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   :ملخص البحث باللغة العربیة -
  :مقدمة

مرض السكري ھو السبب الرئیسي لالعتالل العصبي المحیطي ، والذي یتجلى عادة باعتالل األعصاب 

مرض الشرایین  ان،  معرضین لمرض الشرایین المحیطیةالسكري  ىعدد كبیر من مرض. المتناظرة والقاصیة

امراض العضدیة أداة فعالة للتوثیق الموضوعي لوجود -یعد مؤشر الكاحل. الرئیسي الذي یسببھ تصلب الشرایین

وھو عبارة عن تقییم بسیط وفعال من حیث التكلفة یمكن استخدامھ للكشف عن . منخفض األطراف الشرایین

تضیق الشرایین منخفض األطراف في وضع الرعایة األولیة ، وكذلك لتحدید المرضى المعرضین لخطر 

ًا بعد اختراق أو صدمة حادة اتھ یمكن الوقایة ومضاعف السكرىأیدت األبحاث أن . اإلصابة الشریانیة األقل تطرف

منھا أو تأخیرھا من خالل نظام غذائي صحي ، ونشاط بدني منتظم ، وااللتزام باألدویة واختبارات الفحص ، 

ً ما یدرك الناس التأثیر الذي یمكن أن تحدثھ مثل ھذه . والحفاظ على وزن الجسم الطبیعي ، وتجنب التبغ نادرا

 السلوكیات على مخاطر تعرضھم للمضاعفات



  :ف البحثاھدا
) ABI(تھدف ھذه الدراسة إلى تقییم تأثیر برنامج التدریب على تحسین المعرفة وقیاس مؤشر الكاحل العضدیة 

  لمرضى السكري
 

 تصمیم بحث شبھ تجریبي: تصمیم البحث
 

  :فرضیة البحث
  :افترضت ھذه الدراسة أن

  .یتعلق بالرعایة السكریةتنفیذ برنامج التدریب سیؤثر إیجابیا على مستوى معرفة المرضى فیما -

  تنفیذ برنامج التدریب سیؤثر إیجابیا على تحسین قیاس مؤشر الكاحل العضدیة لمرضى السكري-

 

  :أسئلة البحث
  ما ھو تأثیر برنامج التدریب على مستوى معرفة المریض فیما یتعلق بالرعایة السكریة؟. ١

  العضدیة لمرضى السكري؟ما ھو تأثیر برنامج التدریب على قیاس مؤشر الكاحل . ٢

  
  :مكان إجراء البحث

  جامعة القاھرة  یاتوالغدد الصماء ، التابعة لمستشف أجریت الدراسة في العیادة الخارجیة لمرضى السكري

  عینة البحث
ّري بمریض  ٢٣٨عینة من تتكونال ّ سنتین من  ٢نوع السك  .من كال جنسوعلى األقل

  
  طـــرق وأدوات البحث

  أربعة أدوات لجمع البیانات في الدراسة الحالیةتم استخدام 

وھي تتألف من الخصائص الدیموغرافیة للمرضى قید الدراسة مثل العمر : الخصائص الدیموغرافیة للمریض. ١

  .والجنس والطول والوزن والمستوى التعلیمي وحالة التدخین ومؤشر كتلة الجسم ومدة المرض

  المریض فیما یتعلق بالرعایة الذاتیة لمرضى السكريلتقییم معرفة : شخصیةمقابلة . ٢

  ):ABI(قیاس مؤشر الكاحل العضدیة . ٣

البرنامج وبعد تنفیذ  بدءمرات ، قبل  ٣عضدي لكل مریض تستخدم ھذه األداة لقیاس وتسجیل مؤشر الكاحل ال

  أشھر ٤شھرین ثم بعد بالتدریبجالبرنام

  :تقییم األطراف العصبیة الوعائیة. ٤

الفور ، وبعد  استخدمت ھذه األداة لتقییم الحالة الوعائیة العصبیة لألطراف السفلیة للمرضى قبل التدریب على

 اللون ودرجة الحرارة وإعادة الملء{حالة الجلد (أشھر ، كانت تتكون من  ٤شھرین ثم بعد بتنفیذ التدریب

  .).، وما إلى ذلكتورموالنبض المحیطي وال} الشعري

  

  نتـــــائج البــحث 
 -:سفرت الدراسة عن النتائج التالیة أ

باإلضافة إلى ذلك ، . بین قیاسات الوقت الثالثةكان ھناك تحسن كبیر في تقییم نقاط الوصل العصبي المتوسط 

ھناك تحسن ذو داللة ایضا كان . على قدم واحدة) ٪ ٤( فقط اى مرضى ٨لعدد  وقعت تقرح القدم أثناء البحث



المعرفة التي تكشف عن تحسن في معرفة  قبل وبعد اختبار مجموع متوسطإحصائیة عالیة بین متوسطات ما 

اختبار ما (كان ھناك ارتباط كبیر إحصائیًا بین معرفة المرضى . المریض فیما یتعلق بجمیع بنود الرعایة الذاتیة

 ىبرنامج التدریبالبعد تنفیذ ) ثالثالقیاس ال(العضدیة - وقیاس مؤشر الكاحل) بعد

  :ستنتاجاال

ً على  خلصت نتائج ھذه الدراسة إلى أن تنفیذ البرنامج التدریبي لمرضى السكري لھ تأثیر إیجابي مھم إحصائیا

ینعكس وھذا ) العنایة بالقدم ، واألدویة ، والنظام الغذائي ، والتمرین ، والقیادة الذاتیة(تحسین المعرفة المتعلقة بـ 

  .على تحسین قیاس مؤشر العضد في الكاحل لمرضى السكري

  توصیاتال

یجب على اإلعالم أن ینقل رسالة تثقیفیة إلى مرضى السكري لمنع المزید من مضاعفات السكري عن طریق  -

  اتباع نمط حیاة صحي

للكشف المبكر عن  ABIبرنامج تعلیمي لجمیع الممرضات العامالت في عیادات السكري وكیفیة قیاس مؤشر  -

  .أمراض الشرایین الطرفیة

التأثیر اإلیجابي لبرنامج التعلیم الذي یمكن   ھناك حاجة لجلسات إعادة التثقیف لمرضى السكري للحفاظ على -

 .تحقیقھ من خالل متابعة منظمة تنظیما جیدا

 


