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 2دیابت نوع  بررسی تاثیر برنامه ترخیص بر خودکار آمدی بیماران مبتال به

ى آ اس ًاضی عَارؼ ٍ تیواری ایي طثیعتهطکل عوذُ تْذاضت عوَهی هی تاضذ . یک دیاتت زمینه و هدف :

سثة  تزخیع اس آًجا کِ تزًاهِ.  هیگزدد تیوار سًذگی کیفیت کاّص ٍ اقتػادی سٌگیي تحویل تار تاعث ،

 در جاهعِ ، هزاقثت اداهِ ،  تیواراى هجذد هزاجعِ کاّص ّشیٌِ ،کاّص ، تیواراى تستزی هذت کاّص

 آرام ٍ اًتقالی تیواری پیأهذ تْثَد ، هزاقثت تین اعضاء اس رضایت  ، تیوار رٍاًی سالهت ، هیز ٍ هزگ کاّص

لذا پژٍّص حاضز تا ّذف تزرسی تاثیز تزًاهِ تزخیع تز خَدکار آهذی تیواراى  هی گزدد ، هٌشل تِ سالن ٍ

 گزدیذ .  طزاحی 2هثتال تِ دیاتت ًَع 

تخص ّای  تِ کٌٌذُ هزاجعِ ، 2دیاتت ًَع  تِ هثتال تیوار 07رٍی  تز تالیٌی کارآسهایی ایي:روش تحقیق 

 را هطالعِ تِ ٍرٍد هطخػات کِ تیواراًی .است ضذُ اًجامتیوارستاًْای داًطگاُ علَم پشضکی تْزاى  غذد

 تزای تزخیع تزًاهِ .ضذًذ دادُ اختػاظ کٌتزل ٍ آسهَى گزٍُ دٍ تِ ٍ خابتاً دستزس در رٍش تِ داضتٌذ

 تلفٌی هطاٍرُسهاى تستزی ٍ  کلی قسوتدٍ  ضاهل تزًاهِ ایي  .ضذ اجزاآسهَى  گزٍُ در پژٍّص ٍاحذّای

 هطخػات پزسطٌاهِ ضاهل ّا دادُ آٍری جوع اتشار .تَد تیوارستاى اس تیواراى تزخیع اس تعذ ّفتِ 8 طی

ٍ  آى هَرد سٌجص ٍ تاییذ قزار گزفت تَد کِ رٍایی ٍ پایایی DMSESپزسطٌاهِ  ، تیواری ٍ دهَگزافیک

ٍ آسهًَْای ضزیة  SPSSخَدکار آهذی تیواراى را ارسیاتی هی ًوَد ، دادُ ّا تا استفادُ اس ًزم افشار 

 هَرد تجشیِ ٍ تحلیل قزار گزفتٌذ . α≤  7.70هستقل ٍ کای دٍ در سطح هعٌی داری  tّوثستگی 

هیشاى افشایص قاتل تَجْی در  ، ًطاى هی دّذ کِ پس اس اجزای تزًاهِ تزخیع ًتیجِ هطالعِیافته ها :

، جْت هقایسِ دٍ گزٍُ  هستقلtداضتِ است ٍ ًتیجِ آسهَى  گزٍُ آسهَى ٍجَد خَدکار آهذی هیاًگیي 

 هیشاى هیاًگیي  تیي ،  در سهاى تزخیع ٍ پس اس پایاى تزًاهِ تزخیع ًطاى هی دّذ آسهَىکٌتزل ٍ 

 ( P˂7.773آهاری هعٌی داری ٍجَد دارد .  ) اختالف آسهَى ٍ کٌتزل ،خَدکار آهذی گزٍُ 

 تا هی گزدد . 2تال تِ دیاتت ًَع خیع تاعث ارتقاء خَدکار آهذی تیواراى هثاجزای تزًاهِ تزنتیجه گیری :

،  است تزخَردار تاالیی اّویت استیواریْای هشهي  تِ هثتال درتیواراىارتقاء خَدکار آهذی  کِ ایي تِ تَجِ

 .لذا پیطٌْاد هی گزدد تزًاهِ تزخیع تز رٍی سایز تیواراى هثتال تِ تیواریْای هشهي ًیش اًجام گزدد

 2تزًاهِ تزخیع ، خَدکار آهذی ، دیاتت ًَع واژه های کلیدی :
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Abstract 

Diabetes as a main issue of public health is one of the most important concerns 

in both developed and developing countries. The nature of this disease and it is 

complications lead to economical burden and also reduction of quality of life.  

This study aimed to examine the effect of the discharge program on self-

efficiency in patients suffering from type 4 diabetes.  

Method:This interventional study was conducted with 01 patients who were 

suffering from type 4 diabetes in a teaching hospital in Tehran, Iran The 

patients were randomly assigned to intervention and control groups. The 

patients in the intervention group received the discharge program including total 

confined time and phone consulting 8 weeks after the discharge of patients from 

the hospital. To collect data, the DMSES questionnaire was used. The data was 

analyzed using descriptive and inferential statistics via the SPSS software.  

Result: The patients in the intervention group showed a considerable increase 

in self-efficiency in comparison to the patients in the control group (p = 10111). 

Conclusion: The discharge program led to the improvement of self-efficacy in 

patients with type 4 diabetes.   It is recommended that the effect of discharge 

program is assessed in patients with other chronic diseases. 
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