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Background and Objectives: Considering the growing prevalence of
diabetes type II, more effective decisions should be made for appropriate
service prioritization for prevention and treatment of common
complications. Thus, this study was intended to evaluate the effect of
demographic factors on hospitalizations of patients with diabetes type II in
Tonekabon.
Materials and Methods: This is a descriptive-analytic study with purposive
sampling on 201 medical profile of hospitalized patients with diabetes type
II in Shahid Rajaei Hospital in Tonekabon in 2016. Data were extracted
and analyzed with SPSS v.23 according to variables include age, sex, living
place, marital status, education level, and admission cause.
Results: Results of this study showed that there was not significant
difference between mean admission cause and living place (P=0.174).
Moreover, no significant difference was observed between mean admission
cause and marital status (p=0.061). Contrarily, in terms of different age
groups, a significant difference was observed between 40-50 and above 70
years age group. Additionally, a significant difference was not observed
between admission causes and different occupational and educational
groups. (P>0.05)
Conclusions: Results of this study suggests that the psychological or
behavioral factors involved in the treatment of diabetes type II should be
investigated. In addition, considering the significant difference in different
mean age groups and insignificant difference in patients living in urban or
rural area, it is suggested that the behavior and diet of these patients should
be evaluated.
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سابقه و هدف :با توجه به روند رو به رشد دیابت نوع  2باید در اولویتبندی خدمات متناسب و ارائه خدمات به
هنگام جهت پیشگیری و درمان عوارض شایع این بیماری تصمیمات موثری گرفته شود .لذا این مطالعه با هدف
تعیین تاثیر عوامل دموگرافیک در بستریهای بیمارستانی بیماران دیابتی نوع  2در شهر تنکابن انجام گرفت.
مواد و روش ها :مطالعه از نوع توصیفی و تحلیلی بود .با نمونهگیری هدفمند  201پرونده بیماران بستری
دیابتی نوع  2در بیمارستان شهید رجایی تنکابن در سال  1311مطالعه شدند .دادهها بر اساس متغیرهایی
مانند سن ،جنس ،شغل ،محل زندگی ،وضعیت تأهل ،تحصیالت و علت بستری در برگه ثبت اطالعات درج و
با  SPSS 23تجزیه و تحلیل آماری گردید.
یافتهها :نتایج نشان داد که بین میانگین های علل بستری با جنسیت و محل زندگی تفاوت معناداری وجود
ندارد ( )P=0/171همچنین میان میانگینهای علل بستری دو گروه با وضعیت تأهل تفاوت معناداری وجود
ندارد ( .)P=0/061اما در مورد گروههای سنی مختلف ،بین دو گروه سنی  10تا  10سال و گروه بیش از 70
سال دارای تفاوت معناداری بودند .بین میانگینهای حاصل از علت بستری با گروههای شغلی مختلف و
گروههای تحصیلی تفاوت معناداری وجود نداشت (.)P<0/01
نتیجهگیری :با توجه به نتایج پیشنهاد میشود که عوامل روانی یا رفتاری دخیل در بهبود دیابت نوع  2در بین
بیماران بررسی شود .همچنین با توجه به تفاوت معنادار موجود در میانگینهای سنین مختلف و عدم تفاوت در
میانگین ساکنین دو منطقه روستایی و شهری پیشنهاد میگردد که رفتار و رژیم غذایی بیماران بررسی گردد.
واژگان کلیدی :بستری؛ دیابت نوع دو؛ عوامل دموگرافیک

مقدمه
دیابت شیرین گروهی از اختالالت با وجه مشترک افزایش
قند خون است که در اثر واکنشهای پیچیده بین عوامل
ژنتیکی و محیطی ایجاد می شوند [ .]1بیماری دیابت ناشی از
اختالل در ترشح انسولین یا عملکرد انسولین یا هر دو میباشد
[ .]2دیابت نوع  2شایعترین نوع دیابت است که در سنین باال
به صورت آهسته و تدریجی عارض میشود [ .]3در دیابت نوع
 2پانکراس انسولین ترشح میکند اما مقدار آن ناکافی است و یا
بدن نسبت به آن مقاوم است و توانایی استفاده از آن را ندارد.
ناکافی بودن انسولین تولید شده از لوزالمعده برای حفظ کار
طبیعی سلولهای بدن ،اختالل در استفاده از انسولین در
سلولهای بدن به علل نامعلوم از ویژگیهای اصلی این نوع
دیابت است .در واقع اگرچه دیابتیهای چاق نسبت به افراد
دارای وزن معمولی انسولین بیشتری ترشح میکنند اما نسبت
04

به افراد چاق غیر دیابتی هم وزن خود انسولین کمتری ترشح
میکنند [ .]1نقش محیط و تغییر شیوه زندگی نسبت به
گذشته در بروز و افزایش بیماری دیابت نوع  2بسیار تأثیرگذار
است .همچنین عدم تحرک و چاقی از عوامل مستعد کننده
دیابت اند و کودکان چاق بیشتر در معرض این بیماری در سنین
باالتر قرار میگیرند .اقدامهای پیشگیریکنندهای همچون
تصحیح رژیم غذایی و انجام فعالیتهای جسمانی روزانه نه تنها
در پیشگیری و کنترل دیابت مؤثر هستند بلکه موجب کاهش
چاقی ،بیماریهای قلبی -عروقی و حتی در مواردی سرطانها
میشوند [ .]1دیابت یک مشکل شایع سالمتی برای فرد،
خانواده و جامعه محسوب می شود [ .]6شروع دیابت نوع  2در
زنان زیر  60سال در مقایسه با مردان همسن کمتر است در
حالی که در سنین  60تا  70سال احتمال ابتال به دیابت در
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مواد و روشها
این مطالعه از نوع توصیفی -تحلیلی بود .مطالعه از نوع

یافتهها
در این مطالعه از تعداد  201نفر حجم نمونه آماری ،تعداد
 110نفر زن ( 11/7درصد) و تعداد  11نفر مرد ( 11/3درصد)
بودند .حجم نمونه آماری پژوهش از لحاظ وضعیت و ردههای
سنی به پنج گروه تقسیم شدند که گروه اول افراد زیر  10سال
به تعداد  1نفر ( 2/11درصد) ،گروه دوم افراد  10تا  10سال به
تعداد  11نفر ( 20/1درصد) ،گروه سوم افراد بین  11تا 60
سال به تعداد  18نفر ( 23/88درصد) ،گروه چهارم افراد بین
 61تا  70سال به تعداد  12نفر ( 21/87درصد) و گروه پنجم
افراد بیش از  70سال به تعداد  11نفر ( 27/36درصد) بود.
میانگین سنی بیماران دیابتی  61/61 ±13/17سال بود .از نظر
وضعیت تأهل 111 ،نفر ( 11درصد) متأهل و  2نفر ( 1درصد)
مجرد؛ از نظر وضعیت تحصیلی ،تعداد  131نفر ( 67/16درصد)
زیر دیپلم 10 ،نفر ( 21/88درصد) تحصیالت در حد دیپلم و
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زنان بیشتر است که بیانگر تأثیر تغییرات هورمونی پس از
یائسگی در افزایش خطر ابتال به دیابت است [ .]7طول عمر افراد
سالمند مبتال به دیابت به طور متوسط  7/1تا  8/2سال کمتر از
افراد سالمند غیر دیابتی است [ .]8بیماران مبتال به دیابت نوع 2
به دلیل ماهیت مزمن و نیاز به مراقبت مداوم در معرض عوارض
بیماری هستند [ .]1از آنجایی که این بیماری در مراحل اولیه
بدون عالمت است در بیشتر مواقع ،سالها بدون تشخیص میماند
[ .]10مشکل اصلی در ابتال به دیابت و اختالل تحمل گلوکز،
عوارض متعدد ،جدی و ناتوانکننده و هزینه حاصل از این
بیماریهای فرضی است [ .]3دیابت همراه با پر فشاری خون از
مهم ترین علل خطرزای بروز تصلب شرائین ،حمالت قلبی و
سکته مغزی محسوب می شود [ .]11دیابت خود نیز باعث بروز
عوارضی مثل عوارض قلبی عروقی ،نفروپاتی ،نوروپاتی ،رتینوپاتی
و یک سری عوارض دیگر میشود [ .]12،13سازمان بهداشت
جهانی در سال  2016اعالم کرده است که میزان شیوع دیابت در
سال  171 ،2000میلیون نفر بوده و این میزان در سال 2030به
 366میلیون نفر خواهد رسید [ .]11همچنین بیش از  10درصد
از جمعیت بالغین ( 21تا  70سال) در ایران مبتال به دیابت
هستند [ .]11بر اساس گزارش فدراسیون جهانی دیابت پیش
بینی میشود که در ایران تعداد مبتالیان به دیابت تا سال 2021
به حدود  8/1میلیون نفر برسد که  10درصد این بیماران مبتال به
دیابت نوع  2هستند [ .]16شایان به ذکر است که هزینههای
بهداشتی مرتبط با دیابت ،دو تا چهار برابر افراد غیر دیابتی در
بیشتر نظامهای بهداشتی دنیا است [ .]17با توجه به روند رو به
رشد دیابت باید در اولویتبندی خدمات متناسب و ارائه خدمات
به هنگام جهت پیشگیری و درمان عوارض شایع این بیماری
تصمیمات موثری گرفته شود [ .]18دیابت از جمله بیماریهایی
است که در آن سهم عمده درمان بر عهده بیمار بوده و آموزش
بیماران از نظر کنترل بیماری با اهمیت بوده و با گذشت زمان
بیماران نیاز به بازبینی چگونگی کنترل بیماری دارند [.]11،20
بیماران دیابتی نوع  ،2دو برابر دیگران و مدت بیشتری در
بیمارستانها می مانند [ .]21بررسی روند مراجعه و بستری
شدنهایی که میتوان از آنها پیشگیری نمود فهم بهتری از
بهبود یا عدم بهبود مراقبتهای اولیه بیماران دیابتی را موجب
خواهد شد [ .]22بنابراین با توجه به مطالب گفته شده و با توجه
به جستجو در پایگاههای اطالعات و سایتهای معتبر علمی که
بدون محدودیت زمانی صورت گرفت ،مشخص شد که تاکنون
پژوهشی با هدف تعیین تاثیر عوامل دموگرافیک در بستریهای
بیمارستانی بیماران دیابتی نوع  2در شهر تنکابن صورت نگرفته،
بنابراین این مطالعه با این هدف انجام گرفت.

گذشتهنگر و با رجوع به پرونده بیماران انجام شد .روش
گردآوری اطالعات در پژوهش حاضر از روش کتابخانهای بود که
پژوهشگر با پای بندی به اصول حفظ محرمانهی اطالعات و
رعایت اخالق در پژوهش اقدام به جمعآوری اطالعات از پرونده
بیماران نمود .جامعه آماری پژوهش حاضر بیماران دارای دیابت
نوع  2بستری در شهر تنکابن میباشند و از لحاظ محدودسازی
با نمونهگیری هدفمند پرونده بیماران مبتال به دیابت نوع 2
مراجعهکننده به بیمارستان شهید رجایی تنکابن که در سال
 1311برای کنترل بیماری دیابت نوع  2و عوارض مرتبط با آن
( 201بیمار) بستری شده بودند ،مورد مطالعه قرار گرفتند .معیار
ورود به مطالعه ،وجود بیماری دیابت نوع  2بر اساس پرونده و
حداقل یکی از دالیل بستری مرتبط با دیابت نوع  2در
بیمارستان شهید رجایی تنکابن بود .این دالیل طبق بررسیهای
انجام گرفته در این مرکز شامل تشخیص اولیه دیابت نوع ،2
کنترل قند خون ،افت قند خون ،عفونت منجر به بستری ،پای
دیابتی ،قطع عضو ،بیماری رگهای کرونری قلبی ،بیماری عروق
مغز و بیماری کلیوی بود .معیار خروج از مطالعه ،عدم وجود
دیابت نوع  2بر اساس پرونده بود .پس از انتخاب پروندهها،
دادههای مورد نیاز بر اساس متغیرهایی مانند سن ،جنس ،شغل،
محل زندگی ،وضعیت تأهل ،تحصیالت و علت بستری در برگه
ثبت اطالعات درج گردید .این مطالعه در حوزه معاونت پژوهشی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن به ثبت رسیده است .الزم به
ذکر است که کد اخالقی ""IR.IAU.TON.REC.1398.018
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن ،به این پژوهش تعلق گرفت.
سپس دادهها در قالب آزمونهای آماری آزمون تی مستقل ،لون
و تحلیل واریانس در نرمافزار  SPSSنسخه  23مورد تجزیه و
تحلیل آماری قرار گرفتند .سطح معناداری آماری کمتر از
0/01در نظر گرفته شد.

عوامل دموگرافیک در بستریهای بیماران دیابتی

سن ()I

زیر 10

10-10

11-60

61-70

باالی 70

سن ()J

تفاوت میانگین گروهها ()I-J

10-10
11-60
61-70
باالی 70
زیر 10
11-60
61-70
باالی 70
زیر 10
10-10
61-70
باالی 70
زیر 10
10-10
11-60
باالی 70
زیر 10
10-10
11-60
61-70

0/302
-0/116
-0/616
-1/011
-0/302
-1/218
-0/111
*-1/317
0/116
1/218
0/300
-0/011
0/616
0/111
0/300
-0/318
1/011
*1/317
0/011
0/318

خطای

سطح

فاصله اطمینان 1۹ %

استاندارد

معنیداری

کران پایین

کران باال

1/076
1/067
1/063
1/061
1/076
0/183
0/171
0/168
1/067
0/183
0/111
0/118
1/063
0/171
0/111
0/131
1/061
0/168
0/118
0/131

0/111
0/881
0/166
0/818
0/111
0/011
0/222
0/031
0/881
0/011
0/161
1/000
0/166
0/222
0/161
0/121
0/818
0/031
1/000
0/121

-2/66
-3/13
-3/62
-3/17
-3/26
-2/63
-2/03
-2/61
-1/11
-0/03
-0/11
-1/21
-2/23
-0/31
-1/11
-1/17
-1/87
.0/07
-1/18
-0/81

3/26
1/11
2/23
1/87
2/66
0/03
0/31
0/07
3/13
2/63
1/11
1/18
3/62
2/03
0/11
0/81
3/11
2/61
1/21
1/17

* تفاوت میانگین گروهها در سطح معنیداری کمتر از 0/01
02
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 16نفر ( 7/16درصد) تحصیالت باالی دیپلم؛ از نظر محل
زندگی ،تعداد  76نفر ( 37/81درصد) در روستا و  121نفر
( 62/11درصد) در شهر؛ از لحاظ وضعیت اشتغال 12 ،نفر
( 1/17درصد) کارمند 10 ،نفر ( 1/17درصد) کارگر 1 ،نفر
( 2/11درصد) کشاورز 31 ،نفر ( 11/12درصد) مشاغل آزاد20 ،
نفر ( 1/11درصد) افراد بازنشسته و  123نفر ( 61/2درصد) غیر
شاغل بودند .از نظر علل بستری شامل تشخیص اولیه دیابت نوع
 2به تعداد  23نفر ( 11/11درصد) ،کنترل قند خون به تعداد
 38نفر ( 18/10درصد) ،افت قند خون به تعداد  18نفر (8/11
درصد) ،عفونت منجر به بستری به تعداد  30نفر (11/12
درصد) ،پای دیابتی به تعداد  16نفر ( 22/88درصد) ،قطع عضو
به تعداد  1نفر ( 2/18درصد) ،بیماری رگهای کرونری قلبی به
تعداد  26نفر ( 12/13درصد) ،بیماری عروق مغز به تعداد 1
نفر ( 1/11درصد) و بیماری کلیوی به تعداد  11نفر (1/17
درصد) بود.
نتایج آزمون لون برای جنسیت برای فرض برابری و یا
عدم برابری واریانس ها نشان داد که سطح معناداری این
آزمون  0/312می باشد ،بنابراین از فرض برابری واریانسها
برای تجزیه و تحلیل آزمون استفاده شد .همچنین نتایج
آزمون تی در مورد جنسیت نشان داد که ضریب تی به دست

آمده  0/372با سطح معناداری  0/171میباشد که نشان
میدهد در میان میانگین های علل بستری دو گروه با جنسیت
زن و مرد تفاوتی وجود ندارد .از نظر محل سکونت با توجه به
سطح معناداری نتایج آزمون لون ( )0/226از فرض برابری
واریانس ها برای تجزیه و تحلیل آزمون استفاده شد .بررسی
نتایج جدول آزمون تی در مورد محل سکونت نشان داد که با
توجه به ضریب تیبه دست آمده ( -1/361با سطح معناداری
 ،)0/171میان میانگینهای علل بستری دو گروه با توجه به
محل سکونتشان در شهر و روستا تفاوت معناداری با یکدیگر
ندارند .از نظر وضعیت تأهل نتایج به دست آمده برای آزمون
لون با توجه به سطح معناداری  0/067نشان میدهد که از
فرض برابری واریانس ها برای تجزیه و تحلیل آزمون میتوان
استفاده نمود .همچنین در بررس ی نتایج جدول آزمون تی با
توجه به ضریب تی به دست آمده ( -1/888با سطح معناداری
 )0/061میان میانگین های علل بستری دو گروه با توجه به
وضعیت تأهلشان تفاوت معناداری با یکدیگر مشاهده نشد .اما
در مورد گروههای سنی مختلف با توجه به آزمون توکی
میتوان بیان داشت که میانگینها بین دو گروه سنی  10تا
 10سال ( ) 1/317و گروه بیش از  70سال ( )-1/317دارای
تفاوت معناداری هستند (جدول .)1
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شغل ()I

کارگر

کشاورز

آزاد

بازنشسته

غیر شاغل

()I-J

استاندارد

فاصله اطمینان 1۹ %

معنیداری

کران پایین

کران باال

کارگر

1/117

0/112

0/601

-1/22

1/26

کشاورز

2/017

1/183

0/130

-1/31

1/12

آزاد

-0/138

0/716

0/816

-3/11

1/21

بازنشسته

-0/383

0/812

0/117

-2/72

1/11

غیر شاغل

-0/133

0/672

0/731

-2/87

1/00

کارمند

-1/117

0/112

0/601

-1/26

1/22

کشاورز

0/100

1/217

0/118

-3/00

1/00

آزاد

*-2/111

0/808

0/032

-1/78

-0/13

بازنشسته

-1/100

0/861

0/231

-1/38

0/18

غیر شاغل

*-2/11

0/731

0/012

-1/11

-0/31

کارمند

-2/017

1/183

0/130

-1/12

1/31

کارگر

-0/100

1/217

0/118

-1/00

3/00

آزاد

-2/111

1/071

0/61

-6/01

0/13

بازنشسته

-2/100

1/111

0/262

-1/60

0/80

غیر شاغل

*-2/11

1/011

0/016

-1/87

-0/03

کارمند

0/138

0/716

0/816

-1/21

3/11

کارگر

*2/111

0/808

0/032

0/13

1/78

کشاورز

2/111

1/071

0/061

-0/13

6/01

بازنشسته

0/111

0/637

0/113

-1/28

2/31

غیر شاغل

0/001

0/117

1/000

-1/28

1/21

کارمند

0/383

0/812

0/117

-1/11

2/72

کارگر

1/100

0/861

0/231

-0/18

1/38

کشاورز

2/100

1/111

0/262

-0/80

1/60

آزاد

-0/111

0/637

0/113

-2/31

1/28

غیر شاغل

-0/110

0/136

0/101

-2/01

0/11

کارمند

0/133

0/672

0/731

-1/00

2/87

کارگر

*2/110

0/731

0/012

0/31

1/11

کشاورز

*2/110

1/011

0/016

0/03

1/87

آزاد

-0/001

0/117

1/000

-1/21

1/28

بازنشسته

0/110

0/136

0/101

-0/11

2/01
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کارمند

شغل ()J

تفاوت میانگین گروهها

خطای

سطح

* تفاوت میانگین گروهها در سطح معنیداری کمتر از 0/01
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همچنین در مورد گروههای مشاغل مختلف دارای دیابت
نوع  ،2با توجه به آزمون توکی میتوان بیان داشت که
میانگینها بین گروه های شغلی کارگر با گروه شغلی آزاد
( )-2/111و غیر شاغل ( )-2/110دارای تفاوت معناداری
است  .همچنین بین میانگین افراد کشاورز با افراد غیر شاغل
( )-2/110و افراد دارای شغل آزاد با افراد کارگر ( )2/111و

افراد غیر شاغل با کارگران ( )2/110و کشاورزان ()2/110
دارای تفاوت معناداری میباشند (جدول .)2
در مورد گروههای تحصیلی مختلف دارای دیابت نوع  2با
انجام آزمون توکی مشخص گردید که بین میانگینهای به
دست آمده از دو گروه تحصیلی دیپلم و زیر دیپلم تفاوت
معناداری وجود دارد (جدول .)3

03

عوامل دموگرافیک در بستریهای بیماران دیابتی

تحصیالت ()I
زیر دیپلم
دیپلم
باالی دیپلم

تحصیالت ()J
دیپلم
باالی دیپلم
زیر دیپلم
باالی دیپلم
زیر دیپلم
دیپلم

تفاوت میانگین گروهها

خطای

سطح

فاصله اطمینان 1۹ %

()I-J

استاندارد

معنیداری

کران پایین

کران باال

*1/010
0/133
*-1/010
-0/078
-0/133
0/78

0/376
0/600
0/376
0/612
0/600
0/612

0/021
0/268
0/021
0/112
0/268
0/112

0/12
-0/18
-1/10
-1/62
-2/31
-1/16

1/10
2/31
-0/12
1/16
0/18
1/62

* تفاوت میانگین گروهها در سطح معنیداری کمتر از 0/01

اهمیت این مطالعه در آن است که باید بر اپیدمی رو به
رشد دیابت و عوارض آن تأکید کرد که چالشی مهم برای جامعه
بوده و تشخیص زودهنگام و درمان مناسب دیابت و همچنین
دسترسی مناسب به مراقبت پزشکی ضروری است .نتایج به
دست آمده از این پژوهش نشان داد که میان میانگینهای علل
بستری دو گروه با جنسیت زن و مرد تفاوتی وجود ندارد.
همچنین میان میانگینهای علل بستری دو گروه با توجه به
محل سکونتشان در شهر و روستا تفاوت معناداری گزارش نشد.
در مورد وضعیت تأهل نیز نتایج به دست آمده نشان داد که
میان میانگینهای علل بستری دو گروه با توجه به وضعیت
تأهلشان تفاوت معناداری دیده نمیشود .نتایج نشان داد که
میانگینها بین دو گروه سنی  10تا  10سال و گروه بیش از 70
سال دارای تفاوت معناداری هستند .همچنین بین گروههای
شغلی نیز ،کارگر با گروه شغلی آزاد و غیر شاغل و بین میانگین
افراد کشاورز با افراد غیر شاغل و افراد دارای شغل آزاد با افراد
کارگر و افراد غیر شاغل با کارگران و کشاورزان تفاوت معناداری
به دست آمد .بین میانگینهای به دست آمده از دو گروه
تحصیلی دیپلم و زیر دیپلم تفاوت معناداری وجود دارد .در
مطالعات مشابهی که صورت گرفته است ،نتایج مشابه و یا
متفاوتی حاصل شده است .خالید و همکاران در سال  ،2011در
انگلستان میزان و ریسک بستری شدن را در  17681بیمار
دیابتی نوع  2بررسی کردند 60 ،درصد بیماران طی چهار سال
حداقل یک بار بستری شدند .میزان بستری  33/1درصد در
سال کلیه علل 21/1 ،درصد در سال غیر مرتبط با دیابت18/8 ،
درصد در سال مرتبط با دیابت 0/3 ،درصد در سال برای افت
قند خون بود .بستری مرتبط با دیابت با سن ،جنس ،مصرف
انسولین ،نارسایی مزمن کلیه ،افت قند خون و وجود بستری
مرتبط با دیابت در سال گذشته رابطه داشت [ .]21فرشچی و
همکاران در سال  ،2011در مطالعه ای در ایران هزینه عوارض
عروقی را در هزار بیمار دیابت نوع  2بررسی کردند .طی پیگیری
 10ساله بروز نوروپاتی دیابتی  11درصد ،عوارض چشمی ،%1/1
زخم پای دیابتی  8درصد ،نفروپاتی  ،%1/6بیماری عروق
00

کرونری  %3/6به دست آمد [ .]23االدسانی و همکاران در سال
 2011در مطالعهای در کویت در سال درباره علل بستریهای
بیمارستانی در بالغین مبتال به دیابت انجام دادند به این نتیجه
رسیدند که علت شایع بستری در این بیماران ،بیماری قلبی
عروقی ( ،)%13/6بیماریهای سیستم تنفسی ( )%22/1و خود
دیابت به عنوان تشخیص اصلی ( )%6/3است .پنج علت اصلی
بستری در این بیماران به طور اختصاصی عبارت بود از :سندرم
حاد کرونری ،پنومونی ،نارسایی قلبی ،حوادث عروقی -مغزی و
بیماریهای انسدادی راه هوایی مزمن [ .]21لین و همکاران در
سال  2016مطالعهای درباره موارد بستری بیماران دیابتی در
بیمارستانی در چین به این نتیجه رسیدند که بین سن و علل
پذیرش تفاوت معناداری وجود نداشت .همچنین بین جنسیت و
علل پذیرش بیماران دیابتی تفاوت معناداری وجود دارد [.]21
ابراهیم پوریان و همکارانش در سال  2011مطالعهای در
کرمانشاه روی  110بیمار دیابتی تیپ  2بستری در مورد عوامل
مؤثر بر بستری مجدد انجام دادند .طبق یافتههای این مطالعه
بین میزان بستری مجدد با متغیرهای جنسیت ،سطح
تحصیالت ،نوع شغل ،تعداد فرزندان ،مصرف سیگار ،سوءمصرف
مواد و سابقه ابتال به بیماریها ارتباط معنیداری وجود داشت.
این نتایج نشان داد که میتوان با ارائه یک رویکرد تخصصی،
امکان برنامهریزی هر چه بهتر را جهت جلوگیری از هزینههای
بستری مجدد فراهم نمود [ .]26نعمت پور و همکاران در سال
 2011در مطالعهای درباره بررسی مشکالت مبتالیان به دیابت
شیرین به این نتیجه رسیدند که بین سن و جنسیت با بستری
شدن بیماران مورد مطالعه تفاوت معناداری وجود ندارد [.]27
شباهتهای به دست آمده نشان دهنده تاثیر عوامل دموگرافیک
در بیماران دیابتی و روند پذیرش آنان در بیمارستانها است.
تفاوتهای نتایج به دست آمده از پژوهشهای ذکر شده با این
پژوهش ،نشان دهنده تفاوت در اولویت علل بستری در
بیمارستانها و تفاوت در عوامل دموگرافیک اثر گذار است .در
توجیه این عدم هم خوانی می توان به تفاوت در شرایط و
روشهای اجرای مطالعات ،افراد شرکت کننده در مطالعات،
مجله علمی پژوهان ،دوره  ،71شماره  ،0تابستان 7318
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تشکر و قدردانی
این مقاله از پایاننامه برای دریافت درجه دکترای حرفهای
در رشته پزشکی با عنوان "بررسی علل و مدت بستری مرتبط با
دیابت نوع  2در بیماران بیمارستان شهید رجایی تنکابن در
سال  "1311گرفته شده و در حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه
آزاد اسالمی واحد تنکابن به ثبت رسیده است .نویسندگان از
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن ،بیمارستان شهید رجایی
تنکابن و کلیه افرادی که در راستای انجام این پژوهش همکاری
کردند ،نهایت قدردانی و تشکر را دارند.

Downloaded from psj.umsha.ac.ir at 23:28 +0430 on Monday August 10th 2020

اثرات عوامل مداخلهگر خارج از کنترل پژوهشگران و نحوه
عملکرد سیستمهای بهداشتی و درمانی اشاره کرد.
در تبیین یافتههای پژوهش می توان گفت که بیماری
دیابت به عنوان یک بیماری مبتنی بر مشکالت متابولیک ،هدف
اصلی درمان نباید تنها برطرف کردن عالیم و نشانههای فیزیکی
این بیماری باشد بلکه شرایط بیماران نیز باید مد نظر قرار گیرد
[ .]28در طی سالهای اخیر ،عالقه مندی به ارزیابی و بهبود
عوامل مرتبط با بیماران مبتال به بیماریهای مزمن افزایش
چشمگیری یافته است ،به گونهای که بهبود عملکرد این بیماران
به صورت یک هدف درآمده است [ .]21با بررسی شرایط
بیماران می توان ارزیابی هزینه های مالی و انسانی ناشی از
دیابت نوع  ،2اثرات برنامهها و اقدامات جدید ،کارایی داروها و
تجهیزات پیشرفته ،تغییرات سالمت جسمی و روانی و وضعیت
عملکردی و اجتماعی بیماران را مشخص نمود [ .]30تجزیه و
تحلیل اخیر روند دیابت نوع  2در ایاالت متحده گویای آن است
که در حالی که استفاده از داروهای خوراکی دیابت افزایش
یافته ،بخش قابل توجهی از جمعیت ایاالت متحده از کنترل
قند خون برخوردار نیستند ،که عدم توجه به شرایط فردی مؤثر
بر پیامدهای سالمتی ،به عنوان یکی از دالیل این مشکل
بیان شده است [ .]31،32در مجموع مطالعه حاضر دارای
محدودیتهایی نیز بود از جمله با توجه به محدود بودن جامعه
آماری عمالً امکان تعمیم نتایج آن در سطح کالن وجود ندارد.
همچنین همانند سایر مطالعات گذشته نگر برای جمعآوری
دادهها متکی به پرونده از قبل موجود بوده که این مسئله امکان
کنترل دقیق متغیرهای مورد نیاز توسط پژوهشگران را محدود
میکند.

سنین مختلف و عدم تفاوت در میانگین ساکنین دو منطقه
روستایی و شهری پیشنهاد میگردد که رفتار و رژیم غذایی
بیماران بررسی گردد.

[ DOI: 10.29252/psj.17.4.39 ]
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