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       Sağlığı geliştirici 

        davranışlar 

       Üretim 

       İşe devamsızlıklar 

       Sağlık bakım maliyeti 

Gelişmiş 
ülkelerde 

İşyeri 
hemşirelerinin 

etkinlikleri 

Denniston et al.2005, Lahiri et al.2005, Luiza et 

al.2007). 



A Worksite Diabetes Prevention Program: 

Two-Year Impact On Employee Health 

 
Aldana S  et all.2006 
AAOHN 



AMAÇ 
İşyerinde yürütülen  diabeti önleme programının iki yıllık 

etkisini saptamak 

  

 Toplam çalışan 1023 ( diabet tanısı olan 54 işçi hariç) 

Yaş ortalaması 46 

 

Programın duyurulması 

   e-mail, program broşürünün  gönderilmesi, sözel duyuru 

 

 

 

 

 



Gönüllü 603 işçi  

•Parmak ucu glikoz testi 

• BKİ 

•Bel ölçümü 

•Sosyodemografik özellikler 

AAOHN Journal, 2006 

Bozulmuş tolerans testi- 1.Kriter 

Parmak ucu glikoz testi > 95 mg/dl 

BMI> 30 kg/m 2 

Bel ölçümü >40 erkeklerde, >35 kadınlarda 
 



BMI 25-29.9 kg/m2 

KB>140mmHg sistolik ya da >90 mmHg 

diastolik 

Ailede tip II diyabet öyküsü 

Gestasyonel diyabet 

Antihipertansif   tedavisi alma 

Hiperlipidemi 

Polikistik over sendromunun olması 

Egzersiz yapmama 

Bozulmuş tolerans testi- 2.Kriter 
 

Üç Kriter  var ise  

Oral glikoz tolerans testi  

(320 işçi) 

 

276 işçi diabet / prediabet 

riski yok 

44 işçi ; 36 işçi prediabetik, 8 

işçi diabet tanılandı 



 

 

 

 

ÖLÇÜMLER 

 

Serum glukuz 

Total kolesterol, 

HDL,LDL,VLDL 

Trigiserit 

Hemoglobin A 1c,serum 

insülin 

Ulusal Sağlık Enstitüsünün Diabeti Önleme Programı 

Fiziksel Aktivite, Beslenme Eğitimi, Davranış değişimi 

 



6, 12 ve 24. ayda  

ölçüm 

Egzersiz  

Ücretsiz fitness center 

•Haftada en az 150/dk  

(orta derecede) 

•Kilo kaybı BKİ       %7↓ 

Beslenme 

•%25 cal. ↓ 

 Yağ kısıtlaması (yediklerini 

kayıt etmeleri istenmiştir) 

AAOHN Journal, 2006 

GİRİŞİMLER 

1 yıllık  



Bireysel ve Grup  Eğitimleri 
 
Fiziksel aktivite,  

Uygun gıda seçimi,  

Porsiyon kontrolü üzerindeki engeller 

  

İlk 24 haftada  haftada bir, en az 16  toplantı 

Kalan 6 ayda ise ayda bir 

Eğitim materyalleri 

 















SONUÇLAR 



Tablo. Klinik Değişkenlerin  Değişim Skorları ve 

Ortalamaları 

Değişkenler  Baseline 

ort. 

6. ay 

değişim 

12. Ay  

değişim 

24.Ay  

değişim 

Ağırlık, kg 83.64(26.15) -2.94* -3.30* -0.94 

BKI 30.95 (7.20) -0.91* -1.14* -0.76 

Göğüs 

çeveresi,cm 

38.50 (6.96) -1.57* -1.65* -0.38 

İki saatlik 

glikoz 

tolerans testi 

mg/dl 

172.42 

(40.88) 

-46.36* -42.68 -26.59* 

 

Açlık 

insülini 

13.99(10.36) -3.88* -2.32 -0.16 



Tablo. Klinik Değişkenlerin  Değişim Skorları ve Ortalamaları 

Değişkenler  Baz 

alınan 

ort. 

6. ay 

değişim 

12. Ay  

değişim 

24.Ay  

değişim 

Total kolesterol 202.75 

(29.13) 

-17.23* -7.50 -10.64 

LDL 112.25 

(21.60) 

-11.16 -1.36 -1.27 

HDL 

 

52.38 

(13.08) 

2.95 -0.77 -5.05 

Trigliserid 190.92 

(82.749 

-47.64 -44.27 -22.23 

Hemoglobin A1c 5.72 

(0.56) 

-0.10 -0.18 0.11 



                   SONUÇ 
Ağırlık 

Bel çevresi 

Oral glukoz tolerans testi 

HB A1c 

HDL 

VLDL  

Trigiliserit 

  2 yıllık sürede anlamlı oranda iyileşme 



Geniş Populasyonlu Japon İşyerinde 

Yüz Yüze Girişim Olmadan Yapılan 

Sağlığı Geliştirme Programı ile 

Yaşam Tarzı Değişikliği  

Haruyama Y,Fukuda H,Arai T,Muto T.Change in Lifestyle through Health Promotion Program without Face-to-Face 

Intervention  in a Large-scale Japanese Enterprise.Journal of Occupational Health.2013,55-74-83. 



Araştırmanın Amacı 

Geniş populasyonlu bir işyerinde yüz yüze görüşme 

olmaksızın basılı materyaller ve internet ile yapılan  

2-3 aylık sağlığı geliştirme programlarının etkisini 

değerlendirmek.   



Araştırma Tasarımı  

• Araştırmanın evreni, seyahat şirketleri, ticari 

şirketler, reklam şirketleri vb. çalışan  30.000 Japon 

işçi 

• 2005 yılında 20 – 69 yaş arası 22.429 işçiye sağlık 

kontrolü yapılmış ve yaşam tarzı değerlendirilmiş.  

• 2006 yılında 105 işçi kardiyovasküler hastalık 

sebebiyle örnekleme dahil edilmemiş ve kalan 

22.324 işçi WHPP( İşyeri Sağlığı Geliştirme 

Programı) için örnekleme dahil edilmiş. 



• İşyerinde çalışan sağlık ekibi tarafından bir broşür 

hazırlanmış- tüm işçilere dağıtılmış 

• Randomizasyon yapılmadan girişim grubuna 2.096 

işçi (%9.4); kontrol grubuna 20.228 işçi alınmış 

• 2 veya 3 aylık WHPP uygulanmış 

• 1 yıl sonraki sağlık kontrollerinde ( çalışmadaki 

kayıplar( çalışmayı bırakan- emekli olan...) hariç- 

208 işçi) analizleri yapılmış.  



20- 69 yaş arası işçiler  
N= 22.429 

Dışlanma = Kardiyovasküler 
hastalığı olanlar  

N= 105 

22.324 işçi 

Girişim grubu  
N= 2.096 

Kontrol grubu  
N= 20.228 

Girişim  

Kayıp 
N= 208 

Kayıp 
N= 4.754 

N= 1.888 N= 15.474 

2005 

2006 

2007 

Randomizasyon 
yok  



Girişimler  



Girişim Programı 4 kurstan oluşmaktadır 

Health-up Navi 

Sağlık 
Sorunu  

Sigara İçmeme 
Maratonu 

0.8 & 1 
Milyon 
Adım 

yürüme 



Girişim grubu dört kurstan istediği birini veya daha fazlasını 

seçti  

 

Health-up Navi 
240 ( 11.5%) 

Sağlığa Davet 
293 (14%) 

Sigara İçmeme 
Maratonu 45 

(2.2%) 

0.8 & 1 
Milyon Adım 

Yürüme 
1.259 

(60.2%) 

İki ve daha 
fazla kurs seçen 

işçiler 255 
(12.2%) 



Health- up Navi  

Bilgisayar tarafından desteklenen kapsamlı bir yaşam tarzı değişikliği 
programı ( 3 aylık) 

Katılımcılara bir anket yapılara yaşam tarzları değerlendirildi 

Bazı hedefler belirlendi yaşam tarzlarını nasıl değerlendireceklerine yönelik 
planlar yapıldı: bu hedefler; egzersiz, beslenme ve yiyecek alışkanlıkları  

Son olarak planlanan uygulamaları eyleme geçirdiler , süreci ve sonuçlarını 
internette ( web)kaydettiler .  

Bazen sağlık ve davranışlarını değiştirmek için  ihtiyaçları doğrultusunda 
web yoluyla tavsiyeler aldılar.  



Sağlığa Davet  

Basılı materyaller 
ile desteklenen 2 ay 
süreli kapsamlı bir 

yaşam tarzı 
değişikliği programı 

Katılımcılar sağlıkla 
ilgili bazı kaynaklar 

okudu ve yaşam 
tarzına ilişkin bir 

anket cevapladılar. 

Yaşam tarzı 
değerlendirme 

sonuçlarına 
görekatılımcılar 

yaşam tarzı 
alışkanlıklarını 
tanımladılar ve 

nasıl 
geliştireceklerine 
dair geri bildirim 

aldılar.   

Hedefler 
belirlendi 

Son olarak 
planlanan 

uygulamaları 
eyleme geçirdiler , 

süreci ve 
sonuçlarını eğitim 

materyallerine 
kaydettiler .  



 

 

Sigara İçmeme Maratonu ve 0.8 & 1 Milyon 

Adım Yürüme  

  Bilgisayar tarafından desteklenen 3 ay süreli 
sigarayı bırakma programı 

0.8 & 1 Milyon Adım Yürüme 3 ay süreli yazılı 
eğitim materyalleri ile desteklenen program 

Sigara, sigarayı nasıl bırakacakları, egzersizin faydaları ve 
egzersiz seviyelerini nasıl arttıracaklarına ilişkin bazı 

materyal okuduktan sonra katılımcılar planlanan 
uygulamaları eyleme geçirdiler , süreci ve sonuçlarını 

web üzerindeki yazılı eğitim materyallerine kaydettiler.  



Kardiyovasküler risk ve 
yaşam tarzı 

değerlendirmesi 

Kardiyovasküler risk için 
2005  ve 2007 yıllarındaki 

sağlık kontrolleri ve 
Framingham Risk Puanı ; 
yaşam tarzı ise Breslow 

Yaşam Tarzı İndeksi  

Ölçüm araçları  



Bulgular  

Sigara içmeyen, haftada 3 kez egzersiz yapan her gün 

kahvaltı eden, Breslow Yaşam Tarzı İndeksinden 

yüksek puan alan  katılımcı oranı girişim grubunda 

daha yüksek bulundu.  

 

 

Yaşam Tarzı  



Bulgular  

• Kontrol grubunda Sistolik Kan Basıncında önemli 

düzelmeler saptandı. 

• Girişim grubunda; total kolesterol, HDL, LDL ve HbA1c 

düzeylerinde azalma eğilimi saptandı.  

• Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında ; girişim grubunun 

sistolik kan basıncında rölatif  riskin daha yüksek, LDL 

değeri rölatif  riskinin daha düşük olduğu belirlendi.   

 

Kardiyovasküler 

Risk  



Sonuç Olarak 

• Bu çalışmada yüz yüze görüşme olmadan,  iş 

yeri sağlığı geliştirme programı ( WHPP) ile  

bazı yaşam tarzı faktörlerinin 

geliştirilebileceğini ortaya koymuştur. 



  Short and Long Term Effects of a Lifestyle 

Intervention for Construction Workers at Risk 

for Cardiovasculer Desease: A Randomized 

Controlled Trial 



Amaç  
 

KVH riski yüksek inşaat sektöründe erkek işçilerde  
bireysel danışmanlık aracılığıyla fiziksel aktivite, 
beslenme ve sigara içmeye yönelik  yaşam tarzı 
değişikliğinin etkinliğini değerlendirmektir.  



YÖNTEM 

Katılımcılar 

2007-2008 arasında İş Sağlığı Biriminde periyodik sağlık 
taramalarına   katılan  18-65  yaş işçiler  

( 4058) 

KVH riski yüksek olan işçiler 

• Framingham Risk Skoruna göre KVH riski yüksek 

• BMI≥30, 

• HbA1c≥ %6.5 

• Haftada 35 bardaktan fazla alkol tüketen 

• Fizyolojik herhangi bir şikayeti olmayan 

 
    



• Randomizasyon (Random Allocation Software 

version 1.0) 

 

• Deney Grubu 

• Kontrol Grubu 



Girişimler 

İşyeri Hekimi ve İşyeri Hemşiresi 

6 ay boyunca her işçi ile 45-60 dk 

yüzyüze 

15-30 dk telefon görüşmesi 
  

Birey merkezli danışmanlık tipi 

Açık uçlu soru sorma 

Özetleme 

Etkili dinleme 

Destekleme 

Deney  ve kontrol 

grubuna KVH, sigara 

tüketimi, sağlıklı 

beslenme, egzersiz 

hakkında bilgiler içeren 

broşür 



 

• İşçiye KVH riskini sunma ve mevcut sağlık durumunu tartışma 

 

 

• Sigara, diyet ve yetersiz fiziksel aktiviteye ilişkin amaç oluşturma 

 

 

• Mevcut durumu ve olması istenen duruma ilişkin avantaj ve 
dezavantajları tartışma 

 

Birinci 

 aşama 

İkinci 

aşama 

Üçüncü 

 aşama 

Dördüncü 

aşama 

İstekliliğini ve hazıroluşluğunu bir ölçek ile  

değerlendirme 

Kısa ve Uzun erimli amaç oluşturma 



SONUÇLAR 

FİZİKSEL AKTİVİTE 
• Girişim ve kontrol grubu arasında  6 

ve 12.ayda spora ayrılan zaman 

arasında fark yok 

 

• Obez ve kilolu olanların normal 

ağırlıkta olanlara göre spora  anlamlı 

oranda daha fazla zaman ayırıyorlar 

 

• Girişim grubunda 45 yaş üzeri 

olanlar gençlere göre  spora daha 

fazla zaman ayırıyorlar 

BESLENME 

• Girişim grubunda 6.ayda 

anlamlı oranda atıştırma 

davranışları azalmış, sebze 

tüketimi artmıştır. Bu sonuç 

12.ayda da devam etmiştir. 

•  Alkol tüketimi ise 

sınırdadır 

• Alkol tüketiminin 

azalmasına bağlı olarak 

vücut ağırlığı azalmıştır. 

 



SİGARA TÜKETİMİ 

Girişim grubunda %31.3(25 kişi 

), kontrol grubunda %13.4 

oranında (11 kişi) sigarayı 

bırakmışlardır 

Her iki grupta 6 ay sonunda 

anlamlı farklılık var 

Sebze tüketimi 6.ayda 

anlamlı oranda yüksek 

Alkol tüketimi 6.ayda 

anlamlı bir azalma 

Atıştırma 6.ayda anlamlı 

azalma 

Sigara tüketimi 6.ayda 

anlamlı azalma 

SONUÇLAR 



Reducing  Obesity Among Employees of a Manufacturing 

Plant  

Translating  the Diabetes Prevention Program to the 

Workplace 

 
Giese K,Cook P. Reducing  Obesity Among Employees of a Manufacturing Plant  Translating  the Diabetes Prevention Program to the Workplace. 

Workplace Health&Safety.62,4,2014. 

 



 
Fabrika işçilerinde Obezitenin Azaltılması 

 

AMAÇ: 

 

İş sağlığı hemşiresinin de içinde bulunduğu 

sağlık profesyonelleri ile uygulanan kanıta 

dayalı diyabet önleme programının kilolu ve 

obez işçilerin kilo kaybı üzerine etkisi 

incelenmektedir. 

 



Her bir çalışma şiftindeki işçilere; 

 

 Diyabet önleme programı tanıtımı 

 BKI sınıflaması 

 BKI değerlendirildiği fitness merkezi tanıtımı  

 Hemşireler adayların katılımını cesaretlendirmek için 

katılımcıların sorularını cevaplama 

 Çalışma alanlarında dijital ekranlarda sürekli tanıtım ve 

duyurularla işçilerin çalışmaya katılımı arttırıldı. 

 
Fabrika işçilerinde Obezitenin Azaltılması 

 

DUYURULAR:  



Fabrika işçilerinde Obezitenin Azaltılması 

 

YÖNTEM: 

 

                      47 fabrika işçisi 

 

Pretest 
• Kilo  

• BKİ 

• Haftalık fiziksel aktivite süresi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

  Posttest 
• Kilo değişmi 

• BKİ 

• Haftalık fiziksel aktivite süresi 

 

Dahil edilme 

kriteri 

BKİ ≥ 25 

 

(Kohort çalışması) 

 
Girişim: 

Diyabet önleme programı 

  
 
 

Programa en az dört hafta katılanlar 

değerlendirmeye alındı 

35 işçi 

 
 



Pretest ve Posttest için 

 

Ağırlık 

 

 

Fitness merkezinin kalibre 

ölçeği 

 

 

Haftalık fiziksel aktivite süresi     

 

 

Kişilerin öz bildirimi  

 

Fabrika işçilerinde Obezitenin Azaltılması 

ÖLÇÜMLER 

 
Haftalık fiziksel aktivite süresi, kişiler 

tarafından abartılı bildirildiği ve bu 

sebeple gerçeği yansıtmadığı için 

değerlendirmeye alınmamıştır. 

 



Haftalar Temel beceriler Dış çevrenin kontrolü Uzun dönem değişim için 

psikolojik yaklaşım 

1 Tanışma 

2 Şişmanlık ve kalori düzeyleri 

3 Şişmanlık ve kalorinin 

azaltılması 

4 Sağlıklı beslenme 

5 Kas hareketleri 

6 Kalori dengeleme ipuçları 

7 Aktif  yaşama 

8 Kendi sorumluluğunu 

üstlenme 

9 Problem çözme 

10 Sağlıklı beslenme seçenekleri 

11 Negatif  düşünceden 

uzaklaşma 

12 Yaşam tarzı değişim eğitimi 

13 Değişime başlama 

14 Sosyal ağların kullanımı 

15 Stresi yönetebilme 

16 Motivasyon sağlama 

 

 

Diyabet Önleme Programı-16 hafta  

 

 

Knowler ve arkadaşları, 
2002-RKÇ 

Diyabet önleme programını 
kullanarak,  Tip II diyabetin 

ilerlemesini ve beden ağırlığını 
azaltılması sağlamışlardır. 



 

 

 

Diyabet Önleme Programı  

 

 

Multidisipliner ekip yaklaşımı 

Kilo ve kaloriyi 

azaltmayı 

kolaylaştırmak için 

DİYETİSYEN  

Davranışsal ve zihinsel 

süreçleri desteklemek 

için KLİNİK 

DANIŞMAN 

Fiziksel aktiviteyi 

kolaylaştırmak için 

FİTNESS GÖREVLİSİ 

Arda kalan 9 bölümde 

DİYABET EĞİTİM 

HEMŞİRESİ tarafından 

işçiler desteklenmiştir.  



Fabrika işçilerinde Obezitenin Azaltılması 

Programa katılım 
(ort±ss) 9±3.01 dir. 

İşçilerin motivasyonlarını düşüren 
bireysel etkenler: 

-Kilo kaybı olmaması,  

-Kişisel yaşamdaki çatışmalar,  

-İş yaşamı ile ilgili çatışmalar, 

-Fiziksel aktiviteyi kısıtlayan sağlık 
durumu (artrit, cerrahi vb.) 

BKI 

36 

 

33 

Kilo kaybı 

56.3 

 

50.3 

Diyabeti önleme 
programı işçilerin 
kilo kaybı ve BKİ 

düzeylerini önemli 
düzeyde azaltmıştır. 

Bulgular: 

%9.7 



Özetle… 

Diyabet önleme programı işyerlerinde obeziteyi 
azaltmada etkili bir müdahaledir. 

Yaşam tarzı değişikliği için çalışma alanında 
sağlık bakım vericileri  ile katılımcılar arasında 

güvenilir ilişkilerle yapılan müdahaleler, çalışma 
alanı dışından kişilerin telefonla sağladığı 

danışmanlığa göre daha etkili bir uygulamadır. 

Çalışma alanına özgü faktörler; unutkanlık, 
fazla mesai vb. bireylerin programlara katılımını 

etkileyebilir. 



Sonuç: 

• Bu proje ile hemşireler tarafından kanıta dayalı 

uygulamalara bağlı kalarak işyerlerinde uygulanan 

obezite müdahalelerinin çalışanların beden 

ağırlıkları üzerine etkili olduğu ortaya çıkmıştır. 



Effect of Six Months Lifestyle Intervention in 

Japanese Men with Metabolic Syndrome: 

Randomized Controlled Trial 

 
Nanri A,Tomito K et al. Effect of Six Months Lifestyle Intervention in Japanese Men with Metabolic Syndrome: Randomized Controlled Trial. 

J Occup Health 2012,54,215-222. 

 



Araştırma Sorusu 

 
Metabolik sendromu olan Japon erkeklere uygulanan ALTI AYLIK 

YAŞAM TARZI UYUM PROGRAMI metabolik sendrom prevalansını 

azaltıyor mu? 



Metabolik Sendrom: 

1. Hiperglisemi 

Kan glikoz düzeyi ≥ 110 

mg/dl ve/veya Diyabet 

tedavisi alma 

2. Dislipidemi 

HDL kolesterol düzeyi <40 

mg/dl ve/veya trigliserid 

düzeyi ≥ 150 mg/dl 

ve/veya  dislipidemi 

tedavisi alma 

3. Hipertansiyon 

Kan basıncı düzeyi sistolik 

≥130 mmHg; diyastolik 

≥85 mmHg olması 

ve/veya HT tedavisi alma 

 
 

Metabolik Sendromlu Japon Erkeklere Uygulanan Altı Aylık Yaşam Tarzı 

Müdahalesinin Etkisi 

RKÇ 

6 aylık izlem: 

2007 Eylül-2008 Mayıs arası 

Fabrikada çalışan erkek işçilerin,  

bel çevresi ≥ 85 cm olup, 

metabolik sendrom özelliklerinden 

iki ya da daha fazlasını taşıyanlar 

çalışmaya dahil edilmiştir. 

Örneklem 
özelliği: 

YÖNTEM 



                  Toplam 3.377 erkek işçi tarandı 

 

       Metabolik Sendrom saptanan 740 işçi 

 

           515 işçi çalışmaya davet edildi 

 

Çalışmaya katılmayı kabul eden  110 işçi 

 

  

YÖNTEM 

Çıkarılma kriterleri: 

1. Kanser, myokard infarktüsü 

ve SVO gibi ciddi hastalık 

öyküsü 

2. Daha önce diyet veya egzersiz 

terapisine katılma 

3. Egzersiz yapmasına engel 

ortopedik bir engelin varlığı 

4. Kan basıncının yüksek olması, 

sistolik>180mmHg; 

diyastolik>110mmHg 

225 işçi 
çalışmadan 
çıkarıldı. 

Metabolik Sendromlu Japon Erkeklere Uygulanan Altı Aylık Yaşam Tarzı 
Müdahalesinin Etkisi 

Randomizasyon  

Deney Kontrol 

    55 işçi                                55 işçi 



Metabolik Sendromlu Japon Erkeklere Uygulanan Altı Aylık Yaşam Tarzı 
Müdahalesinin Etkisi 

 
  
   
 
 
 
 
 
  
 
 
   

İş sağlığı hemşiresi 

tarafından hazırlanmış 

standart sağlık rehberi 

6 aylık yaşam tarzı uyum programı 
 Başlangıç 

1. ay 
3. ay 

GİRİŞİMLER 

Deney Grubu 
Kontrol Grubu 



Başlangıç 
İş sağlığı hemşireleri ile çalışanlar: 

 

  

 

GİRİŞİMLER 

 

Katılımcıların her sabah ve akşam kilo kontrolü yapıp kaydetmeleri ve                                          
kişisel programlarında hedeflenen davranışları gerçekleştirme durumunu kaydetmeleri istendi. 

  

Davranış değişimini kolaylaştırmak için her bir katılımcıya birer adet pedometer, tartı, tanıtım 
kitapçığı, kişisel davranışlarını kaydetmesi için ajanda verildi. 

6 ay boyunca beden ağırlığı kontrolü için amaçlar belirlenmesi ve  kişisel programların 
oluşturuldu. 

Çalışanların kilo artışına neden olan yaşam şekli davranışlarının tartışıldı. 



1. Ay    

 İş sağlığı hemşireleri ile çalışanlar: 

 

 

 

GİRİŞİMLER 

Katılımcıların hedeflenen davranışları uygulama durumu 
belirlendi. 

Davranışları gerçekleştirirken herhangi bir sağlık ve güvenlik 
problemi yaşama durumu değerlendirildi. 

Gerekli durumlarda başlangıç hedeflerinin  bireye uyumlu hale 
getirildi. 

Ek olarak  sebze, meyve ve günlük ürünleri tüketmeleri  önerildi.  

Alkol  tüketiminin ortalama düzeyi aşmamasını vurguladı.  



3. Ay    

  İş sağlığı hemşireleri ile çalışanlar: 

 

    

 

GİRİŞİMLER 

 Birinci toplantıya benzer şekilde 

katılımcıların hedeflenen davranışlarını 

sürdürmeleri desteklendi. 

 



ÖLÇÜMLER: 

 Başlangıç 

 6 ay sonu 

II. Çıktı  

Metabolik parametreler 

• Bel çevresi 

• Beden ağırlığı 

• BKI 

• Sistolik/diyastolik kan basıncı 

• Total kolesterol 

• HDL kolesterol 

• Trigliserid 

• Kan şekeri 
 

I. Çıktı  

Altı ayın sonunda 

metabolik sendrom 

prevalansı 

 



 
BULGULAR: 

Metabolik Sendrom Bileşenleri 

Deney Kontrol 

Baseline 6 ay sonra p Baseline 6 ay sonra p 

Dislipidemi (%) 73.5 63.3 0.28 81.1 49.1 <0.001 

Hipertansiyon(%) 98.0 83.7 0.01 86.8 86.8 1.00 

Hiperglisemi (%) 59.2 44.9 0.16 45.3 47.2 0.85 

Total kolesterol 221.6 209.6 0.003 229.6 217.0 <0.001 

HDL kolesterol 52.7 53.5 0.47 57.2 55.5 0.06 

Hba1c  (%) 5.8 5.6 <0.001 5.7 5.7 0.12 

Metabolik Sendromlu Japon Erkeklere Uygulanan Altı Aylık Yaşam Tarzı 
Müdahalesinin Etkisi 



 
BULGULAR: 

Risk Faktörleri Değişimi (%) 

Deney Kontrol 

Baseline 6 ay sonra p Baseline 6 ay sonra p 

Vücut ağırlığı 76.1 74.1 <0.001 73.7 73.4 0.29 

BKI 26.0 25.3 <0.001 25.6 25.5 0.26 

Bel çevresi 92.1 89.6 <0.001 92.2 91.1 0.004 

Metabolik Sendromlu Japon Erkeklere Uygulanan Altı Aylık Yaşam Tarzı 
Müdahalesinin Etkisi 



 
BULGULAR: 

Risk Faktörleri Değişimi (%) 

Deney Kontrol 

Baseline 6 ay sonra p Baseline 6 ay sonra p 

Vücut ağırlığı 76.1 74.1 <0.001 73.7 73.4 <0.001 

BKI 26.0 25.3 <0.001 25.6 25.5 0.001 

Bel çevresi 92.1 89.6 <0.001 92.2 91.1 0.02 

Metabolik Sendromlu Japon Erkeklere Uygulanan Altı Aylık Yaşam Tarzı 
Müdahalesinin Etkisi 



BULGULAR: 

• Fiziksel aktivite düzeyi deney grubunda kontrol grubuna 
göre anlamlı düzeyde azalmıştır (p<0.001). 
– Genel olarak yürüyüş, golf, fitness, yüzme 

• Şeker ve tatlı tüketimi deney grubunda kontrol grubuna 
göre anlamlı düzeyde azalmıştır (p<0.004). 

• Alkol kullanımı her iki grupta da anlamlı düzeyde 
azalmıştır (p<0.048). 

 

 Sigara kullanımı 

 Sebze tüketimi 

 Meyve tüketimi 

 süt tüketimi  

 

Metabolik Sendromlu Japon Erkeklere Uygulanan Altı Aylık Yaşam Tarzı 
Müdahalesinin Etkisi 

Her iki grupta da değişim 

olmamıştır. 



Sonuç: Metabolik sendromu olan 
işçilerde altı aylık yaşam tarzı uyum 

programı; bel çevresi, vücut ağırlığı ve 
kan glikozunu düşürdüğü 

bulunmuştur, ancak metabolik 
sendrom prevalansını önemli düzeyde 

düşürmemiştir. 

Metabolik Sendromlu Japon Erkeklere Uygulanan Altı Aylık Yaşam Tarzı 
Müdahalesinin Etkisi 



• İşyerlerinde 
Sağlığı Geliştirme 
Uygulamaları 

DEÜ 

HEF 



YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR 

Danışmanlık 

hizmetleri 

Poliklinik çalışmaları 

Sağlığı geliştirmeye yönelik  

çalışmalar 

Erken tanıya yönelik  

uygulamalar 

Stresle Baş Etme  

Programı 

Sigara Bırakma 

 Programı 

Obezite 

Hipertansiyon 

Diabet 



Erken Tanıya Yönelik Uygulamalar 

                       

KKMM 

100 kişi 

3 kişi’de kitle saptandı: SEVK 

1 kişi CA tanısı aldı. 

 
 
 



STRESLE BAŞ ETME PROGRAMI 

 
SUNUM 

 

 

54 KİŞİ 

 

BİREYSEL GÖRÜŞME 

 

 

46 KİŞİ 



Rol playlar 

Gevşeme egzersizleri 



SİGARA BIRAKMA PROGRAMI 



SİGARA BIRAKMA PROGRAMI İÇERİĞİ 

 

    *Yemekhane önünde tanıtım standı 

 

     *Broşür dağıtımı 

 

     *Genel  sunum 

   

     





  

 
 
 
 
 
 
 





SİGARA KONUSUNDA FARKINDALIĞI ARTTIRMA  





 

• Genel sunum           86 kişi 

 

• Bireysel görüşmeler          75 
kişiye ulaşıldı. 



37 kişi hiçbir yöntem kullanmadan 
sigarayı bıraktı. 

 

    20 kişi hiç içmedi      17 kişi tekrar 
başladı 

 

  42 kişi kendilerine hedef bırakma 
günü belirlediler. 



 

 

 

TEŞEKKÜR EDERİM 


