
 

 وامٍ انیپا

 ارشذ در رشتٍ پرستاری یارشىاسکديرٌ 

 يیژٌ َای مراقبت گرایش 

 

 عىًان

بررسی تأثیر مذاخالت مبتىی بر تقًیت رفتار مراقبت از پا بر يضعیت سالمت پا ي میاوگیه َمًگلًبیه گلیکًزیلٍ، 

اوجمه دیابت اريمیٍ ي مراکس آمًزشی درماوی داوشگاٌ  بیماران مبتال بٍ دیابت وًع دي با وًريپاتی محیطی، دردر 

 ۹۹۱۱-۹۹۱۱علًم پسشکی اريمیٍ در سال 

 

 وگارش

 زیىب قُرماوساد آبگرمی

 

 استاد راَىما

 دکتر َالٍ قًامی

 

 اساتیذ مشاير

 دکتر مًلًد رادفر

 حمیذرضا خلخالیدکتر 

 

 ۹۰۱۱ پاییس



 ذٌیکچ

اًجام  رغن  یػل. اصلی برٍز ًَرٍپاتی است کِ تاکٌَى درهاى قطؼی برای آى هؼرفی ًطذُ استدیابت یکی از ػلل مقذمٍ: 

ّای رایج برای بیواراى هبتال بِ دیابت، ّوچٌاى آهار زخن  ّای قبلی ٍ دادى آهَزش در پژٍّص یهراقبت هذاخالت خَد

هذاخالت هبتٌی بر تقَیت رفتار هراقبت از پا بر تأثیر تؼییي ّذف  ، هطالؼِ حاضر بايیباضذ؛ بٌابرا پای دیابتی باال هی

ٍضؼیت سالهت پا ٍ هیاًگیي ّوَگلَبیي گلیکَزیلِ، در بیواراى هبتال بِ دیابت ًَع دٍ با ًَرٍپاتی هحیطی، در اًجوي 

 طراحی ٍ اًجام ضذ. 1321-1322دیابت ارٍهیِ ٍ هراکس آهَزضی درهاًی داًطگاُ ػلَم پسضکی ارٍهیِ در سال 

 ًفر گرٍُ 35 ٍ ًفر گرٍُ هذاخلِ 35ًفر ) 00بَد. جاهؼِ پژٍّص ضاهل  یٌیبال ییکارآزها یک ایي هطالؼِ ريش کار:

 یداًطگاُ ػلَم پسضک یدرهاً یٍ هراکس آهَزض یِارٍه یابتکٌٌذُ بِ اًجوي د هراجؼِ هبتال بِ دیابت یواراىکٌترل( از ب

 صیپ ،اًتخاب ضذُ بَدًذ. در ّر دٍ گرٍُ هذاخلِ ٍ کٌترل یصَرت تصادف بِ طبقِ ای یریگ  کِ با رٍش ًوًَِ دیِ بَارٍه

)دفؼات بستری بِ ػلت زخن پای دیابتی ٍ هیساى  یٌیٍ هطخصات بال یکًاهِ دهَگراف پرسص یغضاهل تَز آزهَى 

ّر  صَرت بِجلسِ آهَزضی  2 گرٍُ هذاخلِ در بَد. ردٍلَ یسؤال 4 یًَرٍپات یارهؼ ًاهِ پرسصٍ  ّوَگلَبیي گلیکَزیلِ(

 4ٍ  یابتاز د یهراقبت هحَر خَد 5در هَرد با حضَر یک ّوراُ  ی اٍلجلسِ آهَزض 5 ّفتِ یک جلسِ برگسار ضذ کِ

جلسِ  2تطکیل ضذ. پس از اتوام  هراقبت از پا هختص یدر هَرد رفتارّا یاًفراد صَرت بِی بؼذی جلسِ آهَزض

 یترٍش تقٍَ اجرای  کٌترل قٌذ خَى تَسط گلَکَهترّوراُ با جلسِ  یکر هاُ ّ یگیریجلسِ هطاٍرُ ٍ پ 3آهَزضی، 

کردًذ  ضذُ را اجرا هی  ّای دادُ دستگاُ سٌجص قٌذ خَى برای افرادی کِ آهَزش ی)تطَیق کالهی ٍ اّذا یٌرهثبت اسک

سل تواهی جلسات در هٌ ،کرًٍابِ دلیل ضیَع ٍیرٍس  ٍ کٌترل بْتری رٍی قٌذ خَى داضتٌذ( در گرٍُ هذاخلِ برگسار ضذ.

 فطار سٌجصیج، اداهِ رًٍذ درهاى را ػالٍُ بر ،گرٍُ کٌترلّای بْذاضتی تطکیل ضذ. در  بیواراى با رػایت توام پرٍتکل

 پسسپس . تا پایاى هذاخلِ اًجام ضذ با حضَر در هٌسل بیواراى بار  کیّر هاُ  تَسط گلَکَهتر قٌذ خَىسٌجص ٍ  خَى

 یيّوَگلَبهیاًگیي  یسٍِ هقا یابیارز اهلدر ّر دٍ گرٍُ هذاخلِ ٍ کٌترل ض بؼذ از ضرٍع هذاخلِ(ّفتِ  22) آزهَى 

افسار اس پی اس   از ًرم .اًجام ضذدٍلَر  سؤالی 4ی ًَرٍپات یارهؼٍ  ی بِ ػلت زخن پای دیابتی،بستر یکَزیلِ، دفؼاتگل

 هؼٌی دار تلقی گردیذ. 05/0  کوتر از یدار  ّا استفادُ ضذ ٍ سطح هؼٌی برای تحلیل دادُ 21اس ًسخِ 

 بَد ٍ تفاٍت هطاّذُکٌترل تر از گرٍُ کو هذاخلِدر گرٍُ  ،بؼذ از اجرای هذاخلِ HbA1cهیاًگیي سطح سرهی  َا: یافتٍ

در گرٍُ هذاخلِ  ،بؼذ از اجرای هذاخلِ DN4هیاًگیي ًورُ ّوچٌیي  .(P value= 01/0)بَد  دار  یضذُ از ًظر آهاری هؼٌ 

 ،پس از اجرای هذاخلِ .(P value<  001/0) دار بَد  ضذُ از ًظر آهاری هؼٌی  از گرٍُ کٌترل بَد ٍ تفاٍت هطاّذُ کوتر

 ّای دٍ گرٍُ هذاخلِ ٍ کٌترل ٍجَد ًذاضت. ّیچ هَردی از بستری بِ ػلت زخن پای دیابتی در ًوًَِ

 یتٍضؼ بْبَد بر ،رفتار هراقبت از پا یتبر تقَ یهبتٌهذاخالت  ،ضَاّذ حاصل از هطالؼِ حاضر بِ  تَجِ با گیری: وتیجٍ

؛ باضذ یه هؤثر ،یطیهح یًَع دٍ با ًَرٍپات یابتهبتال بِ د یواراىدر ب یکَزیلِ،گل یيّوَگلَب یاًگیيهکاّص سالهت پا ٍ 

 حال با تَجِ بِ تحقیقات کن در ایي زهیٌِ، ًیاز است هطالؼات بیطتری صَرت گیرد.  ایي با

 ، ًَرٍپاتی، ّوَگلَبیي گلیکَزیلِ، زخن پا، رفتار، تقَیت هثبت2دیابت ًَع کلمات کلیذی: 
 


