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بررسی کیفیت زندگی بیماران دیابتی شهرستان سبزوار در سال7931
1

زهرا سلیمانی .1حدیث براتی ،1احمدمظفری جوین9هانیه ارشادی مقدم
 :1دانشجوی پرستاری ،دانشگاه آزاداسالمی ،واحدسبزوار ،گروه علوم پزشكی ،سبزوار ،ایران
 :1کارشناس ارشد اپیدمیولوژی ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكی سبزوار ،سبزوار ،ایران
 : 9استادیار،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحدسبزوار،گروه علوم پزشكی ،سبزوار ،ایران

زمینه و هدف:
کیفیت زندگی برآ یند مهم سالمتی به شمار میرود و به عنوان یك موضوع اصلی در مراقبت از بیماران مختلف از جمله بیماران مبتال به
دیابت مورد توجه قرارمیگیرد .هدف از این مطالعه بررسی تأثیر کنترل بیماری و رفتارهایخودپایشی بر کیفیت زندگی بیماراندیابتی
شهرستان سبزوار است.

مواد و روش ها:
این مطالعه توصیفی مقطعی بر روی 113بیماردیابتی مراجعه کننده به مرکز انجمن دیابت سبزوار در سال  1931انجام شد .ابزار گردآوری
دادهها پرسشنامه کیفیتزندگی توماس ( )DQOL_BCIو پرسشنامه مشخصات فردی و بیماری بود دادهها به کمك  spss11و آزمون
های آماری tمستقل ،آنالیز واریانس و آزمونهای تعقیبی مورد ارزیابی قرار گرفتند.

یافته ها:
در این بررسی تعداد 111زن ( )% 11/9و  11مرد (  ) % 93/1شرکت کردند .میانگین سن بیماران  11/11±11/11سال بود.میانگین امتیاز
کیفیت زندگی بیماران  9/131±1/11از  1بود رابطه آماری بین سن ،جنس ،نوع دیابت ،وضیت تاهل و شغل مشاهده نشد ولی بین دفعات
بستری با کیفیت زندگی رابطه معنیداری دیدهشد ( )p< 1/11در بررسی ارتباط رضایتافراد از کنترل دیابت و رفتار های خودمراقبتی با
سطح تحصیالت رابطه آشكاری مشاهدهشد (به ترتیب  p=1/11و  .(p =1/11ارتباط بین درمان بیماری با کیفیت زندگی رابطه معنیدار
نبود ولی میانگین کیفیت زندگی کسانی که بیماری خود را با رژیمغذایی کنترل میکردند ( )9/11±1/11بهتر از گروهی بود که با قرص و
انسولین درمان میشدند.

بحث و نتیجه گیري:
با توجه به اثر کنترل دیابت و رفتارهای خود مراقبتی بر مطلوب بودن کیفیت زندگی پیشنهاد میشود آموزشهای خود مراقبتی به جهت
ارتقا کیفیت زندگی بیماران دیابتی مورد توجه بیشتری قرارگیرد.

واژه هاي کلیدي:
دیابت ،کیفیت زندگی ،رفتارهای خودمراقبتی
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