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فصل هفتم:
آشنایی با مشاورهی مراقبت

مقـدمه
مشاورهی مراقبت 2به افراد دچار  ،HIVبه قصد بهبود کیفیت زندگی و کرارآیی درمران و نیرز اجتنراب از انتقرال عفونرت بره
دیگران ،ارائه میشود .این مشاوره ،به حق افراد  HIV+در لذت بردن از رابطهی جنسی ،تصمیم به بچرهدار شردن ،و زنردگی
مثمر ثمر احترام میگذارد.
مبتالیان به  HIVو نزدیکان آنها (همسر ،خانواده و دوستان) ممکن است دچار عواقب جدی احساسری ،اجتمراعی ،رفتراری و
جسمانی شوند .رابطه با همسر ،زندگی خانوادگی ،وضعیت اجتماعی ،عملکرد جنسی ،شرغل و تحصریل ،باورهرای مرذهبی و
حقوق قانونی و مدنی همگی ممکن است تغییر یابند .مشکالت پویا بوده و در طیف بیماری تغییر میکننرد .بیمراری  HIVبرار
زیادی به فرد مبتال و نزدیکان وی تحمیل میکند .اخرتالالت روانپزشرکی بره پایبنردی ضرعیف درمرانی ،افرزایش رفتارهرای
پرخطر ،مصرف بیشتر الکل و مواد و کیفیت زندگی پایین میانجامد.
مشاوران این زمینه ،باید از مشکالت پیچیده و گاه مخفی روانپزشکی و روانی-اجتماعی این بیمراران آگراه باشرند .ارزیرابی
روانی-اجتماعی از جهت سالمت مراجع و خطر مشکالت روانپزشکی آیندهی وی باید هر سه ترا شرش مراه صرورت گیررد.
اغلب این مشکالت ،با درمانهای دارویی و مشاورهی روانشناختی قابل درمان میباشند.
عالیم و نشانههای روانپزشکی در مبتالیان به  HIVشایعتر از جمعیت عمومی است .مروارد زیرر دالیرل ایرن امرر را تشرریح
مینماید:
سابقه ی قبلی یک اختالل روانپزشکی :نتایج تحقیقات حاکی از آن اسرت کره ایرن افرراد ،بره دلیرل الگروی زنردگی و
ظرفیت محدود شان در تغییر رفتارهای پرخطر ،بیشتر در معرض ابتال به  HIVمیباشند.
واکنش روانشناختی به زندگی با  :HIVاین واکنش ناشی از تغییرات زنردگی فررد در اثرر ابرتال بره  HIVمریباشرد.
شکست در رابطه ،انگ و تبعیض ،بیکاری ،ترس از مردن و سوگ از جملهی این تغییرات میباشد.

Care counseling
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اختالالت روانپزشکی و نورولوژیک ناشی از  : HIVاین نروع اخرتالالت ناشری از اثرر ویرروس برر مغرز و سیسرتم
اعصاب مرکزی (CNS) 2میباشند .شایعترین این قبیل اختالالت ،افسردگی ،اضطراب ،پسیکوز ،و دمانس ناشری از
 HIVمیباشند.
تغییرات خلقی و رفتاری ناشی از تغذیهی نادرست :هنگامی که مراجعین تغذیرهی نادرسرت داشرته و یرا در جرذب
مواد مغذی (به دلیل اسهال یا استفراغ) مشکل دارند ،ممکن است دچار عالیم افسردگی مانند بریتفراوتی ،دشرواری
در تمرکز و نقایص حافظه گردند .برخی از اختالالت نورولوژیک ناشی از  HIVنیز چنین تظاهراتی دارند.
عوارض درمان  HIVو دیگر درمانها :برخی درمان هرای ضرد ویروسری ممکرن اسرت موجرب اخرتالل در خرواب،
افسردگی ،بیقراری و حتی در موارد نادر مانیا گردند .مصرف خودسرانه دارو نیز میتواند موجب تداخل گشته و
تظاهراتی ایجاد نماید که با اختالل روانپزشکی اشتباه گرفته شود.

نقش مشاور
وظایف کلیدی مشاور عبارتند از:
تعهد مراجع و توانایی وی در کاهش روشهای انتقال را به صورت دورهای ارزیرابی نمایرد .دشرواریهرای حفرظ
رفتارهای جدید را به رسمیت بشناسد؛
افشای وضعیت  HIVبه همسر و اعضای خانواده را تشویق و تسهیل کند؛
جهت پایبندی به درمان ،مشاورههای الزم را ارائه نماید؛
مراجع را از جهت مسائل روانی-اجتماعی به صورت دورهای ارزیابی نموده و وی را جهرت درمران و یرا دریافرت
حمایت مالی و اجتماعی ،به مراکز مربوطه ارجاع دهد.

تأثیر  HIVبر وضعیت روانشناختی فرد
عفونت  HIVممکن است در هر زمان از سیر بیماری ،تشخیص داده شود.
پس از تشخیص اولیه :تشخیص  HIVاغلب با احساس شور ،خشم ،ناباوری و انکار همراه است .پس از تشخیص ،مراجعین
دچار یک واکنش انطباقی ،با شدت و مدت محدود میگردند؛ اما در برخی افراد ،این واکنش به حد یک اختالل میرسد .مراجع
ممکن است دچار خلق افسرده و اضطراب گشته ،و حتی در مصرف الکل و مواد زیادهروی نماید .افکار خودکشی در زمران
تشخیص شایع بوده و این عالیم ممکن است تا شش ماه (یا بیشتر) طول بکشند .اختالل شرایع دیگرر در ایرن زمران ،اخرتالل
استرس پس از سانحه  (PTSD)1بوده که به خصوص در میان افرادی که به دلیل تجاوز جنسی مبتال شدهاند ،دیده میشود.
بسیاری از مشکالت این زمان ،به مداخالت سادهی روانشناختی پاسخ میدهند؛ این مداخالت عبارتند از:
ارزیابی و مدیریت افکار خودکشی؛
حمایت از مراجع در افشای وضعیت  HIVبه همسر و خانواده؛
حمایت از تغییر رفتار جهت کاهش خطر انتقال و حفظ سالمتی؛

Central Nervous System
Post Traumatic Stress Disorder
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پاسخ به مشکالت خاص ناشی از زندگی با عفونت .HIV
در این مرحله ،چالشهای واقعی زندگی با  HIVباید به رسمیت شناخته شود .نوسان در احساسات طبیعی بروده و عبراراتی
که حاکی از درر مراجع میباشند ،کمک کنندهاند؛ به عنوان مثال« :متوجهام کره شررایط سرختی را مریگذرانیرد .بسریاری از
مراجعین ،احساسات مختلفی در زمان تشخیص تجربه میکنند .بسیاری از مراجعین میگویند که از حس اندوه ،به تدریج بره
خشم و ناامیدی و سرانجام امیدواری رسیدهاند .تجربهی این احساسات آسان نمیباشد ،اما همیشده ايدن گونده نخواهیدد
ماند».
فاز بدون عالمت :این فاز میتواند حتی بدون درمان تا  20سال (و با مداخالت درمانی بسیار بیشتر) به طول انجامد .در ایرن
مرحله افراد بدون عالمت بوده و یا تنها عالیم خفیف را تجربه میکنند ،با این حال با دشواریهای مررتبط برا مردارا برا یرک
بیماری واگیردار و تغییر الگوی زندگی ناشی از آن مواجهند .برخی ممکن است دچار اضطراب در مورد سالمتی خود شرده
و حتی عالیم غیرمرتبط را به اشتباه به عنوان پیشرفت بیماری تفسیر کننرد .افرراد در ایرن مرحلره همچنرین ممکرن اسرت برا
مشکالتی همچون افشای وضعیت ابتال ،طرد و تبعیض مواجه گردند .در مناطقی که شیوع باالی  HIVدارند ،فرد ممکن اسرت
دچار فقدان نزدیکان مبتال گشته و در مورد مرگ احتمالی خود ،دچار واکنش زودرس سوگ شود .تشخیصهرای شرایع در
این مرحله شامل اختالل انطباقی ،افسردگی ،اختالالت مصرف الکرل و مرواد ،مشرکالت شخصریتی ،اخرتالل عملکررد جنسری
روانزاد 2و یا ناشی از  HIVمیباشند.
فاز عالمت دار :سومین فاز معموالً ظرف پنج تا  20سال از عفونت اولیه رخ میدهد .در این مرحله ،اگرر چره سیسرتم ایمنری
تضعیف شده ولی میزان  CD4به حد بحرانی کاهش نیافته و عفونتها و بیماریهای جدی فرصت طلب ایجاد نشده است .برا
پیشرفت بیماری ،عموماً بر مشکالت روانشناختی بیماران نیز افزوده میشود .با شروع عالیم مرتبط با  ،HIVسرطوح براالی
اضطراب و افسردگی دیده میشوند .تشخیصهای شایع دیگر عبارتند از:
سوء مصرف و وابستگی به الکل و مواد؛
اختالالت خلقی ناشی از اختالالت متابولیک؛
درد مزمن؛
اختالل عملکرد جنسی ناشی از .HIV
اقدامات خاص مشاوره در این مرحله دربرگیرندهی موارد زیر است:
ارزیابی و مدیریت افکار خودکشی؛
حمایت از مراجع برای افشا به همسر یا خانواده؛
تشویق تغییر رفتار جهت کاهش انتقال  HIVو حفظ سالمتی؛
پاسخدهی به مشکالت مستقیم و غیرمستقیم ناشی از زندگی با HIV؛
غربالگری اختالالت روانپزشکی و نورولوژیک ناشی از  HIVو ارجاع به متخصصین ذیربط؛
مشاوره برای پایبندی به درمان؛
مشاورهی سوگ و داغدیدگی.
سندرم نقص ایمنی اکتسابی ) :(AIDSایدز مرحلهی نهایی بیماری  HIVمیباشد .بدون درمران ،میرزان بقرا پرس از تشرخیص
ایدز ،دو سال است .در این مرحلهی بیماری ،سندرمهای ارگانیک مغزی مانند کمپلکس دمانس ایدز ،مانیرای ناشری از  HIVو

Psychogenic Sexual Dysfunction
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اختالالت ارگانیک خلقی ،علل شایع مشاورهی روانپزشکی میباشند .در این مرحله ،مراجع ممکن است دچار اختالل انطبراقی
ناشی از شروع بیماری ایدز ،از بین رفتن توانایی فررد بررای ادارهی زنردگی بره صرورت مسرتقل ،سروگ و فقردان و افکرار
خودکشی گردد .ارزیابی تشخیصی ،عالوه بر بررسری برروز اخرتالالت خلقری و رفتراری اولیره ،بایرد اخرتالالت متابولیرک،
سندرمهای ناشی از ایدز و عوارض روانشناختی ناشی از درمان 2را نیز شامل شود.
بسیاری از اقدامات مشاور ،مشابه مراحل قبل بوده ،هر چند تأکید بر وظایف ذیل وجود دارد:
یافتن امکانات حمایت مالی ،مسکن و اجتماعی برای مراجعین؛
مشاورهی سوگ و داغدیدگی؛
مشاوره و حمایت از افراد خانواده ،دوستان و مراقبین بهداشتی در مدیریت مشرکالت روانپزشرکی و نورولوژیرک
بیمار؛
آمادهسازی افراد برای مواقع بستری؛
هماهنگی جهت ارجاع کودکان به مراکز نگهداری درازمدت؛
هماهنگی جهت خدمات در منزل.

مداخالت روانشناختی در مرحلهی درمان و مراقبت HIV

نحوهی ارزيابی سالمت روان
مرور پروندهی بیمار :پیش از هر کاری ،سوابق جلسات مشاورهی پیش و پس از آزمایش مراجع مرور شود .اگر مراجرع از
یک مرکز دیگر ارجاع شده و امکان بررسی سوابق موجود نیست ،میبایست یک ارزیابی تشخیصی به عمل آید .اسرتفاده از
ابزارهای مناسب این کار توصیه میگردد.
ابزارهای استاندارد غربالگری :برای غربالگری مشکالت روانپزشکی ،ابزارهرای زیرادی وجرود دارد .پرسشرنامهی سرالمت
عمومی (GHQ-28) 1یکی از پراستفادهترین این ابزارها است .از دیگر این ابزارها میتوان به ابرزار «غربرالگری عالیرم سروء
مصرف مواد و بیماریهای روانی»« ،(SAMISS) 9مقیاس بیمارستانی افسردگی و اضطراب» (HADS) 4و «آزمون غربالگری
درگیری با الکل ،سیگار و مواد سازمان جهانی بهداشت»  (ASSIST-WHO)5اشاره کرد .ابزارهای غربالگری برای تشرخیص
نبوده ،بلکه برای شناسایی مراجعینی که نیاز به پیگیری و ارزیابی تشخیصی دارند میباشند.
تشخیص و ارجاع مراجعین برای ارزیابی و درمان اختالالت روانپزشرکی :تشرخیص اخرتالالت روانپزشرکی ناشری از ،HIV
می تواند توسط افراد آموزش دیده همچون روانشناس بالینی و روانپزشک صورت پذیرد .این تشخیصها اغلرب برر اسراس
معیارهای تشخیصی  (ICD-10)1و یا  (DSM-IV)7میباشند .همان طور که پیشتر نیز عنوان شد ،برخی از مشکالت بیمار به
مشاوره به تنهایی پاسخ نداده و نیازمند درمان دارویی و حتی بستری میباشد.

1

Iatrogenic
)General Health Questionnaire-28 (GHQ-28
3
)Substance Abuse and Mental Illness Symptom Screener (SAMISS
4
)Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS
5
)Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST
6
)International Classification of Diseases-10 (ICD-10
7
)Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-IV (DSM-IV
2
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ارجاع و درمان روانپزشکی ،مراکز بهزیستی و گروههای حمایتی متشکل از همتایان ،همگی نقش به سزایی در مراقبرت پرس
از تشخیص و برنامههای درمانی دارند .مداخالت ارائه شده برای مراجع ،باید در محیطی مملو از همدلی ،احتررام و تشرویق
صورت گیرد .بسیاری از مراجعین نسبت به مشاور احساس دوگانه داشته و ممکن است حتی تدافعی به نظر برسند.

ايجاد برنامهی حمايتی پس از تشخیص
هر مراجع ،نیازهای احساسی ،معنوی و اقتصادی متعددی دارد .برای مرتفع ساختن ایرن نیازهرا ،بایرد یرک برنامرهی کراری
ایجاد نمود و در صورت امکان یک نفر به عنوان «مراقب بیمار» 2برای ترداوم خردمات تعیرین گرردد کره ایرن فررد مریتوانرد
پرستار ،مددکار اجتماعی و یا یک مشاور باشد« .مراقبت از بیمار» 1دربرگیرنردهی ارزیرابی نیازهرا ،ایجراد برنامرهی کراری
فردی و فراهم نمودن خدمات پیگیری میباشد.
باید به خاطر داشت که:
رابطهی مطلوب کاری بین «مراقب بیمار» با فرد مبتال به  ،HIV/AIDSجزئی ضروری در ارائرهی خردمات پیگیرری
میباشد.
«مراقب بیمار» باید هنگام کمک رسانی و ایجاد برنامهی کاری ،نسبت به نیازهای فردی مراجع حساس باشد.
«مراقب بیمار» باید در مورد خدمات درمانی ،مددکاری و اجتماعی از اطالعات کافی برخوردار باشد.

ايجاد برنامهی پیگیری و ارجاع
در مشاورهی « ،HIVارجاع» بخشی از روند ارزیابی و اولویتدهی به نیازهای مراجع برای پیشگیری و دسترسی به مراقبت
و خدمات حمایتی میباشد .ارجاع باید دربرگیرندهی پیگیری الزم برای ارتباط مراجع با ارائه دهندگان چنین خدماتی باشد.
نیازهای مراقبتی و حمایتی مراجع ،با پیشرفت بیماری تغییر میکنرد .برا وجرودی کره ممکرن اسرت نتروان پاسرخگوی تمرام
نیازهای مراجع بود ،می توان منابع اضافه را جهت بهبود مراقبت ،بسیج نمود .مشاور باید مراجع را برر اسراس اولویرت ،بره
چنین خدماتی ارجاع دهد.
مشاور باید اطالعات کافی در مورد مراکزی که بیمار را به آن ارجاع میکند داشته باشد تا مراجع با مانعی رو به رو نشود.
عالوه بر این ،مشاور باید به خاطر داشته باشد که خدمات ارائه شده ،دارای محدودیت میباشد .این محدودیتها بایرد بررای
مراجع توضیح داده شود تا هنگام ارجاع ،احساس طرد شدن ننماید.
مراجع ممکن است شرایط پیچیدهای داشته باشد که الزم شود برای دریافت خدمات الزم مراکز مجهزتر و افراد متبحرترری
ارجاع شود .این موارد عبارتند از:
ارزیابی ،مراقبت و درمان پزشکی؛
اتخاذ و حفظ رفتارهای کم خطر؛
درمان اعتیاد به الکل و مواد؛
درمان اختالالت روانپزشکی و مشکالت مدارا با بیماریهای ناشی از HIV؛
درمان اختالالت روانپزشکی خاص کودکان مانند اختالالت تکاملی؛

Case manager
Case management

1
2
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خدمات قانونی برای جلوگیری از تبعیض در اشتغال و مسکن؛
مشاورهی فردی؛
مشاوره برای روابط بین فردی؛
مشاورهی خانواده؛
مشاورهی معنوی؛
استفاده از خدمات اجتماعی؛
مراقبتهای در منزل؛
خدمات تنظیم خانواده؛
خدمات ویژهی زنان باردار؛
خدمات ویژهی کودکان بیسرپرست و در معرض خطر.

ارجاع موفق
برای ارجاع موفق ،مشاور میتواند به فواید ارجاع که در ذیل آمده است ،اشاره کند:
خطر انتقال  HIVو ابتال به عفونتهای آمیزشی را کاهش میدهند؛
باعث ارتقاء سالمت میشوند؛
از پیشرفت بیماری جلوگیری میکنند.
مشاور باید اراده و انگیزهی مراجع برای پذیرش و تکمیل فرآیند ارجاع را تشویق کند .فرآیند ارجاع که برر اسراس نیازهرای
اولویت دار مراجع بوده و خود مراجع نیز در انتخاب آن مشارکت داشته باشد ،با بیشترین میزان موفقیت همراه است .بررای
یک ارجاع موفق ،مشاور باید به نکات کلیدی زیر توجه کند:
در تعیین نیازهای ارجاع ،با مراجع همکاری نماید.
خدمات بهداشتی و اجتماعی موجود را مشخص نمروده و مراجرع را در انتخراب مناسربتررین (از لحراظ مسرافت،
هزینه ،مالحظات فرهنگی ،زبان ،جهتگیری جنسی ،سن و توانایی شناختی) یاری نماید.
موانع بهرهمندی از این خدمات ،مانند هزینه ،برنامهی کاری و مسئولیت مراقبت از فرزند مشخص گردد.
ارجاع در پرونده مراجع ثبت شود؛ بر روند ارجاع نظارت شود.
آدرس ،شمارههای تماس و ساعات کاری مراکز در اختیار مراجع قرار داده شود.
از مراجع در مورد کیفیت خدمات ،بازخورد گرفته شود.
در برخی از موارد ،برای این که اطالعات مراجع در اختیار مرکز دیگر قرار گیرد ،باید از بیمار رضایت اخذ شرود .کپری ایرن
فرمها باید در پروندهی مراجع ذخیره گردد.
در زیر نقشهی یک مداخلهی جامع در قالب یک مثال ،آورده شده است:

مراجع خانمی است که با همکارش به کلینیکی که شما در آن کار میکنید ،آمده است .این خانم ،از زمان فروت همسرر اولرش

در دو سال قبل ،متوجه  HIV+بودن خود شده ،پس از آن به شهر دیگری آمده و در اینجا با مرد دیگری ازدواج نموده است.
وی در مورد ابتالی به  HIVخود ،چیزی به همسرش نگفته و نمریدانرد کره در ایرن مرکرز ،خردمات مراقبرت  HIVنیرز ارائره
میشود .همسر و بستگان وی ،خواهان بچهدار شدن بوده ،همچنین عنوان میکند که در حال حاضر از هیچ روش جلوگیری
استفاده ننموده و با همسرش مقاربت واژینال محافظت نشده دارد .اخیراً از اسهالهای راجعه و کاهش وزن ،بریاشرتهایی و
کاهش میل جنسی نیز شکایت دارد .همچنین ترشحات واژینال بدبو و خارش دار نیز پیدا کرده است .عالوه بر این سرفههای
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خون آلود و بیخوابی نیز پدیدار گشتهاند .از محل کار اخیراً غیبتهای مکرر داشته و مایل نیست با همکاران خرود در محرل
کار ،صحبت نماید .وی اطالعی از پیگیری و درمان  HIVندارد.

استراتژی

مشکل
به دلیل به گریه افتادن در محل کار ،به این مرکز آورده

آموزش استراتژیهای پاسخ به پرس و جوهای همکاران

شده است .ابتدا نمیدانست که این مرکز خدمات مربوط

مبنی بر این که «کجا بردنت؟ چطور شد؟»؛

به  HIVنیز دارد و حال میترسد افراد گمان برند که وی

پیشنهاد صحبت با همکار و توصیه به حفظ رازداری

 HIVدارد.

توسط وی.
ارجاع جهت درمان سل؛

عالیم عفونت آمیزشی HIV ،و سل

ارجاع جهت درمان  HIVو STI؛
آشنا کردن وی با تیم مراقبت و «مراقب درمان».

بیاطالعی همسر از عفونت وی

مشاوره جهت افشا به همسر و خانواده.
آموزش خطر انتقال مادر به کودر؛

عدم استفاده از روشهای جلوگیری از بارداری ،نزدیکی

پیشنهاد آزمایش حاملگی؛

محافظت نشده با همسر

ارجاع به خدمات تنظیم خانواده؛
آموزش روشهای ایمنتر نزدیکی.

اصرار همسر برای بچهدار شدن

آموزش روشهای پیشگیری از انتقال مادر به کودر.

بیاشتهایی ،کاهش میل جنسی ،مشکالت خواب ،گوشه

ارزیابی و درمان افسردگی و مشکل مصرف الکل و مواد؛
2

گیری در محل کار

آموزش تکنیکهای آرمیدگی .

بیاشتهایی و کاهش وزن

ارجاع به مشاور تغذیه.

غیبت از کار به دلیل بیماری
انزوای اجتماعی

استراتژیهای مطرح کردن دالیل غیبت از کار.
ارجاع به نهادهای غیردولتی برای کمک مالی.
ارجاع به گروههای حمایتی همتایان

Relaxation

1

