
kan şekerinin izlenmesi

Kan şekerinizi kendinizin izlemesi, insanların kendi kan şekeri düzeylerini 
gereken veya salık verilen sıklıkta izlemesini olanaklı kılan, değerli bir şeker 
hastalığı denetim aracıdır.

Kanımı ölçmem niçin bu kadar önemlidir?
Kan şekeri düzeyinizin düzenli şekilde ölçülmesi ve kaydedilmesi, diğer seçimlere ve 
etkilere vereceğiniz karşılık konusunda sizi bilgilendirmenin yanı sıra, sağlıklı yaşam 
biçimi seçimlerini de pekiştirebilir.
Önemlisi, kan şekeri düzeyi seyrindeki değişiklikler sizi ve sağlık bakımı ekibinizi şeker 
hastalığınızın denetiminin değiştirilmesi için olası gereksinim konusunda uyarabilir.

Kan şekeri düzeyinizi ölçmek size şu konularda yardımcı olacaktır:
> Şeker hastalığınızın bakımında güven geliştirilmesi.

>  Kan şekeri düzeyleriniz ile yaptığınız egzersiz, yediğiniz yiyecekler ve seyahat, 
stres ve hastalıklar gibi diğer yaşam biçimi etkileri arasındaki ilişkinin daha iyi 
anlaşılması.

> Yaşam biçimi seçimlerinizin ve, kullanılıyorsa ilaçlarınızın nasıl değişiklikler 
   yaptığının bilinmesi.

>  Egzersizden önce yemek, ‘şeker düşmesinin’ tedavisi veya hastaysanız tıbbi tavsiye 
istemek gibi önemli kararların verilmesi için kan şekeri düzeylerinizin çok yüksek 
(hiperglisemi) veya çok düşük (hipoglisemi) olup olmadığının hemen öğrenilmesi. 
(Bedensel etkinlikler ve 2. tür şeker hastalığı; Hipoglisemi ve şeker hastalığı; hastalık 
günleri ve 1. tür şeker hastalığı; hastalık günleri ve 2. tür şeker hastalığı konularındaki 
bilgilendirme belgelerine başvurun.)

>  Kan düzeyi hedeflerine ulaşılamadığında insülininizi, tabletlerinizi, yemek veya 
çerez planlamanızı ayarlama konusunda şeker hastalığı sağlık ekibinizden ne 
zaman tavsiye istemeniz gerektiğinin bilinmesi. 

Şeker hastalığı eğitmeni gibi bir şeker hastalığı 
profesyoneli, sizin için en iyi ölçüm aracının 
seçilmesinde size yardımcı olabilir. Şeker hastalığı 
eğitmeniniz ayrıca kan şekeri düzeyinizi nasıl, nerede ve 
ne zaman ölçebileceğiniz konusunda size bütün bilgileri 
verecek ve işinize yarayacak rutinin ve sürdüreceğiniz 
yaşamın planlanmasında sizinle birlikte çalışacaktır.
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2



kan şekerinin izlenmesi kan şekerinin izlenmesi

Kan şekerimi nasıl ölçerim?
Bir kan şekeri ölçüm aygıtına, kan testi delicilerine ve ölçüm şeritlerine ihtiyacınız 
olacaktır. Parmak, çok küçük bir damla kan almak için delinir ve bu damla, ölçüm 
aygıtındaki ölçüm şeritine damlatılır. Sonuç birkaç saniye içinde ekranda belirecektir.
Kan şekeri ölçüm aygıtları genellikle, gereksindiğiniz tüm malzemeyi size veren 
takımlar halinde satılır. Farklı özellikler sunan ve kişisel gereksinimleri karşılamak üzere 
farklı fiyatlarda olan çok değişik türleri vardır. Bunların çoğu Eyalet veya Bölge Şeker 
Hastalığı Kuruluşunuzda, eczanelerde ve kimi şeker hastalığı merkezlerinde mevcuttur.

Hedefim ne olmalıdır?
Şeker hastalığının başarılı bir şekilde denetlenmesi, yediğiniz yiyecek, ne kadar etkin 
olduğunuz ve şeker hastalığı ilaçlarınız arasında dikkatli bir dengeyi hedeflemekle olur. Bu 
çok hassas bir denge olduğundan, ideal denetimi her zaman başarmak oldukça zor olabilir.
Kimi kişiler için sınırlar, kişiye ve koşullarına bağlı olarak değişecektir. Komplikasyonları 
önlemek için kan şekeri düzeylerinizi normale veya şeker hastalığının olmadığı duruma 
mümkün olan en yakın şekilde tutmak önemli ise de, kan şekeri düzeylerinizin sizin için 
doğru ve güvenlikli sınırı için şeker hastalığı eğitmeniniz veya doktorunuza danışmanız 
da o kadar önemlidir. Bu nedenle aşağıdaki bilgiler sadece genel bir kılavuz olarak ele 
alınmalıdır.

Glisemi kontrolü için hedefler
 Hedef sınırlar yaşınıza, şeker hastalığının süresine, aldığınız ilacın türüne ve başka bir 
tıbbi sorununuzun olup olmadığına bağlı olarak değişebilir. Bireysel hedef sınırlarınız 
için doktorunuzla konuşun. 
Normal kan şekeri düzeyleri 4.0-7.8 mmol/l arasındadır.

1. Tür şeker hastalığı¹

Hedef düzeyler Yemeklerden önce 4-6 mmol/L
Yemeklere başladıktan iki saat sonra 4-8 mmol/L

2. Tür şeker hastalığı²

Hedef düzeyler Yemeklerden önce 6-8 mmol/L
Yemeklere başladıktan iki saat sonra 6-10 mmol/L

Sülfonilüre ilacı veya insülin almayan 2. tür şeker hastaları, normale mümkün olan en 
yakın kan şekeri düzeyini hedefleyebilirler.

1. tür ve 2. tür için 
hipoglisemi riski (düşük kan 
şekeri)

İnsülin veya belirli tür tabletler kullanılıyorsa 4 
mmol/L’den düşük düzeydir ama, tüm tabletlere 
veya şeker hastalığı için tablet almayanlara 
uygulanmaz.Size uyan düzeyi doktorunuzdan 
öğrenin.

şeker hastalığının başarılı bir şekilde denetlenmesi, yediğiniz yiyecek, ne kadar etkin  
olduğunuz ve şeker hastalığı ilaçlarınız arasında dikkatli bir dengeyi hedeflemekle olur

1 Amerikan Şeker Hastalığı Derneği tarafından salık verilen hedefler. NHMRC kılavuzu şu anda geliştirilmektedir.
2 NHMRC tarafından salık verilen hedefler, 2. Tür Şeker Hastalığında Kan Şekeri Kontrolü, (2009).2
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Kim DÜŞÜK kan şekeri (hipoglisemi) riski altındadır?
• İnsülin kullananlar veya kendi insülin üretimlerini artıran şeker hastalığı tabletleri 

alanlar, her iki ilacın da kan şekerini düşürücü etkisi olduğundan risk altındadır. Bu 
nedenle, kan şekeri düzeyleri 4 mmol/L†  altında olduğunda hipoglisemiye (düşük kan 
şekeri) neden olabilirler. (Not: Hipoglisemi çocuklarda ve kan şekeri düzeyleri uzun 
zamandır yüksek olanlarda daha yüksek kan şekeri düzeylerinde meydana gelebilir.) 

• Şeker hastalıkları sadece yaşam biçimleri ile veya kendi insülin üretimlerini 
artırmayan diğer tür şeker hastalığı tabletleri ile denetlenenler, hipoglisemi riski 
altında değildir. 

YÜKSEK kan şekeri düzeyleri tehlikeli midir? 
Kimi zaman kan şekeri düzeyiniz normalin üzerine çıkabilir ve nedenini 
çözemeyebilirsiniz. Virüslü bir hastalığınız varsa veya gripseniz, kan şekeri düzeyiniz 
hemen hemen daima yükselecektir ve, özellikle ketonlar mevcutsa (1. tür şeker 
hastalığı olan bir kişide gelişme olasılığı daha fazladır) doktorunuzla ilişkiye geçmeniz 
gerekecektir. Ancak, sadece, kan şekeri düzeyi olması gerekenden haftalar veya 
aylar boyunca tutarlı bir şekilde daha yüksekse, hasara neden olan komplikasyonlar 
meydana gelebilir.

Kan şekerlerinin yükselmesine ve düşmesine neden 
olan nedir?
Şeker düzeylerinin yükselmesinin veya düşmesinin birkaç yaygın nedeni vardır. Bu 
nedenler şunlardır:

>  Yiyecek – yenilen zaman, türü ve karbonhidrat miktarı (örn: ekmek, hamur işi, 
kahvaltı gevrekleri, karbonhidratlı sebzeler, meyve ve süt)

> Egzersiz ve bedensel etkinlik > Hastalık ve ağrı

> Şeker hastalığı ilaçları > Alkol

> Duygusal stres > Diğer ilaçlar

> Ölçme teknikleri
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Ne zaman ölçmeliyim?
Doktorunuz veya şeker hastalığı eğitmeniniz kaç tane ölçüme gereksinim duyulduğunu 
ve hedeflenecek düzeyleri kararlaştırmada size yardımcı olacaktır.
Tüm ölçümlerinizi kaydetmeniz tavsiye edilecektir. Ölçüm aygıtınızın belleği olsa 
bile, ölçüm sonuçlarını bir deftere kaydetmeniz ve bunları şeker hastalığı sağlık 
ekibinizle olan tüm ravdevulara götürmeniz önemlidir. Piyasadaki çoğu ölçüm 
aletlerinin kayıtlarınızı, grafik veya çizelge gibi farklı biçimlerde indirmenize olanak 
tanıyan yazılımları vardır. Bunu yapabiliyor olsanız bile, sadece ölçüm sonuçlarınız 
için değil, günlük etkinlikleriniz, yediğiniz yiyecekler ve diğer ilişkili bilgiler için de bir 
günce tutmanız yararlıdır. Bu, size ve şeker hastalığı sağlık ekibinize, tedavinizin 
ayarlanmasının gerekip gerekmediği ve nasıl ayarlanması gerektiği konularında önemli 
bilgiler sağlar.
Şeker hastalığınızı daha iyi denetleyebilmek için bir günceyi nasıl kullanabileceğinizi 
doktorunuza veya şeker hastalığı eğitmeninize sorun.

Genel kurallar
• Ölçümün sıklığı tedavinize bağlı olarak değişebilir. Ne zaman ölçüm yapmanızın salık 

verildiğini doktorunuza veya şeker hastalığı eğitmeninize sorun. 
Olası zamanlar şunlardır: 
> kahvaltıdan önce 
 > bir yemekten iki saat sonra  
 > yatmadan önce

•  1. tür şeker hastalığı olanlar için genel olarak günde dört kez ölçüm salık verilir. 
Ancak, bir insülin pompası (CSII – sürekli deri altı insülin alımı) kullananlar gibi birçok 
kişi daha sık ölçüm yapar.

Şu durumlarda daha sık ölçüm yapın:
> Bedensel olarak daha fazla veya daha az etkinseniz 

> Hasta veya stresli iseniz

> Alışılagelmiş etkinliklerde veya yeme alışkanlıklarında değişiklik yaşıyorsanız; örn.  
   seyahat ediyorsanız 

> İnsülininizi veya ilaçlarınızı değiştiriyorsanız veya ayarlıyorsanız

> Hipoglisemi belirtileri yaşıyorsanız

> Gece terlemeleri veya sabah baş ağrıları yaşıyorsanız
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Ölçüm sonuçları doğru gibi görünmüyorsa ne 
olacak?
Bir sonucun doğru olduğuna emin değilseniz, işte salık verilen kontrol listesi:

> Şeritlerin kullanım zamanı geçmiş mi?

> O ölçüm aygıtı için doğru şerit mi kullanıyorsunuz?

> Şeritte yeterli kan var mı?

> Şerit ölçüm aygıtına doğru mu yerleştirilmiş?

> Şerit iklim, sıcaklık veya ışıktan etkilenmiş mi?

> Ölçümü yapmadan önce ellerinizi yıkayıp iyice kuruladınız mı? 

> Ölçüm aygıtı temiz mi? 

> Ölçüm aygıtı çok sıcak veya çok soğuk mu?

> Ayarlama kodu doğru mu?

>  Pili azalmış mı veya bitmiş mi?

Tüm ölçüm aygıtları farklı kan damlalarına farklı sonuçlar verir. Büyük bir farklılık (2 
mmol/L’den büyük) olmadığı sürece, genellikle endişelenmek için bir neden yoktur.
Tüm ölçüm aygıtlarının doğruluğu kontrol çözeltileri denilen, ölçüm aygıtına özel sıvı 
damlalarla kontrol edilebilir. Bunlar pahalıdır, raf ömrü kısadır ve açıldıklarında sadece 
birkaç ay dayanır. Ancak, şeker hastalığı sağlık profesyoneliniz veya eczacınız belki bu 
kontrolü sizin için parasız yapabilir.

Glikat hemoglobin (HbA1c) ölçümü nedir?
HbA1c ölçümü, son 10-12 hafta içindeki kan şekeri düzeylerinizin ortalamasını gösterir 
ve doktorunuz tarafından her 3-6 ayda bir ayarlanmalıdır. 

HbA1C, KŞÖ’nün (kan şekeri ölçümü) aynısı mıdır?
Hayır. HbA1c ölçümü, evdeki ölçümünüzün gösterdiği inişler ve çıkışları göstermez. Bu 
nedenle, kendi yaptığınız ölçümlerin yerine geçmez ama, kan şekeri denetiminizin tam 
fotoğrafını vermede ek bir araç olarak kullanılır. 

Nasıl çalışır?
Glikatlı hemoglobin ölçümü, alyuvarların sürekli olarak uzun kemikleriniz tarafından 
üretilip kan dolaşımınıza salıverilmesi ile mümkündür. Bu yuvarlar salıverildiğinde, kan 
akımında o andaki şekeri alırlar.
Her alyuvar yaklaşık 120 gün yaşar. O nedenle, herhangi bir kan örneği, son 120 gün 
içinde salıverilen ve farklı şeker miktarları taşıyan bir dizi yuvarlara sahip olacaktır. 
HbA1c ölçümü, ortalama için iyi bir kılavuzdur. 5
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Hedeflediğim HbA1c nedir? 
Çoğu şeker hastaları için hedef yüzde 6.5-7 (48-53 mmol/mol) arasında olur, ancak, 
bunun çocuklar ve yaşlı ve kırılganlarda daha yüksek olması gerekebilir. Doktorunuz 
size bildirecektir. 

HbA1c nasıl bildirilir?
HbA1c’nin bildirilme şekli değişmektedir. HbA1c, yüzde olarak (%) ifade 
edilegelmektedir. 2011’den itibaren IFCC HbA1c birimlerinde mmol/mol olarak 
bildirilecektir. Yeni yöntem, laboratuvarlar arasında daha doğru ve tutarlıdır. Patoloji 
laboratuvarları tarafından bir zaman için hem mmol/mol hem de % olarak bildirilecektir.

HbA1c % 6 7 8 9 10

HbA1c mmol/mol 42 53 64 75 86

Daha fazla bilgi
Birçok hastanenin, kan şekerinin izlenmesi konusunda daha fazla bilgi alabileceğiniz 
şeker hastalığı klinikleri vardır. Şuralarla ilişkiye geçin:
> En yakın şeker hastalığı kliniğiniz için yerel hastane ile veya
> 1300 136 588 numaralı telefondan Eyalet ya da Bölge Şeker Hastalığı Kuruluşu ile

Avustralya’nın önde gelen şeker hastalığı kuruluşuna katılmak ister misiniz?
> Beslenme hizmetleri > Ücretsiz dergiler > Çocuk hizmetleri
> Eğitimsel yayınlar > Ürün ucuzlukları > Destek grupları

Daha fazla bilgi için 1300 136 588 numaralı telefonu arayın veya Eyalet/Bölge Kuruluşunun 
internet sitesi: 
ACT www.diabetes-act.com.au NSW www.australiandiabetescouncil.com
NT www.healthylivingnt.org.au QLD www.diabetesqueensland.org.au
SA www.diabetessa.com.au  TAS www.diabetestas.com.au
VIC www.diabetesvic.org.au  WA www.diabeteswa.com.au

Bu şeker hastalığı bilgilendirme belgesinin tasarımı, içeriği ve yayını şu kuruluşlarca yapılmıştır: 

> ACT Diabetes ACT  > NSW Australian Diabetes Council 
 > NT Healthy Living NT > QLD Diabetes Australia – Queensland 
> SA Diabetes SA  > TAS Diabetes Tasmania 
> VIC Diabetes Australia – Vic  > WA Diabetes WA

Bu bilgilendirme belgesinin asıl tıbbi ve eğitimsel içeriği Health Care and Education Committee of 
Diabetes Australia Ltd. tarafından gözden geçirilmiştir. Bu yayının asıl şekliyle fotokopisine sadece 
eğitimsel amaçlarla izin verilmiştir. Üçüncü kişiler tarafından başka şekillerde yeniden yayını yasaktır. 
Bu bilgilendirme belgesine ilişkin herhangi bir konu hakkında lütfen dapubs@tpg.com.au adresinden 
veya 02 9527 1951 numaralı telefondan Ulusal Yayınlar’la ilişkiye geçin. 

Sağlık profesyonelleri: Bu kaynağın çok sayıda kopyası için listede görülen Eyaletinizdeki/ Bölgenizdeki Şeker 
Hastalığı Kuruluşu ile ilişkiye geçin.
Ağustos 2010’da gözden geçirilmiştir     Şeker Hastalığı Eyalet/Bölge Kuruluşlarından bir şeker hastalığı bilgilendirme 
dizisi. – Telif Hakkı© 2010


