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 چکیده فارسی

جمعیت سالمندان در ایران و سایر کشور های جهان رو به افزاای  یزب با زد و بیمزاری هزای یزاید یا نزد  مقدمه و هدف:

یزاید  همایزان بزا ر زد  یهزا تیدر وضزع بز زد  تیفیکبیماری های قلبب در ییان اید قشر از جایعه  یوع باالیب دار د. 

 بیحسوب یز ماریاز اهداف آیوزش به ب بکی بز د  تیفیاست و ارتقاء ک بقابل بررس بدریا  یهمواره در یراقبت ها تیجمع

افراد خصوصا در بیماری های یاید به خا واده های خود وابسته ا د و خا واده  ق  یهمب در تبعیت بیمار از بر ایه های   ردد.

دارویزب سزالمندان  دریا ب دارد. هدف از اید یطالعه  بررسب تأثیر بر ایه آیوز ب خا واده یحور بر کیفیت ز زد ب و یزدیریت

 یبتال به بیماری های ایسکمیک قلبب یب با د.  

بیمار سزالمند  84پژوه  حاضر یک کارآزیایب بالینب تصادفب  ده با دو  روه کنترل و آزیون بود که بر روی روش بررسی: 

   مو زه هزا بزه روش  ا جام  د. پس از  مو ه  یری به روش در دسترس 1396یبتال به بیماری های ایسکمیک قلبب در سال 

در ابتدا پرسشزنایه هزای دیو رافیزک و کیفیزت ز زد ب  بلوک بندی به طور تصادفب در دو  روه کنترل و آزیون قرار  رفتند.

(  توسط هر دو  روه تکمیل  ردید. سپس  زروه آزیزون MedMaide)  ( و اباار یدیریت دارویب سالمندانLEIPADلیپاد )

عالوه بر درخواست یراقبت های یعمول دریا گاه  بر ایه آیوز ب خا واده یحور را طب سه جلسه به همراه عضو فعزال خزا واده 

هزر دو  زروه  دریافت کرد د. پس از اتمام یداخله  سه یاه بعد یجددا پرسشنایه کیفیت ز د ب و اباار یزدیریت دارویزب بزرای

تکمیل  د. جهت تجایه و تحلیل داده ها از آزیون های آیاری کای دو  دقیق فیشر  تزب یسزتقل و تزب زوجزب در  زرم افزاار 

 استفاده  د. 16 سخه  spssآیاری 

روه  تایج یطالعه  شان داد که برای اکثریت یتغیر های دیو رافیک و بیماری  اختالف آیزاری یعنزاداری بزید دو  زیافته ها: 

آزیون آیاری تب یستقل اختالف یعناداری را بید یدیریت دارویب پس از یداخلزه  در دو  زروه آزیون و کنترل وجود  دا ت. 

. آزیون تب زوجب تفاوت آیاری یعناداری را از  ظر یزدیریت دارویزب در  زروه آزیزون ) p =015/0آزیون و کنترل  شان داد )

(001/0  p   ( ( 019/0و کنترل= p ( قبل و بعد از یداخله  شان داد. از  ظر ییزا گید  مزره کیفیزت ز زد ب واحزد هزای  

پژوه  قبل و بعد از یداخله  آزیون تب یستقل تفاوت آیاری یعناداری را بید دو  روه کنترل و آزیزون  شزان  زداد ) قبزل از 

سه  مره کیفیزت ز زد ب در  زروه آزیزون و . آزیون آیاری تب زوجب در یقای)  p=336/0و بعد از یداخله    p=296/0یداخله 

. همچنید در  روه کنترل  پزس از  ش زت سزه )  p=001/0کنترل قبل و بعد از یداخله  تفاوت آیاری یعناداری را  شان داد)

یاه و با دریافت آیوزش های یعمول دریا گاه   مزره کلزب کیفیزت ز زد ب افزاای  یافزت و تفزاوت یعنزادار آیزاری یشزاهده 

 .)  p=015/0 د)

 تایج اید یطالعه  شان داد که آیوزش خا واده یحور بر یدیریت دارویب سالمندان تأثیر یثبت دا زته اسزت. در نتیجه گیری: 

خصوص کیفیت ز د ب و ابعاد آن  یا در  روه آزیون و کنترل  بعد از یداخله  تفاوت آیاری یعناداری یافت  شد کزه حزاکب از 

بر روی کیفیت ز د ب و ابعاد یختلف آن یب با د. به  ظر یزب رسزد یزداخالت آیوز زب  از  ظر آیاری  بب تأثیر بودن یداخله

 یؤثر تر و با تعداد جلسات بیشتری در کنار خا واده بیماران جهت ارتقای کیفیت ز د ب آ ها یورد  یاز با د.
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Abstract 

 
Background and objectives: The elderly population is rising in Iran and other countries, and 

chronic diseases such as heart disease are prevalent among this population. Quality of life in 

chronic conditions, along with the growth of the population, is always considered in health 

care, and promotion of quality of life is one of the goals of education for the patient. People 

are dependent on their families, especially in chronic diseases, and the family plays an 

important role in patient compliance with treatment plans. The aim of this study was to 

evaluate the effect of family-centered educational program on medication management and 

quality of life in elderly patients with ischemic heart disease. 

 

Material and methods: The present study was a randomized clinical trial with two groups of 

control and test, which was performed on 84 elderly patients with ischemic heart disease in 

1396. After sampling by available method, the samples were randomly divided into control 

and test groups by blocking.  At first, the demographic and quality of life (LEIPAD) 

questionnaire, and the medication management tool (MedMaide) were completed by both 

groups. Then, in addition to requesting usual care from the clinic, the test group received a 

family-centered training program in three sessions with the active member of the family. 

After completing the intervention, three months later, the quality of life questionnaire and the 

medication management tool were again completed for both groups. Chi-square, Fisher exact 

test, independent t-test and paired T-test were used for data analysis. SPSS software version 

16 was used. 

 

Results: The results of the study showed that for the majority of demographic variables and 

disease, there was no statistically significant difference between the two groups. Independent 

t-test showed a significant difference in medication management after intervention in both the 

test and control groups (p = 0.015). Paired t-test showed a significant difference in terms of 

medication management in the test group (p <0.001) and control group (p = 0.019) before and 

after the intervention. In terms of mean score of quality of life of the research units before 

and after the intervention, independent t-test did not show a significant difference between 

the two groups (before intervention (p = 0.296) and after intervention (p = 0.336). Paired t-

test showed a statistically significant difference in the quality of life score in the intervention 

and control group before and after the intervention (p = 0.001). Also, in the control group, 

after three months and with the usual clinics training, the overall score of quality of life 

increased and a significant difference was observed (p = 0.015).  

 

Conclusion: The results of this study showed that family-centered education had a positive 

effect on medication management in elderly patients. Regarding quality of life and its 

dimensions, there was no significant difference in the control and test group after the 

intervention, which indicates that the intervention is not statistically effective on the quality 

of life and its various dimensions. It seems that more effective educational interventions with 

more meetings with family members, is required. 

 

Keywords: Family-Centered Education, Medication Management, Quality of Life, Elder, 

Ischemic Heart Disease  


