tablo 1. Katılımcıların cinsiyet, eğitim durumu, 
yaş ve diyabet süreleri, (Erzurum-2017-2018)
 n %

Cinsiyet
Kadın 145 58.2
Erkek 104 41.8
Total 249 100.0

Eğitim

Eğitimi Yok 76 30.5
İlkokul 106 42.6
Ortaokul 27 10.8
Lise 23 9.2
Üniversite 17 6.8
Total 249 100.0

 Min.-Max X ± SD
Yaş 18.00-88.00 58.35±13.30
Diyabet Süresi 1.00-41.00 10.39±8.22

SD: Standart Deviation

Fiziksel aktivite, risk azaltma, stres yönetimi, 
sağlık sorumluluğu ve sağlıklı diyet alt boyutla-
rı ile toplam puan ortalamaları karşılaştırıldığın-
da gruplar arasındaki farkın istatistiksel olarak 
anlamlı olduğu saptanmıştır. Ölçeğin yaşamdan 
zevk alma alt boyut puan ortalamaları karşılaş-
tırıldığında gruplar arasındaki fark istatistiksel 
olarak anlamsızdır. Yapılan LSD ileri analizi ile 
eğitimi olmayan hastaların fiziksel aktivite, risk 
azaltma, sağlık sorumluluğu ve sağlıklı beslenme 
puan ortalamalarının diğer eğitim grupları arasın
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Tablo 2. Diyabetli Hastaların Eğitim Durumu ve Cinsiyetine Göre T2DSGÖ Puan Ortalamaları, 
(Erzurum-2017-2018)

Fiziksel 
aktivite

Risk 
Azaltma

Stres 
Yönetimi

Yaşamdan Zevk 
Alma

Sağlık 
Sorumluluğu

Sağlıklı 
Diyet Toplam

Eğitim durumu

Eğitimi yok 13.14±7.05 18.34±4.28 13.74±3.40 11.40±1.90 8.38±3.52 9.84±3.33 75.86±15.30

İlkokul 16.42±7.99 22.53±4.99 15.38±3.54 11.53±2.08 9.83±3.18 10.92±2.86 86.65±16.45
Ortaokul 18.74±7.99 22.51±4.38 17.59±3.82 11.44±2.87 10.14±3.28 11.77±2.73 92.22±16.87
Lise 18.91±6.43 22.78±5.18 17.73±3.63 11.17±2.42 10.00±3.55 11.86±3.44 91.47±17.04
Üniversite 17.52±6.29 24.82±4.75 18.00±3.46 11.52±2.85 8.11±3.15 9.94±3.34 89.94±14.14

p<.0001 p<.0001 p<.0001 p>.05 p<.05 p<.05 p<.0001
Cinsiyet
Kadın 14.73±7.41 21.18±5.01 15.01±3.75 11.44±2.06 9.43±3.34 10.64±3.01 82.46±16.82
Erkek 17.65±7.82 21.91±5.33 16.29±3.83 11.46±2.41 9.18±3.51 10.59±3.35 87.02±17.66

p<.001 p>.05 p<.05 p>.05 p>.05 p>.05 p<.05

da farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu sap-
tanmıştır. Stres yönetimi alt boyutunda gruplar 
arasındaki farkın hiç eğim almayanlar ile ilkokul 
mezunlarından kaynaklandığı saptanmıştır. Top-
lam puan ortalamalarında da yine gruplar arasın-
daki farkın hiç eğitim almayanlardan kaynaklan-
dığı saptanmıştır. Ölçek alt boyutlar ile cinsiyet 
karşılaştırıldığında erkeklerin fiziksel aktivite, 
risk azaltma, stres yönetimi ve sağlık sorumlulu-
ğu lat boyutlarında kadınlara oranla daha yüksek 
puan aldığı belirlenmiştir. 

TARTIŞMA
Sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının mortalite ve 
morbidite yanında, yaşam kalitesi üzerine olum-
lu etkilerde bulunmaktadır (15). Dünya Sağlık 
Örgütü bireylerin sağlık kalitelerinin %60’ının 
davranış ve yaşam tarzına bağlı olduğuna işaret 
etmektedir (16).

Diyabet, yaşam boyu devam eden kronik bir has-
talık olması sebebiyle, bireyin hastalığa uyumu 
için pek çok etkenle baş etmesi gerekmektedir. Bu 
etmenlerle baş etmede, hastanın diyabete uyum 
yönetiminde sağlıklı yaşam biçimi davranışları-
nın etkili olduğu bilinmektedir(17).

Tip 2 diyabet hastalarının sağlığı geliştirici davra-
nışlarını belirlemek için yaptığımız bu çalışmada, 
eğitim durumunun yaşamdan zevk alma hariç di-
ğer alt boyutlarda ve ölçek toplam puan ortala-
malarında istatstiksel olarak fark oluşturduğu ve 

gruplar arasında en düşük puanın eğitimi olma-
yanlarda olduğu saptandı. 

Fiziksel aktivite alt boyutunun cinsiyetten etki-
lendiği ve kadın cinsiyette daha düşük puan orta-
laması olduğu saptandı. Nelson ve arkadaşlarının 
ABD’de yaptıkları çalışmalarında kadın cinsiye-
tin ve eğitim seviyesi lisenin altında olan diyabet-
lilerin egzersiz yapma davranışlarının daha düşük 
olduğunu saptamışlardır(18). Saffari ve arkadaş-
larının İran’da T2DSGÖ’ni kullanarak yaptıkla-
rı çalışmalarında fiziksel aktivite alt boyut puan 
ortalamalarının erkek cinsiyette daha yüksek ol-
duğunu saptamışlardır (19). Bu bulgu bizim çalış-
mamızın bulgusunu destekler niteliktedir. Ancak 
aynı çalışmada eğitim seviyesinin fiziksel aktivite 
alt boyutuna etki etmediğini saptamıştır. Gale ve 
Gillespie kadınların diyabete daha yatkın olduk-
larını vurgulamış olmalarına rağmen, kadınların 
sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını benimseme-
leri ile aradaki farkın azaldığı vurgulanmıştır(20). 
Bizim sonuçlarımız araştırmamızın yapıldığı ilde 
henüz kadınların sağlıklı yaşam biçimi davranış-
larını geliştiremediklerini söyleyebiliriz. Fiziksel 
aktivite kadınlarda daha düşüktür. Risk alma alt 
boyut puan ortalamalarının cinsiyetten etkilen-
mediği, ancak eğitim durumundan etkilendiği 
saptandı. Eğitimi olmayan bireylerin risk azaltma 
puan ortalamaları daha düşüktü. Saffari ve arka-
daşları yapmış oldukları çalışmada da cinsiyetin 
risk azaltma puanlarına etki etmediği, eğitim se-
viyesinin düşük olmasının puanlara etki ettiğini 
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belirlemişlerdir. Bu bulgu bizim çalışmamızın 
bulgusunu destekler niteliktedir(19). Stres yöneti-
mi alt boyutuna hem cinsiyetin hem eğitim duru-
munun etki ettiği saptandı. Saffari ve arkadaşları 
çalışmalarında cinsiyetin stres yönetimi puan or-
talamalarına etki etmediği ancak eğitim durumu-
nu düşük olan diyabetli hastaların stres yönetimi 
puan ortalamalarının düşük olduğunu saptamış-
lardır. Bu bulgu bizim araştırmamızı destekler 
niteliktedir. Zhang ve arkadaşları yaptıkları çalış-
malarında cinsiyetin ve eğitim durumunun diya-
betli hastaların stresle baş etme stillerinde etkili 
olmadığını saptamışlar (21). Bizim çalışmamızda 
kadın cinsiyetin stres yönetiminde erkek cinsiyete 
göre daha başarısız olduğunu düşündürmektedir. 
Yaşamdan zevk alma alt boyutunda eğitim du-
rumu ve cinsiyetin fark oluşturmadığı saptandı. 
Saffari ve arkadaşları çalışmalarında cinsiyetin 
yaşamdan zevk alma alt boyutuna etki etmediğini 
saptamışlar. Ancak eğitim düzeyi düşük olan di-
yabetli hastaların yaşamdan zevk alma puan orta-
lamalarının daha düşük olduğunu saptamışlardır. 
Al-Aboudi ve arkadaşları diyabetli g-hastaların 
yaşam kalitelerini değerlendirdikleri çalışmala-
rında cinsiyetin yaşam kalitesine etki etmediği 
sonucuna ulaşmışlardır. Bu sonuç bu çalışmanın 
bulgusunu destekler niteliktedir. Ancak çalışma-
larında eğitimin yaşam kalitesine etki ettiği sonu-
cuna ulaşmışlardır (22).

Sağlık sorumluluğu alt boyutunda eğitimi olma-
yan diyabetli hastaların puan ortalamalarının dü-
şük olduğu ve gruplar arasındaki farkın istatistik-
sel olarak anlamlı olduğu ancak cinsiyetin istatis-
tiksel olarak fark oluşturmadığı saptandı. Saffari 
ve arkadaşları cinsiyetin yaşamdan sağlık sorum-
luluğu alt boyutunda etkili olmadığını saptamış-
tır. Ancak düşük eğitim düzeyinin yaşamdan zevk 
alma alt boyutunda etkili olduğu saptanmıştır.

Sağlıklı diyet alt boyutunda cinsiyetin puan orta-
lamalarına etki etmediği ancak eğitimi olmayan 
hastaların puanlarının daha düşük olduğu saptan-
dı. Saffari ve arkadaşları eğitimin ve cinsiyetin 
sağlıklı diyet alt boyutu üzerine etkili olmadığı 
sonucuna ulaşmışlardır (19). 

Ölçeğin toplam puanları incelendiğinde ise eğitim 
durumu düşük ve kadın cinsiyetin puan ortalama-
larının daha düşük olduğu saptandı. Bu bulgular 
diyabetli hastalarda sağlığı geliştirme için düşük 
eğitimli ve kadınların hedef kitle oluşturduğunu 
düşündürmektedir. Softa ve arkadaşlarının yaşlı 
bireylerde sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını 
değerlendirdikleri çalışmalarında cinsiyet ve eği-
tim durumunun sağlıklı yaşam biçimi davranışla-
rına etki ettiğini saptamışlar. Bu bulgu bu çalış-
manın bulgusunu destekler niteliktedir.

Yapılan korelasyon analizinde yaş ve diyabet sü-
resinin T2DSGÖ puan ortalamaları arasında ne-
gatif yönde ilişki saptanmıştır. Bu bulgu yaş ve 
hastalık süresi arttıkça sağlığı geliştirici davranış-
ların azaldığını ifade etmektedir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER
 Tip 2 diyabet, yaşam süren kronik hastalıklardan 
biri olması nedeniyle, bireyin hastalığa uyumu 
için birçok etkenle baş etmesi gerekmektedir ve 
bu baş etme sürecinde özellikle hastanın, sağlıklı 
yaşam biçimi davranışlarının hastanın diyabete 
uyum yönetiminde etkili olduğu bilinmektedir. 
Tip 2 diyabetli bireylerin diyet, tedavi, stres ve 
egzersiz uyumunu içeren sağlıklı yaşam tarzına 
kavuşmasında etkili olacak bakım ve eğitimin 
verilmesinin olumlu etkileri olacağı düşünülmek-
tedir. 

Çalışmamızda elde ettiğimiz bulgular ışığında 
diyabetli hastaların sağlığı geliştirici davranışla-
rının cinsiyet ve eğitim ile ilişki olduğu saptandı. 
Eğitimi olmayan ve kadın cinsiyetteki diyabetli 
hastaların sağlığı geliştirici davranışlar için has-
sas konumda olduğu ve diyabetli hastaların sağ-
lığı geliştirici eğitim programlarına ihtiyaç vardır. 
Ayrıca alana ilişkin randomize kontrollü çalışma-
ların yapılmasının da kanıt oluşturma açısından 
mesleğimize ve kanıt tabanlı bakım alanımıza 
katkı verecektir. 
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