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هچکید

خطربدونبراي روزه داري.استمهمبسیارتصمیمیکدیابتیبیمارانبرايداريروزه:زمینه و هدف
داشتن آگاهی ضروري می باشددارند،رمضانماهدربه روزه داريتمایلکهدیابتیبیمارانکاهش عوارضو

.اري می باشدآگاهی بیماران دیابتی در زمینه روزه دتعیینمطالعه اینازهدفلذا
بیمار دیابتی مراجعه کننده به 376که بر روي تحلیلی- توصیفی در این مطالعه :روش کارمواد و

به روش نمونه گیري آسان واحدهاي پژوهشانجام شد 1394کلینیک دیابت شهرستان بجنورد در سال
پس از ورود به کامپیوتر با داده ها با استفاده پرسشنامه اي دو بخشی جمع آوري گردید و.انتخاب شدند

SPSSآماريافزاراستفاده از نرم آزمون هاي آماري ضریب همبستگی پیرسون، تی مستقل و آنالیز و16
.واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل گردید

زن افراد%62/ 3.افراد بیسواد بودند%3/48و 35/54±83/15میانگین سنی افراد شرکت کننده :یافته ها
31/35±36/11میانگین نمره آگاهی افراد شرکت کننده در مطالعه .مبتال به دیابت نوع دو بودند%3/90و

و ) 03/51±49/18(میانگین بیشترین پاسخ صحیح در حیطه تغذیه بیماران دیابتی در ماه رمضان .بود
بود)0/18±44/23(کمترین پاسخ صحیح در حیطه مصرف داروهاي پایین آورنده قند خون در ماه رمضان

بین میانگین نمره افراد برحسب سطح تحصیالت فقط در نمره کل کسب شده اختالف معنی دار آماري وجود 
.)=035/0p(داشت

نتایج این مطالعه حاکی از پایین بودن آگاهی بیماران دیابتی در زمینه دیابت و روزه داري :نتیجه گیري
و آنعوارضازپیشگیريبیماري،کنترلدرمهمیتواند نقشمیدیابتیبیمارانآگاهیافزایشلذااست 

.باشدداشتهفردسالمتیوضعیت
روزه داريدیابت،آگاهی،:کلیديه هايواژ
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666سید حمید حسینی و همکاران... آگاهی بیماران دیابتی در زمینهمیزان
مقدمه

روزه از جمله اعمال عبادي است که خداوند به آن امر 
در آن انسان در طول مدت معین و ساعات وفرموده است 

بایدغیرهروز، از خوردن و آشامیدن و خاصی از شبانه
فریضهیکرمضانماهداريروزه.خودداري نماید

حال،اینبا.استبالغمسلمانانتمامبرايواجب
باشد،مضربدنبرايداريروزهکهشرایطیدر

بیماروپزشکبنابراینشودمیمنعآنازفرد
بیماريشدتموجود،علمیشواهداساسبرباید

داري روزهخصوصدرآنبرداريروزهاثراتو
روزه داري اسالمی به لحاظ ].1[نمایندگیريتصمیم

آنکه با سایر انواع بی غذایی متفاوت است به طور حتم
ها دارد و نیز بیماريتاثیرات متفاوتی بر سالمت انسان

هاي بیوشیمیایی چربی و سایر شاخصتغییرات در گلوکز،
به عوامل مختلفی از جمله عادات داري روزهخون در زمان 

درجه حرارت نوع غذاي مصرفی،میزان کالري،غذایی،
دیابت یکی ].2[بستگی داردغیرهفصل بررسی و محیط،

هایی است که روزه و رژیم غذایی بر آن تاثیر از بیماري
دیابت شایعترین بیماري متابولیک دنیا است و ساالنه . دارد

دهد اطر این بیماري در دنیا رخ میمیلیون مرگ به خ4
در طول قرن .]3[شودها را شامل میدرصد مرگ9که 

در جهان 2خصوصا نوع گذشته پیوسته بر شیوع دیابت
افزوده شده است و اگر اقدامی صحیح براي مقابله با این 

شود که تا سال بیماري صورت نگیرد تخمین زده می
350و نزدیک بهبرابر شده2تعداد مبتالیان 2030

دیابت باعث . ]4[میلیون فرد به دیابت مبتال خواهد شد
ایجاد عوارض خطرناکی همانند آترواسکلروزیس، 
رتینوپاتی، نفروپاتی منجر شونده به نارسایی کلیه، 

گرددنوروپاتی محیطی با خطر عوارض پاي دیابتی می
هاي قلبی مرگ تطبیق یافته سنی به خاطر بیماري. ]5[

برابر بیشتر از افراد غیر 4تا 2ی در اغلب بیماران عروق
10قطع عضو در افراد دیابتی حداقل. ]6[باشددیابتی می

و بیش از ]5[باشدبرابر شایعتر از افراد غیر دیابتی می
نصف قطع عضوهاي غیر ترومایی به دلیل دیابت رخ 

در کشورهاي توسعه یافته دیابت یکی از علت . دهدمی
با .]7-9[باشداختالل بینایی و کوري میهاي اصلی

اختالالتیجملهازدیابتبیماريتوجه به اینکه 

شیوهتغییراتتأثیرتحتزیادمقداربهکهاست
غذاییرژیمیکازپیرويوگیردمیقرارزندگی

داروهايمنظممصرفوبدنیفعالیتمناسب،
کنترلمطلوببرنامهیکاولویتهايازشدهتجویز
بیمارانبرايداريروزهلذا. ]1[محسوب می شوددیابت
بابایدکهاستمهمبسیاروشخصیتصمیمیکدیابتی
درپزشکیهايمشاورهودینیدستورالعملهايبهتوجه

ازبسیاري.]10[شودانجامفردسالمتیوضعیتخصوص
وضعیتگرفتننظردربدون2و1نوعدیابتیبیماران
جمعیتیمطالعه.دارندداريروزهبهاصرارخودبیماري

اینبیانگر11(EPIDIAR)رمضان ودیابتاپیدمیولوژي
%79ویکنوعدیابتیبیماران%43تقریباکهاست

این.گیرندمیروزهرمضانماهطیدونوعدیابتیبیماران
دیابتی بیمارمیلیون50ازبیشتقریباًکهمعناستبدان

در.]11،12[گیرندمیروزهرمضانماهطیجهاندر
بهمنجر(حادهیپوگالیسمیخطرEPIDIARمطالعه
میاندروبرابر7/4دیابت نوع یک،مبتالیان در،)بستري

روزه دارافرادسایربرابر5/7،دومنوعدیابتمبتالیان
خطربرابري،5/5دراین مطالعه افزایش. استشدهگزارش

متعاقب)بستريبهمنجر(حادهایپرگالیسمی ایجاد
دادهنشانیکنوعدیابتمبتالیانمیاندرداريروزه
واسترسکنترلدر بیماران دیابتی،.]12[استشده
کنترلبربیداريوخوابچرخهبودنثابتنیز
ماهداري روزهدردیگر،سوياز.مؤثرندخونقند

اجزاياي درمالحظهقابلتغییراتاغلبرمضان
وجوداحتمالاینلذا.آیدمیبوجودزندگییوهش

عدموسویکازشدهایجادکه تغییراتدارد
دیگرسويازبا آنهامقابلهچگونگیازآگاهی
ماهایامدربیمارياینکنترلدراختاللسبب

وهیپومانندحادعوارضتشدیدورمضان
نقش اساسیبرمختلفمطالعات.]1[شودهیپرگلیسمی

کهبیمارانی.اندکردهتاکیددیابتکنترلدرمراقبتیودخ
توانندندارند، نمیرادیابتبیماريمدیریتیخودتوانایی

ویسمیحمالت هایپوگلجملهمنمختلفشرایطدر
امراین.]13[باشندداشتهمناسبیپاسخیسمیهایپرگل

ماهآغازازپیشبیشترامر آموزشهاياهمیتدهندهنشان

1- Epidemiology of Diabetes and Ramadan
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667)4(8؛ دوره95سالان شمالی            مجله دانشگاه علوم پزشکی خراس
باشدمیسالمتیمراقبانوپزشکان معالجتوسطضانرم
اگرکهاستدادهنشاندیگر کشورهادرمطالعه.]14[

مناسبیشکلبهپایدار،با شرایطدونوعدیابتیبیماران
بگیرندروزهتوانندمیگیرند،مراقبت قراروآموزشتحت

اي که توسط خوش نیت انجام شد نتایج در مطالعه.]15[
داريروزهداد میزان آگاهی بیماران دیابتی در زمینه نشان

،موثروکارابراي آموزشبنابراین.]16[باشدپایین می
احتمالیمشکالتوعوارضکاهشوخطربدونداريروزه

رمضانماهدرداريبه روزهتمایلکهدیابتیبیماران
بسیارحیطه،ایندربیماراناینآگاهیارزیابیدارند،

بررسی آگاهی مطالعه اینهدفلذا.]17[استهمم
.بیماران دیابتی در زمینه روزه داري می باشد

روش کار
است)مقطعی(تحلیلی-مطالعه توصیفییکحاضرمطالعه

بیماران دیابتی نوع یک و دو مراجعه کننده به بر رويکه
انجام1394کلینیک دیابت شهرستان بجنورد در سال 

درصد و 4انحراف معیار با استفاده از حجم نمونه .شد
جهت .تعیین گردید376تعداد 4/0حداکثر خطاي 

،شدانتخاب نمونه ها از روش نمونه گیري آسان استفاده 
که کلیه افرادي که داراي پرونده مراقبت به این صورت

بیماران دیابتی در کلینیک دیابت بودند پس از دادن 
در زمینه اهداف دگانتوسط مصاحبه کننآطالعات الزم

رضایت آگاهانه به عنوان نمونه مورد مطالعه کسبوطرح
اي ها از پرسشنامهجهت جمع آوري داده.انتخاب گردیدند

تحت عنوان بررسی آگاهی بیماران دیابتی در زمینه 
که توسط خوش نیت و همکاران استفاده شدداريروزه

روشباسشنامهاین پرتنظیم گردیده بود و روایی و پایایی 
این پرسشنامه از دو .بود79/0کرونباخآلفايضریب

پرسشنامه اطالعات تخصصی و اطالعات جمعیتی تشکیل 
پرسش29شاملاطالعات تخصصیپرسشنامه.شده بود

درسوال3دیابتی،روزه داري بیمارانزمینهدرسوال3(
درقندخونکنندهکنترلداروهايچگونگی مصرفزمینه

2قندخون،کنترلچگونگیزمینهدرسوال5رمضان،هما
تغذیهزمینهدرسوال16وبدنیزمینه فعالیتدرسوال

هر پاسخ درست معادل .بود)رمضاندرماهدیابتیبیماران
بهفردهرنهاییامتیازوشدگرفتهنظردریک امتیاز

به عنوان )33- 0(امتیاز بین .شدبیانصورت درصد

آگاهی متوسط و امتیاز )66-34(یف، امتیازآگاهی ضع
تقسیم بندي مطلوببه عنوان آگاهی ) 100- 67(بین

.]16[گردید
اطالعاتی نیزجمعیتیاطالعاتپرسشنامهازاستفادهبا

نوعدیابتبهابتالتحصیالت،میزانسن،جنس،شامل
مصرفی داروينوعودیابتبهابتالزمانمدتدو،یک یا

آزمایشگاهی هايدادهبهمربوطاطالعات.شدجمع آوري
شده ثبتخونآزمایشنتایجآخرینازاستفادهبابیماران

با نیزبیمارانوزن.آمددستبهبیمارانهايپروندهدر
و اندازگیريگرم100دقتبادیجیتالترازويازاستفاده

نرمازاستفادهباآمدهبه دستداده هايکلیه.شدثبت
.گرفتقرارتحلیلوتجزیهمورد16آماري نسخهزاراف

جهت سنجش ارتباط بین متغیرهاي کمی مانند سن،
و قند خون ناشتابه دیابت،ءمدت زمان ابتالوزن،

هموگلوبین گلیکوزیله از ضریب همبستگی پیرسون و 
جهت مقایسه بین گروهها از آزمون تی مستقل و آنالیز 

.دواریانس یک طرف استفاده ش
یافته ها

نفر از بیماران دیابتی 376در این مطالعه که بر روي 
مراجعه کننده به کلینیک دیابت شهرستان بجنورد انجام 

35/54±83/15گرفت میانگین سنی افراد شرکت کننده 
. بودند) %62/ 3(اکثر شرکت کنندگان در مطالعه زن . بود

3ند و افراد مبتال به دیابت نوع دو بود%3/90همچنین 
میانگین نمره آگاهی ).1جدول (افراد بیسواد بودند 48%/

بود به طور 31/35±36/11افراد شرکت کننده در مطالعه 
میانگین بیشترین پاسخ صحیح در حیطه تغذیه بیماران 

و کمترین پاسخ 03/51±49/18دیابتی در ماه رمضان 
صحیح در حیطه مصرف داروهاي پایین آورنده قند خون 

9/42آگاهی ).2جدول (بود0/18±44/23ه رمضاندر ما
بین .مطلوب بود/. 3متوسط و%9/56افراد ضعیف،%

میانگین نمره افراد برحسب سطح تحصیالت فقط در نمره 
کل کسب شده اختالف معنی دار آماري وجود داشت

)035/0p= .( به طوري که با افزایش سطح تحصیالت
بر اساس ).3جدول (میزان آگاهی افزایش یافته است

آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهاي سن،
میزان قند خون ناشتا، هموگلوبین گلیکوزیله و میزان وزن،

بر اساس. ی دار آماري وجود نداشتآگاهی ارتباط معن
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668سید حمید حسینی و همکاران... آگاهی بیماران دیابتی در زمینهمیزان

مشخصات پایه بیماران دیابتی مورد بررسی:1جدول 
)درصد(فراوانی انحراف معیار±میانگینمتغیر

-35/54±83/15)سال(سن
-27/65±20/15)کیلوگرم(وزن

جنس
234) 3/62(-زن
142) 7/37(-مرد

نوع دیابت
36)7/9(-دیابت نوع یک

340) 3/90(-نوع دو
-1/6±5/4)ماه(مدت زمان ابتال به دیابت

میلی گرم در (قند خون ناشتا
)دسی لیتر

2/80±88/175-

-22/10±52/2هموگلوبین گلیکوزیله

سطح تحصیالت
182) 3/48(-بی سواد
12) 3/3(-ابتدایی

)0/0(0-راهنمایی
172) 7/45(-دبیرستان

10)7/2(دانشگاه
روي مصرفیدا

داروهاي خوراکی پایین آورنده 
قندخون

-)3/88(332

35)3/9(-انسولین
9)3/2(-انسولین+ داروهاي خوراکی

میزان آگاهی بیماران دیابتی در مورد روزه داري:2جدول 
75صدك50صدك25صدكمیانگین±انحراف معیار

15/3733/3333/3367/66±44/27شرایط روزه داري بیماران دیابتی
0/1800/000/033/33±44/23مصرف داروهاي پایین آورنده قند خون در ماه رمضان

42/3600/2000/4000/60±58/20چگونگی کنترل قند خون در ماه رمضان
78/3300/000/5000/50±98/29فعالیت بدنی در ماه رمضان

03/5175/4325/5650/62±49/18تغذیه بیماران دیابتی در ماه رمضان
31/3550/2792/3558/42±36/11امتیاز کل
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آزمون آنالیز واریانس یکطرفه نیز بین میانگین آگاهی افراد 
اختالف معنی دار آماري وجود برحسب نوع داروي مصرفی 

آزمون تی مستقل هم نشان داد بین میانگین نمره . نداشت
آگاهی افراد بر حسب جنس و نوع دیابت اختالف معنی 

<p)05/0(دار آماري وجود نداشت

بحث
بهمیانگینطوربهکنندگانشرکتمطالعه،ایندر
به طوري .دادندصحیحپاسخپرسشنامهسواالت31/35%

آگاهی %9/56و افراد داراي آگاهی ضعیف%2/42هک
آگاهیپایینسطحازحاکینتایجاینمتوسط داشتند

در مطالعه خوش .استداريروزهزمینهدیابتی دربیماران
بیمار دیابتی انجام 200نیت و همکاران نیز که بر روي 

سواالت %46شد شرکت کنندگان به طور میانگین به 
و از آگاهی پایینی نسبت به خ صحیح دادند پرسشنامه پاس

مطالعهنتایج.]16[دیابت و روزه داري برخوردار بودند
دیابتی مسلمانبیمار101و همکاران بر روي1بوریتگ

روزه زمینهدیابتی دربیمارانآگاهیمیزاننشان داد که
استمطالعهایننتایجبامشابهکهپایین استداري

که بر روي و همکاران نیز2فاطیمامطالعه دراگرچه .]18[
شد امتیاز آگاهی بیماران دیابتی انجامبیمار دیابتی 69
در.]19[ه استامتیاز بود10از مجموع 63/1±81/6

پاکستاندردیابتیبیمارانبر رويکهدیگريمطالعه
برابرضعیف ودیابتیدر بیمارانآگاهیسطح،انجام شد

1-Gaborit
2-Fatima

مراجعهدیابتیبیمارانبررسی آگاهی. ]20[بود54%
درکهدادنشاننیزدر پاکستانیبیمارستانبهکننده
بهدیابت و عوارضدرمانیروشهايعالئم،زمینه
داشتندضعیفیبیماران آگاهی%53و%35،%12ترتیب

بیماراناي که در رشت انجام شد اکثریتمطالعهدر.]21[
آگاهیمطالعهایندرکنندهیک شرکتنوعدیابتی
در.]22[داري داشتنددر زمینه دیابت و روزهپایینی
کنندگانشرکتزیمباوه اکثریتدرشدهانجاممطالعه
آگاهیقسمت پرسشنامهسههردرمتوسطیامتیاز

ازاستفادهعمومی دیابت،آگاهی(دیابتی بیمارانسنجی
راازامتیکمترینکهکردندکسب)کلآگاهیوانسولین

کنترلوانسولینازاستفادهرژیم غذایی،زمینهدرعمدتاً
اکثر شرکت کنندگان در .]23[به دست آوردندقندخون

داري بین اختالف آماري معنیاین مطالعه بیسواد بودند و
داري تحصیالت با آگاهی افراد در زمینه دیابت و روزه

گاهی میزان آباالتحصیالتوجود داشت به طوري که با 
این یافته با مطالعه خوش .افراد نیز افزایش یافته است

،فاطیمادر مطالعه.]16[نیت و همکاران همخوانی دارد 
ابتدايتحصیالتیابیسوادشرکت کنندگان42%

بامنفیهمبستگیآگاهیمطالعه افزایشایندر.داشتند
گروهتاآگاهیامتیاز. ه استنشان دادتحصیالتمیزان
باسپسوهدادافزایشی نشانروندمتوسطهالتتحصی

.]19[ه استشدکاهش روبروباتحصیالتسطحافزایش
بیماران%80بیش از،انجام شددر رشتکهايمطالعهدر

وآگاهیمیان میزانوداشتنددیپلمازکمترتحصیالت

رابطه بین تحصیالت و میزان آگاهی بیماران دیابتی در مورد روزه داري: 3جدول 
میانگین±انحراف معیار

87/33±65/11بی سوادتحصیالت
36/33±03/9ابتدایی

46/36±32/11دبیرستان
20/44±89/12دانشگاهی

34/35±57/11کل
F= 91/2p= 035/0
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نشدمعناداري مشاهدهارتباطبیمارانتحصیالتسطح

سطحوتحصیالتمیزانبینیمباوهدر مطالعه ز.]22[
وجود آماريمستقیمارتباطنیزبیماران دیابتیآگاهی
و1هومطالعه درآمدهبه دستو میانگین امتیازاتداشت

دراساسیکمبودهايوجوددهندهنشاننیزهمکاران
دربه ویژهچینیدونوعدیابتبهمبتالبیمارانآگاهی

. بوددیابتیغذاییرژیموبتدیافیزیولوژيوزمینه علل
ایندرتحصیالتباالترسطحباآگاهیارتباط میزان

بروس، هه، مک عات در مطال.]23[تایید شدمطالعه
آماري مثبتی بین میزان تحصیالت و نیز ارتباط 2فرسون

سطح آگاهی بیماران دیابتی وجود داشت که با نتایج این 
آگاهیکهآنجااز.]26-24[مطالعه همخوانی دارد

آگاهیلذاشود،فردمناسبتروبهترعملکردسببتواندمی
بیماري،کنترلدرمهمیتواند نقشمینیزدیابتیبیماران

داشتهفردسالمتیو وضعیتآنعوارضازپیشگیري
بیماري،زمینهدرناکافی بیمارانآگاهی.]27[باشد

ازمانعاستممکنآنو درمانکنترلروشهايوعوارض
بیمارانآگاهیلذا.شودارتقاء سالمتراهبردهاياجراي

زندگی،شیوهدرداريروزهدلیلکه بهتغییراتیمورددر
دهد،میرخآنهااثراتومصرف داروهاوغذاییرژیم

ومعالجپزشکهايراهنماییدر اجرايرابیمارانتوانایی
ودهدمیافزایشداريروزهدر طیخودمراقبتیانجام
ایجادبدونوترایمنماه رمضانطیتواندمیبیمار

خوددینیفرایضانجامبهقندخونکنترلدراختالل
.]16[بپردازد

نتیجه گیري
نتایج این مطالعه حاکی از پایین بودن آگاهی بیماران 
دیابتی در زمینه دیابت و روزه داري است با توجه به اینکه 

کنترلدرمهمیتواند نقشمیدیابتیبیمارانآگاهی
فردسالمتیو وضعیتآنعوارضازپیشگیريبیماري،

باید برنامه ریزي مناسب در جهت افزایش باشدداشته
آگاهی مردم جامعه و بیماران دیابتی با آموزش هاي 

مناسب انجام شود

1-HU
2-Bruse,He,Mcppherson

و قدردانیتشکر
نویسندگان این مقاله قدردانی خود را از کلیه پرسنل 

کش و بیماران دیابتی کلینیک دیابت شهرستان زحمت
.بجنورد اعالم  می دارند

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.n

ku
m

s.
ac

.ir
 a

t 1
1:

36
 IR

D
T

 o
n 

T
ue

sd
ay

 M
ay

 3
0t

h 
20

17
Archive of SID

www.SID.ir

http://journal.nkums.ac.ir/article-1-1048-fa.html


671)4(8؛ دوره95سالمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی                 
References
1. Bouguerra R, Jabrane J, Maatki C, Ben Salem L, Hamzaoui J, El Kadhi A, “et al”, [Ramadan
fasting in type 2 diabetes mellitus], Annales d'endocrinologie 2006;67(1):54-9
2.Powers A, Diabetes mellitus, In: Braunwald EU, Fauci AS, Kadper DL, editors. Harrison.s
Principles of Internal Medicine, 15 th ed. New York: MC Graw Hill Co; 2001: 2109-27.
3.Delavari AR, National Program for Control and Prevention of Diabetes, Tehran: Center for Disease
Control 2004.2th,p:9 [Persian].
4.Report of a World Health Organization and International Diabetes Federation meeting, Screening for
Type 2 Diabetes, WHO/NMH/MNC/03.1 Original: English
5.Amini M, Mehdigoya M, Delavaei A, Tabatbii A, Hagigi S, Quality of diabetic management in Iran
in 2004- 2006, Journal of Medical Council of Islamic Republic of IRAN 2008:20-29[Persian].
6.Morrish NJ, Wang SL, Stevens LK, Fuller JH, Keen H, WHO Multinational Study Group, Mortality
and causes of death in the WHO multinational study of vascular disease in diabetes, Diabetologia
2001;44 (Suppl 2):S14-S21.
7.Siitonen OI, Niskanen LK, Laakso M, Siitonen JT, Pyörälä K, Lower-Extremity Amputations in
Diabetic and Nondiabetic Patients, Diabetes Care 1993;16:16.
8.Anonymous. From the Centre's for Disease Control and Prevention, Blindness caused by diabetes,
JAMA 1996; 276:1865-1866.
9.Kuzuya T, Akanuma Y, Akazawa Y, Uehata T, Prevalence of chronic complications in Japanese
diabetic patients, Diabetes Research and Clinical Practice 1994;24 Suppl:S159-S164.
10.Al-Arouj M, Assaad-Khalil S, Buse J, Fahdil I,Fahmy M, Hafez S, “et al”, Recommendations for
management of diabetes during Ramadanupdate 2010, Diabetes Care 2010; 33(8):1895-902.
11. Karamat MA, Syed A, Hanif W, Review of diabetes management and guidelines during Ramadan,
J R Soc Med 2010; 103(4):139-47[Persian].
12. Salti I, Bénard E, Detournay B, Bianchi-Biscay M, Le Brigand C, Voinet C, “et al”, A Population-
Based Study of Diabetes and Its Characteristics During the Fasting Month of Ramadan in 13 Countries
Results of the Epidemiology of Diabetes and Ramadan 1422/2001 (EPIDIAR) study, Diabetes Care
2004; 27 (10) :2306-11.
13.Norris SL, Engelgau MM, Narayan KV, Effectiveness of Self-Management Training inType 2
Diabetes A systematic review ofrandomized controlled trials, Diabetes Care2001; 24(3):561-87.
14.Hui E, Bravis V, Hassanein M, Hanif W, Malik R, Chowdhury T,“ et al”, Management of people
with diabetes wanting to fast during Ramadan, BMJ 2010; 340.
15. Uysal A, Erdoğan M, Sahin G, Kamel N, Erdoğan G, Clinical and metabolic effects of fasting in
41 type 2 diabetic patients during Ramadan, Diabetes Care 1998; 21(11):2033-4.
16. Akhoundan M, Shadman Z poorsoltan N, Soleymanzadeh M, Khoshniat M, Larijani B,
DESIGNING A QUESTIONNAIRE TO EVALUATE DIABETIC PATIENTS’KNOWLEDGE OF
RAMADAN FASTING AND ITS DETERMINANT FACTORS, Iranian journal of Diabetes and
Metabolism; Vol.13, No 4, 2014.
17. Dunn SM, Bryson JM, Hoskins PL, Alford JB, Handelsman DJ, Turtle JR, Development of the
diabetes knowledge (DKN) scales: forms DKNA, DKNB, and DKNC. Diabetes Care 1984; 7(1):36-
41.
18. Gaborit B, Dutour O, Ronsin O, Atlan C,Darmon P, Gharsalli R, “et al”, Ramadan fastingwith
diabetes: An interview study of inpatients’and general practitioners’ attitudes in the Southof France,
Diabetes Metab 2011; 37(5):395-402.
19.Fatima J, Karoli R, Chandra A, Naqvi N, Attitudinal determinants of fasting in type 2 diabetes
mellitus  atients during Ramadan, JAssoc Physicians India 2011; 59:630-4.
20. Caballero AE. Cultural competence in diabetesmellitus care: An urgent need, Insulin
2007;2(2):80-91
21. Rafique G AI, White F, Knowledge, attitude and practice (KAP) survey of diabetes and it
complications in people with diabetes attending a University hospital, In Proceedings of the Second

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.n

ku
m

s.
ac

.ir
 a

t 1
1:

36
 IR

D
T

 o
n 

T
ue

sd
ay

 M
ay

 3
0t

h 
20

17
Archive of SID

www.SID.ir

http://journal.nkums.ac.ir/article-1-1048-fa.html


672سید حمید حسینی و همکاران... آگاهی بیماران دیابتی در زمینهمیزان
Conference on DIMEMSEA:22-25 March 2000, Edited by Liaquat A Dhaka: Diabetic Association of
Bangladesh & Bangladesh Endocrine Society; 2000:51–52.
22. Mansour-Ghanaei R, Joukar F, Soati F,Khanegha AG, Association between knowledge,locus of
ontrol and health belief with selfmanagement,Hb A1c level and number ofattendances in type 1
diabetes ellitus atients.Int J Clin Exp Med 2013; 6(6):470.29.
23. Hu J, Gruber KJ, Liu H, Zhao H, Garcia AA, Diabetes knowledge among older adults withdiabetes
in Beijing, China, J Clin Nurs 2013;22(1-2):51-60.
24. Bruce DG, Davis WA, Cull CA, Davis TM, Diabetes education and knowledge in patients with
type 2 iabetes from the community: the Fremantle Diabetes Study, J DiabetesComplications 2003;
17(2):82-9.
25. He X, Wharrad H, Diabetes knowledge and glycemic control among Chinese people with type 2
diabetes, Int Nurs Rev 2007; 54(3):280-7.
26. McPherson ML, Smith SW, Powers A,Zuckerman IH, Association between diabetes patients'
nowledge about medications and their blood glucose control, Res Social Adm Pharm 2008; 4(1):37-
45.
27. Funnell MM, Brown TL, Childs BP, Haas LB, Hosey GM, Jensen B,“ et al”, National standards
for diabetes self-management education, Diabetes Care 2009; 32(Supplement 1): S87-S94.

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.n

ku
m

s.
ac

.ir
 a

t 1
1:

36
 IR

D
T

 o
n 

T
ue

sd
ay

 M
ay

 3
0t

h 
20

17
Archive of SID

www.SID.ir

http://journal.nkums.ac.ir/article-1-1048-fa.html


Knowledge of diabeticpatients about fasting, referred
to diabetic clinic at bojnord district -2015
Hosseini SH1, Rajabzadeh  R2, Akhoundan M3, Mohaddes Hakkak HR4,
Tavakoli H4, Niyazi M5*

1Faculty member at the School of Public Health, North Khorasan University of Medical Sciences
, Bojnurd, Iran
2PhD Student of Epidemiology, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3Endocrinology and Metabolism Research Center, Endocrinology and Metabolism Clinical
Sciences Institute, Tehran university of Medical Sciences, Tehran, Iran.

4Assistant Professor, Department of public Health, Health School, North Khorasan University
of Medical Sciences, Bojnurd, Iran.
5MD, Tehran university of Medical Sciences, Tehran, Iran.
*Corresponding Author: Tehran university of Medical Sciences, Tehran, Iran.
Email: negin124289@yahoo.com

Abstract

Background & Objectives: Fasting is an important decision for the diabetic
patients, that should be done considering to the religious instructions and medical
consultant. To decrease symptoms of diabetes, it is very important to estimate
awareness of these patients in this domain. Aim of this study is knowledge of diabetic
patients about fasting who were referred to the diabetic clinic at bojnurd district-2015
Material & Methods: This sectional study was performed on 376 diabetes patients
who were referred to diabetic clinic at Bojnord district in 2015. Data were gathered
using dual questionnaires. Statistical analysis was done by Pierson coordinate index
statistical tests, freet and one way variance analysis using the SPSS 16.
Results: Mean age was 54.35±15.83 years old and most of them were females
(62.3%). Majority of cases (90.3%) were suffered from type two diabetes, and 48.3%
of them were illiterate. Mean score for awareness was 35/31±11/36. The most correct
answer was related to the feeding diabetic patients at Ramadan month (51/03+18/49),
and the least correct answer was in line with consumption of medicines decreasing
blood sugar (18/0+23/44). In mean score based on level of education, there was only
a significant difference in total score (p=0.035).
Conclusion: The results of this study showed that the diabetic patients have a low
awareness of diabetes and fasting. Therefore, awareness of diabetic patients, can be
important in controlling and prevention of its complications and person healthcare.
Keywords: awareness, diabetes, Fasting
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