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 مراقبتی در بيماران دیابتی موانع آموزش خود

 * 1، منير نوبهار 2و1، الهه كمالي 2و1فاضل دهون

 
 دانشکده پرستاري و پيراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي، سمنان، ايران 1

 دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکي، سمنان، ايران كميته تحقيقات 2

 

باشد كه شيوع آن در حال افزايش است. با توجه به عوارض متعدد ترين بيماري متابوليکي در ايران و جهان ميديابت شايع مقدمه و هدف:

اي مربوط به ههاي مراقبت و درمان و چالشنهديابت نظير اختالالت بينايي، كليوي، قلبي، عروقي، عصبي مغزي و نيز با توجه به باال بودن هزي
 اين بيماري و عوارض آن، تغيير رفتار و خودمراقبتي از اهداف عمده در كنترل ديابت است. شواهد موجود نشان دهنده سطح نامطلوب رفتارهاي

بتي ي، هدف اين مطالعه تبيين موانع آموزش خودمراقباشد. با توجه به اهميت غيرقابل انکار آموزش، در خودمراقبتخودمراقبتي در بيماران ديابتي مي
 در بيماران ديابتي بود.

آموزش،  با جستتتتجوي كلمات Pub medو  Google Scholarهاي از پايگاه اين مطالعه مروري بود و اطالعاتمواد و روش ها: 

محدوديت زماني، جستجو گرديد و موانع آموزشي مورد نقد   موانع استخراج شد. منابع موجود به زبان فارسي و انگليسي بدون     ، ديابت، خودمراقبتي

 و بررسي قرار گرفت. 

هاي باشد، استرسترين موانع خودمراقبتي در بيماران دياليزي ميهاي جسمي ناشي از بيماري و عوارض آن، به عنوان بزرگناراحتي ها:یافته

هاي آموزش، ميت و ضرورت آموزش، ترس از ديابت، نداشتن وقت كافي، هزينههاي خانوادگي، كمبود اطالعات در باره اهعاطفي، فقدان حمايت
چنين اين معظل از عدم اطالع از منابع آموزشي موجود و كمبود عالقه از موانع موجود در آموزش و پيروي از رفتارهاي خودمراقبتي بودند. هم

تي مبود خودانگيزشي بيماران ديابتي و سطوح آموزشي متفاوت بيماران ديابكمبود نيروي پرستاري متخصص در زمينه آموزش به بيماران ديابتي، ك
 باشد.متاثر مي

از آنجا كه افزايش آگاهي مبتاليان به ديابت در مورد خودمراقبتي موجب پيشگيري از عوارض ديابت، افزايش طول عمر و سازگاري  گیری:نتیجه

اي هايش رضايت بيماران، مديريت بهتر عوارض بيماري، افزايش اميد به زندگي و كاهش هزينهبيماران، بهبود سالمتي و ارتقاء كيفيت زندگي، افز
ندركاران اعضاء اشود، تاكيد بر رفع اين موانع، به عنوان پايه و اساس درمان ديابت بايد بيش از پيش مورد توجه تمامي مسئولين و دستدرماني مي

 گروه بهداشتي درماني كشور واقع گردد. 

 آموزش، ديابت، خودمراقبتي، موانع  های کلیدی:ژهوا
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