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این بیماری چنانچه به درستی شیوع بیماری دیابت در کشور های در حال توسعه رو به افزایش است.

واهد شد.یکی از بزرگترین عوارض این بیماری زخم پای دیابتی درمان نشود باعث ایجاد عوارض جدی خ

بستری شدن تعداد زیادی از بیماران دیابتی در بیمارستان می شود.هدف به بروز عوارض و است که منجر 

مراقبت های پا که تحت  2از انجام این مطالعه سنجش میزان آگاهی و عملکرد در بیماران دیابتی تیپ 

 می باشد.هستند , 

ریسك های زخم پای دیابتی و سطح پرسشنامه ای جهت مشاهده ی اطالعات دموگرافیك و سنجش 

بیمار مبتال به دیابت  211دانش و عملکرد بیماران طراحی شد.پس از تائید روایی و پایایی پرسشنامه از 

 مصاحبه ای به عمل آمد . , کلینیك زخم پا مراجعه کردند به که

آنها قبأل آموزش دیده اند.اکثریت  %55سال است و  31/61±16/11لعهمتوسط سن جمعیت مورد مطا

آنها سابقه ی  %94( در ریسك باالی ابتال به زخم پای دیابتی می باشند و %5/81قریب به اتفاق بیماران )

-5/7) 5/6زخم پای دیابتی داشته اند.میانگین نمره آگاهی و عملکرد بیماران مورد بررسی قرار گرفت که 

برای عملکرد بود.رابطه ی معناداری میان میزان مراقبت پا  18(از 12-16)5/19برای آگاهی  11از  (52/5

 در بیماران دیابتیك و میزان ریسك ابتال به زخم پای دیابتی در این بیماران وجود داشت.

 

به بیماران  بیماران  مورد بررسی در این مطالعه میزان آگاهی و عملکرد بهتری در مراقبت پا نسبتاگرچه 

 تحت بررسی در مطالعات مشابه داشتند,اما در ریسك باالتری از ابتال به زخم پای دیابتی می باشند.

برنامه های آموزشی مناسب در کنترل میزان قند خون و کاهش ریسك ابتال به زخم پای دیابتی بسیار 

 ضروری است.
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ABSTRACT 

Background:The prevalence of diabetesis increasing in developing countries. The 

disease causes serious complications if treated improperly. One of the major 

complications of diabetes is diabetic foot ulcerwhich causes high rate of morbidity 

and hospitalization in these patients. The aim of the current study was evaluation 

of knowledge and practice of patients with type 2 diabetes (T2DM) regarding foot 

care. 

Methods: A questionnaire was designedtoobtain patients demographic data and 

evaluate their risk for foot ulcer andtheirlevel of knowledge and practice toward 

foot care. After confirming the validity and reliability of the questionnaire, 200 

T2DM patients referring to a diabetic foot clinic were interviewed.  

Results:The average age of the studied population was 61.13±11.16 years 

and55% of them had received previous education in foot care. Majority of patients 

(80.5%) were at high risk of diabetic foot ulcers and 49% had history of foot 

ulcers.The median (IQR) knowledge and practice scores were calculated to be 6.5 

(5.25-7.5) out of 11 and14.5 (12-16) out of 18,respectively. There was a 

significant relationship between patient’s foot care practice and diabetic foot risk.  

Conclusion:Although our patients had betterknowledge and practice regarding 

foot care compared to similar studies, they were at high diabetic foot risk. Proper 

educational programs on glycemic control anddiabetic foot risk reduction is 

necessary.  
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