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سی و دومین همایش ساالنه 
انجمن علمی روان پزشکان ایران

مقایسه شیوع اضطراب و افسردگي در بیماران دیابتیک مراجعه کننده به درمانگاه غدد شهرستان قزوین با 
گروه شاهد

سيدعليرضاحاجي سيد جوادي*، نرگس ابراهيم آبادی، سيدحسين قافله باشی*، طاهره حاجی سيدجوادی

* متخصص اعصاب و روان استاديار گروه روان پزشکي دانشکده علوم پزشکي قزوين

مقدمه: در طبقه بندی DSM-IV-TR در مبحث طب رفتاری اشاره به عامل يا عوامل  روانشناختی يا رفتاری شده است که بوضوح 
در روند يک بيماری طبی عمومی نقش بهسزايی دارد.بيماری ديابت مليتوس از جمله بيماريهايی است که در اين مبحث بطورکلي 

از آن نام برده شده است.

مواد و روشها:جمعيت مورد مطالعه بيماراني بودند که باتشخيص ديابت مليتوس بصورت سرپايی به درمانگاههای غدد قزوين در 
فاصله شش ماه مراجعه کرده بودند. جهت اندازهگيری شيوع اضطراب و افسردگی،پرسشنامه Cattell برای اضطراب و پرسشنامه

از ميزان شيوع اضطراب و  نتايج بدست آمده  با  آناليز دادهها،  از  نهايتاً حاصل  بيماران تکميل شد.  برای افسردگی توسط    Beck
افسردگی در گروه کنترل اين مطالعه که از نظر تعداد، سن و جنسيت با گروه بيماران کاماًل همتاسازی شده بودند، مقايسه شد. 

یافته ها:  125 بيمار مونث دررنج سنی 20 تا 60سال با تشخيص ديابت ودر مقابل125 فرد بدون ديابت با شرايط مشابه انتخاب 
شد. مقايسه شيوع اضطراب در بين بيماران ديابتی به اين صورت بود که 5 نفر نرمال و پابرجا و تنش زدوده بودند،47 نفر در گروه 
بيماران اضطراب خفيف داشتند، 55 نفر روان آزرده مضطرب و 18 نفر اضطراب شديد نيازمند به درمان داشتند.اين اختالف از لحاظ 
آماری بين بيماران و گروه کنترل معنادار نبوده.در مقايسه شيوع افسردگی در بين بيماران ديابتی ، 8 نفر در دسته انکار احتمالی 
افسردگی قرار گرفتند. 10 نفر بدون افسردگی بودند، 25 نفر افسردگی خفيف تا متوسط داشتند، 69نفر افسردگی متوسط تا شديدو 

13نفر افسردگی شديد.اين اختالف از لحاظ آماری کامال معنادار بوده.

نتیجه گیری نهایی:با توجه به افزايش تفاوت آماری شيوع اضطراب وافزايش شيوع افسردگی در بيماران ديابتی در مقايسه با گروه 
کنترل در اين مطالعه، لذا به طور کلی اهميت و نياز به آموزش مهارتهای زندگی بخصوص کنترل و تدبير استرسها و عوامل مستعد 
کننده افسردگی جهت پيشگيری هم از بيماريهای روانی و هم از بيماريهای جسمی ناشی از آنها مشخص ميگردد. براي رسيدن به اين 

هدف بايد بر اطالعات بيماران افزوده شود و همچنين پزشکان قادر به تشخيص سريع و درمان بيماريهاي فوق باشند.
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