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 پوست 3109

 یماریب نیا یدر رابطه با عوارض و مراقبت ها یابتید مارانیب یآگاه
 یفتح آباد نهیآد حهیمل *,یشهروز رهبرگان(: ) سندهینو

 شابوریواحد ن یآزاد اسالم دانشگاه سازمان:
 shahroozrahbari@gmail.com پست الکترونیکی:

 
مزمن بوده و مجموعه ای از اختالالت متابولیک است که ویژگی آن افزایش سطح قندخون است. باال  هایبیماریدیابت ملیتوس از : مقدمه

 تواندمیمربوطه  یهامراقبتآگاهی بیماران دیابتی در رابطه با عوارض و . شودمیبودن مزمن قند خون منجر به ایجاد عوارض حاد و مزمن 

نقش داشته باشد. هدف کلی تحقیق تعیین میزان آگاهی بیمااران دیاابتی در رابطاه باا  اهآندر پیشگیری از بروز و جلوگیری از پیشرفت 

عوارض بیماری دیابت است و اهداف ویژه شامل تعیین میزان آگاهی بیماران در رابطه با اصول مراقبت از پاا، عاوارض چشامی، کلیاوی و 

 .عصبی بیماری دیابت است

بیمار دیابتی مراجعه کننده به بیمارستان ها و مراکز بهداشت نیشابور،  061که در آن  باشدمیاین پژوهش از نوع توصیفی روش تحقیق: 

 قرار گرفتند. موردبررسیقطعی شده بود،  هاآنکه تشخیص دیابت ملیتوس برای 

شامل: اطالعات دموگرافیک و چک لیست خود ساخته در رابطه با میزان آگاهی بیماران در  دوقسمتی نامهپرسشیک  هادادهابزار گردآوری 

مورد عوارض دیابت بود که بر اساس معیارهای انجمن دیابت آمریکا و فدراسیون جهانی دیابت و کتب و مقااالت معتبار پزشاکی طراحای 

 .استشده

. باشادمی( در رابطه با عوارض این بیماری در سطح متوسط %2/68دیابتی )اران نتایج نشان داد که وضعیت آگاهی کلی اکثریت بیم :نتایج

آگااهی ضاعیف داشاتند. در بعاد  %0/23بین ابعاد آگاهی بیماران کمترین نمره به بعد آگاهی از نحوه شستشوی پاها مربوط می شاد کاه 

ند. در بررسای ساایر ابعااد آگااهی، اکثریات واحادها وضاعیت آگاهی از نحوه بررسی روزانه پاها نیز اکثریت از آگاهی ضعیف برخوردار بود

مرباوط باه  یهاامراقبتمتوسط داشتند. بین سن و آگاهی از نحوه برقراری جریان خون در پاها، مدت ابتال به بیماری دیابت و آگااهی از 

قبلی و آگاهی از نحوه بررسی روزانه، شستشوی صحیح و نحوه برقراری جریان خون مناسب در پاهاا ارتبااط  آموزشنفروپاتی و بین سابقه 

 معنادار آماری مشاهده شد.

مربوط به این بیماری آگاهی متوسط و ضعیف داشتند کاه  یهامراقبتاکثریت بیماران دیابتی در رابطه با عوارض و : گیرینتیجهبحث و 

 .دهدمیو افزایش سطح آگاهی این بیماران را نشان  آموزشه لزوم توجه بیشتر ب

یعوارض، مراقبت، آگاه ابت،ید کلمات کلیدی:
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