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Cross-sectional study on the relationship
between therapeutical education and
self-monitoring of blood glucose
Studiu transversal asupra relaţiei dintre cunoştinţele furnizate de educaţia
terapeutică şi barierele în calea automonitorizării glicemiei
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Rezumat
Educaţia terapeutică privind automonitorizarea glicemiei este deosebit de importantă pentru că se corelează
cu valoarea hemoglobinei glicate (Hb A1c) şi are ca obiectiv prevenirea dezvoltării complicaţiilor diabetului
zaharat.
Obiective. S-a realizat un studiu transversal în scopul de a evalua relaţia dintre nivelul cunoştinţelor privind automonitorizare glicemiei şi frecvenţa determinării acesteia de către pacienţi.
Material şi metode. Studiul transversal, la care au participat 150 pacienţi, s-a realizat prin aplicarea unui
număr de trei chestionare care au vizat obţinerea de informaţii privind frevenţa testării, barierele în calea determinării glicemiei la domiciliu şi nivelul de educaţie privind utilizarea glucometrului şi interpretarea datelor
rezultate.
Rezultate şi discuţii. Toţi pacienţii au declarat că îşi testează singuri glicemia. Majoritatea pacienţilor au
declarat că se testează o dată pe zi (58%) sau înainte de fiecare masă. Am remarcat corelaţii semnificative ale
scorului total obţinut la chestionarul de cunoştinţe şi nivelul barierelor în calea testării (p = 0,037), precum şi
cu frecvenţa testării glicemiei (p = 0,046).
Concluzii. Nivelul de cunoştinţe privind necesitatea testării glicemiei, tehnica acesteia şi interpretarea datelor obţinute s-au corelat pozitiv cu frecvenţa automonitorizării.
Cuvinte cheie: automonitorizarea glicemiei, educaţie terapeutică, diabet zaharat

Abstract
Self-monitoring of blood glucose is particularly important for its correlation with the value of glycated hemoglobin (Hb A1c) in order to prevent the development of complications of diabetes.
Purpose. A cross-sectional study was conducted to evaluate the relationship between the level of self-monitoring blood glucose knowledge and the frequency of its determination.
Material and method. We conducted a study in a sample of 150 patients, which consisted in applying three
questionnaires. The aim was to obtain information on the frequency of blood glucose testing, the barriers and
the level of education on the use of the glucometer and the interpretation of the resulting data.
Results and discussion. All patients tested their blood glucose themselfs. Most patients declared they tested it once a day (58%) or before each meal. We noticed significant correlations of the total score obtained in the
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knowledge questionnaire and the level of barriers to testing (p = 0.037), as well as the frequency of blood glucose determinations (p = 0.046).
Conclusions. The level of knowledge about the necessity of blood glucose determination, its technique, and
the interpretation of the data obtained positively correlated with the frequency of self-monitoring.
Keywords: self-monitoring blood glucose, therapeutical education, diabetes

INTRODUCERE
Controlul optim al valorilor glicemiei previne
sau întârzie dezvoltarea complicaţiilor cronice specifice diabetului zaharat şi reprezintă unul dintre
obiectivele terapeutice majore. Aplicarea de la început a tratamentului intensiv şi realizarea unui
control optim al valorilor glicemiei previn pe termen lung dezvoltarea complicaţiilor cronice (memorie metabolică) (1).
Educaţia terapeutică a pacientului cu diabet zaharat are ca obiective informarea pacientului asupra caracterului cronic al bolii, implicarea acestuia
în tratament, inducerea capacităţii şi deprinderilor
de autocontrol. Pacienţilor li se cer motivaţie, instruire şi implicare în controlul bolii (2).
Automonitorizarea glicemiei este definită prin
determinarea repetată a glicemiei cu ajutorul glucometrului, în scopul furnizării informaţiilor necesare modificării tratamentului pentru atingerea
obiectivelor terapeutice (3). Explicarea a rolulului
şi scopului tehnicii automonitorizării aparţine cadrului educaţiei specifice a pacientului cu diabet
zaharat (4). Există argumente care susţin că autocontrolul corect se corelează cu scăderea hemoglobinei glicate (Hb A1c), deci cu gradul controlului
glicemic (5).
În acest context, educaţia terapeutică privind
automonitorizarea este deosebit de importantă,
iar evaluarea cunoştinţelor pacienţilor constituie o
etapă majoră a evaluării periodice în ambulator.

OBIECTIVE
S-a realizat un studiu transversal pe un eşantion de 150 de pacienţi internaţi în Ambulatorul Clinicii Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice a Spitalului
Clinic de Urgenţe „Sfântul Spiridon“ din Iaşi, în cursul anului 2016, în scopul de a evalua relaţia dintre
nivelul cunoştinţelor privind automonitorizare glicemiei şi frecvenţa determinării acesteia de către
pacienţi.

MATERIALE ŞI METODE
Studiul s-a realizat prin aplicarea unui număr
de trei chestionare după obţinerea consimţămân-

tului informat al pacienţilor, cu acordul conducerii
Clinicii Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice.
Primul chestionar a vizat o serie de date generale privind caracteristicile demografice: vârsta
(ani); mediul de provenienţă (urban/ rural); sex;
stare civilă; numărul de clase absolvite; angajarea
în câmpul muncii; tipul şi durata diabetului; prezenţa complicaţiilor cronice; dar şi date legate de
frecvenţa determinării glicemiei (mai rar de o dată
pe zi; o dată pe zi; de 2-3 ori pe zi; înainte de fiecare masă; înainte şi la 2 ore după masă sau numai
când simt că este o problemă). Pacientii au fost invitaţi să răspundă la întrebări care au avut ca
obiectiv evaluarea cunoştinţelor privind definiţia
automonitorizării, dacă îşi determină singuri sau
cu ajutor, glicemia.
Cel de-al doilea chestionar a inclus un număr
de 23 de întrebări cu răspuns multiplu care au vizat noţiuni legate tehnica determinării glicemiei şi
care a fost completat direct de către participanţi
pentru a nu le influenţa răspunsurile.
Al treilea chestionar a urmărit identificarea
motivelor care împidică pacienţii să se testeze, fiind un chestionar validat tradus din limba engleză
(6). Pacientii au completat direct răspunsurile la
întrebări.
Pentru prelucrarea statistică a datelor s-a utilizat programul SPSS (Statistical Package for Social
Sciences) versiunea 13.0 pentru Windows (Chicago, IL, USA).
Pentru evaluarea gradului de asociere între variabile s-au determinat coeficienţii de corelaţie
Spearman rho. Testul chi-pătrat (χ2) a fost utilizat
pentru compararea variabilelor nominale, iar analiza de varianţă (ANOVA) pentru a aprecia măsura în
care două sau mai multe grupuri au medii diferite.

REZULTATE
Studiul a inclus un număr de 150 de pacienţi
având o vârstă cuprinsă între 33 şi 85 de ani (în
medie de 60.68 ani), dintre care 56% au fost de sex
masculin. Lotul a cuprins un număr de 63,6% persoane din mediul urban. Majoritatea pacienţilor
au avut studii liceale (57,1%) sau au absolvit mai
puţin de 8 clase (38,1%). Numai 22% dintre persoanele studiate au fost salariate, restul fiind pensionate (76%).
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În ceea ce priveşte tipul de diabet, 8% au avut
DZ tip1, iar 82% DZ tip 2, cu o durată medie a bolii
de 6,79 ani. Un procent de 16,9% dintre pacienţi
nu au prezentat complicaţii cronice specifice diabetului, 40% au fost diagnosticaţi cu polineuropatie periferică senzitivomotorie, 14% cu retinopatie
diabetică, iar 2% cu nefropatie. Dintre pacienţi, un
procent de 2% au avut atât complicaţii neuropatice, cât şi microangiopatice oculare şi renale.
Toţi pacienţii au declarat că îşi testează singuri
glicemia. Majoritatea pacienţilor au declarat că se
testează o dată pe zi (58%) sau înainte de fiecare
masă. Un număr relativ mare de pacienţi (15%) au
declarat că îşi testează glicemia doar atunci când
simt că este o problemă (tabelul 1).
Tabelul 1. Frecvenţa determinării glicemiei
de câte ori vă testaţi
valoarea glicemiei
Mai rar de 1/zi
1/zi
2-3/zi
Înaint����
are masă
Numai când este o problemă

Nr.
15
14
4
9
8

%
30,0%
28,0%
8,0%
18,0%
16,0%

Pentru evaluarea barierelor în calea testării s-a
aplicat un chestionar validat constituit din 7 întrebări ce au vizat motivele pentru care pacienţii au
evitat să-şi teteze glicemia (tabelul 2).
Astfel, 51.02% au declarat că sunt deranjaţi de
faptul că nu obţin o picătură suficient de mare
pentru a fi aplicată ceea ce i-a determinat să evite
testarea glicemiei. În schimb, 44.9% dintre pacienţi au declarat că au evitat să-şi testeze glicemia
pentru că trebuie să stoarcă pulpa degetului pentru a obţine o picătură de sânge, iar 12,24% dintre
persoanele evaluate evită deseori să-şi determine
glicemia din acest motiv. Lipsa vatei a împiedicat

12,24% dintre persoanele evaluate să se testeze
deseori sau foarte frecvent, iar pe 24,49% ocazional. Numai 34,69% dintre pacienţi au declarat că
nu li s-a întâmplat niciodată să se testeze pentru că
nu au vată la ei. Durerea resimţită la înţepare a
fost o barieră importantă în calea automonitorizării, numai 28,57% dintre pacienţi au declarat că nu
li s-a întâmplat niciodată să se testeze din acest
motiv. 57,14% dintre pacienţi au evitat să se testeze frecvent din cauza senzaţiei permanente de durere pe care o resimt la nivelul degetelor. Înţeparea repetată pentru a obţine o picătură suficientă
de sânge, a constituit un motiv puternic care să
împiedice testarea glicemiei pentru pacienţi,
24,49% dintre aceştia au declarat că li s-a întâmplat ocazional să evite să-şi determine glicemia din
acest motiv (tabelul 2).
Cu toate că majoritatea participanţilor au declarat că îşi testează glicemia şi că o determină singuri, a existat un număr de semnificativ de persoane care evită deseori sau foarte frecvent să-şi
determine glicemia din cauza fricii de a se înţepa
singuri (tabelul 2).
Pentru analiza barierelor în calea testării, răspunsurile furnizate de pacienţi au fost notate de la
1 la 5 pornind de la frecvenţa niciodată la foarte
frecvent, cu cât suma fiind mai mare cu cu cât au
existat bariere mai importante în calea testării.
Astfel punctajul minim posibil a fost de 7, iar cel
maxim de 35. Media obţinută în lotul analizat a
fost de 15,59, cu deviaţia standard de 4,66. Coeficientul de fidelitate internă a chestionarului
(Cronbach’s alpha) a fost de 0,712.
Evaluarea cunoştinţelor privind automonitorizarea s-a realizat cu ajutorul unui chestionar care a
cuprins întrebări care au evaluat cunoştinţe privind frecvenţa testării şi interpretarea rezultatelor
obţinute; noţiunile privind codificarea aparatului
şi pregătirea pentru realizarea testării; semnifica-

Tabelul 2. Bariere în calea testării glicemiei – analiza descriptivă
Motive
Nu obţin o picătur�����
tă
de sânge %
Stoarcerea pulpei degetului %
Lipsa vatei %
Durerea degetelor ce
împiedică desfăşurarea
���W
ăţilor c�����
Necesitatea de a se înţepa de
mai multe ori%
Senzaţia de pernă cu ace a
degetelor %
Frica de înţepătură %
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Frecvenţa testării %
Înainte de fiecare
1/zi
masă
6.12

Numai când este
o problemă
42.86

Mai rar de
1/zi
51.02

Înainte şi la 2 ore
după fiecare masă

24.49
34.69
28.57

12.24
28.57
30.61

44.9
24.49
12.24

18.37
10.2
24.49

2.04
4.06

24.49

28.57

24.49

20.31

2.04

34.69

22.45

28.57

6.13

8.16

43.9

24.49

14.29

12.14

4.08
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ţia valorilor HI (>600 mg/dl) şi Lo (<20 mg/dl) şi a
gestiunii acestor situaţii; circumstanţele în care se
recomandă testarea suplimentară a glicemiei
(efortul fizic, semne sugestive de hipoglicemie;
prezenţa intoleranţei digestive şi afecţiunile intercurente, febra). Ultimele întrebări au realizat o
evaluare a cunoştinţelor privind ţintele controlului
glicemic (tabelul 3).
Atribuind un scor de 1 răspunsurilor corecte şi
de 0 celor incorecte şi totalizând scorurile realizate
la fiecare întrebare de fiecare pacient s-a obţinut
un scor total, care a avut o valoare medie de 9,53,
cu deviaţia standard de 2,69 (tabelul 3). S-a testat
fidelitatea internă a chestionarului, obţinând o valoare a Cronbach’s alpha de 0,687.
Am remarcat corelaţii semnificative între scorul total obţinut la chestionarul de cunoştinţe şi
nivelul barierelor în calea testării (tabelul 4).

DISCUŢII
În eşantionul pe care l-am selectat, toţi pacienţii au declarat că îşi testează singuri glicemia. Deşi

majoritatea pacienţilor au declarat că se testează
o dată pe zi, doar câţiva participanţi au declarat că
îşi determină glicemia înainte de fiecare masă.
La procesul de automonitorizare a glicemiei
contribuie mai mulţi factori, cum ar fi nivelul de
educaţie, fondul cultural, credinţele şi priorităţile
personale, capacitatea de a răspunde la emoţii negative (7). Studii recente au sugerat că pacienţii cu
diabet zaharat tip 2 care dispun de un nivel ridicat
de educaţie şi de abilităţi cognitive legate de planificarea şi rezolvarea problemelor au şanse mai
mari de a integra eficient automonitorizarea în stilul de viaţă (8). Aceste abilităţi au prezis un control
mai bun al valorilor glicemiei, dar, în acelaşi timp,
s-au corelat cu frecvenţa mai redusă a perioadelor
de hiperglicemie şi a numărului de hipoglicemii
(9). Cu toate acestea, există date care au sugerat
că mulţi pacienţi găsesc dificilă integrarea automonitorizării în viaţa de zi cu zi. Mai mult decât
atât, mulţi pacienţi găsesc că modalitatea practică
de a aplica şi adapta automonitorizarea la cerinţele zilnice nu este suficient explicată pentru a fi aplicată la condiţiile cotidiene (10).

Tabelul 3. Chestionar evaluare cunoştinţe privind automonitorizarea glicemiei
Nr. Item
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13
14
15
16.
17.
18
19.
20.
21.
22.
23
24

Alternative de răspuns %
1
2
3
4
12,2
36,7
46,9
4,1
28,6
38,8
14,3
18,4
6,1
59,2
26,5
8,2
14,3
28,6
26,5
30,6
28,6
38,8
12,2
20,4
14,3
32,7
38,8
14,3
10,2
20,4
42,9
26,5
16,3
40,8
22,4
20,4

Frecvenţa test������������
Frecvenţa testării – injecţia unică
Determinarea glicemiei de dimineaţă – rol
Determinarea glicemiei de seară – rol
Determinarea glicemiei la culcare – rol
Pr��������
omplet – de���
Pregă�
ea înaintea testării
V���
area perioadei de valabilitate a testelor
V���
area codului glucometrului – înaintea începerii
14,3
���������W
este
V���
area codului glucometrului - înaintea începerii
12,2
���������W
este
Introducerea testului în aparat se face – înaintea
81,6
obţinerii picăturii
Pentru obţinerea picăturii de insulină – pregă�
e
8,2
Pentru obţinerea picăturii de insulină – schimbarea
28,6
acului
Valoarea HI a��
tă de glucome�������
aţie
12,2
Dacă pe aparat este a��
tă valoarea HI – conduită
24,5
Valoarea Lo a��
tă de glucome�������
aţie:
44,9
Valoarea Lo – decizie ter���ă
34,7
Testarea glicemiei – ef����
22,4
Testarea glicemiei – semne de hipoglicemie
14,3
Testarea glicemiei – semne de cetoza
81,6
Testarea frecventă – situaţii speciale
28,6
Testarea glicemiei – prevenţie complicaţii acute şi
17
cronice
Valoarea recomandată a glicemiei de dimineaţă
22,4
Valoarea recomandată a glicemiei la 2 ore după masă
32,7

% răspunsuri
Corecte Incorecte
46,9
53,1
28,6
71,4
59,2
40,8
28,6
71,4
38,8
61,2
38,8
61,2
42,9
57,1
40,8
59,2

34,7

44,9

6,1

44,9

55,1

53,1

26,5

8,2

53,1

46,9

8,2

6,1

4,1

8,2

91,8

67,3

20,4

4,1

67,3

32,7

20,4

20,4

30,6

28,6

71,4

24,5
36,7
24,5
24,5
24,5
69,4
20,4
20,4

8,2
22,4
18,4
18,4
4,1
4,1
46,9
46,9

55,1
16,3
12,2
22,4
49
12,2
4,1
4,1

55,1
24,5
44,9
24,5
22,4
69,4
81,6
20,4

44,6
75,5
55,1
75,5
77,6
30,6
18,4
79,6

17

16,3

14,3

34,7

65,3

32,7
22,4

18,4
16,3

26,5
28,6

26,5
22,4

73,5
77,6
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Tabelul 4. Corelaţii ale scorului chestionarului de
evaluare a cunoştinţelor
Corelaţia scorului ches�������
cunoş�ţe cu barierele în calea testării
Corelaţia scorului ches�������
cunoş�ţe cu frecvenţa testării

r
-0,28

p
0,037

0,18

0,046

Persoanele implicate în îngrijirea pacienţilor cu
diabet zaharat trebuie să ia în considerare percepţia pe care o au pacienţii asupra rolului testării glicemiei, dar şi emoţiile şi durerea asociate cu automonitorizarea. Costul testelor şi impactul financiar
la nivelul individului şi al familiei nu trebuie, de
asemenea, neglijate (11).
În studiul nostru, principalele bariere în calea
testării frecvente a glicemiei au fost frica de durere, senzaţia de pernă de ace şi necesitatea de a se
înţepa repetat în pulpa degetului. Barierele în calea automonitorizării au fost identificate în studii
cantitative observaţionale. În acestea, un rol important l-au avut vârsta avansată, nivelul redus de
educaţie, statutul economic scăzut, numărul comorbidităţilor asociate, frica de durerea asociată
testării, lipsa suportului din partea medicilor (12).
În studiile calitative, s-au identificat numeroase
motive care ar constitui un obstacol în calea determinării glicemiei la domiciliu, cum ar fi emoţiile şi
gândurile negative, durerea pulpei degetelor, descurajarea produsă de obţinerea unor valori inadecvate ale glicemiei, lipsa de conştientizare a
efectelor hiper- sau hipoglicemiei, lipsa suportului
social, precum şi incapacitatea de a interpreta rezultatele obţinute prin automonitorizare (13).

Chiar atunci când nu există bariere financiare
în calea procurării testelor de glicemie, frecvenţa
testării nu este cea aşteptată. Astfel, în Suedia, mai
puţin de 50% dintre pacienţi îşi măsoară glicemia
de 4 ori pe zi sau mai des. Acest rezultat indică necesitatea stimulării suplimentare a pacienţilor,
programele online şi dezvoltarea unor dispozitive
mai uşor de folosit considerându-se a fi benefice
(14).
În studiul nostru, nivelul de cunoştinţe privind
tehnica testării şi interpretarea rezultatelor furnizate de aceasta s-au corelat invers cu barierele în
calea testării. O corelaţie slabă, dar semnificativă
s-a remarcat şi între nivelul de cunoştinţe privind
automonitorizarea şi frecvenţa testării glicemiei.
Alte studii au arătat că educaţia pacienţilor şi
dezvoltarea unor abilităţi legate de rezolvarea problemelor şi setarea unor obiective standardizate
ar putea contribui la îmbunătăţirea complianţei
pacienţilor. Terapia comportamentală şi interviul
motivaţional ar putea constitui modalităţi practice
care să ajute pacienţii cu diabet în atingerea scopurilor terapeutice propuse (15).

CONCLUZII
Educaţia pacienţilor cu diabet zaharat este o
component importantă a tratamentului. Îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe privind necesitatea
testării glicemiei, tehnica acesteia şi interpretarea
datelor obţinute au efecte benefice asupra automonitorizării.
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