
 االلتزام
 بالعالج لدى المرضى 

 ممن يعانون من
قصور الغدة الدرقية



 االلتزام
بالعالج

ما المقصود؟
إنها الدرجة التي يلتزم عندها المريض بتوصيات الطبيب فيما يتعلق 

باألوقات والجرعات وتكرار تناول الدواء طوال فترة العالج.1,2

 ما العوامل
هل قد تتأثر؟

 العوامل االجتماعية
واالقتصادية1

 العوامل المرتبطة
بالمرض1

 العوامل المرتبطة
بالعالج1

 العوامل المرتبطة
بالمريض1

العوامل المرتبطة بالنظام الصحي 1

يعني االلتزام األكثر:2
 احتمالية أقل 

 لدخول المستشفى
 مضاعفات أقل

فيما يتعلق بالمرض
 مزيد من األمان وفعالية

العالجات

لماذا هذا األمر  مهم؟
 في الحاالت المزمنة

 التي تستلزم عالجات طويلة األمد
يعتبر االلتزام من األمور المهمة لتحقيق الهدف من العالج.1



ما هو الليفوثيروكسين؟
اليفوثيروكسين دواء موثوق وشائع االستعمال لعالج اضطرابات الغدة الدرقية.3

 ما سبب أهمية االلتزام بالعالج
في المرضى ممن يعانون من فرط الهيرويد؟

 الغرض من العالج هو عالج عالمات وأعراض قصور الغدة الدرقية
وعادة ما يكون هذا العالج مطلوبا طوال حياة المريض.3,4

 ما هي العوامل الرئيسية للتناول األمثل للليفوثيروكسين؟

 يمنع تناول الطعاميأخذ صباًحا ما لم يحدد الطبيب خالف ذلك5,6الصوم6
لمدة 30 دقيقة بعد أخذ الدواء6

االلتزام بالعالج
في المرضى الذين يعانون من فرط الهيرويد 

من المرجح أن يظهر على من ال يتناولون الليفوثيروكسين تباينًا في تركيزات TSH )هرمون تحفيز 
الغدة الدرقية، أو الثيروتروبين( واآلثار الجانبية الناتجة، كتفاقم المرض.4,5

 عدم االلتزام
 مشكلة شائعة

بين مرضى الغدة الدرقية.4



 أعاني من فرط الهيرويد
 وأتناول الليفوثيروكسين:

كيف يمكن تحسين التزامي بالعالج؟
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معرفة المزيد عن علم 
األمراض والعالج لفهم أفضل 
لفعالية الدواء الموصوف قد 

يقلل من عدم االلتزام.7,8

يمكن تتعارض العديد من األدوية والمكمالت الشائعة مع االمتصاص الصحيح لليفوثيروكسين. تذكر إبالغ الطبيب دائما باألدوية 
أو المكمالت الغذائية التي تتناولها.10 

استخدم وسائل الدعم المناسبة لتحسين 
 االلتزام بالعالج، كالتقويمات

 أو الجداول التي تحدد
 وقت
 أخذ

العالج.9

الزيارات المنتظمة لطبيب الغدد الصماء 
والممارس العام والتحدث معه حول المشاكل 

الرئيسية لديك ) )ماذا، لماذا، متى، وكم المدة(.7,9


