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 چکیده:

 و استرس حاصل ازآن است. میشدت عال ،کاهشیزندگ تیفیحفظ ک ینیهدف مراقبت بال نیمهم تر مقدمه و هدف:

آموزش و است و شده  یابیو ارز یطراح مرحله 4و در مزمن مارانیرابطه با ب درکه  یكی از مدلهایی است مدل مراقبت پیگیر

 یمحتی که  است دیشد با عوارض کیستمیسو  کیاختالل پاتولوژ ینوع دیروئیت یپرکار. و اساس کار است هیمراقبت مستمر پا

 عیاز شا یكی یحاد کبد یینارساو  توزیآگرانولوسدارو درمانی یكی از روش های درمان پرکاری تیروئید است،  تواندکشنده باشد.

مورتالیته و از  یریجلوگ هایراه یكی ازاست.  یکننده زندگ دیتهد که است داروهای آنتی تیروئید یجد یعارضه جانب نیتر

 یماریاست که از ب یدر افراد یاز زندگ یجزء مهم یزندگ تیفیک است. ماریب به ، آموزشدیروئیت های آنتیاز دارو یناش موربیدیته

را  ستنیو حس خوب ز یسطح سالمت ،یبهداشت  یمراقبت ها یاست که اثر بخش یمهم اریمع و برند یرنج م یمزمن پزشك یها

 یاجرا ریتاث یبررس این مطالعه با هدف. دانند یم یهدف مداخالت درمان نیرا مهمتر یزندگ تیفیبهبود ک. امروزه می دهدنشان 

 انجام شده است. دیروئیت یبه پرکار انیدر مبتال یزندگ تیفیو ک ییبر عوارض دارو ریگیبر مراقبت پ یمداخله مبتن

مراجعه  دیروئیت یرکارپ بیمار مبتال به  75بر روی  مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی و دو گروهیاین  روش بررسی:

ی، با تصادف صیتخص از طریق طیواجد شرا های نمونه انجام شد. کننده به درمانگاه های غدد بیمارستان های شریعتی وامام خمینی

گروه و  کردندگروه کنترل مراقبت ها و آموزش های روتین دریافت  .قرار گرفتند و کنترل آزموندر دو گروه روش بلوک بندی 

، آموزش های مداوم در زمینه آشنایی با عملكرد تیروئید و عالئم پرکاری تیروئید، بهبود تغذیه، معمول یعالوه بر آموزش ها آزمون

بر اساس مدل مراقبت فعالیت هایی مناسب، آشنایی با عوارض داروها ی مصرفی و بهبود عوارض دارویی و ارتقا کیفیت زندگی 

متغییرهای مربوط به عوارض دارویی و کیفیت زندگی قبل از اجرای مداخله و بعد از اجرای  .کردند افتیماه در 3به مدت ریگیپ

 تجزیه و تحلیل شد. 25نسخه   SPSSمداخله مورد ارزیابی قرار گرفت و داده ها با استفاده از 

 ی:شناخت تیو جمع کیاز نظر اطالعات دموگراف آزمون شرکت کننده در پژوهش در دو گروه کنترل و یواحد ها یافته ها:

و  مهیب تیاشتغال، وضع تیوضع وضعیت تاهل، تعداد فرزند، وضعیت سكونت، مصرف سیگار، مصرف الكل،  الت،یسن، جنس، سطح تحص

همگن  خانواده در بیماری سابقه قبلی، داروهای تاریخچه ،یماریمربوط به ب یها یژگیاز نظر و همچنینهستند. همگن  درآمد تیکفا

و در گروه آزمون به صورت بعد از مداخله  (P<001/0کیفیت زندگی در همه ابعاد آن )گروه از نظر  2پژوهش در  یواحدها هستند.

(. همچنین عوارض دارویی و ابعاد آن بعد از مداخله در گروه آزمون به صورت معنی P<001/0معنی داری از گروه کنترل بیشتر بود )

 . P)<001/0) داری نسبت به گروه کنترل کمتر بود

مطالعه نشان داد که مدل مراقبت پیگیر می تواند تاثیر مطلوبی بر کیفیت زندگی و کنترل عوارض دارویی در  نتیجه گیری:

 بیماران مبتال به پرکاری تیروئید داشته باشد و پیشنهاد می شود که از آن به عنوان یک مدل کارا، ساده و موثر در ارتقا کیفیت زندگی و

 ارض دارویی در این بیماران که نیاز به آموزش و مراقبت مداوم دارند؛  استفاده گردد. بهبود عو

 

 دیروئیت یپرکاریی؛ عوارض داروی؛ زندگ تیفیک؛ ریگیمدل مراقبت پ کلمات کلیدی:
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Abstract: 

Background and objectives: 
The most important goal of clinical care is to maintain quality of life, reduce the severity of 

symptoms and the resulting stress. The Continuous Care Model is one of the models that has been 

designed and evaluated in relation to chronic patients in 4 stages and continuous education and care 

is the basis of work. Hyperthyroidism is a pathological and systemic disorder with severe 

complications that can even be fatal. Hyperthyroidism increases with age. Medication is one of the 

treatments for hyperthyroidism, agranulocytosis and acute liver failure is one of the most common 

serious life-threatening side effects of antithyroid drugs. One way to prevent the mortality and 

morbidity caused by antithyroid drugs is to educate the patient. Quality of life is an important part of 

life for people suffering from chronic medical diseases and is an important measure of the 

effectiveness of health care, level of health and sense of well-being. Today, improving the quality of 

life is considered the most important goal of therapeutic interventions. The aim of this study was to 

investigate the effect of follow-up care intervention on drug side effects and quality of life in patients 

with hyperthyroidism. 

 

Material and methods: 
This study was performed as a clinical trial in two groups on 75 patients with 

hyperthyroidism referred to the endocrinology clinics of Shariati and Imam Khomeini hospitals. 

Eligible samples were randomly assigned to the intervention and control groups by blocking method. 

The control group received routine care and training, and the intervention group, in addition to 

routine training, received ongoing training on thyroid function and symptoms of hyperthyroidism, 

improved nutrition, appropriate activities, familiarity with the side effects of medications, and 

improved side effects and received quality of life improvement based on the Continuous Care Model 

for 3 months. Variables related to drug side effects and quality of life were evaluated before and after 

the intervention and the data were analyzed using SPSS version 25. 

 

Results: 
       Units participating in the study in two groups of control and test in terms of demographic and 

demographic information: age, sex, level of education, marital status, number of children, residence 

status, smoking, alcohol consumption, employment status, insurance status and income adequacy 

Are homogeneous. They are also homogeneous in terms of disease-related characteristics, history of 

previous drugs, and family history of the disease. The research units in the two groups in terms of 

quality of life in all its dimensions (P <0.001) after the intervention and in the experimental group 

were significantly more than the control group (P <0.001). Also, drug side effects and its dimensions 

after the intervention in the experimental group were significantly less than the control group (P 

<0.001). 

 

Conclusion: 
The study showed that the Continuous Care Model can have a positive effect on quality of 

life and control of drug side effects in patients with hyperthyroidism and is suggested as an efficient 

and simple model in these patients who need ongoing education and care are to be used. 
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