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تاثیر آموزش بر کاهش خطاهای مصرف انسولین قلمی در بیماران مبتال به
دیابت نوع 2
نیلوفر قدرتی ،1لیال کوتی ،*2کاوه اسالمی ،2حاجیه شهبازیان،3
سید محمود لطیفی ،4صدیقه نوح جاه
چکیده

-0دانشجوی داروسازی.

زمینه و هدف :انسولین یکی از جنبههای چالش برانگیز درمان دیابت میباشد .مطالعه
حاضر با هدف تعیین تاثیر نمایش ویدیوی آموزشی توسط داروساز بر کاهش خطاهای
رایج حین مصرف انسولین قلمی در بیماران مبتال به دیابت نوع  2مراجعه کننده به کلینیک
دیابت بیمارستان گلستان شهر اهوازانجام شد.
روش بررسی :در یک مطالعه نیمه تجربی  031بیمار دیابتی که طی یکسال اخیر مصرف
انسولین قلمی را شروع کرده بودند به شرط داشتن معیارهای ورود به مطالعه وارد شدند و
سپس به روش تخصیص تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند .ویدیوی
آموزشی جهت آموزش بیماران گروه مداخله نمایش داده میشد .یک ماه بعد و سه ماه بعد
از اولین مصاحبه مجددا از بیماران دو گروه جهت انجام پس آزمون دعوت به عمل میآمد.
یافتهها :میانگین و انحراف معیار سن بیماران ( 45/12 )01/22سال بود .میانگین مدت
استفاده از انسولین قلمی ( 5/92انحراف معیار )1/23 ،ماه بود .آموزش ویدیویی تاثیر معنی
داری بر کاهش خطاهای ناشی از تزریق در محل قبلی ( % 93/0به  )% 39/2تغییر
خودسرانه دوز دارو یا دفعات تزریق(از  %09/2به  )% 7/7و فراموشی مصرف انسولین در
گروه مداخله داشت( %93/0به  .)%57/7میانگین استفاده از هر سوزن از  5/39بار به 2/51
کاهش یافت .تفاوت معنیداری بین دو گروه از نظر میزان بروز خطاها مشاهده گردید
(.) P<1/14
نتیجهگیری :علیرغم کاهش قابل توجه خطاها در برخی زمینهها ،بروز خطا در مصرف
انسولین کماکان در سطح باالیی است که مطرح کننده دخالت عوامل دیگری به غیر از
سطح آگاهی بیماران می باشد.

-2استادیار گروه داروسازی بالینی.
-3استاد مرکز تحقیقات دیابت.
-5مربی گروه آمار و اپیدمیولوژی.
-4استادیار مرکز تحقیقات دیابت.

-0کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده داروسازی،
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز،
ایران.
-2گروه داروسازی بالینی ،دانشکده داروسازی،
دانشگاه علوم پزشکی اهواز ،اهواز ،ایران.
3و5و-4مرکز

تحقیقات

5

دیابت،

پژوهشکده

سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،
اهواز ،ایران.
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مقدمه
دیابت ملیتوس یک اختالل متابولیک چند عاملی است

تر است ( .)00 ,01این پیشرفت در تکنولوژی منجر به

که با افزایش مزمن قندخون مشخص میشود و ناشی از

افزایش پذیرش انسولین ،ارتقاء کیفیت زندگی در بیماران و

اختالل در ترشح یا عمل انسولین یا هردوی آنها می-

کاهش هزینههای مراقبتهای بهداشتی شده است(.)03 ,02

باشد( .)0به دلیل افزایش میزان شیوع و بروز دیابت ،این

بیش از  % 74بیماران دیابت نکات مرتبط با نگهداری و

بیماری به یک مشکل بهداشت عمومی عمده در جهان به

مصرف را که در بروشورهای شرکت دارویی لحاظ شدهاند

خصوص در آسیا تبدیل شده است .بیش از  % 91مبتالیان

را رعایت نمیکنند ( )05و خطاهای حین مصرف انسولین

به دیابت در کشورهای آسیایی زندگی می کنند(.)2

قلمی شایع میباشند( .)09 ,04اگرچه عوامل مختلفی سبب

کنترل قند خون

بروز خطا در مصرف انسولین میشوند ولی عدم دریافت

انسولین درمان مناسبی جهت

دربیماران مبتال به دیابت نوع  0و نوع (2در صورت موثر

آموزشهای الزم در خصوص نحوه مصرف صحیح این نوع

نبودن درمان خوراکی و یا کاهش ترشح انسولین) می

انسولین ها ،مهمترین عامل بروز این خطاها می باشد(,07

باشد( .)3در طی یک دهه مصرف انسولین به همراه ترکیبات

 .)00تزریق دارو توسط خود بیمار یک فعالیت روتین در

خوراکی از  % 00/4به  % 03رسیده است( .)5درمان با

زندگی بیماران نیست و میتواند منجر به اضطراب در بیمار

انسولین به تنهایی در  %00/4و به صورت ترکیبی همراه با

شود .از طرف دیگر آموزش تکنیک های تزریق اغلب یکبار

داروهای خوراکی در  %24/0بیماران بیماران دیابتیک ایرانی

در زمان شروع درمان با انسولین داده می شود و بسیاری از

گزارش شده است( .)4در حال حاضر حدود  5میلیون بیمار

بیماران به خوبی نحوه انجام را متوجه نمی شوند(.)02

در آمریکا و  3/0میلیون در اروپا از انسولین استفاده می کنند

بررسیها نشان میدهد که فقط % 41از بیماران دیابتی برای

و تعداد بیماران نیازمند به انسولین در حال افزایش است

دریافت خدمات به مراکزبهداشتی -درمانی مراجعه میکنند

( .)9در ژاپن  711 – 011هزار از  0/2میلیون بیمار دیابتی

و این مراجعات به  3-5مرتبه در طول سال محدود می-

انسولین دریافت می کنند(.)7

شود( .)21بیش از  %24فرایند درمان در دیابت نوع  2توسط

نحوه مصرف انسولین بسیار مهم است و عدم مصرف

بیمار انجام میشود و در فاصله بین مالقات ها تیم درمانی

صحیح میتواند منجر به کمای قندی یا هیپوگلیسمی شدید

کنترل کمی بر بیماری دارند( ،)20همچنین ارائه دهندگان

و افزایش مراجعات به اورژانس بیمارستانها گردد .نتیجه

مراقبتهای بهداشتی از کمبود وقت جهت ارائه خدمات به

یک مطالعه در ایاالت متحده نشان می دهد که ساالنه بیش

این بیماران شکایت میکنند .عالوه بر آن تعداد زیادی ازاین

از  27هزار مورد اورژانس هیپوگلیسمی مرتبط با مصرف

بیماران در مناطق دور دست و روستاها زندگی میکنند و

انسولین رخ میدهد که حدود یک سوم آنها منجر به

امکان دسترسی به مراقبتهای کامل بهداشتی را ندارند(.)22

پذیرش در بیمارستان میشود .همچنین عوارض نورولوژیک

انجمن دیابت آمریکا( )ADAمراقبتهای پزشکی

در  %91/9بیماران رخ داده و قندخون کمتر از mg / dl

بهینه در بیماران دیابتی را نتیجه تعامل و همکاری بین

 41در  %43/5آنان گزارش شده بود(.)0

پرسنل بهداشتی از جمله پزشکان ،پرستاران ،متخصصین

بیش از  % 91مصرف کنندگان انسولین در دنیا از

تغذیه ،داروسازان و متخصصان بهداشت روان میداند (.)23

انسولین های قلمی استفاده می کنند( .)2قلمها در مقایسه

در سالهای اخیر داروسازان در مراقبت بیماران نقش

با ویال و سرنگ ،دقت باالتری دارند و استفاده از آنها آسان

فعالتری داشتهاند( .)25داروسازانها میتوانند نقش مهمی
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نیلوفر قدرتی و همکاران

در پیشگیری از بروز خطا در تجویز ،تحویل داروهای نسخه
شده ،نگهداری انسولین وآموزش مصرف صحیح انسولین
استفاده داشته باشند(.)24

روش بررسی
مقاله حاضر بخشی از نتایج یک مطالعه مداخله ای
نیمه تجربی است که با هدف تعیین تاثیر آموزش توسط

بسیاری از روشهای آموزش بیماران مناسب و

داروساز با استفاده از ویدیوی آموزشی بر مراحل مختلف

موفقیت آمیز نیست .برخی از آموزشها توسط بیماران قابل

مصرف انسولین (محل نگهداری انسولین ،تزریق دارو در

فهم نبوده و یا منجر به برداشتهای غلط میشوند .فهم

محل قبلی یا تزریق چرخشی ،تعداد تزریق با استفاده از

درست اطالعات آموزش داده شده سبب افزایش

یک سوزن ،رعایت دوز دارو و دفعات آن بر طبق

رضایتمندی بیمار شده ،پذیرش درمان توصیه شده را بهتر و

تجویزپزشک معالج) در بیماران مبتال به دیابت نوع 2

بیمار را جهت پیگیری درمان عالقمند نموده و پیامدهای

مراجعه کننده به کلینیک دیابت بیمارستان گلستان شهر

بیماری را کاهش میدهد .همچنین آموزش با کیفیت به

اهواز در سال (0329-0327نیمه دوم  0329تا نیمه اول سال

بیمار طول مدت درمان و هزینهها راکاهش میدهد .تفاوت-

 )0327انجام شد .این بیماران موارد شناخته شده ابتال به

های جسمی ،ذهنی و فرهنگی بیماران ضرورت استفاده از

دیابت نوع  2بودند که به تازگی به دنبال تشدید بیماری و

رویکردهای متفاوت آموزش به بیمار را روشن میکنند(.)29

هایپرگلیسمی منجر به بستری در بیمارستان ،انسولین قلمی

نتایج برخی مطالعات نقش موثر ویدیوهای آموزشی

برای آنان شروع شده بود.

را به عنوان ابزار مدیریت بیماریها و آموزش بهداشت

کلینیک دیابت بیمارستان گلستان تنها مرکز فوق

نشان میدهد ( .)27گزارشها حاکی از آن است که استفاده

تخصصی ارجاع بیماران دیابتی در استان خوزستان میباشد.

از ویدیوی آموزشی با کیفیت میتواند به عنوان ابزاری

این درمانگاه از سال  0372راه اندازی شده و سالیانه بیش از

مناسب در جهت ارتقا مدیریت دیابت مورد استفاده قرار

 4هزار بیمار سرپایی و بستری در بخش داخلی این

گیرد( .)20به نظر میرسد در مواردی که آموزش مهارت

بیمارستان را ویزیت و به حدود  411مورد جدید مصرف

عملی به بیمار مد نظر باشد استفاده از ویدیو و آموزشهای

کننده انسولین آموزش های اولیه در مورد تکنیکهای تزریق

چند رسانهای موثر تر باشند( .)22 ,20از طرف دیگر از آنجا

انسولین و جزییات مرتبط با آن را ارائه می نماید.

که بسیاری از بیماران به مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی

معیار ورود به مطالعه شامل سن باالی  00سال،

درمانی دسترسی ندارند استفاده از این روشها باعث بهبود

ابتال به دیابت نوع  2تحت درمان انسولین قلمی به مدت

پیش آگهی بیماریها و کاهش هزینه های مراقبتها می-

حداقل  0ماه ،داشتن امکانات تماشای ویدیوی آموزشی

گردد(.)31

ورضایت به شرکت در پژوهش بود .معیارهای خروج از

با توجه به شیوع باالی دیابت ،نیاز بسیاری از بیماران

مطالعه شامل تغییر نوع دارو از تزریقی به خوراکی یا سایر

مبتال به دیابت نوع  2به انسولین و ضرورت یک سیستم

انسولینهای غیر قلمی و عدم تمایل بیمار برای ادامه

آموزشی فعال ،کارآمد و در دسترس ،مطالعه حاضر با هدف

همکاری در هر مرحله از مطالعه می باشند.

بررسی تاثیر ویدیوی آموزشی بر نحوه مصرف انسولین و

جهت جمع آوری دادهها از پرسشنامه محقق ساخته

کاهش خطاهای رایج حین مصرف انسولین قلمی در بیماران

و چک لیست ارزیابی عملکرد بیمار استفاده شد .روش

مبتال به دیابت نوع  2مراجعه کننده به کلینیک دیابت شهر

روایی محتوایی جهت تعیین روایی پرسشنامه(از طریق

اهواز انجام شد.
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اجرای پانل متخصصان) مورد استفاده قرار گرفت .و جهت

دقیقه ای (که متن و کیفیت آن به تایید  3متخصص

تعیین پایایی ابزار از آلفای کرونباخ( ) α=1/05استفاده شد.

داروسازی بالینی ،یک متخصص آموزش بهداشت و یک

مشخصات دموگرافیک بیماران(سن ،سطح تحصیالت،

فوق تخصص غدد رسیده بود) در دانشگاه علوم پزشکی

شغل و جنس بیمار) طول مدت ابتال به دیابت ،نوع

جندی شاپور تهیه گردید .در مورد بیمارانی که تزریق

انسولین مصرفی(طوالنی االثر ،سریع االثر و ترکیبی)،

دارویشان توسط فرد دیگری از خانواده انجام میشد،

عملکرد بیمار در هنگام تهیه ،آمادهسازی و تزریق انسولین

آموزشهای الزم فرد مورد نظر داده می شد.

(توسط تکمیل سواالت سنجش عملکرد در چک لیست،

ویدیوی آموزشی از طریق لپ تاپ یا ویدیو پروژکتور

مشاهده نحوه آمادهسازی توسط پژوهشگر و بررسی عکس-

بیمارستان در اولین جلسه اموزشی به نمایش در میآمد،

ها و ویدیوهای ارسالی بیمار از مرحله آماده سازی و

سپس سی دی حاوی ویدیوی آموزشی به بیمار یا همراه

تزریق) از جمله متغیرهای مورد بررسی بود .همچنین سطح

ایشان تحویل و همزمان از طریق شبکههای اجتماعی برای

گلوکز ناشتای خون و هموگلوبین  A1Cبیماران براساس

بیمار یا افراد خانواده بیمار ارسال میشد .پیامکها به بیمار

نتایج آزمایشات بیمار ثبت گردید.

یادآوری مینمودند که ویدیوی آموزشی را بازبینی نماید و

پایایی پژوهشگر از طریق بازبینی ویدیوی تهیه شده

حاوی مطالب آموزشی نبوده و سی دی هم همان مطالب

از ایشان در مرحله انجام پیش آزمون و پس آزمون توسط

ویدیوی آموزشی بود که اگر بیمار یا همراه او به شبکههای

مشاور علمی این مطالعه بررسی شد .جهت اطمینان از دقت

اجتماعی دسترسی نداشتند قادر باشند به آموزشها دسترسی

پژوهشگر در ثبت خطاهای رخ داده در مراحل مختلف

یابد .در ماه اول هر هفته یک پیام یادآور و در دو ماه بعدی

مصرف ،توسط کارشناس با تجربه واحد آموزش دیابت 01

هر ماه یک پیامک ارسال و بیمار تشویق به تماشای مجدد

نمونه مجددا ارزیابی و همبستگی بین خطاهای گزارش شده

ویدیو میگردید .با پرسیدن سواالتی در مورد متن ویدیو از

توسط آنان محاسبه گردید()r=1/0

تماشای آن مطمئن میشدیم .همچنین از بیماران درخواست

جمعآوری اطالعات در دو مرحله ،بدو ورود به

نمودیم عکسهایی از مراحل آمادهسازی ،نگهداری ،تنظیم

مطالعه (انجام پیش آزمون) و یک ماه و  3ماه بعد از مداخله

دوز و تزریق تهیه و ارسال نمایند .یک ماه بعد و سه ماه بعد

(انجام پس آزمون) به روش خود گزارش دهی با روش

از تاریخ اولین مصاحبه مجددا از بیماران دو گروه جهت

مصاحبه چهره به چهره و حضوری توسط داروساز انجام

انجام پس آزمون دعوت به عمل آمد و پرسشنامه مجددا

گرفت.

تکمیل و بررسی عملکرد بیمار با استفاده از عکسهای

کلیه بیمارانی که طی یکسال نمونهگیری ،انسولین

ارسالی از محل نگهداری انسولین ،آماده سازی و تزریق آن

قلمی برای آنها شروع میشد و آموزش اولیه تزریق انسولین

و مشاهده مراحل آماده سازی و تزریق توسط بیمار در

قلمی را دریافت مینمودند به شرط داشتن معیارهای ورود

جلسه پس آزمون انجام میگردید .بیماران گروه کنترل از

و موافقت به مطالعه وارد شدند .پرسشنامههای پیش آزمون

مراقبتهای روتین برخوردار بوده و فقط در جلسه تکمیل

برای آنها تکمیل ،یک شماره تلفن همراه و یک شماره ثابت

پرسشنامههای پیش و پس آزمون شرکت می نمودند.

اخذ و سپس به روش تخصیص تصادفی بلوکی افرادی که
الزم است آموزش ببینند ،به عنوان گروه مداخله و سایرین

برای تخمین حجم نمونه الزم از فرمولn= ( Z1-
α/2 +Z1-β )² (s²1+s2² ) / ( x1-x2)²

به عنوان گروه کنترل دستهبندی شدند .ویدیوی آموزشی 7
مجلۀ علمي پزشكي جندیشاپور ،دورۀ  ،71شمارۀ 7931 ،6

861

نیلوفر قدرتی و همکاران

در سطح اطمینان  24درصد و توان آزمون  21درصد
استفاده شد .میانگین و انحراف معیار مورد نیاز از مطالعه

میانگین مدت استفاده از انسولین قلمی ( 5/92انحراف
معیار )1/23 ،ماه بود.

گودرزی و همکاران( )30تحت عنوان بررسی تاثیر آموزش

آموزش اولیه تکنیکهای تزریق انسولین در نیمی از

از راه دور با پیامهای متنی تلفن همراه بر دانش ،نگرش،

موارد به خود بیمار و در بقیه موارد به فرزندان یا همسر

رفتار و خودکارامدی بیماران مبتال به دیابت نوع  2در ایران

بیمار ارائه شده بود(جدول  ،)2اما حدود  % 01بیماران در

انجام شده ،استخراج شد.

حال حاضر خودشان تزریق را انجام میدادند .نوورپید(07/7

عدد  42به عنوان حداقل نمونه الزم جهت آموزش در
نظر گرفته شد که با توجه به احتمال ریزش داده ها  %21،به

 )%و النتوس ( )% 05/5انسولینهای مورد استفاده در بیشتر
بیماران بودند.

حجم نمونه محاسبه شده اضافه گردید و جمعا  031بیمار

طی مدت مطالعه  % 01بیماران 5 ،مورد( )% 9/2از

( 94نفر در هر گروه) مورد بررسی قرار گرفتند .نرم

گروه تحت آموزش و  2مورد از گروه شاهد( )% 03/0اقدام

افزار (SPSSنسخه  )22جهت تجزیه و تحلیل داده ها مورد

به قطع انسولین نمودند ( %71 .)P=1/05بیماران نام انسولین

استفاده قرار گرفت .جداول توزیع فراوانی ،آزمون کای

مصرفی را نمیدانستند و با ذکر رنگ ،نوع انسولین خود را

اسکوئر و آزمون تی مستقل مورد استفاده قرار گرفت.

مشخص می کردند.

رضایت نامه کتبی از بیماران جهت شرکت در مطالعه

بیشتر بیماران( )% 92/3تزریق مکرر در یک عضو را

اخذ و در مورد محرمانه ماندن اطالعات به بیماران اطمینان

گزارش نمودند ،تزیق در بازو( ،)%94/5اطراف ناف (27/2

داده شد .در صورت عدم رضایت بیماران اجازه خروج از

 )%و ران( )% 7/5به ترتیب محلهایی بودند که بیشتر جهت

طرح را هر مرحله از طرح داشته و متحمل هیچ هزینهای در

تزریق در بیمارانی که انسولین را چرخشی نمیزدند انتخاب

مدت طرح نمیشدند .این طرح توسط کمیته اخالق دانشگاه

شده بودند.

علوم پزشکی اهواز مورد تصویب قرار گرفت
(.)IR.AJUMS.REC.1396.1006

 %21/0بیماران بیش از یکبار از هر نیدل استفاده می
نمودند .میانگین(انحراف معیار) دفعات استفاده از هر سوزن
 )2/57( 3/22بار بود .در  %31بیماران نشت از محل تزریق
گزارش نشد.در سایر بیماران انسولین بندرت (،)% 20/4

یافته ها
از  091بیمار که پرسشنامه خطاهای مصرف انسولین
را تکمیل نموده و شرایط ورود به مطالعه را داشتند  31مورد

گاهی ( )%39/2و همیشه ( )% 5/9از محل تزریق نشت می
نمود.

به دلیل نداشتن خطا در مصرف انسولین ،ترک انسولین و یا

تزریق دردناک در  %53/0بیماران گزارش و تفاوت

مخالفت با شرکت در مطالعه ،از نمونه گیری حذف و031

معنیداری بین دو گروه در شروع مطالعه مشاهده نشد

بیمار مورد بررسی قرار گرفتند .میانگین سنی بیماران
( 45/12 )01/22سال و  % 33/0بیسواد یا در حد خواندن

( .)P=1/00انسولینهای باز شده در  % 99/7کل بیماران
قبل از آموزش در یخچال نگه داری میشد.

و نوشتن سواد داشتند .برخی ویژگیهای دموگرافیک و

 % 23/0بیماران انسولینهای باز نشده را در یخچال

بالینی بیماران در جدول  0ارائه شده است .تفاوت معنی-

نگه داری میکردند .جزییات تکنیکهای مصرف انسولین و

داری بین دو گروه از نظر ویژگیهای دموگرافیک و اغلب

نگه داری آن در دو گروه قبل از آموزش و بعد از آموزش

متغیرهای بالینی در شروع مطالعه وجود نداشت(جدول .)0

در جدول  3و 5ارائه شده است.
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866

جدول :1ویژگیهای د موگرافیک و بالینی بیماران دیابتی مصرف کننده قلم انسولین بر حسب گروه مورد مطالعه
متغیر

کل=031

مداخله=94

کنترل=94

(درصد)تعداد

(درصد)تعداد

(درصد)تعداد

سطح معنی داری*

جنسیت
زن

(97 )40/4

(32 )52/2

(34 )43/0

مرد

(93 )50/4

(33 )41/0

(31 )59/2

(22 )09/2

(01 )04/5

(02 )00/4

(20)09/2

(00 )09/2

(01 )04/5

(25 )00/4

(2 )03/0

(04 )23/0

(51 )31/0

(22 )33/0

(00 )27/7

(23 )07/7

(03 )21

(01 )04/5

سطح سواد
بی سواد
ابتدائی
راهنمایی
دبیرستان
دانشگاهی

1/42

1/95

قومیت
لر

(33 )24/5

(07 )29/2

(09 )25/5

فارس

(33 )24/5

(02 )22/2

(05 )20/4

عرب

(95 )52/2

(22 )55/9

(34 )43/0

مرکز پیگیری بیماری

1/4

1/42

بیمارستان دولتی

(03 )40/2

(54 )45/2

(30 )52/5

مطب های خصوصی

(77 )50/2

(30 )54/0

(32 )41/9

متغیر

کل=031

مداخله=94

کنترل=94

(انحراف معیار) میانگین

(انحراف معیار) میانگین

سن (سال)

(45/12 )01/22

(45/02 )0/57

طول مدت ابتال به دیابت (سال)

(00/02 )9/22

(02/92 )9/53

قند خون ناشتا (میلی گرم /دسی لیتر)

(000/44 )72/21

قند خون دو ساعت بعد (میلی گرم/دسی لیتر)

(242/97 )75/02

سطح معنی داری**

(انحراف معیار) میانگین

(020/23 )21/22
(274 )25/31

*با استفاده از آزمون کای اسکوئر
** با استفاده از آزمون تی مستقل
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(43/22 )02/20
(01/24 )4/22

1/20
1/00

(070/07 )59/99

1/02

(255/25 )53/99

1/10
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جدول :6جزئیات آموزش های دریافت شده قبل از مطالعه و تعداد تزریق در روز در بیماران دیابتی مصرف کننده قلم انسولین
متغیر

کل=031

گروه مداخله=94

کنترل=94

(درصد)تعداد

(درصد)تعداد

(درصد)تعداد

سطح معنی داری*

شخص آموزش گرفته در شروع مصرف انسولین
بیمار
فرزندان

(71 )43/0

همسر

(50 )39/2
(02 )2/2

شخص تزریق کننده

(012 )70/4

بیمار

(07 )03/0

فرزندان

(00 )0/4

همسر

(30 )40/4

(32 )52/2

(20 )32/3

(27 )50/4

(9 )2/2

(9 )2/2

(44 )05/9
(7 )01/0
(3 )5/9

(57 )72/3
(01 )04/5

1/43

1/00

(0 )02/3

تعداد تزریق در روز
0-2

(31 )23/0

(04 )23/0

(04 )23/0

3

(49 )53/0

(22 )55/9

(27 )50/4

5

(55 )33/0

(20 )32/3

(23 )34/5

1/22

آموزش مجدد بعد از آموزش اولیه در بیمارستان
بله

(00 )0/4

(9 )2/2

(4 )7/7

خیر

(002 )20/4

(42 )21/0

(91 )22/3

*با استفاده از آزمون کای اسکوئر
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جدول  :6مقایسه خطاهای حین مصرف انسولین قلمی در بیماران مبتال به دیابت نوع  6بر حسب گروه مورد مطالعه
قبل از آموزش
متغیر
تزریق چرخشی
بله

گروه مداخله

گروه کنترل

(25 )68/6

(24 )30/4

(50 )93/0

خیر

سطح معنی داری
*1/04

(51 )90/4

استفاده مجدد از سوزن
بله

(92 )24/5

(49 )09/2

خیر

(3 )5/9

(2 )03/0

میانگین(انحراف معیار) دفعات استفاده از یک سوزن

(5/39 )2/9

(3/57 )2/22

**1/02
***1/15

تزریق دردناک
بله

(33 )41/0

(25 )39/2

خیر

(32 )52/2

(50 )93/0

(20 )32/3

(09 )25/9

(24 )30/4

(23 )34/5

(3 )5/9

(3 )5/9

(09 )25/9

(23 )34/5

نشت از محل تزریق
بندرت
گاهی
همیشه
هرگز

1/00

1/49

محل نگه داری انسولین های باز
یخچال

(57 )72/3

(53 )99/2

دمای اتاق

(00 )27/7

(22 )33/0

1/55

تغییر خودسرانه دوز یا دفعات تزریق
بله
خیر
فراموش کردن تزریق

(00 )09/2

(07 )29/2

(45 )03/0

(50 )73/0

1/21

a

بندرت

(04 )23/0

(00 )27/7

گاهی

(29 )51

(23 )34/5

هرگز

(25 )39/2

(25 )39/2

1/72

چک کردن تاریخ انسولین مصرفی
بله

(27 )50/4

(02 )31/9

خیر

(30 )40/4

(53 )92/5

*با استفاده از آزمون کای اسکوئر
** آزمون دقیق فیشر
*** آزمون تی مستقل
 aبیشتر موارد در هنگام سفر و میهمانی رخ داده بود.
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جدول  :6مقایسه خطاهای حین مصرف انسولین قلمی در بیماران مبتال به دیابت نوع  6بر حسب گروه مورد مطالعه
بعد از آموزش
گروه مداخله

متغیر

گروه کنترل

سطح معنی داری*

تزریق چرخشی
بله

(39 )44/5

(22 )33/0

خیر

(22 )55/9

(53 )99/2

(37 )49/2

(44 )05/9

خیر

(20 )53/0

(01 )04/5

میانگین(انحراف معیار) دفعات استفاده از یک سوزن

(2/51 )0/72

(3/95 )2/50

(22 )33/0

(22 )55/9

استفاده مجدد از سوزن
بله

تزریق دردناک
بله
خیر
نشت از محل تزریق
بندرت

(53 )99/2

(39 )44/5

(22 )33/0

(00 )27/7

(00 )27/7

گاهی

(24 )30/4

هرگز

1/10

1/110
1/110
1/2

1/2

(27 )50/4
(21 )31/0

محل نگه داری انسولین های باز
یخچال

(32 )91

(53)99/2

دمای اتاق

(29 )51

(22 )33/0

1/59

تغییر خودسرانه دوز یا دفعات تزریق
بله

(4 )7/7

(05 )20/4

خیر

(91 )22/3

(40 )70/4

1/12

فراموش کردن تزریق
بندرت

(22 )33/0

(00 )27/7

گاهی

(02 )00/4

(29 )51

هرگز

(30 )57/7

(20 )23/3

*با استفاده از آزمون کای اسکوئر
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بحث
نتایج این مطالعه نشان داد که انسولین قلمی علیرغم

در مطالعه ما آموزش اولیه برای همه بیماران در هنگام

مزایا و سهولت مصرف ،با بروزخطاهای بسیاری در هریک

شروع انسولین قلمی ارائه شده بود .میچل و همکاران

از مراحل تهیه ،نگهداری و تزریق همراه می باشد و

( )2102با بررسی تاثیر آموزش بیماران در بیمارستان

همچنین مداخله داروساز از طریق نمایش ویدیوی آموزشی

اوهایوی آمریکا توسط داروساز یا پرستار ،نشان دادند که

بر کاهش بسیاری از خطاها موثر است(.)5

آموزش اولیه انسولین تاثیر معنی داری در استفاده صحیح

مطالعات بسیاری شیوع باالی خطا در مصرف انسولین

دارو دارد (.)05

قلمی را گزارش نموده اند( .)32 ,09خطا در هر مرحله از

در مطالعه حاضر درصد کمی از بیماران پس از

پروسه تجویز کردن ،توزیع و نگهداری ممکن است رخ

آموزش اولیه اموزش دیگری دریافت نموده بودند(.)%0/4

دهد .بسیاری از این خطاها ها در هنگام استفاده بیمار رخ

نیاز به دریافت آموزش مجدد و پیگیری این بیماران در

میدهند .کازینز و همکاران( )2100با مرور حوادث مرتبط

بسیاری از گزارشات مورد تاکید قرار گرفته است .کنینچ و

با مصرف انسولین در انگلستان نشان دادند که  % 07حوادث

همکاران( )2101با مرور گزارشات از  070مرکز از 09

ناشی از تجویز اشتباه % 01 ،ناشی از روشهای نامناسب

کشورنشان دادند که اگر چه برخی کشورها بهتر از سایر

نگهداری و  % 90در اثر خطای بیماران رخ داده بود%25 .

کشورها عمل نموده اند ولی واضح است که بسیاری از

خطاها منجر به آسیب به بیماران شده بود .مرور علل

نیازهای آموزشی بیماران دیابتی بدون پاسخ مانده اند .به

حوادث به روش کیفی توسط این محققان ،نشان داد که سه

هرحال تا زمانی که بیماران پیامهای ما را دریافت و

عامل اصلی بروز حوادث ،تزریق دوز اشتباه ،حذف یک یا

ضرورت آنها را ادراک ننموده اند بایستی آموزشها را تکرار

چند دوز یا تاخیر در دریافت انسولین و تجویز اشتباه بود

نماییم (.)34

که  %91حوادث را رقم زده بودند ( .)33همچنین فارماکوپه

 Nakataniو همکاران تاثیر آموزش مجدد در تزریق

آمریکا در طی دو سال  5795خطای مرتبط با انسولین را

انسولین را در  07بیمار ژاپنی دریافت کننده انسولین نشان

گزارش نمود و  %9/9خطاها منجر به آسیب جدی به

دادند بر اساس نتایج تحقیق این نویسندگان کاهش معنی

بیماران شده بودند .عامل  %71خطاهای کشنده تجویز اشتباه

داری در هموگلوبین  A1Cو گلیکوآلبومین در همه بیماران

نوع انسولین بود(.)35

مشاهده شد (.)00

اگر چه فاکتورهای مختلفی در بروز خطاها موثرند

روشهای مختلف جهت آموزش بیماران دیابتی و

امانداشتن آگاهی الزم در مورد تکنیکهای صحیح استفاده از

مدیریت دیابت مورد استفاده قرار گرفته است .ارسال پیامک

قلمهای انسولین از مهمترین علل خطاهای بیماران میباشند.

ها توسط تلفن همراه ،استفاده از شبکه های اجتماعی و وب

ترنگ و همکاران ( )2107با معرفی  3مورد خطای جدی در

سایتها از جمله این موارد بوده اند( .)39آموزش مصرف

بیماران اوکالهامای آمریکا ،با گزارش پیامدهای ناشی از

صحیح انسولین قلمی با استفاده از روش  Teach backبه

مصرف غلط نتیجه گیری کردند که حوادث مرگبار همراه با

عنوان یک روش موثر مطرح شده است .در این روش

انسولین های قلمی ناشی از دریافت ناکافی آموزش می

بیماران آموزش داده شده را به شیوه خود بازگو می کند .با

باشند(.)07

این روش توانایی آموزش دهنده در انتقال مفاهیم مشخص
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می شود شده و امکان ارزیابی سریع بیمار در فهم آموزش

سبب کاهش طول بستری شدن در بیمارستان به دنبال

های داده شده فراهم می شود (.)50

کاهش یا افزایش قند خون می شود (. )30

نقش موثر استفاده از ویدیو جهت آموزش بیماران

سفیدانی فروغ و همکاران( )2107در یک مطالعه آینده

دیابتی در چند مطالعه نشان داده شده است .آموزش مراقبت

نگر تاثیر مداخله آموزشی داروساز را بر کاهش خطاهای

از پا و پیشگیری از زخم پای دیابتی موضوع آموزش اغلب

مرتبط با انسولین قلمی در  052بیمار روستایی مبتال به

این گزارشات بوده است .کیست و همکاران ( )2114با

دیابت را بررسی نمودند .این محققین با استفاده از

مطالعه بر روی بیماران دیابتی مرکز آموزشی لندن نشان

پرسشنامه محقق ساخته به جمع آوری داده ها پرداختند و

دادند که حتی استفاده کوتاه مدت یکماهه از ویدیو سبب

نتایج آزمایشات قند خون با استفاده از پرونده بیماران

افزایش آگاهی درک شده در زمینه مراقبت از پا گردید(.)37

تکمیل گردید .نتیجه این مطالعه نشان داد که دارو ساز نقش

العباسی و همکاران تاثیر ویدیوی آموزشی با کیفیت را در

مهمی در مصرف صحیح انسولین و کاهش خطاهای

آموزش مهارتهای خودمراقبتی (به کودکان مصری مبتال به

نگهداری ،آماده سازی و تزریق انسولین دارد و منجر به

دیابت نشان دادند .در این مطالعه  021کودک مبتال به دیابت

کاهش خطاها از  507مورد به  002مورد گردید (.)09

به دو گروه سالم و کنترل تقسیم شده و تاثیر ویدیوی

بجروم و همکاران( )2104در یک مطالعه کارآزمایی

آموزشی بر مراقبت از پا و ناخنها ،کنترل قند خون و رفتار

بالینی مداخله اولیه و مداخله مداوم داروساز در مورد نحوه

تغذیهای قبل و بعد از آموزش بررسی شد .کاهش معنی دار

مصرف داروهای بیماران دیابتی را مقایسه نمودند.

قندخون و هموگلوبین گلیکوزیله ( ،)A1cافزایش دفعات

فشارخون بیماران در هر دو گروه بهبود یافت بخصوص

پایش قند خون و بهبود رعایت رژیم غذایی بعد از آموزش

کسانی که آموزش گسترده تری دریافت نموده بودند .عالوه

مشاهده گردید(.)33

بر آن سطح آگاهی بیماران گروه دوم در مورد بیماری

این مطالعه نشان داد داروسازان به عنوان یکی از

افزایش معنی داری یافته بود .بعالوه بیماران هر دو گروه

اجزائ مهم تیم مدیریت دیابت ،میتوانند نقش موثری در

مداخله نسبت به گروه کنترل رضابت مندی بیشتری از ارائه

پیشگیری از خطاهای رایج مصرف انسولین قلمی،

خدمات داشتند(.)32

بخصوص در مورد بیمارانی که به تازگی مصرف انسولین را
شروع نموده اند ایفا نمایند.

این مطالعه از جمله محدود مطالعاتی است که به
بررسی تاثیر ویدیو آموزشی بر مصرف صحیح انسولین

کوهن و همکاران( )2101نقش داروساز را در

توسط دارو ساز پرداخته است .از جمله محدودیتهای آن

پیشگیری از خطاهای مصرف انسولین در بیماران بستری در

پیگیری کوتاه مدت بیماران است که با توجه به محدودیت

تعامل

زمانی جهت گزارش نتایج پایان نامه امکان طوالنی تر شدن

داروسازان با سایر پرسنل درمانی نقش مهمی در پیشگیری

مطالعه موجود نبود .همچنین این روش آموزشی با سایر

از بروز خطا در تجویز و تحویل دارو ،نحوه مصرف صحیح

روشهای آموزشی مقایسه نگردید .انجام مطالعه در یک

بیمار و نگهداری انسولین در شرایط مناسب دارد ( .)24اپلی

مرکز از دیگر محدودیتهای این مطالعه است .از آنجا که

و همکاران( )2112نشان دادند که مداخالت داروسازها نه

بیمارستان گلستان اهواز تنها مرکز ارجاع فوق تخصصی

تنها احتمال خطاهای مصرف دارو را کاهش می دهد بلکه

دیابت میباشد و بیماران منحصرا از بیماران قبلی بیمارستان

بیمارستان نشان دادند .بر اساس این گزارش

نمیباشند و از همه مراکز خصوصی و دولتی استان
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نتیجه گیری
آموزش ویدیویی توسط دارو ساز می تواند منجر به

866

خوزستان جهت بستری در بیمارستان و شروع انسولین به
این مرکز ارجاع می شوند ممکن است نماینده جمعیت
.جامعه مورد نظر باشند

کاهش قابل توجه خطاها در بیماران دیابتی مصرف
 بنابراین بسیار مهم است که.کنندگان انسولین قلمی گردد

علیرغم تاثیرات معنی دار آموزش ویدیویی بر میزان

پرسنل بهداشتی درمانی آموزش گام به گام در مورد نکات

 هنوز هم،بروز خطاها در مصرف کنندگان انسولین قلمی

کلیدی تزریق را ارائه و با تکرار آموزشها از یادگیری کامل

 وجود عواملی به غیر از آگاهی فرد.میزان خطا باال می باشد

.بیمار اطمینان حاصل نمایند

نظیر مالحظات مالی(در خصوص استفاده مکرر از یک
 وضعیت،) قطع مصرف به دلیل گران تر بودن قلمها،سوزن

قدردانی
این گزارش برگرفته از پایان نامه دکتری عمومی دارو
 این طرح توسط دانشگاه.سازی نیلوفر قدرتی میباشد
جندی شاپور اهواز تصویب و حمایت شده است(طرح
 بدینوسیله از معاونت محترم پژوهشی.) GP2900 شماره
 کارشناسان محترم آموزش دیابت،دانشگاه جندی شاپور
بیمارستان گلستان و بیماران مبتال به دیابت که با عالقمندی
.کامل در این مطالعه شرکت نمودند سپاسگزاریم

خاص آب و هوایی خوزستان (در خصوص نگه داری
انسولین های باز شده در یخچال) و نگرش منفی نسبت به
که با وجود تداوم.انسولین ممکن است از عواملی باشند
آموزش و تکرار آنها به کاهش مورد انتظار ما منجر نشده
 تالش های بسیاری در جهت آموزش بیماران بایستی.است
صورت بگیرد و هر مرحله تزریق به طور کامل آموزش داده
 سایر،شود و علت هر مرحله تک به تک توضیح داده شود
عوامل مداخله گر به دقت بررسی گردد و همچنین الزم
 پرستار و داروساز بایستی،است که تیمی متشکل از پزشک
.در آموزش بیماران سهیم باشند
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Abstract
Background and Objective: Insulin is one of the challenging
aspects of diabetes treatment. The aim of this study was to
determine the impact of using video technology by pharmacist on
reduction of insulin pen errors in Patients with diabetes type 2 who
referred to the Ahwaz diabetes clinic.
Subjects and Methods: In a quasi-experimental study, 130
diabetic patients who initiated insulin pen during one year (2018)
included the study if they met inclusion criteria. Then, they were
divided into two intervention and control groups by random
allocation method.
A video was used to educate the intervention group or their
companion. A month later and three months after the date of the
first interview, the two groups were re-invited to do the post-test.
Results: The average age of patients was 54.02(SD, 10.92) years.
The average duration of insulin pen initiation was 4.69 (SD, 0.93)
months. Video training has a significant effect on the reduction of
errors including injection in same site (from63.1% to36.9%),
arbitrary change in dosage or frequency of injection (16.9% to
7.7%) and the missing of insulin use (63.1% to 47.7%) in the
intervention group. The mean of a needle use reduced from 4.36 to
2.20 times in intervention group. There was a significant difference
between the two groups in incidence of pen insulin errors after
education (P<0.05).
Conclusion: Despite a significant reduction in errors in some areas,
the incidence of insulin pen use errors is still high, suggesting
interference from other factors beyond the level of knowledge of
patients.
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