مقاله اصیل

خودمراقبتی بیماران مبتالبه دیابت نوع دو
5

محبوبه فیروز ،1سید جواد حسینی  ، 2سیدرضا مظلوم* ، 3فرزانه حسن زاده ، 4سیدعلی کیمیایی

 1دانش آموخته کارشناسی ارشد آموزش پرستاری داخلی جراحی ،دانشکده پرستاری و مامايی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ايران
 2دانش آموخته کارشناسی ارشد آموزش پرستاری اطفال ،دانشکده پرستاری و مامايی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ايران
 3مربی ،دانشجوی دکترای پرستاری ،گروه داخلی جراحی ،دانشکده پرستاری مامايی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ايران
 4عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامايی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ايران
 5استاديار گروه مشاوره خانواده ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ايران
* نشانی نويسنده مسؤول :مشهد ،چهارراه دکترا ،خیابان ابن سینا ،دانشکده پرستاری و مامايی .سید رضا مظلوم
E-mail: mazlomr@mums.ac.ir

وصول ،49/1/52:اصالح ،49/3/6:پذیرش49/6/15:

چکیده
مقدمه وهدف:

بیماری دیابت به عنوان یکی از بیماری های شایع اختالل متابولیسم ،از معضالت بهداشت عموومی در ههوان موسووی موی

شود .مهم ترین عامل زمینه ساز مرگ ومیر بیماران دیابتی عدم انجام خودمراقبتی می باشد .مطالعه حاضر با هدف بررسوی خوودمراقبتی بیمواران
مبتال به دیابت نوع دو انجام شد.

روش کار:

در این مطالعه توصیفی  -تولیلی  011بیمار مبتال به دیابت نوع دو مراهعه کننده به کلینیک دیابت پارسیان مشهد در سال  39کوه

شرایط ورود به مطالعه را داشتند به صورت در دسترس انتخای شدند .پرسشنامه خودمراقبتی بیماران دیوابتی و پرسشونامه توصویم مشخ وات
واحدهای پژوهش توسط بیماران تکمیل گردید و داده های اصلی با استفاده از نرم افزارآماری  00/5 spssموردتجزیه وتولیل قرارگرفت.

یافته ها:

یافته های این توقیق نشان داد که  14/2درصد از افراد خودمراقبتی ضعیفی داشتند و بین خود مراقبتی و هنس( )p=1/101و فعالیت

بدنی( )p=1/103ارتباط معناداری وهود دارد.

نتیجه گیری:

باتوهه به نتایج این توقیق ،بیماران مبتال به دیابت خودمراقبتی ضعیفی داشتند و این خودمراقبتی ضعیم هرسواله هزینوه هوای

زیادی را بر افراد مبتال تومیل می کند .از این ههت یافتن راه کارهای ههت بهبود خودمراقبتی این بیماران الزامی می باشد.

کلیدواژه :خودمراقبتی ،پرستاری دیابت ،دیابت نوع دو

جهان حدود  6/4درصد می باشاد کاه باین  3/8تاا 12/2

مقدمه
ديابت يکی ازشايعترين بیماريهاای متابوییام مای

درصد بسته به منطقه جغرافیايی متغیر میباشد .تعداد افراد

باشد به طوری که بیشاتر از  222میلیاون نفار در سراسار

مبتال به ديابت تشخیص داده نشده هم در بعضی از مناطق

جهان درسال  2212مبتال به آن بوده اند  ،شیوع ديابت در

جغرافیايی بیش از  52/2درصد می باشاد .انتظاار مایرود
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خودمراقبتی بیماران مبتالبه ديابت نوع دو

تا سال 2232تعداد افراد مبتال به ديابت به  366میلیون نفر

انجااام خااودمراقبتی ماای باشااد( )12ی ا ا بررساای میاازان

برسد( .)1بیش از 02درصد انواع ديابت را ناوع دو شاام

خودمراقبتی بیماران جهت يافتن راه کارهايی جهت بهباود

میشود .هدف نهاايی در درماان بیمااری ديابات ،کنتارل

آن مهم می باشد و اين تحقیق با هدف بررسی رفتار هاای

قندخون در سطح طبیعی بدون افت قندخون می باشاد()2

خودمراقبتی دربیماران مبتال به ديابت نوع دو انجام شد.

در بیماران مبتال به ديابت نوع دو بیش از  05درصد فرايند
درمان توسط بیمار انجام می شود و تیم درمانی در فواص

مواد و روشها

بین مالقات ها کنتارل کمای بار بیماار دارد( ،)3ايان امار

اين مطایعه باا هادف تعیاین وضاعیت رفتارهاای

ايجاب می کند که به ارتقای فعاییت های خودمراقبتی کاه

خودمراقبتی دربیماران مبتال به ديابت نوع دو بر روی 128

شااام ابعاااد مختلاان همزااون فیزيویومياام ،اجتماااعی،

نفر از بیماران دياابتی مراجعاه کنناده باه کلینیام ديابات

عاطفی و معنوی می باشد ،توجه بیشاتری نماود .)4(.بعاد

پارسیان مشاهد در ساال  1303انجاام شاد .ناوع مطایعاه

فیزيویومياام شااام تغ يااه ،ا اارات وعااوارد داروهااا،

توصیفی -تحلیلی است .پس از اخ تايیديه کمیته اخاال

ورزش ،نحوه پیشرفت بیمااری و عاوارد آن ،روشاهای

دانشگاه علوم پزشکی مشهد و معرفی نامه جهت ارجاع به

پیشگیری و کنترل قند خون و نحوه تعدي مقادار داروهاا

کلینیاام دياباات پارساایان فهرساات بیماااران ديااابتی از

است که از ابعااد مهام خاودمراقبتی مای باشاند( ،)5ايان

پروندههای ایکترونیکی موجاود در کلینیام ديابات تهیاه

بیماران مستلزم رعايت رفتارهای خودمراقبتی ويژه درتمام

گرديد .معیارهای ورودبه مطایعه شام سن  18تا 62سال،

عمرهستند( .)6خودمراقبتی فرآيندی فعال و عملای اسات

تابعیت ايرانی ،داشتن حداق سوادخواندن ونوشتن  ،قاادر

که توسط بیمار هدايت می شود و برای پیشگیری از بروز

به برقراری ارتباط ،مسلط به زباان فارسای ،اباتال بایش از

عوارد کوتااه مادت و بلناد مادت ضاروری اسات(.)7

شش ماه به ديابت و همزنین عادم اباتال باه ساايربیماری

مطایعه و وقی کرکزیو وهمکاران ( )1388نشان دادکه توان

های شديد يا مزمن ازجمله بیماری قلبای و سارطان باود.

خودمراقبتی بیماران مبتال به ديابت نوع دو در 68/5درصد

تعداد  128بیمارکه شرايط ورود به مطایعاه را داشاتند باه

افرادضعین ،در20/5درصد متوسط و در2/2درصد خاوب

صورت در دسترس انتخاب شادند ابازار پاژوهش شاام

بود( )8در مطایعه پرهام و همکاران( )2212نیاز مشاخص

پرسشنامه اطالعاات دموگرافیام و ساوابق بیمااری (کاه

گرديد که  53/5درصد از بیمارن مبتال به ديابت رفتارهاای

توسط خود بیمار تکمی میشد) ،پرسشنامه خود مراقبتای

خودمراقبتی را انجام نمی دادند( .)0بررسای هاای انجاام

بیماااران ديااابتی بااود کااه از تلفیااق پرسشاانامه هااای

شده بیانگر آن است که رعايت فعاییت هاای خاودمراقبتی

موجودساااخته شااد و توسااط همکااار پژوهشااگر تکمی ا

عالوه بر بهبود کیفیت زندگی فرد و خانواده افراد مبتال باه

ماایگرديااد .اياان پرسشاانامه حاااوی  57سااوال در ابعاااد

بیماری مزمن ،نقش بسیار مهمی در کااهش هزيناه هاای

فیزيویوميم ،اجتماعی و عاطفی بود و نمره آن بین  62تاا

درمانی دارد( .)6حدود  14درصد از هزينه های درماان در

 100می باشد که  62به منزیه کمترين خاودمراقبتی و 100

اياالت متحده صرف بیماری ديابت می شاود کاه حاداق

به منزیه خودمراقبتی باال می باشد و جهات در بهتار باه

يم چهارم اين هزينه ها مرتبط با عوارد بیمااری مانناد

صفر تا  122تبدي شد .برای تعیین روايی ابازار از روش

سااکته قلباای ،سااکته مغاازی و مرحلااه نهااايی بیماااری

اعتبار محتوا استفاده شد .برای اين منظور بعاد از ترجماه

کلیوی( )ESRDمی باشد( .)1طبق بررسای هاای موجاود،

پرسشنامه به زبان فارسای ،جهات بررسای باه  12نفار از

مهم ترين عام زمینه ساز مرگ ومیر بیماران ديابتی عادم

اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد داده شد
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فیروز و همکاران

پس از دريافت نظرات اصالحات الزم اعمال گرديد .برای
تعیین پايايی ابزار از روش آیفای کرونباا اساتفاده شاد و
پايايی آن 2/82تعیین شد .ساسس بیمااران جهات تکمیا
پرسشنامه خودمراقبتی درمح دانشکده پرستاری و مامايی
مشهد حضور بهم رساندند .درنهايت داده ها جما آوری
و توسط نرم افزارآماری  SPSSنسخه  11/5موردتجزياه و
تحلی آماری قرارگرفت.

جدول  :1مشخصات فردی بیماران مبتال به دیابت نوع دو
(داده های کمی)
انحراف معیار±میانگین

دامنه

سن (سال)

94/8±1/3

81-06

تعدادفرزندان

3/4±8/0

8-4

شاخص توده بدنی

04/8±9/7

06/3-33/7

مدت ابتال (سال)

4/9±3/0

8-03

متغیر

جدول  :1توزیع فراوانی بیماران مورد مطالعه
بر حسب متغیرهای دموگرافیک
تعداد

درصد

متغیر
مرد

01

4/03

زن

16

8/79

ابتدایی

08

84/9

سیکل

31

39/0

دیپلم

96

37/6

عالی

86

3/4

مجرد

8

4/6

متاهل

43

8/10

مطلقه

3

1/0

88

0/86

کارمند

7

3/0

خانه دار

78

7/03

آزاد

00

9/06

بازنشسته

1

9/7

ضعیف

1

9/7

متوسط

17

0/16

وضعیت اقتصادی  82/6درصد( 87نفر) متوسط داشتند.

خوب

83

6/80

فعالیت بدنی

دارد

73

0/07

تعداد  67/6درصد( 73نفر) فعاییت بدنی معمول در

معمول

ندارد

33

9/30

زندگی داشتند و  83/3درصد( 02نفر) جهت درمان ديابت

نوع درمان

قرص

46

3/13

انسولین

81

7/80

از قرص استفاده می کردند .در بین اين افراد 86/1

سابقه بستری

دارد

83

4/83

ندارد

43

8/10

دارد

70

7/00

ندارد

30

3/33

هیچکس

4

3/1

همسر

79

3/01

دختر

80

1/89

پسر

4

3/1

خودکنترلی

دارد

14

9/10

خودکنتریی قندخون داشتند و به میزان  52/0درصد(55

قندخون

ندارد

84

0/87

نفر) هیزگونه عارضه ای از ديابت نداشتند .در میان افراد

چشمی

99

7/96

عوارض دیابت

زخم پا

4

3/1

ندارد

33

4/36

سابقه کالس

دارد

96

6/37

آموزشی

ندارد

01

6/03

جنسیت

یافته ها
میانگین سنی واحدهای پژوهش  40/1±8/3ساال
و ماادت ابااتال بااه دياباات  0/4±5/6سااال بااود .میااانگین

تحصیالت

شاااخص تااوده باادنی واحاادهای پااژوهش 20/1±4/7
کیلوگرم برمترمرب بود.میانگین تعداد فرزنادان واحادهای
پژوهش 3/0±1/6نفر بود(جدول.)1
بر اساس نتايج حاص

وضعیت تاهل

همسرفوت

از اين مطایعه به یحاظ

شده

جنسیت  74/1درصد( 82نفر) زن و از نظر تحصیالت
 37/2درصد ( 42نفر) ديسلم داشتند .افراد پژوهش 86/1

شغل

درصد ( 03نفر) متاه و فقط  2/0درصد( 1نفر) مجرد
بودند .به یحاظ شغ  65/7درصد( 71نفر) خانهدار بودند.

درصد( 03نفر) سابقه بستری به علت ديابت نداشتند و
 66/7درصد( 72نفر) سابقه ابتال در بستگان درجه يم را
داشتند .به یحاظ کمم در منزل  68/5درصد( 74نفر)
درمنزل از کمکهای همسر جهت مراقبت از خود بهره می
گرفتند .در اين افراد  82/4درصد( 80نفر) درمنزل

مورد مطایعه  68(63/2نفر) سابقه کالس آموزشی درباره
ديابت را داشتند.

وضعیت
اقتصادی

سابقه دربستگان

کمک درمنزل

در اين مطایعه سطوح خودمراقبتی به پنج قسمت
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خودمراقبتی بیماران مبتالبه ديابت نوع دو

جدول :3وضعیت خودمراقبتی کل بیماران مبتال به دیابت نوع دو
خودمراقبتی کل

تعداد

درصد

خیلی ضعیف

0

4/8

ضعیف

38

0/97

متوسط

91

9/99

خوب

7

3/0

کل

861

6/866

جدول :4توزیع فراوانی واحدهای پژوهش برحسب خودمراقبتی و جنس و فعالیت بدنی
سطوح خودمراقبتی
ضعیف

متغیر
جنسیت
فعالیت بدنی

متوسط

خیلی خوب

خوب

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

مرد

3

86/7

83

33/0

4

30/8

8

3/0

زن

00

0/3

93

30/0

88

83/1

0

0/3

دارد

83

87/1

96

39/1

81

09/7

0

0/7

ندارد

80

39/3

06

37/8

0

3/7

8

0/4

سطح معنی داری
p=6/684
p=6/681

خیلی ضعین ،ضعین ،متوسط ،خوب و خیلی خوب

دو در حد متوسط گزارش شده است که احتماال علات آن

تقسیم بندی شد و نتايج حاص نشان داد که  47/2درصد

متفاوت بودن ابزار سنجش خود مراقبتی می باشد(.)0

( 51نفر) خود مراقبتی ضعین 44/4 ،درصد( 48نفر) خود

طبق نتايج اين مطایعه بین جنسایت و خاودمراقبتی رابطاه

مراقبتی متوسط 6/5 ،درصد ( 7نفر) خودمراقبتی خوب و

وجود دارد و زنان خودمراقبتی ضعیفتری نسبت به ماردان

 1/2درصد ( 2نفر) خود مراقبتی خیلی ضعین داشتند

داشتند .در مطایعه بقايی و همکاران( )2228اختالف آماری

(جدول.)3

معنی داری بین توان خاودمراقبتی و جنسایت در بیمااران

در مطایعه حاضر ،آزمون پیرسون ارتباط معنی

مباتال باه ديابات گازارش نشاد( .)11در مطایعاه پرهاام

داری را بین خودمراقبتی و سن ،تحصیالت ،وضعیت

وهمکاران( )2213رفتارهای خودمراقبتی در زنان و ماردان

تاه  ،تعدادفرزندان ،شغ  ،مدت ابتال ،نوع درمان ،سابقه

مبتال به ديابت تفاوت معنی داری نشان نداد( .)0در مطایعه

در بستگان درجه يم ،کمم درمنزل ،وضعیت اقتصادی،

کرکزیو و همکااران( )2212در بیمااران مباتال باه ديابات،

شاخص توده بدنی ،سابقه بستری ،خودکنتریی قندخون،

میانگین توان خودمراقبتی زنان بیشتر از مردان بود اما اين

عوارد ديابت و سابقه کالس آموزشی نشان نداد

اخاتالف از نظار آمااری معنای دار نباود( .)8در تحقیاق

( )p<2/25همزنین آزمون پیرسون ارتباط معنی داری را

آرتینیااان و همکاااران( )2222کااه بااه بررساای تااوان

بین خودمراقبتی ک  ،جنسیت و فعاییت بدنی نشان داد به

خودمراقبتی بیمااران مباتال باه نارساايی قلبای در آمريکاا

طوری که زنان و افرادی که فعاییت بدنی کمتر داشتند

پرداخته بودند نشان دادند بین جنسیت و توان خودمراقبتی

خود مراقبتی ضعین تری را نشان دادند (جدول.)4

ارتباط معنی داری وجود ندارد( .)12در مطایعاه آکیاول و
همکاران( ،)2227در بیمااران مباتال باه پرفشااری خاون،
مردان دارای توان خودمراقبتی باالتری نسبت به زنان بودند

بحث
نتايج اين تحقیق نشان داد که اکثريت بیماران مبتال

اما از نظر آماری اختالف معنی داری در توان خودمراقبتی

به ديابت نوع دو خاودمراقبتی ضاعیفی دارناد .در مطایعاه

دوجنس گزارش نگرديد( .)13در مطایعه ابوطایبی()2220

پرهام و همکاران خودمراقبتی بیماران مبتال به ديابت ناوع

در اردبی که با هدف تعیین توان خودمراقبتی بیماران مبتال
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به پرفشاری خون انجام شد ،مردان دارای توان خودمراقبتی

همکاران( ،)2227بین سان و تاوان خاودمراقبتی بیمااران

باالتری نسبت به زنان بودند کاه نتاايج ايان مطایعاات باا

ديااییزی ارتبااط معنای داری مشااهده نشاد .نتاايج ايان

مطایعه حاضر همخوانی دارد(.)14

مطایعات با مطایعه حاضر همخوانی دارد(.)16

به نظرمیرساد تاا یر تفااوت جنسایت بار تاوان

در مطایعااات آکیااول و همکاااران(،)13( )2227

خودمراقبتی می تواند متأ ر از متغیرهای ديگری از جملاه

داشاااااین و همکااااااران( )17( )2226و آرتینیاااااان و

سطح دانش ،وضعیت فیزيکی -روانی و رفتاری افراد باشد؛

همکااران( )12( )2222نشاان دادناد باین سان و تاوان

به عنوان مثال ابوطایبی علت بهتر بودن توان خاودمراقبتی

خودمراقبتی بیماران ارتباط معنی داری وجود دارد .کاه باا

مردان مبتال به پرفشاری خون را سطح تحصایالت بااالتر

نتايج مطایعه حاضر همخوانی ندارد.

مردان شرکت کننده در تحقیق نسبت به زنان عنوان کارده

در مطایعه پرهام وهمکااران( ،)0()2213دوایات و

است.

همکااااران( ،)18()2224باااای و همکااااران()10( )2220

در رابطه بین فعاییت فیزيکی در بیماران مبتال باه ديابات و

واسلوان و همکاران( )22()2220تحصایالت يام عاما

خودمراقبتی می توان ادعا نماود فعاییات فیزيکای ارتبااط

پیشگويی کننده رفتارهای خودمراقبتی در بیماران مبتال باه

معنی داری با خودمراقبتی دارد .مطایعات متعددی مبنی بر

ديابت بود که با نتايج مطایعه حاضر همخوانی ندارد.

پايین بودن سطح فعاییت های فیزيکی بیمااران دياابتی در
دسترس است.

به طور کلی می توان گفات ،بیماارانی کاه ساطح
تحصیالت باالتری دارناد از آگااهی بااالتری نسابت باه

پژوهشی که در دانشکده پزشکی توسط هااردن و

عوارد بیماری و چگونگی مصرف دارو و رعايت رميام

همکاران در سال  2211باا عناوان" تجاويزورزش بارای

غ ايی برخوردارند و به نظر می رساد آماوزش در گاروه

بیماران ديابتیام و پاره ديابتیام "انجاام شاد ،نشاان داد

های با سطح سواد پايین تر بايستی مورد تأکید قرار گیرد.

ورزش کردن تأ یرات ساودمندی در جلاوگیری از ظهاور

در مطایعه و وقی کرکزیوو همکاران( ،)8()2212آرتینیان و

ديابت تیپ  ،2همزنین بهبود کنترل قند خون در بیمااران

همکااران( )12()2222و آنساار و همکااران()16()2227

پره ديابتیام دارد( )15بناابراين ،تشاويق خاانواده هاا باه

ارتباط معنیداری بین سطح درآمد و توان خودمراقبتی باه

ورزش کردن و همراهی خانواده ها در اين امر با بیمااران

دست نیامد که با مطایعه حاضر همخوانی دارد.

ديابتی میتواند به عنوان راهکاری جهت افزايش فعاییات

کون و همکاران( )2228در تحقیق خود با هادف

فیزيکی آنها و کنترل بهتر بیماری باشد .در مطایعه پرهام و

تعیین رفتارهای خودمراقبتی افراد فقیر مباتال باه نارساايی

همکاران نیز نشان داده شد که بین فعاییت و خاودمراقبتی

قلبی در شهر سانفرانسیسکو آمريکا ،ارتباط معنی داری را

رابطه وجود دارد که با نتايج مطایعه حاضر همخوانی دارد.

باین میازان درآماد و ساطح تاوان خاودمراقبتی گازارش

مطابق يافته های پژوهش حاضر سنّ ،عام تأ یرگ اری بر

کردند(.)21در مطایعه گارسیا( )2226نیز ارتباط معنی داری

سطح تاوان خاودمراقبتی نباوده اسات .در مطایعاه پرهاام

بین توان خاودمراقبتی و ساطح درآماد بیمااران مباتال باه

وهمکاران( )2213بین سن ،طاول مادت اباتال ،شاغ و

پرفشاری خون گزارش شاده اسات کاه باا نتاايج مطایعاه

سطح درآمد بیماران با رفتارهای مراقبت از خاود ،ارتبااط

حاضر همخوانی ندارند(.)22

معنی داری وجود نداشت که اين يافته ها شايد بدين دیی

پژوهش و وقی کرکزیو و همکاران( )2212ارتباط

باشد که اکثريت بیماران مورد بررسای در سان بااال قارار

معنای داری را باین ساابقه آماوزش و تاوان خاودمراقبتی

داشاتند و فاقاد شاغ بودناد( .)0در مطایعاه آنساار و

واحدها نشان داد؛ به نظر میرسد فرايند آموزش با توجه به
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خودمراقبتی بیماران مبتالبه ديابت نوع دو

.اجتماعی آنان در محیط خانواده و جامعه خواهند شد

،تأ یراتی که بر سطوح آگاهی و نگرش بیماران می گا ارد
نقش تعیین کننده ای بر سطوح توان خودمراقبتی بیمااران

تقدیر و تشکر
اين مقایه حاص پاياان ناماه تحصایلی در مقطا

دارد که نتايج ايان مطایعاه باا مطایعاه حاضار همخاوانی
.)8(ندارد

 مصاوب022652 کارشناسی ارشدپرستاری باا کاد طارح
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشاهد مای باشاد

نتیجه گیری

که با حمايت مایی معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم

با توجه به روند رو به رشد بیماری ديابات و آماار

.پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد اجرا شده است

 شايسته است کاه دسات انادرکاران اماور،باالی مبتاليان

 از تمامی اساتید محترم دانشکده پرستاری و،به اين وسیله

درمان جامعه در مورد شیوه زندگی و عملکرد ايان افاراد

 اسااتید و مسائویین،مامايی دانشگاه علوم پزشاکی مشاهد

بعد از وقوع بیماری و نیز برگرداندن هر چه سريعتر آنها به

محترم حوزه معاونات پژوهشای دانشاگاه علاوم پزشاکی

، از برنامههای توانبخشی تا حد امکاان،يم زندگی طبیعی

 مسئویین و کارکنان کلینیم ديابت پارسیان مشهد و،مشهد

استفاده الزم را ببرند چرا که بهبود خودمراقبتی اين بیماران

.بیماران شرکت کننده در تحقیق سساس گ اری مای شاود

در واق باعث بهبود بخشیدن کیفیت زندگی تم تم افراد
 عاطفی و،خانوادۀ آنها و بهبود کیفیت فعاییت های جسمی

References
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Mcculloch K, Nathan M. Overview of medical care in adults with diabetes mellitus. [Homepage on the
Internet]. C2013 [updated: Jan 30, 2013; cited 2014 Nov 9]. Available at: http://www.uptodate.com.
Brenda G B, Janice L H, Kerry H C.Brunner and suddarths textbook of medical-surgical nursing. Translate
by Asadi Nooghabi A A, Dehghan Nayeri N. 12th ed.Tehran Andishe Rafi., 2010.
Vinter, N. R., Petricek, G., & Katic, M. Obstacles Which Patient with Type2 Diabetes Meet while Adhering
to the Rapeutic Regimen in Everyday life Qualitative Study. Creation Medical Journal. 2004; 45(1): 630-6.
Duluth MN. Overview of medical care [homepage on the Internet]. C2012 [updated: Oct 20, 2012; cited
2014 Nov 9]. Availabl at: https://www.researchpress.com
Baquedano IR, Dos Santos MA, Martins TA, Zanetti ML. Self-Care of Patients with Diabetes Mellitus
Cared for at an Emergency Service in Mexico. Rev Lat Am Enfermagem. 2010; 18(6):1195-202.
Morovatisharifabad MA,Rohanitonekaboni N. Determinants of Diabetes Self-Care Model for Patients
Referred to Yazd Diabetes Research Center Bimonthly journal.2009;16(81):29-36 (Persian)
Aghvamy M, Mohammadzadeh SH, Gallalmanesh M, Zare R. Assessment the Education Compariment to
Two Ways: Groupe Education and Computer Education on Quality of Life in the Children 8-12 Years
Suffering from Asthma in the Valiasr Hospital of Zanjan. Zanjan University of Medical Science
Journal.2010; 19(74):78-85 (Persian)
Vosoghi Karkazloo N, Abootalebi Daryasari Gh, Farahani B, Mohammadnezhad E, Sajjadi A. The Study of
Self-Care Agency in Patients with Diabetes (Ardabil).Journal of Birjand University of Medical
Sciences.2010:8(4);197-204 (Persian)
Parham M, Riahin AA, Jandaghi M, Darivandpour A. Self Care Behaviors of Diabetic Patients in Qom.
Qom Univ Med Sciense Journal .2013;6(4):81-7 (Persian)
Khazarlo S, Feizi A. The Relationship between Self-Efficacy and Function in Patients Suffering Diabetes,
Diabetes Clinic Oromie. School of Nursing and Midwifery.2013; 10(3):369-75 (Persian)
Baghaei P, Zandi M, Vares Z, Masoodialavi N, Adidhajbagheri M. Self-care behaviour of patients
withdiabetes in Kashan centers of diabetes. Quarterly Journal of Feiz. 2008; 12 (1): 88-93. (Persian)
Artinian NT, Magnan M, Sloan M, Lange P, Michigan D. Self care behaviors among patients with heart
failure. Heart & Lung: J Acute Critical Care. 2002; 31 (3):161-72.
Akyol AD, Cetinkaya Y, Bakan G, Yarah S, Akkus S. Self-care agency and factors related to this agency
among patients with hypertension. J Clin Nursing. 2007; 16 (4): 679-87.
Abotalebi G. The study of self- care agency based on Orem's theory in individuals with hypertension
admitted to the selected hospitals of Ardebil. [Dissertation] Tehran Islamic Azad University Medical

01290931  بهمن و اسفندماه/6  شماره/22 دوره

مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

فیروز و همکاران

Sciences Branch, 2009. (Persian)
15. Hordern MD, Dunstan DW, Prins JB, Baker MK, Singh MA, Coombes JS. Exercise Prescription for
Patients with Type 2 Diabetes and Pre-diabetes: A Position Statement from Exercise and Sport Science
Australia. J Sci Med Sport 2012;15(1):25-31
16. Unsar S, Erol O, Mollaoglu M. The self-care agency in dialyzed patients. dialysis & transplantation. 2007;
36 (2): 57-70.
17. Dashiff CJ, Mccaleb A, Cull V. Self-care of young adolescents with type1diabetes. Journal Pediatr Nursing.
2006; 21 (3):222-32.
18. Dewalt DA, Berkman ND, Sheridan S, Lohr KN, Pignone MP. Literacy and Health Outcomes: A System
Review of the Literature. J Gen Intern Med 2004;19(12):1228-39.
19. Bai YL, Chion CP, Chang YY. Self-care Behavior and Related Factors in Older People with Type 2
Diabetes. J Clin Nurs 2009;18(23):3308-15.
20. Sloan FA, Padron NA, Platt AC. Preferences, Beliefs and Self-management of Diabetes. Health Serv Res
2009;44(3):1068-87.
21. Connell AM, Crawford MH, Stotts N, Stewart A, Froelicher ES. Self care behaviors in indigent patients
with heart failure. Europ J Cardiovasc Nursing. 2008; 23 (3): 223-30.
22. Garcia MP. The capacity of self-care agency in people with high arterial hypertension. San Jose de Cucuta
Avances en Enfermeria. 2006; 24 (2): 63-79.

0931  بهمن و اسفندماه/6  شماره/22 دوره

 مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 0121

Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, Volume 22, Number 6, January & February 2016

Original Article

Self-care of patient with diabetes type II
Seyed Reza Mazlom,
Phd candidate in Nursing, Department of Medical-Surgical Nursing, School of Nursing & Midwifery, Mashhad University of
Medical Sciences, Mashhad, Iran

*Mahbobeh Firooz.,
MS in Nursing, School of Nursing & Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

Seyed javad hoseini.,
MS in Nursing, School of Nursing & Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

Farzane Hasanzade.,
Instructor of Nursing, Department of Medical-Surgical Nursing, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of
Medical Sciences, Mashhad, Iran

Seyed Ali Kimiaie.,
Department of Family Counseling, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Ferdowsi University of Mashhad,
Mashhad, Iran.

Received:14/04/2015, Revised:27/05/2015, Accepted:03/09/2015
Corresponding author:
Abstract
Mahbobeh Firooz,
Mashhad University of Medical
Sciences, Mashhad, Iran
E-mail:
mahbobehfirooz@yahoo.com

01250931  بهمن و اسفندماه/6  شماره/22 دوره

Background: Diabetes as one of the most common diseases,
metabolic disorders, is a public health problem in the world. The
most important underlying cause of death in diabetic patients is
the lack of care.
Aim: Survey self care on patients with diabetes type II
Methods: In this cross - sectional study of 108 patients with type
II diabetes referred to the Parsian clinic in Mashhad in 1393
years met the inclusion criteria were selected. Diabetes Care
questionnaire and description questionnaire by patient was
completed. . The main Data were analyzed by SPSS version
11.5.
Results: The findings showed that 47/2% of people had a poor
self-care and self-care among the sexes (p=0/018) and physical
activity (p=0/019) there is a significant relationship.
Conclusion: From the results of this study, patients with
diabetes self-care was poor and the weak annual imposes high
costs on patients. To find ways to improve the care of these
patients is necessary.
Keywords: Self- care, diabetes nursing, diabetes type II
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