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فصل نهم:
مشاورهی پایبندی به درمان

مقـدمه
درمان ضد رتروویروسی ،(ART) 2درمانی پیچیده و چند دارویی بوده و اغلرب بررای مردتی طروالنی ادامره مرییابرد .نترایج
مطالعات حاکی از آن است که برای کنترل تکثیر ویروس ،نیاز به پايبندی بیش از  95درصد به درمان میباشد .برای انجام
 ARTمؤثر ،فرد باید تمام داروهای خود را به طور منظم و در ساعت به خصوص ،مصرف نماید .برخی از داروها ،باید قبرل
یا پس از وعدهی غذا ،مصرف شده یا همراه مایعات خاصی استفاده شوند .پایبندی به درمان به میزانی کمترر از حرد بهینره،
موجب شکست درمان ،ادامهی روند تخریب سلولهای  ،CD4و مقاومت به  ARTمیگردد .مقاومت به  ARTموجب مریشرود
نتوان از همهی داروهای موجود استفاده کرد و در نتیجه مرگ و میر افزایش مییابد.
در  ،ARTاز داروهای متعددی که هر یک بر مراحل مختلف چرخهی حیات ویروس مؤثرند ،استفاده میشود .ایرن داروهرا را
میتوان به گروههای زیر تقسیم نمود:
مهارکنندههای ترانس کریپتاز معکوس نوکلئوزیدی (NRTI) 1که مانع ایجاد رونوشت  DNAاز  RNAویروس گشته
و این ترتیب تکثیر ویروس را مهار میکننرد .زیردوودین ،9اسرتاوودین ،4المیروودین 5و تنوفراویر 1از جملرهی ایرن
داروها میباشند.
7

7

3

مهارکننده های ترانس کریپتاز معکوس غیرنوکلئوزیدی ) (NNRTIکه داروهای نویراپین  ،افاویرنز ودالویردین
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در این گروه قرار میگیرند.

1

Antiretroviral
)Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor (NRTI
3
Zidovudine
4
Stavudine
5
Lamivudine
6
Tenofovir
7
)Non-Nucleoside Reverse TranscriptaseInhibitor (NNRTI
8
Nevirapine
9
Efavirenz
10
Delavirdine
2
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مهارکنندههای پروتئاز  )PI( 2که داروهای نلفیناویر ، 1رتوناویر 9و ایندیناویر 4از جلمهی این داروها میباشند.
به تازگی سعی در ایجاد نسل های جدیدی از دارو به منظور مهار ورود و اتصال ویروس به سلول و تقویت سیسرتم ایمنری
نیز شده است .رژیم آغازین  ARTمعموالً متشکل از دو داروی  NRTIو یک داروی  NNRTIمیباشرد .برار ویرروس (میرزان
ویروس در خون) با استفاده از حداقل سه دارو ،به نحو چشمگیری کاهش مییابد.
پیدایش مقاومت دارویی ،یک روند پیچیده میباشد .ممکن است به دلیل فراموشی مصرف یک وعده ،سروء جرذب ،اسرهال یرا
استفراغ ،میزان دارو در بدن کافی نباشد .ماهیت پیچیدهی ویروس نیز در روند شکل گیری مقاومت ،دخیل است.

نقش مشاور در تشویق پایبندی به درمان
نقش مشاور ،ارائهی اطالعات کلیدی در مورد نحوهی کارکرد  ،ARTچگونگی شکست درمان و غلبه بر دشواریهای پایبندی
به درمان میباشد.
مراجعین باید آگاه شوند که عدم استفاده ی منظم از دارو ،به دلیل مقاومت ویروس منجر به عدم کرارآیی درمران هرم بررای
مراجع و هم در سطح کل جامعه میگردد .استفاده از درمرانهرای خرط اول راحرتترر بروده و عروارض کمترری نسربت بره
داروهای خط دوم دارند .درمانهای خط اول ،در صورت پایبندی  200درصرد ،برر طرول عمرر بیمرار مریافزاینرد .مصررف
داروهای خط دوم ،دشوارتر و پرهزینهتر میباشد.
همچنین مشاهده شده که افراد مبتال ،داروهای خود را در اختیار دیگر افراد خانواده میگذارند که مبادا آنها نیز مبتال گردنرد.
مراجعین را باید از این کار بر حذر داشت ،چرا که ممکن است به سطوح ناکافی دارو در خون و در نتیجه ،مقاومرت دارویری
منجر گردد.
سیستمهای خدمات درمانی میبایست فرد را برای درمان طوالنی مدت آماده سازند .قاعدهی کلی بر آنست که فرد تا زمران
برآورده شدن شرایط زیر ،درمان را آغاز ننماید:
از سیستم حمایتی احساسی برخوردار باشد (مانند اعضرای خرانواده ،داوطلبرین جامعره ،اعضرای باشرگاه یراران
مثبت)؛
بتواند رژیم دارویی را در برنامهی روزانهی خود بگنجاند؛
عواقب عدم پایبندی به درمان (از جمله مقاومت دارویی) را درر نموده ،از روشهای پرخطر انتقال آگاه باشد؛
بداند که تمام دارو را باید طبق تجویز مصرف نماید (مقدار مناسب و زمان مناسب)؛
بداند که دیگر داروها و حتی مکملهای مصرفی ،ممکن است بر  ARTتأثیر نامطلوب داشته باشرند و بایرد پریش از
مصرف آنها ،با پزشک مشورت نماید؛
بتواند راحت داروهای خود را در حضور دیگران مصرف نماید؛
سر وقت در جلسات پیگیری حاضر شود؛
از عالیم هشدار آگاه بوده و در صورت بروز ،با پزشک تماس بگیرد؛

1

)Protease Inhibitor (PI
Nelfinavir
3
Ritonavir
4
Indinavir
2
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از تداخالت و عوارض داروهای ضد ویروس با مواد اعتیادآور آگاه باشد؛
بتواند عوارض شایع دارو (همچون تهوع ،استفراغ و اسهال) را اداره نماید.
در خالل مشاوره برای پایبندی به درمان ،مشاور باید با پزشک ،کادر پرستاری و تیم مراقبرت در منرزل ،همکراری مطلروب
داشته باشد.

مشاورهی آماده سازی برای پایبندی به ART
به دلیل نیاز به مصرف مکرر دارو طبق زمان تجویز شده و بروز عوارض احتمالی ،بدون افشرا کرردن وضرعیت ابرتالی بره
 HIVنزد خانواده ،پایبندی به درمان  ARTبسیار دشوار خواهد بود .افشا نزد همسر یا خانواده باید تشرویق شرده و از آنهرا
نیز در صورت لزوم آزمایش به عمل آید.
پیش از شروع درمان  ،ARTحداقل سه جلسه مشاوره نیاز است تا مباحث مطرح شده ،با مراجع مررور گرردد .پرس از آغراز
 ARTنیز نیاز به جلسات مستمر مشاوره میباشد .جلسات مشاورهی پیش از شروع درمان ،بهتر است با فواصل یرک هفتره
برگزار گردند تا مطالب مهم در مورد پایبندی به درمان در ذهن مراجع تثبیت گرردد .آمراده سرازی فررد بررای پایبنردی بره
درمان به قدری اهمیت دارد که در برخی مراکز جهان ،حتی تمرین با قرصهای نمایشی را نیز در برنامهی خود گنجاندهانرد.
بهتر است فردی را به عنوان «یار درمان» 2معرفی نماید که بتواند در مراحل مختلف درمران ،وی را همراهری کررده و مرورد
حمایت قرار دهد .این فرد میتواند یکی از اعضای خانواده یا دوستان وی باشد .پرس از آخررین جلسرهی مشراورهی آمراده
سازی ،پزشک درمانگر به همراه مشاور در مورد آمادگی مراجع برای شروع درمان تصمیمگیری مینماینرد .خالصرهای از
موضوعاتی که در جلسات آماده سازی مطرح میگردد ،در زیر آمده است .در خالل هر ویزیت میتوان برخری موضروعات
جلسهی قبل را مرور نموده و درر مراجع را ارزیابی کرد.

خالصهی ويزيت اول:
ارزیابی بالینی توسط پزشک به عمل آید؛
دانش و درر مراجع در مورد  HIVو وضعیت سالمتی وی بررسی شود؛
درمان  ARTبه صورت مختصر به مراجع معرفی شود؛
عواقب عدم پایبندی به درمان تشریح شود؛
موانع بالقوهی پایبندی به درمان توضیح داده شود؛
راههای انتقال عفونت و پیدایش مقاومت تشریح شده و برنامهی فردی مراجع برای کاهش انتقال مرور گردد؛
مفهوم «یار درمان» برای مراجع توضیح داده شده و فردی برای این کار انتخاب شود.

خالصهی ويزيت دوم:
از پزشک خواسته شود در خصوص ارزیابی پزشکی جلسهی قبل توضیحاتی را به بیمار ارائه دهد؛
درر مراجع از اطالعات جلسهی قبل مرور گردد و به پزشک بازخورد داده شود؛
موانع بالقوهی پایبندی به درمان در مورد مراجع به بحرث گذاشرته شرده و اسرتراتژیهرای مراجرع بررای مرتفرع
ساختن آنها بررسی گردد؛

Treatment Buddy

1
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برنامهی درمانی (مقدار ،روش و زمان صحیح مصرف) با مراجع مطرح شود؛
اگر مراجع برای خود «یار درمان» انتخاب نموده ،از او خواسته شرود ترا ایرن فررد را در جلسرهی بعرد بره همرراه
بیاورد.

خالصهی ويزيت سوم:
درر و آگاهی مراجع از اطالعات دو جلسهی قبل ارزیابی شود .تأکید شود که نکات زیادی مطرح شرده و دشروار
است که مراجع همهی آنها را به خاطر داشته باشد؛
استراتژیهای رفع موانع پایبندی به درمان مرور شود؛
مراجع به استفاده از وسایل کمکی برای یادآوری ،مانند جدول و چارت زمانبندی ،سراعت موبایرل و محفظرههرای
مخصوص وعدههای مختلف قرص تشویق گردد؛
برنامهی درمانی که در جلسهی دوم مطرح شد ،مجدداً مرور شود؛
آمادگی مراجع ارزیابی شود .برای این کار میتوان در مورد رژیمِ درمانی از وی سئواالتی نمروده و پیشرنهادهای
وی برای حل مشکالت احتمالی را مرور کرد؛
مشاور باید بازخورد خود از آمادگی مراجع برای درمان را به اطالع کادر پزشکی برساند؛
با «یار درمان» مراجع صحبت شده و نقش وی در پیگیری درمان مراجع تعیین گردد.

موانع پایبندی به درمان
مراجع ممکن است به یکی از دالیل زیر از پایبندی به درمان باز بماند:
عدم درر درمان و اهداف آن؛
موانع ناشی از نقص در انگیزه و حافظه؛
موانع حمایتی و تدارکاتی2؛
عوارض جانبی درمان.
موانع در درر از ارتباط ضعیف ،مشکالت زبان ،سواد کم ،دانش کم و باورهای نادرست در مرورد  ،HIVو آگراهی انردر از
تأثیر  ARTنشأت می گیرد .موانع در انگیزش و حافظه ،ممکن است ناشری از فرامروش کراری ،افسرردگی یرا دیگرر اخرتالالت
روانپزشکی ،سوء مصرف مواد و الکل ،و یا ناتوانی در حفظ اهداف درازمردت باشرد .مشرکالت حمرایتی و تردارکاتی شرامل
ترس از افشای وضعیت  ،HIVشرایط بیثبات زندگی و عدم دسترسی به خدمات و درمان  ARTمیباشند .در نهایت ،باید بره
مراجع خاطر نشان کرد که پیدایش عوارض ،دلیلی برای قطع مصرف محسوب نمیشود .میتروان بررای غلبره برر مشرکالت
ناشی از فراموشکاری ،از روشهای مصرف یک بار در روز و یا ترکیبات با دوز ثابت 1در اوایل درمان استفاده کرد.

Logistic
)Fixed Dose Combination (FDC

1
2
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تأثیر اختالالت روانپزشکی و نورولوژيک
همان طور که پیشتر نیز عنوان شد ،اختالالت روانپزشکی و نورولوژیک در  HIVشایع بوده؛ و چالش عمدهای بر پایبندی به
درمان به شمار میروند .اشکال در برنامهریزی فعالیتهرای روزمرره ،نقرایص توجره و حافظره و انگیرزهی ضرعیف کره در
بسیاری از این اختالالت دیده میشود ،میتوانند در پایبندی به درمان تداخل ایجاد کنند .دمانس ناشی از  ،HIVپسریکوز ،یرا
مانیا ممکن است فرد را دچار بدبینی کرده ،به نحوی که در مقابل مصرف دارو مقاومت نماید .مشاوران باید مرراجعین را از
جهت وجود چنین اختالالتی غربالگری نمایند و یافتههای خود را با کادر درمان در میان گذارند.

تأثیر اختالالت مصرف مواد و الکل
 ARTیک درمان اورژانس نبوده ،بنابراین مصرفکنندگان مواد و الکل باید ابتدا به دقت ارزیابی شده ،از فرآیند درمان مطلرع
گشته و موانع بالقوهی پایبندی به درمان در آنها پیش از شروع  ARTمرتفع گردد.
وابستگی به مواد و الکل باید ارزیابی و درمان شوند .بیمارانی که به اپیوئیدها وابستگی داشته و تحت درمران نگهدارنرده برا
متادون میباشند ،با نظم بیشتری درمان ARTرا دنبال میکنند .عالوه بر این ،موارد زیر نیز باید تسهیل شوند:
تثبیت شرایط زندگی؛
درمان اختالالت روانپزشکی اولیه و یا ناشی از HIV؛
درمان بیماریهای جدی پزشکی؛
توجه به تداخالت دارویی.
مجدداً تأکید میگردد که مصرف مواد و الکل (به دلیل تداخالت متعدد دارویی) رونرد درمران را پیچیردهترر نمروده؛ تغذیرهی
نادرست و مشکالت ناشی از مصرف مواد نیز بر این پیچیدگی میافزایند.

رژيمهای درمانی برای بیماریهای همراه
رژیمهای درمانی پیچیده ،مانند داروهای سل ،عفونتهای فرصت طلب و عفونتهای آمیزشی ،و نیز داروهای  ARTبایرد بره
دقت در جدولی ترسیم و به مراجع ارائه شود .مراجع باید بداند که چه دارویی را و در چه زمانی باید مصرف کند و اگر یک
وعده را فراموش نمود ،باید چه کند .همچنین باید برای رفع عوارض جانبی این داروها به مراجع توضیحاتی داده شود.

پشتیبانی در روند ART
مراجع باید در روند  ،ARTجلسات مشاورهی پایبندی متعدد داشته باشد .موانع پایبندی به درمان در طی زمان تغییر نمروده
و مراجع به سطوح متفاوتی از پشتیبانی نیاز پیدا میکند .مشاورهی مستمر پایبندی و تدوام تعامل ،از عوامل کلیردی حمایرت
از پایبندی بیمار به  ARTمیباشند.
عالوه بر حمایت از پایبندی ،مشاور یا پزشک میتواند نظارت و ارزیابی پایبندی را در هر جلسهی مشاوره به عمل آورد.
جلسهی پیگیری معمول ،مشتمل بر موارد زیر میباشد:
مرور تجربهی درمان مراجع؛
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ارزیابی نیاز به ارجاع نزد پزشک (معموالً به دلیل عوارض جانبی درمان)؛
نظارت بر پایبندی به درمان؛
مرور موانع در این زمینه و یافتن راه حل مناسب برای مرتفع ساختن آنها؛
مرور پایبندی به روشهای کاهش انتقال؛
ارزیابی روانی-اجتماعی.

ارزیابی و نظارت بر پایبندی به درمان
عدم پایبندی به درمان در همه جای دنیا دیده شده و منحصر بره بیمراری خاصری نیسرت .در کشرورهای پیشررفته ،میرزان
پایبندی به درمان در بیماریهای مزمن به طور میانگین ،حدود  50درصد برآورد شده است؛ ایرن میرزان در کشرورهای در
حال توسعه حتی پایینتر است .همان طور که پیش تر گفته شد ،با توجره بره نیراز بره پایبنردی بسریار براال بره درمران ،ART
ارزیابی و نظارت بر آن حائز اهمیت بسیار میباشد .سنجش پایبندی ،کاری دشوار بوده و با یک ابرزار بره تنهرایی صرورت
نمیگیرد.
روشهای ارزیابی پایبندی را میتوان به دو دستهی کلی تقسیمبندی کرد:
روشهای ارزیابی مستقیم و عینی 2مانند درمان تحت نظارت مستقیم ،(DOT) 1اندازهگیری سطح دارو در خرون و
سیستم نظارت بر رخداد درمانی(MEMS) 9؛
روش های غیرمستقیم مانند گزارش خود فرد ،4شمارش دارو 5و دفعات تجدید نسخه
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هر روش نقاط قوت و ضعفی داشته و هیچ یک به تنهایی ،قادربه ارزیابی پایبندی فرد به صورت کامل نمیباشرد .بره همرین
دلیل در برخی کشورها از رویکرد ترکیبی 7برای نظارت بر پایبندی به درمان استفاده میشود.
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Objective
)Directly Observed Treatment (DOT
3
)Medication Event Monitoring System(MEMS
4
Self-report
5
Pill count
6
Pharmacy records
7
Multi-method
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