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 خالصه 
 مقدمه

علیرغم پیشرفت های که در درمان دیابت صورت گرفته، کیفیت مراقبت از دیابت ضعیف مانده است که 
یکی . اولین دلیل آن عدم شناخت از اهمیت آموزش پزشک و تاثیر آن بر کنترل دیابت افراد مبتال می باشد

هدف از این مطالعه تعیین تاثیرآموزش پزشک . می باشد HbA1c، کاهش سطح از راه های کنترل قند خون
براساس دستورالعمل کشوری مراقبت از بیماران  2بیماران دیابتی نوع SBFو  HbA1cخانواده بر سطح 

 .می باشد 22دیابتی تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان بردسکن در سال 
 کار وشر

ای شاهددار است جامعه مورد بررسی پزشکان  از نوع مداخله پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی
تحت پوشش مراکز بهداشتی  2خانواده شاغل در مراکز بهداشتی درمانی و همچنین  مبتالیان به دیابت نوع 

نفر در گروه  54تعداد . سال تشکیل داده اند 5سال و با سابقه دیابت باالی  44-55درمانی شهرستان با سن 
افراد به صورت تصادفی منظم از لیست :روش نمونه گیری .فردر گروه شاهدانتخاب شدندن 54مورد و 

ابزار گردآوری داده ها بر اساس چک لیست . بیماران مراقبت شده مراکز در هر دو گروه انتخاب شدند
بیماران قبل و بعد از  SBFو HbA1cاطالعات دموگرافیک بیماران و همچنین نتایج آزمایشگاهی میزان 

جلسه یک ساعته به مدت یک ماه در  4مداخله آموزشی روی پزشکان در . ماه مداخله آموزشی می باشد4
در سطح معنی داری  SPSS 15داده ها تحت نرم افزار . سالن اجتماعات مرکز بهداشت انجام شد

 .تحلیل شد45/4
 نتایج

درصد در گروه سنی 22. شکیل داده انددرصد از بیماران را مردان و بقیه زنان را ت22یافته ها نشان داد که 
سال  5-14درصد بین 14همچنین . سال و بیشتر داشتند 51درصد 11سال و  51-54درصد 55سال و  54-44

و بعد  14/2قبل  HbA1cدر مقایسه نمره سطح . سال به باال سابقه دیابت داشتند 14درصد 25سابقه دیابت و 
و 24/153قبل  SBFهمچنین در مقایسه نمره سطح  p<0/05 کاهش یافت 2/1ماه مداخله آموزشی به 4از 

  . که از لحاظ آماری معنی دار بوده است p<0/05 کاهش یافت44/145ماه مداخله آموزشی به 4بعد از 
 جه گیریینت

پزشکان برای کنترل موفقیت آمیز بیماری دیابت، نیازمند دانش و آگاهی کافی درباره بیماری دیابت هستند 
دربیماران  SBFو  HbA1cآموزشی مدون بر اساس یک دستورالعمل واحد می تواند درکنترل و برنامه 

 .دیابتی سودمند و اثر بخش باشد
 ،(FBS)، قند خون ناشتا (گلیکوزیله) A1c، آموزش، هموگلوبین 2دیابت نوع  :کلمات کلیدی

 پزشک،دستورالعمل
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

