
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

4 

 ای قلبی خودمراقبتی بيماران مبتال به دیابت با و بدون بيماری زمينه
 3، راهب قرباني2و1، الهه كمالي انداني*2، منير نوبهار2و1فاطمه اصغري

 دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايرانكميته تحقيقات دانشجويي،  1
 دانشکده پرستاري و پيراپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران 1
 مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران 3
 

 سزاييه ب از اهميت مزمن، هايبيماري به مبتاليان در خودمراقبتي رفتارهاي از تبعيتو هدف: شواهد قبلي نشان مي دهد كه  مقدمه

ي در تواند تاثير به سزايباشد، خودمراقبتي ميميبهداشتي در همه كشورها هاي چالشو از  شايع هاي مزمنبيمارييکي از  ديابت. است برخوردار
ديابت با و بدون بيماري  خودمراقبتي بيماران مبتال به تعييناين پژوهش  هدفهاي قلبي عروقي داشته باشد. كنترل عوارض آن به ويژه بيماري

  بود.اي قلبي زمينه

بيمار غيرقلبي( كه حداقل شش ماه از  17بيمار قلبي و  17بيمار ديابتيک ) 34طي آن روش مطالعه: اين مطالعه توصيفي تحليلي بوده و 
بستري بودند، به طور تصادفي  1393در سال بيمارستان كوثر وابسته به دانشگاه علوم پزشکي سمنان ها گذشته بود و در تشخيص ديابت در آن

 Diabetesها با استفاده از پرسشنامه دموگرافيک و پرسشنامه استاندارد خودمراقبتي در بيماران ديابتيک آوري دادهشركت كردند. جمع

Self-Management Questionnaire (DSMQ)  .تجزيه و تحليل اطالعات با نرم افزار آماري انجام گرفتSPSS16  و
  مورد توجه بود. >05/0Pسطح معني داري 

از بيماران ديابتيک  %6/70از بيماران ديابتيک غيرقلبي و  %9/52از هر دو گروه زن بودند. ديابت  %8/58ها نشان داد كه ها: بررسي دادهيافته
. دو گروه از نظر سن، جنس، سطح سواد، ( P= 290/0داري نداشتند )وابسته به انسولين بود. دو گروه از نظر نوع ديابت تفاوت معنيقلبي از نوع 

تر از ديپلم بود. نمرات مديريت كنترل قند از هر دو گروه كم %2/88(. سطح سواد <05/0Pداري نداشتند )نوع ديابت و سطح درآمد تفاوت معني
(339/0 =P( كنترل ديابت ،)610/0 =Pدر دو گروه تفاوت معني )( 003/0داري نداشتند. اما نمره فعاليت فيزيکي =P مراقبت از سالمتي ،)
(034/0 =P( و خودمراقبتي )001/0 =Pدر بيماران ديابتي قلبي به طور معني )تر بود. داري از بيماران ديابتي غيرقلبي بيش 

ند. از آنجا كه تري در مقايسه با بيماران ديابتي غيرقلبي داشتلبي، فعاليت فيزيکي، سالمتي و خودمراقبتي بيشگيري: بيماران ديابتي قنتيجه
 شدن بستريهاي قلبي، ايجاد عوارض ديابت به ويژه بيماري، سالمتي ضعيف پيامدهاي به توانددر بيماران ديابتي مي ناكافي راقبتيمخود

 ، پرستاران بايد به اين بيماران توجه خاص داشته باشند.شود رمنج هاي سنگينهزينهصرف و  مجدد
 اي قلبيزمينهبيماري  قندي، ديابت بيماران مبتال به ،خودمراقبتيهاي كليدي: واژه
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