
REHBERI 
diyabetli göçmenler için 

Diyabet yıl çağrısı



Gӧçmenler ve eǧitim seviyesi düșük olan kișiler için uygun olan diyabet bakımı almak zor oluyor. Bunun nedeni 
ise verilen hizmet ve malzemeler kișilerin yașam tarzı (kültürel olarak ) ve eǧitim seviyelerini yeterince dikkate 
alınmamasından kaynaklanıyor.

NDF’in hedefi hassas olan bu gruba ve onların danıșmanlarına verilebilinecek olan destek ve hizmetleri seviyelerine 
gӧre deǧiștirmektir. Bu nedenle Rotterdam’da bulunan Voorlichters gezondheid ile birlikte yapılan çalıșma 
sonucu ‘Diyabetli gӧçmenler ile yıllık gӧrüșmeler’rehberi geliștirilmiștir. Bu rehber hizmet verenlerin batılı olmayan 
gӧçmenler ile yapılacak olan gӧrüșmelerde yardımcı olacaǧını düșünüyoruz. Sonuçta yapılacak iyi bir ӧn gӧrüșme 
verilecek hizmet için bir bașlangıçtır.

Rehberde bulunan sorular açık ve basit olup danıșmanların gӧrüșme odalarında rahatlıkla sorulabilir. Sorular 
tansiyon, hipoglisemi , komplikasyonlar vb olarak bilinen tıbbi saǧlık faktӧrler ile baǧlantısı vardır. Ayrıca , sosyal, 
kișisel faktӧrlerinde tedavinin bașarısını büyük ӧlçüde etkilediǧi gӧrünmektedir. Hastanın sosyal baǧlamı ile ilgili 
sorular, șeker hastalıǧı ile yașama üzerine etkisi olduǧu dolayısıyla da bu rehberde yer almaktadır. Ӧrneǧin yașam 
kalitesi, hastalık algısı ve yașam tarzı kültürel yӧnlerı olmak üzere odaklanmıștir. 

Rehber NDF Kișisellaștirilmiș Diyebet Bakımı çaǧrı modeline dayanmakta olupdoktor, POH ve diyabetli kișinin 
hayatının karmașık baǧlamında hakkını vermek içindir. Burada alıșılmıș yıllık denetlemede esas odaklanma tıbbi 
olup, diyabet yıllık gӧrüșmenin hedefine daha entegre bir yaklașımdır. Konușma modeli bu nedenle 4 adımlı bir 
yaklașım sunuyor: modelin temelinde sunulan saǧlıkla ilgili ve kișisel faktӧrler bӧlümünde  terapist ve hasta ilk 
olarak hastanın kișisel baǧlamını gӧrüșür. Daha sonra hedefler belirlenir ve daha sonra anlașmalar yapılır ӧrneǧin 
destek için. Daha fazla bilgi www.expeditieduurzamezorg.nl bulunabilir.

Not:  Bu rehber katı (kuralcı) bir liste degildir doktor ve hastası tarafından 
bütünüyle ișaretlenmesine gerek yoktur, danıșmanlar durumlarına uygun 
olan kısımları seçebilirler. Hastaya soruların yorumunu destekleyen pratik 
malzemeler için www.diversiteitindiabetes.nl web sitesini kontrol edin.

Tanıtım

Hasta ile șeker hastalıǧının yașamı etkileyen 
faktӧr çeșitleri gӧrüșülür.

Bu belgede sӧz konusu olan faktӧrleri 
sorgulama yapmak için ӧneriler bulacaksınız.

Hasta ile birlikte gelecekte istediǧi hedeflere 
odaklanma belirlenir.

Sonuç olarak hastanın hangi çeșit saǧlık 
hedefleri ve kișisel hedefleri ulașmaya 
çalıșacaǧını belirlemektir.

Hasta ile birlikte çalıșarak istenilen hedeflere 
ulașabilmek için bir strateji geliștirmek.

Bu basmakta hedefleri sonuçlamaya çalıșmak  
için ugraș gӧstermek. Hangi hedefler bu 
kapsama girer. Avantaj ve dezavantaj ları 
nelerdir ve hasta için nasıl bir sonuç olur. 
Hangi hedef ӧnceliklidir.

Profesyonel destek ile ( hekim, paramedik, 
eczacılar aracıǧıyla) hastayla yapacaǧınız 
analaș malar strajenin daha bașarılı bir șekilde 
uygulanmasını saǧlar.

Bu adım için ӧnemli hususlar: hasta kendisi 
ne yapabilir?Çevresinden gelen yardımlar ne 
çeșittir. Profesyonel desteǧe ihtiyacı varmı, 
kimler tarfından ve ne zaman?

BASAMAK 1: FAKTӦRLER BASAMAK 2: HEDEFLER

BASAMAK 3: SEÇİM BASAMAK 4: ANLAȘMALAR
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Tedavi odasinda konușmaya bașlamadan ӧnce hastaya soruların neden sorulduǧunu açıklamayı tavsiye ederiz. 
Ӧrneǧin, neden aile büyüklerinin doǧum yerlerinin ӧǧrenmenin yararlı olduǧunu.  Sorular hasta hakkında doǧru 
bilgileri almak ve iyi bir șekilde șeker hastalıǧı sürecinde destek vermek içindir. 

Hastanın hazırlanması
Hastalarınızın Yıllık Diyabet gӧrüșmelerine katılmadan ӧnce sizler ile konușmayı istedikleri konular hakkında 
düșünmelerini istiyormusunuz ,așagıdaki soruları vermeyi yada gӧndermeyi düșünebilirsinizDit zijn voorbeeldvragen 
die de patiënt kan gebruiken om zich voor te bereiden:
• Hangi konuları danıșmanınız ile gӧrüșmek istersiniz, ne hakkında konușmak istiyorsunuz?
• Șeker hastalıǧınız ile ilgili deǧiștirmek istedkleriniz varmı, saǧlık yada danıșmanınız ile olan randevüleriniz gibi?
• Deǧiștermek istedikleriniz olursa bunları nasıl yapardınız?
• Hangi çeșit ve kimin yardımına ihtiyacınız var?

www.3goedevragen.nl den gӧnderilme  diǧer ӧrnek sorular  
1. Olanaklarım nelerdir?
2. Bu olanakların avantajları ve dezavantajları neledir?
3. Benim durumumda bu ne anlama gelir?

web sitesinde www.diversiteitindiabetes.nl
 üzerinde hastaya sorulan soruların açıklamalarını 

destekleyen praktik malzemeler bulacaksınız.

Diyabet yıl konușma yӧntemi
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- Șikayetiniz  nedir? Rahatsızlıklarınız nedir? 
- Son haftalarda bu belirtiler ne sıklıkla oldu?
- Ne zaman bu belirtilerden rahatsız oluyorsunuz; sabahları, ӧǧlenleri 

veya akșamları?
 - kan șekeri düșük  ise ne olur? Düșük  kanșekeri  yani  hipo’nun 

belirtileri nelerdir? 

gӧrüșme odalarinda diyabet hakkında konușmak
SAĞLIK İLGILI FAKTÖRLER

Glukoz regülasyonu 

Șeker hastasısınız , amma aynı zamanda komplikasyonunuz var  
mı, ӧrneǧin ayaklarınız dan șikayetci misiniz, yorgun gӧzler ve buna 
benzeleri ( hangi komlikasyonlar)? 
- Rahatsızlıǧınız nereden? Ve bunu nasıl buluyorsunuz?
- Șikayetleriniz nerede ve ne zaman oluyor?
- Șeker hastalıǧının rizikolarını biliyormusunuz?

- Ailenizde  șeker hastası olan varmı ? evet ise , kimlerde? 
- Aileninzde kalp- ve damarhastalıǧı  olan varmı? Ӧrneǧin aile de 

babanız veya büyükanneniz kalbinden rahatsızmı?
- Yüksek kan șeker  deǧeri,yüksek tansiyon  ve kolestrol yüksek ise 

saǧlıǧınıza ne olabileceǧini biliyormusunuz?

Komplikasyonlar / Șikayetler

İrsi faktӧrler  

- İlaçlarınızın etkisini nasıl buldunuz? 
- İlaçlarınızı kullandıktan sonra șikayetleriniz kayıb oluyormu yoksa hala 

devam ediyormu? 
- Hangi ilaçları kullanıyorsunuz? Bu ilaçları ne için kullandıǧınızı 

biliyormusunuz? Ve bu ilaçların yan tesirlerini biliyormusunuz?
- İlaçları nasıl  alıyorsunuz? 
- Ne sıklıkla ve ne zamanları (günün hangi saatin de)?
- Her gün düzenli kullanabiliyormusunuz yoksa zorlanıyormusunuz? 
- Hiç almayı unnuttuǧunuz oldumu ve hatırladıǧınız da ne yaptınız?
- Yardımı olacaǧını düșündüǧünüz șeker hastalıǧına iyi gelecek 

kültüre baǧlı alternatif olaraktan sunulan çaylar veya otlar gibi șeyler 
kullanıyormusunuz? 

İlaç kullanımı
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netice SAĞLIK İLGILI FAKTÖRLER 

Bir kaç kez benim ile/ POH ile / diyetisyen ile gӧrüșmeleriniz oldu.
- Șimdi nasılsınız? 
- Tedavinin etkisini gӧrdünüz mü? 
- İșiniz nasıl gidiyor? …………….. nasıl gidiyor.
- Șikayetlerinizi hafifletmek için ne yaptınız, hangi sonuçtan gurur 

duyuyorsunuz?
- Ne çok iyi gitmiyor (istediğiniz halde )?
- Neden olmuyor ve bunu nasıl deǧiștirebilirsiniz? 
- Ӧnümüzdeki dӧnemde neleri deǧiștirmek isterdiniz?
- Size bu konuda nasıl yardımcı olabilirim?
- Kimler daha fazla yardımcı olabilir, aileniz ya da arkadaşlarınız gibi.

Bir onceki tedavinin sonuçları

gӧrüșme odalarinda diyabet hakkında konușmak
KIȘISEL FAKTÖRLER 

- Annenizin/babanızın (büyük anne/baba) doǧum yerleri neresi ?
- Sizin doǧum yeriniz neresi?

Etnik Yapı 

- Șeker  hastalıǧına nasıl yakalandınız?
- Șeker hastası olmanızı nasıl karșılıyorsunuz?
- Hastalıǧınızın geçeceǧini düșünüyormusunuz?
- Șeker hastalıǧına ne yapabilirsiniz? 
- Siz kendiniz hastalıǧınız için ne yapabilirsiniz?

Hastalık algıları
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netice KIȘISEL FAKTÖRLER 

- Kendinizi nasıl hissediyorsunuz?
- Saǧlıǧınız nasıl?
- İyi uyuyabiliyormusunuz , kendiniz yorgun hissediyormusunuz
- Hiç endișeniz varmı? Ne üzerine endișeleniyorsunuz? 
- Șeker hastalıǧı üzerine endișeleriniz  var mı, hangileri?
- Endișelerinizin bütününe baktıǧınızda , Șeker hastalıǧı ne kadar 

ӧnemli? Saǧlıǧınızı / șeker hastalıǧınızı daha fazla kontrol sahibi olmayı 
tercih edermiydiniz.

Bazı insanlar șeker hastası oldukları için kasvetli oluyorlar
- Kendinizi  stresli veya kasvetli hissediyormusunuz? 
- Neden kaynaklandıǧını biliyormusunuz? 
- Ve hastalıǧınızın üzerindeki  etkisini biliyormusunuz ? ve yașamınızın 

üzerinde? 
- Șeker hastalıǧı yapmak istediklerinizi az yada çok etkiliyormu, 

ӧrneǧin  boş zaman veya iş alakalı? Ven eden yapamadıǧınızı 
açıklayabilirmisiniz? Bunun hakkında ne düșünüyorsunuz ?

Yașam kalitesi

- Günde kaç ӧǧün yiyorsunuz, kimin ile ve ne yiyorsunuz? 
- Yemek, içmek ve egzersiz sizin için ӧnemlimi? 
- Kültürünüz de ӧnemli olan yemek/ tarifleri  nelerdir?
- Karbonhidratlar nedir biliyormusunuz?
- karbonhidratların șeker hastalıǧınızın üzerindeki etkilerini 

biliyormusunuz?
- Saǧlıklı yașadıǧınızı düșüyormusunuz?
- Gıda/alkol/sigaranın  șeker hastalıǧınıza  etkileri nedir?  
- Ziyarete gittiǧiniz yerlerde yemek sunulduǧunda ne yapıyorsunuz? 

(Bazı kültürlerde geri çevirmek saygısızlık olarak kabul edildiǧi için 
sosyal baskı olușumu vardır)

- Neleri deǧiștirmeyi isterdiniz? Ӧrnegin daha fazla hareket, gıda șeklini 
deǧiștirmek yada sigarayı bırakmak istermiydinizi? 

- Size bu konuda nasıl yardımcı olabilirim ve siz kendiniz neler 
yapabilirsiniz?

- Bu konularda size daha bașka kimler yardımcı olabilir, aile ve arkadaș 
çevrenizden?

Yașam tarzı/ beslenme ve egzersiz

- Nasıl bir tedavi yӧntemi/ yardım istiyorsunuz? Ӧrneǧin yașam tarzını 
veya ilaç deǧișikliklerinde.Hangisinde ekstradan destek istiyorsunuz? 

- Belirli etkinlikleri  yanlız mı yapmak istersiniz yoksa bașka kișilerlemi 
(ӧrnegin yürüyüș kulubü , yemek pișirme sınıfı gibi)? 

- Neler halletmek için zor gӧrünüyor amma yınede istiyorsunuz . ve bu 
sorunu çozmek için ne yapacaksınız?

-  Kime veya neye ihtyacınız var? 

Hastanın tercihleri (hasta ne istiyor?) 
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netice KIȘISEL FAKTÖRLER 

- Șeker hastalıǧı ile mümkün olduǧu kadar saǧlıklı yașamak için neler 
yapabilinirsiniz? 

- Neleri farklı yapmaya çalıșırdınız/ deǧistirmek isterdiniz? Neden? 
Hangi șikayetleri ele almak isterdiniz? Hangi hedefleri elde etmek 
isterdiniz?

- Nasıl yapmayı düșünüyorsunuz ve kim ile ne zaman? 
- İlk olarak yapmak istediǧiniz ve ӧnemsediǧiniz nedir?
- Kendiniz ne yapabilirsiniz? Yeme, içme, egzersiz, sigara tüketimi, 

stres, uykusuzluk, kasvetlenme, ilaç kullanımı, kurallara uymak gibi.  
- Neyi zor buluyorsunuz/nasıl  bunun üstesinden geleceksiniz? 
- Deǧișimlerin kalıcı olabilmesi için neye ihtiyacınız var?(motivasyon)
- Benim, bașka saǧlık çalıșanın veya çevrenizden birilerinin ne zaman 

yardımına ihtiyacınız olur? Ve ne șekil bir yardım?

Ӧz yӧnetim (kendiniz ne yapabilirsiniz?)

Hastalıga özgü bilgi ve beceriler
- Șeker hastalıǧınız dan dolayı aǧrılarınız veya șikayetleriniz olduǧunda 

ne yapmanız gerektiǧini biliyormusunuz? Ӧrneǧin  hipo?
- Șikayetler olduǧunda sakın kalırmısınız? Șikayetleri kendinizin 

çӧzebileceǧini düșünüyormusunuz? (kendi yeteneklerinize güvenin). 
- İlaçlarınızı kararlaștırıldıgı gibi düzenli kullanabiliyormusunuz? 
- Kan șekerinizi kendiniz mi ӧlçüyorsunuz? 
- Ne zaman bir șeyleri çӧzebilirsiniz?
- Kullandıǧınız ilaçların tesirleri hakkında neler biliyorsunuz? 
- Șeker hastalıǧında kendinzin nelere dikkat etmenizi ve neleri 

denetlemek zorunda olduǧunuzu biliyormusunuz? Ӧrneǧin ayakları 
kontrol etmek, ayakları iyi kurulamak –ӧzellikle parmak araları- ve 
enjeksiyon (iǧne yerleri) bӧlgeleri kontrol etmek gibi.

- Oruç tuyuyormusunuz? Niçin? Hastaya dininde rahatsızlıǧından dolayi 
oruç tutma zorunluǧu olmadıǧını açıklayın.

- Danıșmanınız ile oruç tutmak üzerine gӧrüștünüz mü?
- Eǧer oruç tutarsanız ne gibi deǧișiklikler yapmak zorundasınız ? İlaç 

ve gıda ile ilgili olarak. Yanlıș yapar iseniz rizikolarının ne olduǧunu 
biliyormusunuz?

- Zorlanıyormusunuz, çevreniz bu konuda ne düșünüyorlar
- Ramazan da rahatsızlıǧınız dolayısıyla șikayetleriniz artıyormu? 
- Abdest alırken șeker hastalıǧınızdan dolayı ayaklarda nelere dikkat 

etmeniz gerekli?
- İzine gidiyorsanız ( uzun süreliǧine) nelere dikkat etmek zorundasınız? 

Kan șeker deǧeri izinde olduǧunuz da deǧiștiǧini bunun da günlerin 
deǧișik olmasından kaynaklandıǧını biliyormuydunuz?  Bu konuda en 
iyisi ne yapabilirsiniz?

Ӧz yӧnetim (kendiniz ne yapabilirsiniz?)
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netice KIȘISEL FAKTÖRLER 

- Șeker hastası olduǧunuzu çevrenizden kimler biliyor? 
- Sizce bașka kimlerin ӧgrenmesi ve bilmesi gerekiyor?
- Aileniz ve arkadaș çevreniz șeker hastası olmanız hakkında ne düșünüyorlar?  
- Hastalıǧınızı ve kısıtlamaları nasıl karșılıyorlar? 
- Aileniz, arkadașlarınız ve tanıdıklarınız size hastalıǧınız ile yașama konusunda 

ve hedeflerinize ulașmanızı destekliyorlarmı? 
- Kültürünüzün șeker hastalıǧına nasıl bir bakıș açısı var? Bu zor olmuyormu?
- Șeker hastalıǧınız çalıșmanıza engel oluyormu?
- Mesai arkadașlarınız ve iș vereniniz sizi destekliyormu? 
- Sizin gibi șeker hastası olan kișiler ile gӧrüșmeye ihtiyaç duyuyormusunuz?

Sosyal çevre 

Yayınevi amblemi
Bu rehber Hollanda Diyet Federasyonu ile iș birligi yapmıș olan  Jan van Ooijenstichting inisiyatifiyle 
olușturulmuștur. Bu broșür Rotterdam’da bulunan  Stichting Voorlichters Gezondheid’ın profesyonel ve uzmanlıǧı 
ile geliștirilmiștir. Novo Nordisk sosyal ortaktır.

© 2017, NDF, Stationsplein 139 Amersfoort. Bu rehberdeki bilgiler, indirebilir, kopyalayabilir ve serbestçe, dağıtabilirsiniz kati șart bilgileri kaynak 
yerini bildirmektir. Ticari amaçlar için kullanılamaz. NDF hiçbir şekilde herhangi bir zarardan -doğrudan veya dolaylı olarak- ve/veya üçüncü 
kişilerin kullanımı sonucu sorumlu deǧildir.
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Kendi imkanlarınız
- Hedefinize ulașabilmek için ne tür bir yardıma ihtiyacınız var? 
- Hedefinize (kararlaștırılmıș tedavi hedefleri) ulașabilmekte zorlandıǧınız  

konular nelerdir? 
- Ӧǧrenebilceǧinizi düșünüyormusunuz? Evet ise, bunu nasıl yapacaksınız?
- Nasıl bir yardıma ihtiyacınız var, birlikte nasıl bașlayabiliriz?

Ӧz yӧnetim (kendiniz ne yapabilirsiniz?)


