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  درمانی آموزشی مرکز به کننده مراجعه دیابتی رتینوپاتی به الیانمبت زندگی کیفیت
  رشت شهر) ع( امیرالمومنین 

  2پاریاد ، عزت2صدیقی ، آسیه3لیلی نژاد کاظم ، احسان2جفرودي شیرین ،*1 کامران سلیمانی جنت

  گیالن پزشکی علوم دانشگاه ،پرستاري آموزش ارشد کارشناس.1
  گیالن پزشکی علوم دانشگاه مامایی و اريپرست دانشکده ،پرستاري مربی.2
  گیالن پزشکی علوم دانشگاه آمارحیاتی، دانشیار.3

رتینوپاتی دیابتی یکی از عوامل اصلی نابینایی در جهان و مهمترین علل از کار افتادگی در بیماران دیابتی  :هدف مقدمه و
 . نوپاتی دیابتی صورت گرفتمبتالیان به رتیعه به منظور تعیین کیفیت زندگی  این مطال  .تاس

نفر از بیماران مبتال به  رتینوپاتی  316 انجام شد، 1393که در سال تحلیلی  از نوع توصیفی در این مطالعه مقطعی :روش کار
 وکه  جهت درمان بیماري خود  به  واحد  لیزر  مراجعه  )ع(دیابتی مراجعه کننده به  مرکز آموزشی درمانی  امیرالمومنین 

داده ها از طریق پرسشنامه . وارد مطالعه شدند  ي پرونده پیگیري بودند  به روش نمونه گیري در دسترس انتخاب ودارا
و شاخص   و پرسشنامه مشخصات فردي و اجتماعی) RetDQoL(کیفیت زندگی اختصاصی بیماران رتینوپاتی دیابتی

ه ها از  آزمونهاي آماري  توصیفی و استنباطی  تی جهت تجزیه و تحلیل داد .به دست آمد بیماریهاي همراه چارلسون 
  . همبستگی پیرسون  استفاده شدنالیز واریانس آمستقل، 

همچنین  می باشد -73/1نتیجه این پژوهش نشان داد که متوسط نمره کیفیت زندگی واحدهاي مورد پژوهش  :نتایج
و  اشتغال متغیرهاي درآمد،،مبتال به رتینوپاتی دیابتیارتباط معنی داري را بین کیفیت زندگی بیماران  ،آزمونهاي آماري

، مدت ابتال به )>044/0p(عضو انجمن دیابتو  محل سکونت ،)>001/0p(مصرف سیگارو  تاهل ،)>p 0001/0(تحصیالت
 نوروپاتی رتینوپاتی یک چشمی و دوچشمی، ، نوع رتینوپاتی،)>011/0p(، سابقه جراحی چشمی)>015/0p( دیابت

)0001/0p<(زخم پاي دیابتیک ،)002/0p<( سابقه بیماریهاي دیگر چشمی  ،)031/0p<  (و بیماریهاي همراه چارلسون 
)001/0p< (نشان داد. 

با توجه به یافته این مطالعه که بیماران از کیفیت زندگی پایین برخوردار بودند، توجه به عواملی که به مطلوب  :نتیجه گیري
  .مک نماید ، توصیه می گرددشدن کیفیت زندگی این بیماران ک
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