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بر پذيرش دارويي بيماران مبتال به اختالل خلقي دو قطبي: يك  شناختي رواناثربخشي آموزش گروهي 
  مطالعه كارآزمايي باليني

 ي، دانشجوي دكتراي پرستاري، دانشگاه علوم پزشكي تبريز. و علوم رفتار پزشكي روان، مركز تحقيقاتي فرناز رحماني
 ،  دانشگاه علوم پزشكي تبريز.پزشكي روانو علوم رفتاري، استاد گروه  پزشكي روان، مركز تحقيقاتي فاطمه رنجبر

 fk_ranjbar@yahoo.com 
 پرستاري، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي تبريز.  ، دانشيار گروه روانحسين ابراهيمي
  ، كارشناس پرستاري، دانشگاه علوم پزشكي تبريز.  شهرام دهقانيان

  
اده براي بيمار و خانو تواند ميعدم پذيرش دارويي در بيماران مبتال به اختالل دوقطبي بسيار رايج است. پيامدهاي عدم پذيرش رژيم دارويي  مقدمه:

مدت در بيمارستان، كاهش كيفيت زندگي، فشار مالي و در نهايت باال رفتن هزينه هاي مكرر، اقامت طوالنيعوارض منفي داشته باشد و منجر به بستري
مبتال به  بر پذيرش دارويي در بيماران شناختي روانبودن آموزش  مؤثرهاي مستقيم بهداشتي شود. مطالعات مختلف، نتايج ضد و نقيضي مبني بر 

بر پذيرش دارويي بيماران مبتال به اختالل خلقي دو  شناختي رواناند. لذا اين مطالعه با هدف تعيين اثربخشي آموزش گروهي اختالل رواني گزارش كرده
  قطبي انجام گرفت.

زنان بيمارستان رازي تبريز بستري شده  پزشكي روانهاي بيمار مبتال به اختالل خلقي دوقطبي كه در بخش 76در اين مطالعه كارآزمايي باليني،  روش:
تصادفي به دو گروه مداخله و شاهد تخصيص داده شدند. بيماران  طور بهانتخاب شدند. سپس  1394گيري در دسترس در سال بودند، به روش نمونه

- ه اي دو بار در كالس آموزشي بيمارستان تشكيل مياي كه هفتدقيقه 90 شناختي روانگروه مداخله، عالوه بر دارودرماني در ده جلسه گروهي آموزش 
چك ليست  شد، شركت داده شدند اما بيماران گروه شاهد به درمان دارويي ادامه دادند. پذيرش دارويي با استفاده از مقياس ارزيابي پذيرش دارويي و

افزار زوج و تحليل كواوريانس در نرممستقل، تيدو، تيفي، آزمون كايها با استفاده از آمار توصيادهپذيرش دارويي قبل و بعد از مداخله ارزيابي شد. د
13.v SPSSمورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.  

وجود داشت. بعالوه،  ) در بيماران گروه مداخله4/26 ± 5/6و  05/0p< 7/10 ± 3/35زيابي پذيرش دارويي قبل و بعد از مداخله () و مقياس ار8/6 ± 84/0و  05/0p< 4/1 ± 7/8داري بين ميانگين نمره چك ليست پذيرش دارويي قبل و بعد از مداخله (:  نتايج نشان داد كه تفاوت آماري معنيها يافته
)  و مقياس ارزيابي پذيرش 7/8 ± 4/1و  05/0p< 7/0 ± 3/5آزمون چك ليست پذيرش دارويي دو گروه مداخله و شاهد (بين ميانگين نمره پس

  ) تفاوت معنادار آماري وجود داشت. 3/35 ± 7/10و  05/0p< 4/10 ± 9/26خله و شاهد (دارويي دو گروه مدا
واقعه شود، اجراي اين مداخله مقرون به صرفه براي  مؤثردر إرتقاي پذيرش دارويي بيماران  تواند مي شناختي رواناز آنجايي كه آموزش گروهي  بحث:

  . شود ميبيماران مبتال به اختالل خلقي دوقطبي توصيه 
  گروهي، پذيرش دارويي، آموزش درماني رواناختالل دو قطبي، : ها كليدواژه
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