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انی 3900  سخن

 نوع دو ابتید مبتالبه مارانیب ییغذا میرژ ٔ نهیدرزم یبر خودمراقبت یگروه آموزش ریتأث
 مظلوم درضایس *,روزیمحبوبه فگان(: ) سندهینو

 مشهد یعلوم پزشکدانشگاه سازمان: 

 firoozm911@mums.ac.ir پست الکترونیکی:

 

 ازنظارتغذیه ای راهکاری باه صارفه  هایروش. استفاده از باشدمیدرمان تغذیه ای یک جزء ضروری در برنامه مبتالیان به دیابت : مقدمه

اقتصادی در کاهش عوارض و بنابراین مشکالت و مرگ و میرناشی از دیابت است. برناماه درماان تغذیاه ای بایساتی بار اسااس اهاداف و 

رنامه جزء مهمی ازبرنامه درمان تغذیه ای بیمار در مورد چگونگی به اجرا درآوردن این ب آموزشنیازهای هر بیمار تنظیم گردد عالوه بر این 

 .استشدهدیابت نوع دو پرداخته  مبتالبهرژیم غذایی بیماران  ٔ  درزمینهگروهی بر خودمراقبتی  آموزشاست. دراین مطالعه به بررسی تاثیر

دردسترس انتخااب  صورتبهبه مرکزدیابت پارسیان مشهد  کنندهمراجعهبیماردیابتی نوع دو  62طی یک کارآزمایی بالینی روش تحقیق: 

 2/0 گروهی به مدت پنج جلساه آموزش( تقسم شدند. برنامه نفر 38کنترل )نفر( و  32گروهی ) آموزشتصادفی به دو گروه طوربهشدند و 

 نامهپرساشنفره اجراگردید. قبل و دوماه پس از اتمام مداخلاه  01تا  8گروههای ساعته که فواصل جلسات از یکدیگر سه روز بود درقالب 

روتین کلینیک رادریافات مای کردناد و بارای  هایآموزشپژوهشگرساخته خودمراقبتی بیماران دیابتی تکمیل شد. گروه کنترل هم فقط 

 صورت نگرفت. ایمداخله هاآن

تفااوت ( بودکاه 6/20±1/02کنتارل )( و 2/68±6/02گروهی ) آموزشداخله درگروه میانگین و انحراف معیار رژیم غذایی قبل از منتایج: 

گروهای  آماوزش( اما در مرحله بعاداز مداخلاه میاانگین و انحاراف معیاار رژیام غاذایی در گاروه P= 261/1نداشت )معناداری بایکدیگر 

همچنین نتایج مقایساه  (.P<110/1داد )نشان  معناداری را( بود و نتایج مقایسه بین گروهی تفاوت 2/28±3/08کنترل )( و 3/02±8/62)

 (.P< 110/1داد )گروهی نشان  آموزشدرون گروهی نیزتفاوت معناداری را در گروه 

رژیم غذایی را افزایش داد. باتوجاه باه ایان  ٔ  درزمینهدرصد خودمراقبتی  2/60، آموزشساعت  2/6در این مطالعه : گیرینتیجهبحث و 

یاک روش  عنوانباهآن را توانمیرژیم غذایی بیماران دیابتی کمک کندپس  ٔ  درزمینهبه ارتقاء خودمراقبتی تواندمیگروهی  آموزشنتایج 

 ی موثرپیشنهادکرد.آموزش

نوع دو ابتید ،ییغذا می، رژیخودمراقبت ،یگروه آموزش کلمات کلیدی:
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