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كلمة افتتاحية  -من رئيس االتحاد الصيدالن الدوىل ()FIP
يؤدي التقدم يف عمر السكان و ما ينتج عنه من زيادة يف عدد األشخاص الذين يتناولون أدوية متعددة لمعالجة األمراض المزمنة إىل الحاجة
ينبغ أن يكون تمكي الناس من عيش
إىل تطوير خدمات موجهة لتحسي الرعاية عىل مستوى المجتمع و تحسي نوعية حياة المرض  ،كما ي
مقدم الرعاية الصحية أن يعملوا جنب ا إىل جنب مع المرض و المجتمع
صح  ،و عىل
الرئيس لكل نظام
حياة أطول و أفض ل هو الهدف
ي
ي
ي
األوسع لتحقيق هذا الهدف.
ف عام  ، 2003ر
نرست منظمة الصحة العالمية ( ) WHOتقريرا عن االلتام بالعالجات للمرض الذين يعانون من حاالت مزمنة ،و أدى تحليل
ي
الن تم جمعها يف العديد من الدراسات يف كل من البلدان المتقدمة و النامية إىل استنتاج مفاده أن عدم االلتام بالدواء هو مسألة
البيانات
ي
حواىل  ٪50من المرض ال يتناولون أدويتهم كما هو مقرر.
عامة  ،حيث أن
ي
الدوىل ( ) FIPبتحسي الصحة يف العالم عن طريق سد الثغرات يف تطوير األدوية و توزيعها و ضفها و استخدامها
الصيدالن
يلتم االتحاد
ي
ي
بشكل مسؤول ،علم ا أن ضعف االلتام بالعالج يف الحاالت المزمنة مرتبط بالنتائج الصحية األسوأ و زيادة التكاليف الصحية .يهدف هذا
الن تؤدي إىل تحسينات يف االلتام باألدوية من قبل المسني  ،و استعراض و مراجعة
التقرير إىل تحديد و وصف التدخالت الصيدلية و ر
التامج ي
المعلومات المتاحة ع ن فاعلية تلك التدخالت.
إيجان عىل االلتام بالد واء من
تشت نتائج البحث يف الدراسات و األبحاث العلمية الواردة يف هذا التقرير أن الصيادلة يمكن أن يكون لهم دور
ري
خالل تقديم مجموعة من الخدمات ،ال سيما يف صيدليات المجتمع .مع ذلك ،فإنه من المالحظ أيضا أن المقابل المادي لتوفت تلك الخدمات
ف الصيدلية هو ف حدوده الدنيا ،و العديد من ر
الترسيعات تخلو تمام ا من نظام األجر مقابل الخدمة .و من أجل ضمان استدامة الخدمات
ي
ي
المقدمة لتشجيع االلتام بالدواء ،يجب أن تكون هناك نظم محددة لألجور ،و سيؤدي العمل عىل تفعيل و تطوير ذلك إىل تحسي إدراك
أهمية تلك الخدمات  ،و االستغالل األمثل للموارد المخصصة لتقديمها ،و توثيق أفضل للخدمات المقدمة و تأثتها عىل النتائج الصحية
الن تؤدي إىل أفضل النتائج الصحية الممكنة وفق ا لتفضيالت الفرد و المجتمع ،
للمرض .يجب أن يدعم توزي ع الموارد ليس فقط التدخالت ي
الن تولد مزايا اقتصادية  ،و تقلل الهدر و تخلق فرص عمل جديدة.
بل أيض ا تلك ي
ر
الن
يعتقد  FIPاعتقادا راسخ ا بأن التدخالت الرامية إىل تحسي االلتام بالعالج تمثل عائدا جيدا عىل االستثمار ،و هذا يتماش مع النتائج ي
توصلت إليها منظمة الصحة العالمية  WHOيف تقريرها ،و الذي يخلص إىل أن "زيادة فعالية التدخالت لتحسي االلتام بالعالج يمكن أن
أكت بكثت عىل صحة السكان من أي تطوير يف بعض العالجات الطبية".
يكون لها تأثت ر
ً
يعتت هذا التقرير دليل عىل أن الصيادلة يف جميع أنحاء العالم يساهمون بالفعل يف تحقيق هذا الهدف  ،و أنهم ملتمون يف تقديم الدعم
ر
للمرض المسني بطرق متنوعة ،و نحن عىل ثقة من أن هذا المنشور قد يلهم صناع السياسات و المنظمات المهنية و المؤسسات التعليمية
و زمالءنا الصيادلة حن يتكاتفوا و يوسعوا دورهم ف تحسي االلتام بالعالجات من قبل المرض المسني  ،مما يؤدي إىل نظم صحية ر
أكت
ي
استدامة و مرض أطول عمرا و ر
أكت صحة.
د .كارمن بينيا
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شكر وتقدير
سيدن التابعتي ل كلية
الدوىل و قام به باحثون يف كلية الصيدلة و كلية الطب بجامعة
الصيدالن
يمثل هذا التقرير بحث ا تم بتكليف من االتحاد
ي
ي
ي
سيدن  ،أستاليا.
الطب و الصحة  ،جامعة
ي
يود فريق ر
المرسوع أن يشكر جميع المشاركي الذين وافقوا عىل ال مساهمة يف هذا التقرير ،و أيض ا تقديم الشكر للمنظمات األعضاء يف FIP
عىل مساهماتها.
التامج.
تم إنتاج محتوى هذا التقرير بشكل مستقل من قبل المؤلفي والمحررين والمساهمي يف ر
الماىل ل "استخدام األدوية من قبل المسني :دور الصيدلة يف تعزيز االلتام بتناول الدواء" من قبل رشكة فايزر ،كما تم دفع
تم تقديم الدعم
ي
المرسوع (مايكل فرومر و ديفيد تيلر) مقابل مساهمتهم ا ف هذا ر
مقابل مادي للمستشار األول و مستشار ر
المرسوع ،أما رئيس المشر وع وعضو
ي
المشر وع (باريسا أصالنﻲ و تيموثﻲ تشين)  ،كإداريي يف  FIPفلم يتلقيا مكافأة مادية إلسهامهما فﻲ المشر وع.

الملخص التنفيذي
يعد عدم االلتام باألدوية سبب ا مهم ا لفشل العالج و مشكلة صحية عامة و أساسية عىل مستوى العالم ،و تكون عواقب عدم االلتام بتناول
أكت لدى كبار السن ،ألنهم غالب ا ما يحتاجون إىل أدوية متعددة للحاالت المرضية المزمنة و االعتالالت المصاحبة ،و عادة ما يواجهون
الدواء ر
أكت يف إدارة أدويتهم بسبب تراجع الوظ ائف اإلدراكية و الذاكرة و الحركة و التحكم اليدوي لديهم ،كما أن التايد يف أعداد كبار السن
صعوبة ر
الدوان.
السكان و ي خلق ضورة ملحة إىل إيجاد استاتيجيات فعالة لتعزيز االلتام
يفاقم من مشكلة عدم االلتام بتناول الدواء عىل المستوى
ي
ي
الن أثبتت
يستعرض هذا التقرير المعرفة المتوفرة حول هذه االستاتيجيات ،و يحدد عىل وجه الخصوص ر
التامج الصيدالنية و التدخالت ي
الن قدمتها
كفاءتها .تضمن إعداد التقرير ( ) 1مراجعة شدية للدراسات المنشورة  ،و ( ) 2تجميع لدراسات ر
التامج و غتها من المعلومات ي
الن تحسن االلتام بالدواء يف بلدانها ،و ال سيما تلك
الصيدالن
المنظمات األعضاء يف االتحاد
الدوىل حول التدخالت و ر
ي
ي
التامج ذات الصلة و ي
المستهدفة اللتام المسني بالدواء.
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مع أن مشكلة االلتام بالدواء تم ادراكها و وصفها منذ العصور القديمة ،و عىل الرغم من أنه تم إجراء مجموعة كبتة من األبحاث التقييمية
عىل نطاق واسع من التدخالت  ،فإنه لم يتم التوصل إىل مجموعة موحدة من الحلول لهذه المشكلة ،حيث يرجع السبب يف ذلك جزئيا إىل
الن تبدأ بادراك
صعوبات يف إجراء البحوث عىل االلتام
ي
الدوان  ،بعض هذه الصعوبات متأصلة يف التعقيد و التنوع يف تسلسل األحداث ي
ر
الفعىل لألدوية .تتعلق الصعوبات األخرى بقياس االلتام بالدواء و الحاجة إىل االعتماد عىل مؤشات
تنته بالتناول
دوان و
الحاجة إىل عالج
ي
ي
ذات صالحية متغتة  ،فيتم استخدام هذه ي ر
المؤشات بشكل غت متسق ،كما تتباين الحدود المعرفة لمستويات االلتام المناسبة أو المقبولة.
أساش يف تعزيز و مراقبة االلتام بالدواء ،و تشمل المساهمات المحورية
تتمتع الصيدلة بمكانة بارزة يف هذا التسلسل من األحداث و لها دور
ي
مقدم الرعاية لهم  ،و تقديم المساعدة لهم يف كيفية تناول جرعة الدواء ،و تحضت وضف
للصيادلة عىل التعليم و تقديم المشورة للمرض و
ي
األدوية ،و تذكتهم بتناول األدوية و إعادة ضفها ،و متابعة المرض لتحديد الصعوبات يف استخدام األدوية و حلها .و مع ذلك  ،فعىل الرغم
ر
السء عن المهن الصحية األخرى المعنية بالتعامل مع المرض  ،هذه
من دورها
الرئيس يف ما يتعلق ب األدوية ،فإن الصيدلة تعد معزولة بعض ي
ي
الن يمكن أن تحسن
التدخالت
نطاق
من
تحد
المهنية
االختالفات
كذلك
و
التمويلية
الجهات
و
الصح
النظام
عىل
عكس
ن
ت
الن
ي
ي
العزل ة  -و ي
ً
الصحية المعنية قادرة عىل العمل مع ا بطريقة ر
أكت تك امل.
االلتام بالدواء يف حال كانت المهن
بالرغم من أن األدلة القوية عىل فعالية مبادرات محددة لتعزيز االلتام بالدواء محدودة ،إال أن مثل هذه األدلة المتاحة تدعم التدخالت التالية:
الن تشمل عىل التعليم واالستشارة للمرض من قبل الصيادلة عند ضف األدوية الموصوفة حديث ا ،مع
• خدمة العالج الجديد  ،و ي
عت الهاتف خالل األسابيع الالحقة.
المتابعة و التوجيه وجه ا لوجه و ر
ومقدم الرعاية من قبل الصيادلة عند ضف األدوية المتكررة  ،مع التكت المستمر عندما يتطلب تحديد
• مراجعة و تثقيف المرض
ي
و تناول الجرعة تقنية محددة ،مثل استخدام األدوية المستنشقة.
الن تسهل أخذ الجرعة الصحيحة يف الوقت الصحيح.
• توفت األدوات المساعدة يف قياس و تناول الجرعة ي
• نظم أو طرق لتذكت المرض بأخذ أدويتهم عىل النحو الصحيح.
ر
• تبسيط العالج عن طريق إدارة تعدد األدوية  ،بما يف ذلك التوفيق بي األدوية الموصوفة من أكت من معالج أو يف أماكن الرعاية
المختلفة  ،و تقليل مرات تناول الجرعات.
الن من الممكن التدخل بها بدءا من التشخيص مرورا برصف الدواء إىل تناوله  ،قد ال يكون من المستغرب أن يكون
بالنظر إىل عدد النقاط ي
أكت نسبي ا من التدخالت الفردية .هناك ثالثة عناض متداخلة ضورية يف كل هذه التدخالت.
للتدخالت المتعددة تأثت ر
يىل ) 1( :رإشاك
األول هو التواصل الفعال مع المريض و من يرعاه من قبل جميع أعضاء فريق الرعاية الصحية  ،و يشمل التواصل الفعال ما ي
المريض (و من يرعاه ،حيثما ينطبق ذلك) يف عملية صنع القرار حول العالج و اختيار األدوية؛ ( ) 2تقييم الحالة اإلدراكية للمريض و مستوى
الثقافة الصحية لديه ،و توجيه الحوار للتأكد من إمكانية رإشاكه يف عملية صنع القرار هذه؛ ( ) 3بناء و إدامة العالقة بي أعضاء فريق الرعاية
الصحية ،و ال سيما األطباء و التمريض والصيادلة ،حن يتمكن الصيادلة من الوصول إىل جميع المعلومات الرسيرية ذات الصلة؛ ( ) 4تمكي
الصيدلية من أداء دورها المحوري يف تعزيز الفهم للخطة العالجية و تبديد أي مفاهيم خاطئة قد تؤدي إىل عدم االلتام المتعمد؛ ()5
االستفادة من تكنولوجيا التواصل المعاضة للمتابعة مع المرض (أو م ن يرعاهم) ؛ و ( ) 6تنفيذ الخدمات الصيدالنية لدعم المرض الذين
يتناولون أدوية جديدة.
ً
الثان هو جعل األمر سهل قدر اإلمكان عىل المرض ًكبار السن ألخذ أدويتهم بشكل صحيح  ،و هذا يستلزم ) 1( :إبقاء نظم العالج
العنرص ي
بسيطة بقدر اإلمكان منذ البداية؛ ( ) 2مراجع ة نظم العالج (مثل عن طريق المراجعة المتلية لألدوية من قبل الصيادلة) لتحديد حاالت تعدد
األدوية و إدارتها؛ ( ) 3توفت أدوات قياس و تناول الجرعة لتساعد المرض (أو من يرعاهم ) عىل تناول الدواء الصحيح بالجرعة الصحيحة يف
الوقت المناسب ،وتتبع ما تناولوه أو لم يتناولوه من الدواء ؛ ( ) 4تمكي أفراد األشة من دعم المريض بااللتام بنظام العالج الخاص ب ه ؛ و () 5
اتباع أو تقديم طرق لتذكت المرض برصف و تناول األدوية.
ذان االستدامة ،و ال يمكن أن يتحسن االلتام بالدواء
العنرص الثالث اهو الحفاظ عىل هذا الجهد  .ال يعد أي من التدخالت الموضحة أعاله ي
بشكل مستمر إّل مع استمرار المساهمة يف تلبية احتياجات المريض من خالل (  ) iتكرار الرسائل كلما سنحت الفرصة (عند إعادة ضف
الوصفات الطبية عىل سبيل المثال)  ) ii ( ،التساؤل المتكرر عما إذا كان تناول الدواء يسبب أي ة مشاكل و العمل عىل معالجة أي مشكلة قد
تنشأ عن العالج  ،و يفضل أن يتم ذلك بالتشاور مع الواصف (المعالج) ،و ( ) 3المالحظة المنتظمة لتقنيات تناول الجرعة ،و إجراء التصحيحات
عند الرصورة (مع األدوية المستنشقة عىل سبيل المثال ).
إن معظم هذه الطرق تنطبق عىل المرض من جميع األعمار ،و خاصة البالغي  ،و مع ذلك  ،و كما ذكر سابق ا فإن التحدي يزداد مع كبار السن
ألنهم من ر
أكت المستخدمي لألدوية ،و أنظمة عالجهم غالب ا ما تكون معقدة ،مع تراجع يف قدراتهم االدراكية ،و حيث أنه من الصعب عىل
مقدم
مقدم الرعاية الصحية مالحظة التاجع الخفيف أو المبكر يف القدرات االدراكية للمرض يف لقاءات موجزة ،يجب أن يتلق جميع
ي
ي
ا
اك لدى المرض  ،و ليتمكنوا من
الرعاية الصحية ،و ال سيما الصيادلة  ،تدريب ا و ربما مساعدة حن ال تفوتهم أي ة عالمات تدل عىل التاجع االدر ي
مراعاة ذلك يف تواصلهم و مشورتهم و ترصفاتهم.
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 . 1الفصل األول :المقدمة
1.1تمهيد
يعد االلتام بالعالج تحدي ا كبتا لألشخاص من جميع األعمار ،و خاصة كبار السن ،كما أن لعدم االلتام بالدواء عواقب شيرية و اقتصادية
جمة .يعتمد تقدير العواقب الرسيرية عىل نوع الحالة المراد استخدام الدواء فيها و فعالية ذلك الدواء و درجة عدم االلتام بالعالج ،باإلضافة
الن كان من الممكن منعها ع ن طريق االستخدام
إىل الخصائص العالجية للدواء و تأثتاته  ،أما العواقب االقتصادية فتجع إىل المشكالت ي
الصحيح لألدوية  ،و النتائج السلبية المؤدية إىل زيادة استخدام الخدمات الصحية و اإلدخال إىل المستشفيات ،فكثتا ما تهدر األدوية المرصوفة
و غت المستخدمة كما قد تكون األدوية البديلة ف تلك الحالة ر
أكت تكلفة و /أو أقل ف اعلية .عالمي ا ،يمثل عدم االلتام بالدواء تكلفة يمكن
ي
1.
الصح يف العالم
إجماىل اإلنفاق
أمريك سنوي ا – أي ما يعادل  ٪4.6من
حواىل  269مليار دوالر
تجنبها تقدر ب
ي
ي
ي
ي
و مع تزايد أعداد كبار السن يف العديد من البلدان المتقدمة و النامية 2 ،فإنه من المرجح أن تزداد العواقب الناتجة عن عدم االلتام بالدواء ،
حيث تمتاز األمراض المزمنة المعقدة و المشاكل الصحية المتعددة المصاحبة لها باالنتشار الواسع لدى كبار السن ،األمر الذي يتطلب
أكت يف تناول أدويتهم
الن تؤخذ بطرق و أوقات مختلفة ،و كثتا ما يواجه المرض من المسني صعوبة ر
استمرار استخدام العديد من األدوية و ي
بسبب التاجع يف وظائفهم اإلدراكية و الذاكرة و التنقل و القدرة عىل التحكم اليدوي.
3
الن
تذكر دراسة العبء
العالم لألمراض لعام  )The 2015 Global Burden of Disease Study ( 2015األمراض الحادة و المزمنة ي
ي
األكت لدى األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن  65عام ا ،و وفق ا لألدلة العالجية المثبتة و الممارسات المقبولة فإن معظم هذه
تسبب العبء ر
.
أكت عدد من سنوات
الحاالت
إن
الصيدالنية
ات
المستحرص
بواسطة
التخفيف
أو
الوقاية
أو
التحسي
أو
للعالج
الحاالت قابلة
الن تمثل ر
ي
الن يتم خسارتها يف جميع أنحاء العالم بي األشخاص الذين
و
)
disability-adjusted
life-years
DALYs
(
اإلعاقة
حسب
العمر المعدلة
ي
ه:
تزيد أعمارهم عن  65عام ا ي
• مرض نقص تروية القلب
• السكتة الدماغية
• مرض االنسداد الرئوي المزمن
• مرض السكري
• أمراض األعضاء الحسية (مثل الجلوكوما أو الماء األزرق يف العي )
أما المشاكل الصحية و األمراض األخرى المهمة يف زيادة عبء المرض يف هذه الفئة العمرية فتتمثل ب:
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• آالم الظهر و الرقبة
السفىل
التنفس
• التهابات الجهاز
ي
ي
• مرض الكىل المزمن
• مرض ارتفاع ضغط الدم
• مرض الزهايمر
• شطان الرئة
يشت االلتام بالدواء – و المعرف بمزيد من التفصيل أدناه  -إىل االستخدام الصحيح للدواء ،و تحقيقه يتطلب مشاركة المرض و كذلك من
مقدم الرع اية الصحية  -و الذين عليهم أيض ا
تعن المشاركة هنا الثقة و االحتام المتبادل بي المريض و
ي
يتناولون األدوية ألسباب وقائية .و ي
4.
تفهم مخاوف المريض و رغباته و دوافعه و توقعاته – و التعاون يف وضع أهداف الوقاية و /أو العالج
كما يجب عىل العاملي يف مجال الصحة إدراك أن عدم االلتام بالدواء قد يكون غت مقصود ( عىل سبيل المثال بسبب النسيان أو الصعوبة
يف تدبت الدواء) أو عن قصد (ناتج عن عدم رغبة المريض أو عدم قدرته عىل ضف الوصفة الطبية ،أو عدم الرغبة يف البدء أو االستمرار يف
أخذ دواء عىل النحو الموض به من قبل مقدم الرعاية الصحية).
وكما قال تشارلز إيفريت كوب – و الذي كان حينها الجراح العام للواليات المتحدة  -منذ ر
أكت من  30عام ا" :ليس لألدوية فعالية عند المرض
ً
 5ا
يعد هذا القول الساخر للطبيب كوب و األهمية الفائقة ر
إلشاك المريض أفكارا أساسية يف هذا التقرير.
الذين ال يأخذونها".

 1.2أهداف التقرير و الغرض منه
الن تؤدي إىل تحسينات يف االلتام بالدواء من قبل المسني  ،و
الهدف من هذا التقرير هو تحديد و وصف التدخالت الصيدالنية و ر
التامج ي
استعراض المعلومات المتاحة و المتعلقة بفعاليتها.
الدوىل ( ، ) FIPحيث ينوي  FIPو منظماته األعضاء استخدام ه يف تحديد كيفية تقديم
الصيدالن
تمت كتاب ة التقرير بتكليف من االتحاد
ي
ي
المشورة إىل الحكومات و المنظمات األخرى بشأن دور الصيدلة يف تعزيز التام المسني بالدواء.
تم وضع التصور لهذا ر
الوبان لزيادة بروز األمراض المزمنة و عوامل الخطر ذات الصلة بها يف كل من البلدان المتقدم ة و
المرسوع يف السياق
ي
3.
العالم لألمراض لعام  )The 2015 Global Burden of Disease Study( 2015إن األدوية و كيفية إدارة
النامية بحسب دراسة العبء
ي
التامج و السياسات لضمان االستخدام
و
التدخالت
تنفيذ
و
تطوير
فإن
لذلك
الحاالت،
تلك
معالجة
ف
أساسيان
استخدامها هما عامالن
ر
ي
المناسب و الصحيح لألدوية يشكالن تحدي ا حاسم ا يف مجال الرعاية الصحية.

1.3النطاق و المصطلحات
الن تهدف إىل تعزيز االلتام بالدواء من قبل المسني  ،و يقترص عىل العوامل
يحدد هذا التقرير و يصف و يقيم التدخالت و ر
التامج الصيدالنية ي
الن تؤدي إىل
ة
الطبي
ات
ر
ا
ر
الق
جودة
تقييم
إىل
سغ
ي
ال
فهو
،
ا
طبي
به
ض
المو
أو
عليه
المنصوص
الن تؤثر عىل استخدام األدوية عىل النحو
ي
ي
الوقاية من المرض أو عالج ه باستخدام األدوية ،أو لتقييم ما إذا كانت األدوية توصف بشكل صحيح ام ال.
الن يقومون بها أو لها عالقة بمهنة
التامج الصيدالنية" إىل الخدمات المقدمة من قبل الصيادلة  ،أو ر
يشت مصطلح "التدخالت و ر
التامج ي
الصيدلة ،و تشمل:
الن يتم يقوم بها الصيادلة فقط ،و كذلك الخدمات المقدمة من المهن الصحية المتعددة و من ضمنها الصيدلة
 .1التدخالت ي
الن تستهدف المجتمعات أو السكان
تلك
كذلك
و
اد
ر
األف
المرض
تستهدف
الن
ي
 .2الخدمات ي
الن ال تكون خاصة بالمسني و لكن يمكن تطبيقها بشكل
الن تكون خاصة بالمسني  ،و أيض ا الخدم ات ي
 .3خدمات تحسي االلتام بالدواء و ي
معقول عليهم
مقدم الرعاية الشخصية لكبار السن (أفراد األشة عىل سبيل المثال )
تشمل
الن
ي
 . 4الخدمات ي
الن قد يكون لها نتائج متعددة ،و يكون االلتام ب الدواء من قبل المسني واحدا منها
 .5الخدمات ي
الن تسهل تنفيذ
الن من الممكن تنفيذها (أو تم تنفيذها) يف ممارسة المهنة ،كما
يغط العوامل ي
ي
يركز هذا التقرير عىل الخدمات الصيدالنية ي
الن طبقت فقط لغرض البحث فلم يتم تناولها يف هذا التقرير ،كما يتم
الن تمنعها أو تعيق تنفيذها ،أما التدخالت ي
تلك الخدمات و العوامل ي
توفت البيانات االقتصادية حيثما أمكن ؛ و عند توفر مثل تلك البيانات يتم تدقيق تكاليف تقديم الخدمات و ترتيبات المكافآت ألولئك الذين
يقدمون الخدمات الصيدالنية.
تم تعريف مصطلح "مقدم الرعاية" عىل أنه الشخص الذي يقدم الرعاية و المساعدة و الدعم لشخص آخر إلدارة حالته الصحية بما يف ذلك
تناول الدواء ،و بذلك يشت هذا المصطلح إىل الوالدين أو األبناء البالغي أو األزواج أو أفراد األشة اآلخرين.
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َ
دوائي ا مع استطبابات مثبتة يف العالج أو الوقاية من المرض أو األعراض  ،وال
أما مصطلح "دواء" فيشت إىل العقاقت الدوائية  -المواد الفعالة
الن يتم تناولها عادة من قبل المريض
يغط التقرير العقاقت التكميلية أو التقليدية أو العالج
الطبيغ  ،كما أنه مقترص يف الغالب عىل األدوية ي
ي
ي
الن تؤخذ ذاتي ا ) ،أما األدوية يتطلب
حقن
ال
طريق
عن
أو
ا
موضعي
أو
التنفس
الجهاز
طريق
أو بمساعدة مقدم الرعاية للمريض (فموي ا أو عن
ي
ي
إعطاؤها شخص متخصص بالرعاية الصحية فتم استبعادها.
الن لها تطبيق عام يف االلتام بالدواء ،و كذلك الخدمات ذات الصلة بظروف معينة أ و أنواع معينة من
يتناول التقرير الخدمات الصيدالنية ي
الدواء أ و مرض بخصائص محددة ،و يشمل األدوية المستخدمة ضمن نطاق الرعاية الصحية  -للوقاية و العالج و الحد من المرض و مقاومته
و تخفيف أعراضه و كذلك يف الرعاية التلطيفية ،كما أن الوقاية كمصطلح يتضمن الوقاية األولية من األمراض و منع التفاقم أو االنتكاس و
الوقاية من المضاعفات.
و ُي ا
عرف "االلتام بالدواء" بأنه "المدى الذي يتطابق فيه سلوك المريض يف تناول الدواء و /أو تنفيذ تغيتات يف نمط الحياة مع التوصيات
6
المتفق عليها من مقدم الرعاية الصحية" و بذلك فإن االلتام بالدواء يتعلق باستخدام األدوية وفق ا لنظام محدد ،و الذي قد يكون:
خصان الرع اية الصحية  ،أو
 .1نظام موضوع أو موض به من قبل إ
ي
ا
إخصان الرعاية الصحية المعالج بما يتوافق مع توصيات الرعاية الصحية أو مصنع
يوض به بوضوح
 .2استخدام دواء بدون وصفة طبية
ي
ي
الدواء أو اإلرشادات العالجية المعتمدة صحي ا.
لم يتم تعريف "المسني" عىل وجه التحديد لغرض هذا التقرير ،و غالب ا ما يتم وصف أولئك الذين تزيد أعمارهم عن  65سنة بكبار السن ،و
الن تشت إىل "المسني" أو "كبار السن".
تغط هذه المراجعة المواد ي
ي
الن يمكن أن تعزى بشكل
تعن "الفعالية" تحقيق ( ) 1المستويات المطلوبة من االلتام بالدواء ) 2( ،النتائج الوقائية أو العالجية المرغوبة و ي
ي
معقول إىل تدخل أو برنامج معي  ،أو ( ) 3توليفة من ( ) 1و (.) 2
الن تتوفر بها أدلة
الن يتوفر لها وصف منشور و دليل عىل فعاليتها ،كما
يعط هذا التقرير األولوية للخدمات الصيدالنية
يغط الخدمات ي
ي
ي
التامجي الن تم تطبيقها و لم ا
تقيم فال يتم إعطاؤها أولوية كبتة.
و
التدخالت
أما
منشورة،
غت
لكنها
و
الفعالية
ر
ي
الن يمكن للهيئات و
حيثما أمكن يقوم التحليل بتحديد مكونات التدخالت و ر
الن قد تفرس نتائجها ،و سوف يرسد التقرير المعايت ي
التامج ي
/
التامج الفعالة
الن يتم تمويلها و أو التوي ج لها ،كما يتم دراسة القواسم المشتكة بي التدخالت أو ر
المنظمات استخدامها يف اختيار الخدمات ي
أو بي مكوناتها البارزة ،و ذلك للمساعدة يف هذا االختيار.

1.4المنهجية

يتكون ر
المرسوع من ثالث مراحل.
تضمنت المرحلة األوىل مراجعة للدراسات المنشورة باتباع الخطوات التالية:
 . aالبحث عن الدراسات باستخدام مجموعة من قواعد البيانات اإللكتونية المناسبة للدراسات المنشورة ،بما يف ذلك  PubMedو
 Medlineو  .Google Scholarقائمة مصطلحات البحث موجودة يف الملحق أ.
 .bالبحث بطريقة "كرة الثلج" و ذلك باستخدام قوائم المراجع داخل المنشورات المحددة.
الن اتخذتها المنظمات األعضاء يف FIP
بالتدابت
رسم  ،و ال سيما فيما يتعلق
 . cتحديد الدراسات ذات الصلة و المنشورة بشكل غت
ي
ي
لتعزيز االلتام ب الدواء.
 .dتحديد معايت االختيار للمقاالت ذات الصلة.
 . eاختيار المقاالت ذات الصلة.
 . fالتقييم و المراجعة الرسدية للمقاالت المختارة.
ركزت المرحلة األوىل عىل مقاالت مكتوبة باللغة اإلنجلتية.
التامج ذات الصلة
الن قدمها أعضاء  FIPبشأن التدخالت و ر
تضمنت المرحلة الثانية تجميعا دقيق ا لدراسات الحاالت و غتها من المعلومات ي
لتحسي االلتام بالدواء يف بلدانهم ،و تم طلب تلك الحاالت من خالل نموذج أعده مؤلفو هذا التقرير و وزعته  ، FIPكما هو مرفق يف الملحق
ب.
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ر
نهان يأخذ ياالعتبار ما ورد من تعليقات
تضمنت المرحلة الثالثة إعداد مرسوع تقرير لتقديمه إىل اللجنة التنفيذية ل  ، FIPو من ثم إعداد تقرير ي
و مالحظات.

1.5هيكلية هذا التقرير
يحتوي هذا التقرير عىل خمسة فصول  ،بما يف ذلك هذا الفصل.
يختت الفارق
الثان االلتام و عدم االلتام بالدواء من الجانب النظري و
العمىل  ،و يتوسع يف التعريف الوارد يف القسم  ، 1.3كما ر
يستطلع الفصل ي
ي
الن تحول د ون االلتام بالدواء و يؤكد بشدة عىل أهمية مشاركة المرض يف
الممت بي عدم االلتام المتعمد و غت المتعمد ،و يحدد العوائق ي
برامج الوقاية أو العالج  ،هذا باإلضافة إىل ما يرد فيه من تصنيف لاللتام بالدواء و استعراض القضايا المتعلقة بأمراض معينة و فئات من
األدوية ،و أيض ا تحديد طرق قياس االلتام بالدواء و آثاره ،مع إشارة خاصة إىل استخدام األدوية من قبل المسني.
الصح لتيست االلتام
الن تعتمد عىل المريض و النظام
ي
الن تؤثر عىل االلتام بالدواء ،و يصف االستاتيجيات ي
يركز الفصل الثالث عىل العوامل ي
عند المسني  ،كما يتحرى األدلة عىل دور الصيادلة يف رصد و دعم و تعزيز االلتام بالدواء ،سواء بصفتهم الفردية كمقدمي للرعاية الصحية
أو كأعضاء يف فرق متعددة التخصصات الطبية و الصحية.
التامج الصﯾدالنية لتعزﯾز االلتزام بالدواء من قبل المسنﯾن ،و ذلك باستخدام المعل ومات التﻲ ت وفرھ ا
أما الفصل الرابع فيصف التدخالت و ر
المنظمات األعضاء فﻲ  FIPﮐما ھو م وضح فﻲ الجزء الثالث من قسم المنهجية (انظر القسم .) 1.4
الثان  ،و يستعرض الطرق
يقوم الفصل الخامس بتوليف النتائج الواردة يف الفصلي الثالث و الرابع و يربطها بالمبادئ الواردة يف الفصل ي
الن تقيم التدخالت المصممة للتحسي و يناقش ف رص و قيود المنهجيات المتبعة ،ثم يلخص الطرق و الوسائل
المستخدمة يف الدراسات ي
الن لها فرصة نجاح عالية إلدارة مشكلة عدم االلتام بالدواء.
ي
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االلتام و عدم ر
ر
االلتام بالدواء
.2
2.1سياق استخدام األدوية عند كبار السن
 2.1.1لمحة عامة
يعتمد تطوير التدخالت لتحسي االلتام بالدواء عىل فهم ما يحفز الناس عىل االلتام بنظام العالج الموض به و معرفة أسباب عدم االلتام.
الن تجري ما بي تحديد الحاجة إىل العالج و تناول الدواء ،واصفا
يتناول هذا الفصل هذه العناض األساسية ،و يدرس القرارات و األحداث ي
الن تؤثر عىل اإللتام
كيف لهذه القرارات و األحداث أن تؤثر عىل االلتام بالدواء ،كما يستعرض خصائص المرض المسني و يحدد تلك ي
بالدواء و أي منها قابلة للتعديل.
 2.1.2تسلسل المواقف و األحداث
عند دراسة فرص تعزيز االلتام بالدواء فإنه من المفيد التمعن يف تسلسل المواقف  ،و األحداث و الذي يبدأ مع وجود مشكلة صحية للفرد و
صح محدد .المشاركون يف التسلسل هم:
ينته باستخدام ذلك الفرد لدواء موصوف أو موض به وفق نظام
ي
ي
• الشخص الذي يستخدم أو قد يستخدم الدواء ،و المشار إليه يف هذا التقرير باسم "المريض"؛
• مقدم الرعاية للمريض (إذا كان هن اك مقدم رعاية) ،و الذي من الممكن أن يكون الزوج أو الزوجة أو أحد أفراد األشة أو شخصا
الصح  ،و غالب ا ما يكون ممرض ا؛
آخر ،أو أخصائي ا يف المجال
ي
ً
• مقدم الرعاية الصحية المسؤول عن اإلدارة الرسيرية لصحة للمريض – و عادة ما يكون طبيب ا ممارس ا ،و أحيان ا ممرضة أو أحد
مقدم الرعاية الصحية ؛
الطن  ،أ و فريق ا من
العاملي يف القطاع
ي
ي
الصح أو ر ي
• واحد أو ر
ختتهم يف إدارة الدواء.
بسبب
حوري
م
دور
لديهم
الذين
و
،
الصيادلة
أكت من
ر
يمكن وصف هذا التسلسل يف ستة مراحل تكون متتالية يف العادة ،لكنها قد تتداخل.
تتكون المرحلة األوىل من التشخيص و صياغة خطة العالج و وصف الدواء ،حيث يتم تشخيص الفرد عىل أنه مصاب بمرض أو متالزمة أو
الن قد تحتوي
إصابة ،أو أنه قد يستفيد من التدخل
ي
الوقان  ،و عىل أساس ذلك التشخيص و ما يفضله المريض يتم صياغة خطة العالج و ي
.
عىل أدوية أو قد تخلو منها ،فإن ك ان المريض بحاجة إىل دواء فعندئذ يتم اختيار دواء مناسب و وصفه عادة ما يكون قرار التشخيص و العالج
الصيدىل  ،عىل الرغم من أنه يف بعض المناطق يمكن للصيادلة المعتمدبن و
من اختصاص الطبيب الممارس أو مقدم الرعاية الصحية غت
ي
المؤهلي من ذوي الكفاءة أن يقوموا أيض ا بوصف و /أو تعديل األدوية الموصوفة ضمن العالج .عموم ا ،فإن القرارات حول العالج مع المريض
يف نموذج الرعاية الصحية المعاضة تتم تشاركي ا.
تتضمن المرحلة الثانية قرارا بالترصف (أو عدم الترصف) بشأن التشخيص و العالج الموصوف .يقع هذا القرار عىل عاتق المريض  ،و لكن
الن قد تؤثر عىل قرار الترصف ،و تشمل
يجوز تفويض تحمل مسؤوليته إىل مقدم الرعاية (إذا كان موجودا) ،كما أن هناك العديد من العوامل ي
ر
شء
رغب ة أو تفضيل المريض (و /أو مقدم الرعاية) و قناعاته  ،باإلضافة إىل مدى تفاعله مع المشكلة الصحية فكري ا و عاطفي ا والحافز لفعل ي
حيال ذلك .الذاكرة (مثل تذكر ضف الوصفة الطبية) تعد من العوامل المهمة األخرى  ،و كذلك سهولة الحصول عىل العالج و تكلفة الدواء
ه أن المريض (أو القائم بالرعاية) قد يقرر الترصف  -أي ضف الوصفة الطبية  -أو اتخاذ قرار
و قدرة المريض عىل تحمل تكاليفه  ،و النتيجة ي
بعدم الترصف ،أو إهمال الموضوع.
ه تزويد الدواء و توزيعه ،حيث يعتمد التويد عىل تصنيع و /أو استتاد األدوية ،أما التوزي ع فيمكن أن يتم من قبل المصنعي
المرحلة الثالثة ي
أو المستوردين أو مستودعات األدوية ،حيث يقوم الموزع بتخزين األدوية و إيصالها فعلي ا إىل من يرصفها ،و الذي عادة ما يكون صيدلي ا.
يأن ضف الدواء ف المرحلة الرابعة ،و قد تكون هذه ه الفرصة األوىل ف التسلسل لتعامل الصيدىل مع المريض .ر
الصيدىل عىل تخزين
يرسف
ي
ي
ي
ي
ي
ي
تعتت عملية ضف الدواء
الكميات الرصورية من األدوية يف الصيدلية ،و يقرأ الوصفة الطبية ثم يتناول الدواء المحدد و يرصفه للمريض ،حيث ر
المهن للرعاية الصحية ،و سوف يتم تناولها يف القسم  2.2الحق ا.
خدمة ذات أهمية بالغة يف الجانب
ي
ه البدء ،حيث يبدأ المريض (ربما تحت رإشاف مقدم الرعاية) بتناول الدواء الجديد ،و يكون التوقع هنا هو أن يتم
المرحلة الخامسة ي
.
تعتت مرحلة البدء
الموصوف
النظام
باتباع
المريض
ام
الت
عىل
تؤثر
قد
عدة
عوامل
هناك
لكن
و
صحيح،
بشكل
الخطوة
االيستمرار بعد هذه
ر
:
أنه يسبب له تأثتات جانبية) ،فقد
أساسية و ربما مؤثرة فإذا شعر المريض منذ البداية بالضيق من الدواء (ألن تناوله صعب أو مزعج أو ً
يرفض مواصلة تناوله  ،كما قد تنعكس توقعات المرض عىل سلوكهم يف تناول الدواء من خالل اإلسقاط بدّل من التجربة ،فقد يأخذ المريض
جرعة أقل من الموض بها من أجل تقييم تأثت الدواء أو الكشف عن اآلثار الجانبية ،أو قد ي أخذ جرعة أعىل سعي ا للحصول عىل تأثت أشع أو
أقوى ،و كالهما من أشكال عدم االلتام.
ه المثابرة ،حيث يستمر المريض يف تناول الدواء مع أو بدون اتباع الجرعة الموصوفة و موعد تناولها و عدد مراتها،
أما المرحلة السادسة ف ي
.
الن
العوامل
من
العديد
هناك
الطعام)
تناول
بعد
أو
مع
أو
قبل
(مثل
األخرى
اإلرشادات
و
بها
الدواء
تناول
ار
ر
استم
الالزم
باإلضافة إىل المدة
ي
تؤثر عىل المثابرة ،بما يف ذلك تفاعل المريض مع مرحلة البدء و وجود حافز عند المريض و /أو مقدم الرعاية ،و كذلك عوامل الذاكرة و سهولة
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الجرعة و سهولة تناول الدواء و توافر الدواء باستمرار ،باإلضافة إىل وجود تغت يف المنتج  -بما يف ذلك المظهر و التعبئة و التغليف – و أدوات
التذكت بتناول الدواء و الجرعات.
الن تنفذ بها الخطوات يف المرحلة
تعتت هذه المراحل الست ة متسلسلة بالمعن
من حيث المبدأ ،ر
الزمن  ،و لكنها يف الواقع متداخلة ،فالكيفية ي
ي
الواحدة تؤثر حتم ا عىل ما يحدث يف المراحل الالحقة .عىل سبيل المثال  ،يمكن أن تؤثر جودة التواصل بي مقدم الرعاية الصحية و المريض
مرحلن البدء و الثبات.
حول التشخيص و الوصفة الطبية عىل قرار الترصف و البدء و المثابرة ،كما يمكن للذاكرة أن تؤثر عىل قرار الترصف و
ي
تتضمن المراحل الست ة اآلثار التالية:
فه عملية معقدة من المنظور الشامل ،و للصيدل ة دور
التفاعالت،
و
اءات
ر
اإلج
و
ات
ر
ا
ر
الق
من
العديد
األدوية
• يتطلب استخدام
ي
محوري يف هذا التسلسل.
الصح  ،يشمل هذا التفاعل عىل أقل تقدير المريض (م ع أو بدون
• هناك درجة عالية من التفاعل بي مختلف عناض النظام
ي
مقدم الرعاية) و من يقوم بالتشخيص و وضع مخطط العالج و وصف الدواء ،و كذلك الجهات المصنعة و الموردة للدواء و
الن مع أنها تسبق التسلسل المبي
الموزعة له  ،و ال
ي
صيدىل .كما أنها تشتمل عىل آليات تنظيمية و مراقبة الجودة و التمويل ،و ي
سابق ا و لكنها تحدد مسار العديد من العمليات يف التسلسل .يتطلب االستخدام الفعال لألدوية – و خاصة االستخدام المستمر
لها يف الحاالت المزمنة  -تفاعالت بي عناض ليس بينها رابط قوي بالرصورة يف معظم النظم الصحية و تفتقر إىل طرق التواصل
الطبيعية.
• حيثما كانت هنالك حاجة مستمرة إىل دواء ،كما يحدث عادة يف حالة المرض الذين يعانون من حاالت مزمنة ،سوف تتكرر
سوف تركز المرحلة األوىل عىل المراقبة و إعادة التقييم
المراحل يف كل مرة يتم فيها إصدار وصفة طبية متكررة  ،و يف هذه الحالة ا
ً
األوىل  ،و غالب ا ما يتم إغفال مرحلة البدء (الخامسة) إّل إذا تم تغيت نظام الدواء أو خصائصه الفتيائية ،و
بدّل م ن التشخيص
ي
ُ ِّ
صن ع بتغيت التغليف أو مظهر الدواء أو لونه أو أي من ممتات ه.
هذا ما قد ي حدث إذا تغت االسم التجاري للدواء أو قام الم
• إن العديد من العمليات المندمجة تحت كل مرحلة من المحتمل أن تكون قابلة للتعديل  ،و هذا يخلق العديد من الفرص لتحسي
االلتام ،ف كما ذكر أعاله ،فإن للصيدلة دور محوري يف التسلسل  ،لذلك فإن التدخالت الصيدالنية لتحسي االلتام بالدواء لديها
أكت إمكانات النجاح.
ر
أكت األثر عىل
لها
سيكون
متعددة
أوجه
ذات
تدخالت
أو
متعددة
تدخالت
اتباع
أن
المرجح
من
فإنه
التسلسل،
لتعقيد
ا
نظر
•
ر
االلتام بالدواء.

 2.1.3خصائص المرض المسني
خالل النصف األول من القرن ر
العرسين ،كان االرتفاع يف متوسط العمر المتوقع يعزى بشكل رئيس إىل النقص يف الوفيات بي الرضع و األطفال،
و لكن منذ عام  ، 1960فإن الزيادة يف طول العمر كان سببه ا و بشكل متايد انخفاض معدل الوفيات بي األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن
بالتاىل زيادة انتشار أمراض الشيخوخة و تقلص أداء أعضاء الجسم
 60عام ا ،فأدى ذلك إىل تزايد عدد كبار السن يف معظم البلدان المتقدمة ،و
ي
و وظائفه 1،مما يولد دورة دائمة من فقدان الوظائف الجسدية و المرض و العجز ،و مع استمرار هذه الدورة تتاكم العديد من اإلعتالالت
بالتاىل  ،فإن تعدد األدوية غالب ا ما يؤدي إىل تفاقم
الن ال تخلو من التفاعالت فيما بينها ،و
ي
الصحية  ،مما يؤدي إىل استخدام العديد من األدوية ي
الوظيق للجسم مما يزيد الصورة تعقيدا.
هذه الدورة  ،كما أن اختالل التأثتات الدوائية يسبب تراجع األداء
ي
ر
اك (مما يؤدي إىل تدهور
ه ضعف الحواس (تراجع
ي
حاسن السمع والبرص) و الضعف اإلدر ي
ي
يعان كبار السن من مشاكل صحية ،أكتها شيوع ا ي
التنفس
الجهاز
و
الدموية
األوعية
و
القلب
اض
ر
أم
أن
كما
،
التوازن
و
الحرك
التنسيق
اختالل
و
العظام
و
العضالت
ضعف
و
االرتباك)
و
الذاكرة
ي
ي
التدريح.
الهيكىل ترسع من فقدان الجسم لقدراته الوظيفة ،و بالمقابل تزداد تعقيدا بسبب فقدان الوظيفة
العضىل
العصن و
و
ر ي
ي
ي
ري
غالب ا ما تؤدي اإلعاقة إىل استخدام ً غت منتظم أو خاط لألدوية ،أو إىل عدم االلتام بها ،و تتاوح مظاهرها المحددة من اتخاذ القرار غت
المالئم حول استخدام األدوية وصوّل إىل النسيان ،و فقدان القدرة عىل التحكم اليدوي عند التعامل مع األقراص و الكبسوالت و أغلفتهم.
الفعىل للشخص يعكس التفاعل بي ظاهرتي مختلفتي )i ( :مستوى القدرة الوظيفية للفرد ،و (  ) iiخصائص
و مع ذلك ،فإن مدى العجز
ي
بيئة الفرد 2.باإلمكان إجراء تعديالت عىل البيئة ،و هذه التعديالت بدورها لديها القدرة عىل تحسي االلتام بالدواء ،و يف هذا السياق فإن
"البيئة" ال تشمل فقط المكان الذي يعيش فيه الشخص ،بل أيض ا األشياء الموجودة يف ذلك المكان ،و القدرة عىل الوصول إىل الخدمات
الصحية مثل الصيدلي ة ،و أيض ا الدعم المقدم من قبل اآلخرين.
من السمات الهامة لتاجع اإلدراك هو أن التدهور يف كثت من األحيان ال يمكن مالحظته حن يصبح متقدم ا جدا ،و غالب ا ما يلزم أن يكون هناك
اختبار محدد للكشف عن عالمات ضعف القدرات اإلدراكية و الخرف يف المراحل المبكرة ،و أحيان ا حن يف المراحل المتوسطة ،و قد ال
بالتاىل قد يفشلون يف تلبية احتياجات المريض.
يكتشف مقدمو الرعاية الصحية مدى اإلعاقة إذا كانت لقاءاتهم قصتة نسبي ا مع المرض  ،و
ي
مقدم الرعاية الصحية أن يتلقوا تدريب ا خاص ا يف التعامل مع المرض المسني الذين يعانون من
ينبغ عىل
ي
و فيما يتعلق بااللتام بالدواء  ،ف ي
11
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ينبغ أن ينطبق عىل الصيادلة يف عملهم يف ضف األدوية و تقديم
تراجع يف القدرة اإلدراكية و مشاكل الجهاز
العصن  ،و من الواضح أن هذا ي
ري
االستشارة للمريض و متابعة حالتهم.
ر
 2.1.4عدم اإللتام "المتعمد" و "غت المتعمد" و التشارك ف اتخاذ القرار ف الرعاية الصحية
كما هو مذكور يف الفصل األول ،يعرف االلتام بالدواء بأنه "مدى توافق سلوك المريض يف تناول الدواء و /أو تغيت نمط الحياة مع التوصيات
المتفق عليها مع مقدم الرعاية الصحية" 3.و بغض النظر عما إذا كان متعمدا أو غت متعمد ،فإن عدم التام المريض قد يؤدي به إىل إهمال
الدواء تمام ا أو تناوله بشكل مختلف عن التعليمات المحددة فيما يتعلق بالجرعة أو توقيتها أ و عدد مراتها و /أو مدة العالج ،كما قد يؤثر عىل
واحد أو ر
أكت من األدوية يف خطة العالج.
يحدث عدم االلتام بالدواء "غت المتعمد" عندما ال يلتم المريض بنظام العالج ألسباب خارجة عن إرادته ،أي أن المريض ال يتبع التوصيات
المتفق عليها و لكنه لم يتخذ قرارا واعي ا برفض هذه التوصيات 4 ،و ذلك قد يعود ألسباب خارجية (لعدم توفر الدواء عىل سبيل المثال) ،أو
ذاتية (مثل أن يكون بسبب ضعف الذاكرة) ،أو مجموعة من العوامل أو األسباب الخارجية و الذاتية (مثل أن يكون تغليف الدواء مربك ا
للمريض ذو القدرة اإلدراكية المحدودة  ،أو أن تكون الطباعة غت واضح ة للمريض ضعيف النظر ،أو صعوبة التعامل مع تغليف الدواء للمريض
يعان من محدودية التحكم اليدوي ).
الذي
ي
واع بعدم اتباع توصيات مقدم الرعاية الصحية ،و التعريف المناسب له هو
أما عدم االلتام بالدواء "المتعمد" فينطوي عىل قرار متعمد أو ٍ
4.
تخط أخذ الجرعة أو التغيت يف نظام العالج)"
أو
تناوله
عن
(بالتوقف
بالتخىل عن العالج الموصوف
"قرار مطبق من جانب المرض
ي
ي
و من الجدير بالذكر أن عدم االلتام المتعمد ا
.
إذا كان المريض يرغب يف
ر
يعت عن رغبة من جانب المريض يف عدم تناول الدواء كما هو مقرر ً
الحرف مثاّل عىل عدم االلتام غت
بالمعن
يكون
فهذا
عليه،
الحصول
صعوبة
أو
مكانية
إ
لعدم
االلتام بالدواء لكنه غت قادر عىل فعل ذلك
ي
المتعمد ،و لكن من الناحية األخرى ،فإن اتخاذ المريض لقرار عدم ضف الوصفة الطبية يمكن أن يطلق عليه بحد ذاته اسم عدم التام
متعمد.
كما أن هناك فكرة ر
أكت تعقيدا تم تضمينها يف "إطار مخاوف الرصورة" اقتحها هورن وزمالؤه 5،حيث يناقشون بأن المريض يوازن بي "التقدير
التجميغ
الذان ل لحاجة الشخصية للعالج (معتقدات الرصورة) مقابل المخاوف بشأن النتائج السلبية المحتملة" .يف التحليل التلوي أو
ي
ي
( )meta-analysisل  94دراسة ،تم التوصل إىل أن "زيادة االلتام بالدواء كانت مرتبطة بقناعة أقوى ب رصورة العالج"  ،حيث كانت احتمالية
وجود قناعة عالية عند المرض الملتمي بالعالج أنهم بحاجة إليه أعىل بنسبة تقارب ال  %75من المرض غت الملتمي بالعالج  ،وكان
للمرض الملتمي نصف احتمالية المرض غت الملتمي من حيث وجود مخاوف لديهم بشأن عالجهم) .كما أظهر التحليل أيض ا أن تلك
النتائج كانت مستقلة عن البلد الذي أجريت فيه كل دراسة و عن الطريقة المستخدمة يف قياس االلتام بالدواء.
مقدم الرعاية الصحية
يوفر "إطار مخاوف الرصورة" وسيلة لصنع القرار المشتك يف الرعاية الصحية .تقليدي ا ،كانت العالقة بي المرض و
ي
– و خاصة األطباء – عالقة أبوية ،حيث يضع مقدمو الرعاية الصحية الخطة العالجية و يطبقون قيمهم يف اتخاذ القرارات العالجية .و مع
ذلك فقد طالب المرض خالل العقدين الماضيي بعالقة ر
أكت تبادلية ،حيث "يتم التفاوض عىل الخطة العالجية و معرفة ما عند المريض
6
بن مفهوم المشاركة
من قيم و قناعات بحيث يقوم مقدم الرعاية الصحية بد ور استشاري فيما يتعلق بأ هداف المريض و قراراته" ،و قد تم ت ي
يف اتخاذ القرار بحماس فﻲ أمريكا الشمالية و العديد من الد ول األ وروبية  7،و هذا المفهوم المتعلق ب الد ور االستشاري ينسجم مع روح
الممارسة يف صيدلية المجتمع  ،و من الواضح أن تطبيقه مع المرض المسني الذين يعانون من ضعف يف القدرات االدراكية محدد بعض
ر
السء ،و مع ذلك ،فإن مشاركة المرض الواعي يف اتخاذ القرار من المرجح أن يعزز استقالليتهم و فعاليتهم الذاتية ،أي تحسي دافعيتهم و
ي
قدرتهم عىل تقييم بيئتهم و التحكم بها و اتخاذ القرارات المناسبة المتعلقة برفاههم و تنفيذها .قد ال تشمل المشاركة يف صنع القرارالمريض
فحسب ،بل أيض ا مقدم الرعاية للمريض.
ر
 2.1.5االلتام بالدواء ف حاالت مرضية محددة
ً
مستوى
تختلف أهمية االلتام بالدواء حسب األدوية المختلفة و الحالة المرضية ،و تحدد العديد من الدراسات التجريبية (و ليس جميعها)
ً
مقبوّل من االلتام بالدواء ،مثل أخذ األدوية الصحيحة بشكل صحيح ف ر
8.
أكت من  ٪80من الجرعات
ي
فسيولوج حاسم ،فقد يؤدي فقدان جرعة واحدة إىل زيادة خطر حدوث مشكلة حادة أو
قان أو
ر ي
الن لها تأثت و ي
و مع ذلك  ،فبالنسبة لألدوية ي
.
الضائعة و فشل العالج الناتج عن ذلك تعد األدوية
تفاقم حالة المريض ،كما أن فقدان جرعة واحدة قد يؤدي إىل سلسلة من الجرعات
ً
الن تؤخد عن طريق االستنشاق لعالج الربو و مرض االنسداد الرئوي المزمن مثاّل مهم ا يف هذا الصدد ،فااللتام الصارم بالعالج
التنفسية ي
أساش لفعالية هذه األدوية ،و االلتام هنا ال يشت فقط إىل الجرعة الصحيحة و عدد مرات تناولها ،و لكن أيضا إىل تقنية
أمر
الموض به
ي
9.
االستنشاق الصحيحة باستمرار
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يف حاالت أخرى فإنه من غت المحتمل أن يكون فقدان جرعة واحدة مصدر قلق مهم ،و مع ذلك فقد يصبح المرض الملتمون بالعالج بدقة
الصيدىل أو من
قلقي عندما يدركون أنهم قد فاتهم تناول جرعة ،و قد يكون من المفيد أن يتمكن هؤالء المرض من طلب المشورة من
ي
الطبيب  ،بحيث يمكن استغالل مثل هذه اللق اءات لتعزيز أهمية االلتام بالدواء.

2.2مهام و مسؤوليات الصيدلية
مقدم الرعاية الصحية
يف معظم البلدان ،تعمل صيدلية المجتمع يف سياق تجارة التجزئة ،ب حيث تكون منفصلة مادي ا و تنظيمي ا و مالي ا عن
ي
المرخصي لوصف األدوية .الغالبية العظم ممن يصفون الدواء هم من األطباء الممارسي؛ أما اآلخرون فهم الممرضات و الصيادلة و إخصائيو
لمقدم الرعاية الصحية وصفها من خالل نطاق ممارستهم المهنية ،و غالب ا ما ُيطلب من
الن يرصح
ي
فحص النظر ،و يتم تحديد نطاق األدوية ي
مقدم رعاية صحية
توفر
يندر
حيث
لذلك،
خيص
الت
منحهم
يتم
و
للعالج،
الواصف
دور
توىل
الممرضات يف المناطق الريفية و النائية ي
ي
آخرين.
الصيدالن 10أو مجموعات من صيادلة
واصق األدوية عىل تعاون الطبيب و
اشتملت التجارب المعشاة ( ) randomized trialsعن الصيادلة
ي
ي
المجتمع و التمريض 11 ،و تابعت تلك الدراسات قياسات ضغط الدم لدى المرض الم صابي بارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري الذين
أكت يف
الن قامت بالتدخل التدخل من خالل
صيدىل واصف للعالج انخفاضات ر
ي
لديهم ارتفاع يف ضغط الدم  ،حيث أظهرت المجموعات ي
الصيدىل بوصف الدواء يتطلب تراخيص خاصة.
قيام
ضغط الدم من المجموعات ال ضابطة أو المرجعية ،علم ا أن
ي
و عىل الرغم من ترخيصهم لوصف بعض األدوية يف بعض المواقع  ،فإن الدور الرئيس للصيادلة يف التسلسل الوارد يف القسم  2.1.2هو تحضت
و ضف األدوية الموصوفة  ،ف إدارة عملية تحضت و ضف األدوية لديها بحد ذاتها العديد من المكونات كما هو مذكور أدناه ،و مفصل ر
أكت يف
الفصل .3
• التأكد من توافر الصيدلية عىل األدوية المطلوبة أو الوصول إليها و تخزينها بشكل صحيح و أن تكون ضمن تواري خ الصالحية،
باإلضافة إىل مطابقتها ر
لرسوط تسجيل الدواء.
• استقبال الوصفة الطبية ،و ذلك بتسلمها باليد (عادة بواسطة المريض أو مقدم الرعاية) أو إلكتوني ا.
• تفست الوصفة الطبية فيما يتعلق باسم الدواء و تركيبته و عياراته أو تركته  ،باإلضافة إىل معرفة الكمية الواجب ضفها و توصيات
الواصف من حيث الجرعة و عدد المرات و أي ة تعليمات لتناول الدواء.
• التحقق من أن هذه المعايت تتفق مع الدواء.
الحاىل ل لمريض الحديث ،فيما يتعلق بالجرعة و اسم
الصيدىل عن العالج
•  5التحقق من أن الوصفة الطبية تتوافق مع ما يعرفه
ي
ي
الصيدالن.
الدواء و تركيبته و شكله
ي
الن يأخذها المريض.
• التحقق من التفاعالت مع األدوية األخرى ي

•
•
•

الن يأخذها المريض.
تجهت عبوة الدواء أو إعادة تعبئتها بشكل يساعد المريض عىل تناوله مع األدوية األخرى ي
الن يجب التحذير
و
المهمة
(خاصة
الشائعة
التوضيح للمريض و /أو مقدم الرعاية استطبابات الدواء و تأثته و اآلثار الجانبية
ي
منها ) ،و التتيبات الخاصة بالحصول عىل كميات إضافية قبل استهالك الكمية المرصوفة بالكامل.
اإلجابة عىل أي أسئلة من المريض و /أو مقدم الرعاية.

ر
المباش مع المريض و /أو مقدم الرعاية ،و بذلك يمكن تقييم
الصيدىل فرصة للتواصل
بالتاىل  ،فيما يتعلق بتحضت و ضف الدواء فإن لدى
و
ي
ي
احتياجات و رغبات المريض و توفت التعليم له يف الوقت المناسب؛ و قد ثبت أن هذا يعزز االلتام بالدواء (انظر القسم  .) 3.4إن صفات و
ه محددات هامة لما يتم ضفه فعي ا ،فهل سيحدث تشويش لدى المريض بسبب استبدال الدواء بإسم جديد
خصائص المريض و رغباته ي
يعان المريض
هل
ت؟
الكبسوال
م
أ
اص
ر
ألق
ا
لتناول
تفضيل
المريض
لدى
هل
تناوله؟
له
سبق
الذي
الدواء
مظهر
من نفس النوع أو تغيت يف
ي
يستلزم طباعة الملصق بخط كبت؟ هل يعان المريض من ضعف ا
معي مم ا يسبب صعوبة يف فتح العبوة؟ ردا عىل هذه
من ضعف النظر مما
ي
الصيدىل قادرا عىل االختيار
الصيدالن أو ال يمتلك المرونة يف اختيار المنتج الذي سيتم ضفه ،ف عىل سبيل المثال قد يكون
األسئلة ،قد يمتلك
ي
ي
بي األدوية الجنيسة  ،و أيض ا بي المستحرصات المختلفة يف عبواتها.
الصيدىل و المريض (أو مقدم الرعاية) يف وقت ضف
إذا ،يتم تعزيز االلتام بالدواء عن طريق التواصل الفعال بي الواصف و المريض و بي
ي
12
الصح يمكنهم
المجال
ف
العاملي
أن
و
بالدواء،
ام
االلت
الدواء ،و من المثبت أن العالقة الضعيفة بي الواصف و المريض تؤثر سلب ا عىل
ي
ي
إيجان عىل درجة االلتام 13.و عادة ما يختلف التواصل من حيث الدرجة و المحتوى إذا كان المريض يتناول الدواء للمرة األوىل
التأثت بشكل
ري
الصيدىل ال يستطيع يف كثت من األحيان الوصول حن إىل المعلومات الرسيرية
مع لو كانت الوصفة الطبية مكررة ،و مع ذلك ،فمن المالحظ أن
ي
األساسية المتعلقة بالمريض صاحب الوصف ة الطبية ،مثل التشخيص و األمراض أو المشاكل الصحية األخرى  ،و قد ال يكون لديه معلومات
13
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الصيدىل و الواصف ال يتواصالن
عن األدوية األخرى الموصوفة لذلك المريض ما لم يتم ضفها يف نفس الصيدلية  ،و من الجدير بالذكر أيض ا أن
ي
للصيدىل.
روتين إال من خالل الوصفة المكتوبة .كل هذه العوامل تحد من نطاق الدور االستشاري
بشكل
ي
ي
توفر السجالت الصحية الشاملة (أو السجالت الصحية اإللكتونية) و السجالت الصيدالنية آلية لتحسي االلتام بالدواء و تعزيز سالمة
الدواء من خالل منح الصيادلة إمكانية الوصول الشامل إىل معلومات األدوية الخاصة بالمرض ،حيث كان لفرنسا ريادة تطويرها يف عام 2007
الصيدالن " ،) DP( " Dossier Pharmaceutiqueو الذي يدرج
القانون إلنشاء الملف
الفرنس األساس
عندما وفر قانون الصحة العامة
ي
ي
ي
الن تم ضفها للمريض يف أي ة صيدلية مجتمع فرنسية خالل األربعة أشهر السابقة ،بما يف ذلك األدوية بدون وصفة ،و يجب
جميع األدوية ي
عىل كل صيدلية تقديم هذه الخدمة ،علم ا أن انشاء  DPيتم فقط بموافقة المريض  ،كما يمكن للمرض التاجع عن تلك الموافقة يف أي وقت.
يتم جمع البيانات يف موقع ضف الدواء و تخزينها يف ستفر (خادم) آمن و مركزي ،و يحق فقط للصيادلة و من يسمح لهم القانون ضف
الدواء أن يصلوا إىل البيانات ،و بحلول أيار (مايو)  2014قامت  22،297صيدلية مجتمع فرنسية  -أي ما يقرب من  ٪99من جميع صيدليات
14 .
صيدالن
حواىل  32مليون سجل
المجتمع يف فرنسا – بتشغيل نظام  DPحيث تم إنشاء
ي
ي

2.3مقاييس ر
االلتام بالدواء
من المهم تقدير مدى االلتام بالدواء ،و الفشل يف معرفة ما إذا كان المريض ملتم ا بنظام العالج أم ال و ألي درجة يصل ذلك االلتام قد يؤدي
بالتاىل يقوم من يصفون الدواء بإجراء تغيتات غت ضورية ،بما يف ذلك الزيادات
إىل افتاض أن الدواء الفعال ( يف الحقيقة ) هو غت فعال ،و
ي
15 .
الن يحتمل أن تكون خطرة يف مستوى الجرعات أو مرات تناول الجرعات
ي
مباش أو غت ر
من حيث المبدأ ،يمكن قياس االلتام بالدواء أو مراقبته إما بشكل ر
مباش.
ر
(ف العادة الدم أو البول أو اللعاب) ،و هذه الطرق
تتضمن الطرق المباشة قياس مستويات الدواء أو المستقلب يف األنسجة أو سوائل الجسم ي
عمىل  ،كما أنها تتطلب أخذ عينات و قد تكون مكلفة ،و
الن يمكن قياسها بشكل ي
مضمونة و لكنها تصلح فقط لتلك األدوية أو المستقلبات ي
15 .
توفر معلومات محدودة حول نمط االلتام بالدواء  ،و الذي عادة ما يعكس االستخدام الحديث فقط للدواء
ر
يىل:
تتضمن الطرق غت المباشة ما ي
ر
• استخدام قواعد بيانات الوصفات الطبية لحساب المؤشات المختلفة عىل أساس الفتات الزمنية بي إعادة ضف الوصفات ،و
15 .
ر
المؤشات
قد تم تحديد العديد من هذه
• استخدام أجهزة تغليف الكتونية لألدوية ،تكون مصممة لرصد االلتام بتناول الد واء و تذكت المرض بأخذ الجرعة التالية ،وتناقش
كذلك يف القسم .3.7
• "تعداد الحبوب"  ،و تشمل عمليات تفتيش أو مراجعة دورية لعبوات األدوية للتأكد من أعداد األقراص أو الكبسوالت المأخوذة و
الن يفتض أنها قد استهلكت.
ي
الن يتم تجميعها من خالل المقابالت الشخصية أ و اليوميات أو االستبيانات أو
و
الرعاية،
مقدم
تقارير
أو
،
للمرض
الذاتية
لتقارير
•
ي
ي
12 .
مقدم الرعاية توقعات أ و مالحظات مختلفة حول مدى االلتام بالدواء
و
للمرض
يكون
قد
و
،
نت
اإلنت
عت
ر
ي
معظم أساليب قياس االلتام بالدواء ه ر
أكت مالءمة للدراسات البحثية أو التقييمية منها من المراقبة الروتينية و تعزيز االلتام .يستخدم
ي
ر
المؤشات ،و ال يوجد هناك منهج موحد لقياس االلتام بالدواء ،و كنتيجة لذلك ،فإنه غالب ا ما
الباحثون مجموعة متنوعة من األساليب و
يكون من المستحيل مقارنة نتائج الدراسات المختلفة و توليف نتائجها يف المراجعات المنهجية ( ، )systematic reviewsكما أن التحليالت
8.
التجميعية تكون غت مجدية
الصيدىل  ،فعندما
و مع ذلك ،يمكن يف كثت من األحيان الحصول عىل معلومات عم لية عن نمط التام المريض بالدواء من قبل الواصف أو
ي
الصيدالن  ،يمكن أن يؤدي تسلسل األسئلة المدروس بعناية إىل نقاش مفيد يكشف عن
يكون لدى المريض عالقة جيدة مع الواصف و /أو
ي
16 .
ثغرات يف االلتام بالدواء و يساعد بشكل كبت يف تحديد مشاكل المتعلقة بالدواء القابلة للحل
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 . 3خيارات لتعزيز ر
االلتام بالدواء
3.1مقدمة
التاىل:
تم استخدام مجموعة واسعة من األساليب لتعزيز االلتام بالدواء ،و يمكن تجميع الطرق الرئيسية عىل النحو ي
 .1السياسات و ر
الن وضعت بهدف ضمان توفر األدوية الرصورية للناس ب جودة عالية ،مع الدعم
الترسيعات عىل مستوى النظام
ي
الصح و ي
المناسب لتناولها و االلتام بها.
 .2تعليم و تدريب المتخصصي يف الرعاية الصحية  ،و ال سيما أولئك المسؤولي عن وصف األدوية و ضفها و متابعة المرض الذين لديهم
احتياج مستمر للدواء.
مقدم الرعاية لهم عن الفكرة من طريقة عالجهم و األمور المتعلقة بالدواء و أنظمة العالج .يحدث
و
للمرض
التثقيف
 .3تقديم المشورة و
ي
هذا عادة يف وقت ضف األدوية  ،خاصة األدوية الجديدة ،و يمكن أن يحدث أيض ا عند ضف وصفة الدواء المتكرر.
 .4المتابعة بعد ضف الدواء للمرة األوىل  ،و ذلك إما عن طريق المقابلة وجه ا لوجه أو عن طريق الهاتف ،أو عن طريق فحص األدوات
المساعدة يف تناول الجرعة  ،و هذا يعزز االلتام بالدواء و يوفر فرصة لالستفسار عن المشكالت المتعلقة بالدواء.
 .5التخفيف من عبء االلتام بالدواء  ،سواء خالل جلسات مراجعة العالج أو يف مرحلة المتابعة و النقاش مع المريض ،و قد ينطوي ذلك
الن ال تحتاج إىل وصفة طبية) ،أ و تغيت جداول الجرعة،
عىل "إيقاف وصف دواء" للحد من تعدد األدوية (األدوية المتعددة  -الموصوفة أو ي
الصيدالن لتسهيل استخدام الدواء ،و إدارة المشكالت المتعلقة ب ه.
أ و تغيت التكيبة أو الشكل
ي
 .6العبوات و األدوات المساعدة يف تناول الدواء ،و كالهما يجعل أخذ الدواء أسهل و يعمل كأداة تذكت مما يسهل االلتام بالدواء ،كما يمكنهم
الصح يف مراقبة استخدام المرض للدواء.
أيض ا مساعدة ال عاملي يف المجال
ي
 .7أنظمة لتسهيل تكرار الوصفات و التود بالدواء لالستخدام المستمر.
و قد تم استخدام واحدة أو ر
أكت من هذه األساليب لتعزيز االلتام بالدواء.

3.2المبادرات عىل مستوى النظام الصج
الصح  ،و إجراء مراجعة تفصيلية لمبادرات
الن تشكل النظام
ي
يف جميع البلدان تقريب ا ،تشكل الصيدلة جزءا من األنظمة الوظيفية و الهيكلية ي
ه خارج نطاق هذا التقرير ،و مع ذلك ،ال بد من اإلشارة إىل المساهمات الرئيسية للصيدلة يف السياسة
النظام
ي
الصح المتعلقة ب الصيدلة ي
ر
الصحية و التنظيم و مدى امتثالها و غتها من المهن الصحية للقواني و الترسيعات ،و آليات تنظيم التكاليف المادية  ،و بشكل عام ،تتمثل
تعتت ضورية
األهداف الرئيسية للسياسة الصيدال نية عىل مستوى النظام
الن ر
ي
الصح يف توفت إمدادات موثوقة من األدوية عالية الجودة و ي
للسكان ،و تنظيم التكاليف للحكومات و الخدمات الصحية و المستهلكي.
عنرص
ا
التنظيم ليشجع عىل االستخدام الجيد لألدوية ،و يشكل التشجيع عىل االلتام بالدواء
يف العديد من النظم الصحية ،يمتد اإلطار
ي
أساسي ا يف ذلك 1.هذا باإلضافة إىل أنه ،و من خالل اليقظة عىل جودة األدوية المقدمة للمرض  ،تساعد الصيدلة عىل منع بيع و استخدام
الن تفيد التقارير انتشارها بشكل خاص يف البلدان المنخفضة و المتوسطة
الن ال تنطبق عليها المواصفات و األدوية المزورة ،و ي
األدوية  2ي
الدخل.
الن تسل ط الضوء عىل الكلفة االنسانية و االقتصادية لعدم
الوطن و حن ال
و عىل المستوى
عالم  ،تتمتع الصيدل ة بسجل حافل من األنشطة ي
ي
ي
االلتام بالدواء و اقتاح ترتيبات تنظيمية و تمويلية مصممة لتعزيز االلتام بالدواء ،و يف إطار شامل ،من األمثلة عىل ذلك برنامج االستخدام
الرشيد لألدوية (  ) Quality Use of Medicines P rogrammeيف أستاليا 1،و الذي كفل تخصيص الموارد الوطنية لمجموعة واسعة من
األنشطة الجارية ،و بعضها مبي ف الفصل  .4ف إطار ر
أكت تحديدا  ،ف إن للصيدلة دور رائد يف مجال عالج الربو ومرض االنسداد الرئوي
ي
ي
16

استخدام األدوية من قبل المسنين  -دور الصيدلة في تعزيز االلتزام بالدواء

|
p17

المزمن عىل مستوى المهن الصحية المتعددة  ،و ال سيما الدعوة إىل "وضع مشكلة عدم االلتام باستخدام أدوية االستنشاق التنفسية يف درحة
3.
أعىل يف أجندة السياسة العامة" يف أوروبا
المحىل  ،عىل الرغم من أن إمكاناتها باعتبارها جهة رئيسية
اإلقليم و
تقدم صيدلية المجتمع مساهمة كبتة يف الرعاية األولية عىل الصعيدين
ي
ي
يبق العاملي يف المجاالت
ه بالتأكيد غت ًمدركة بالكامل  ،و العائق يف ذلك هو عدم وجود تكامل يف النظام
ي
الصح مما ي
للرعاية األولية ي
الصحي ة منعزلي عن بعضهم بدّل من تمكينهم من العمل مع ا لتلبية احتياجات المريض  ،و بقاء ذلك الحاجز يشكل عامل توتر بي األطباء و
الن من ال ممكن أن تقدمها الصيدلية يف رعاية المرض  ،يف حي يعتقد الصيادلة
الصيادلة  ،حيث يميل األطباء إىل عدم إدراك المساهمة الكبتة ي
4.
أن األطباء "غت متقبلي لمبادرات الصيدلية"
الن تهدف يف المقام األول لخدمة أهداف أخرى ،فعىل سبيل
يف بعض األحيان تكون الدعوة لاللتام بالدواء نتيجة ثانوية للعناض التنظيمية ي
الن يمكن وصفه لها ،و الكمية
المثال ،تف رض العديد من الجهات التنظيمية ضوابط عىل من يسمح له وصف دواء معي  ،و االستطبابات ي
الن يمكن إصدارها دون مطالبة المريض بمراجعة شيرية .تهدف هذه الضوابط يف المقام
الن يمك ن ضفها ،و عدد الوصفات الطبية المتكررة ي
ي
األول إىل ضمان االستخدام اآلمن و المناسب لألدوية و الحد من التكاليف ،و لكنها قد تساعد أيض ا يف تعزيز االلتام بالدواء من خالل خلق
ظروف عالجية ر
ترسك المرض و تسمح للمسؤولي عن ضف الدواء بالمشاركة الفاعلة يف التسلسل الوارد يف القسم  ، .2.1.2و من الجدير
بالتاىل إنشاء آلية لرصد االلتام بالدواء عىل
باالهتمام أيض ا أنها تتطلب إلزامية جمع و تدقيق المعلومات عن الوصفات الطبية و ضفها ،و
ي
5.
مستوى السكان
ً
التنظيمية يف العديد من البلدان متطلبات الشكل و التعبئة و التغليف و الكتابة عىل المنتج
اآلليات
تحدد
كهدف،
السالمة
مبدأ
واضعة
ً
الدوان  ،و كما سيتم مناقشته يف القسم  ، 3.7فإن كل من شكل المستحرص و تغليفه و تعبئته و وضوح الملصقات عىل العبوات من زجاجات
ي
و علب و رأشطة لها إمكانية كبتة للتأثت عىل االلتام بالدواء.
كما تعد آليات ضبط التكلفة مهمة يف تعزيز االلتام بالدواء ،عىل الرغم من – و ربما من المستغرب – أن للتكلفة تأثت أقل عىل االلتام بالدواء
عام  2016و  2017سئل
فق استطالع
وطن تم إجراؤه يف أستاليا يف ي
ي
يف فئة المسني و الذين يعانون من أمراض مزمنة من غتهم ،ي
الماض  ،هل قمت (أنت) و بسبب التكلفة بتأجيل ضف دواء موصوف أو عدم الحصول عىل دواء موصوف؟"،
المشاركون" :منذ العام
ي
ر
بالمجمل  ،أجاب  ٪7.3من المستطلعي ب "نعم"  ،و مع ذلك  ،أجاب عدد أقل ممن هم بعمر 65سنة أو أكت ب "نعم"  -تراوحت النسب
بي  ٪6.5إىل  ٪10.4ف أولئك الذين تتاوح أعمارهم بي  15و  ، 64ومن  2.0إىل  ٪2.8ف أولئك الذين هم بعمر 65سنة أو ر
أكت ،باإلضافة
ي
ي
إىل ذلك ،قال عدد أقل من أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة "نعم"  ٪4.5 -من أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة  ،مقابل ٪8.9
ا
المؤمني للعالج يف القطاع العام و بمتوسط عمر  72سنة
تجميغ يف عينات من المرض
من اآلخرين 6.كما أظهرت مراجعة منهجية و تحليل
ي
7.
الن كان مطلوب ا منهم المشاركة يف تحمل تكاليفها
وجود زيادة كبتة يف عدم االلتام باألدوية ي

3.3تثقيف و تدريب العاملي ف المجال الصج
بديهي ا يبدو أنه المرجح أن العاملي يف مجال الصحة و من لديهم دور يف التسلسل المبي يف القسم  ، 2.1.2و ال سيما الصيادلة ،سيكونون
ر
أكت فاعلية يف تحسي االلتام بالدواء عند المرض المسني إذا غطت برامجهم التعليمية المشاكل المتعلقة بااللتام و التقنيات الالزمة
8
الن
لتعزيزه .و بينما تختلف المناهج الحديثة يف الصيدلة يف تصميمها و هيكلها ،ي
فه تتصدى بثبات للمجاالت األس اسية الثالث للتعلم ي
ك ،و
يغط المهارات العقلية و المعرفة؛ و المجال
اك  ،و الذي
العاطق  ،و المرتبط بالسلوك؛ و المجال الحر ي
ي
ي
سادت لعدة عقود :المجال االدر ي
9.
يشمل المهارات اليدوية و الحركية
بشكل عام ،تتضمن مناهج الصيدلة يف مراحل الدراسة الجامعية و الدراسات العليا محاضات و دروس ا توضيحية و تطبيقات حول أخذ
ختة ر
يغط التأثتات و التفاعالت لكل من
الدوان و الذي
مباشة يف أخذ التاري خ
التاري خ
الدوان للمريض ،و يتاح للطالب فرصة الكتساب ر
ي
ي
ي
األدوية الموصوفة و األدوية بدون وصفة طبية ،باإلضافة إىل األعراض الجانبية و الحس اسية.
ً
الن يتم تدريسها لطالب الطب ،و من
و مع ذلك ،ال يتم تدريب طالب الصيدلة عادة عىل أخذ التاري خ
المرض  ،و هو أحد المهارات الرئيسية ي
ي
المرض و التاري خ
طن
شأن التعاون يف التعلم بي المهن الذي يشارك فيه طالب الطب و ال صيدلة أن يمنح كال الفريقي ر
ي
ختة أخذ التاري خ ال ر ي
دوان.
ال ي
كما تتناول مناهج الصيدلة الجامعية التعليم و التدريب عىل مبادئ تقديم المشورة و تثقيف المرض فيما يتعلق باستخدام األدوية و االلتام
بها ،سواء بشكل عام أو فيما يتعلق بمجموعة واسعة من الحاالت الصحية و األمراض.
المهن
عادة ما يعط التدريب المخصص لتقد يم المشورة و توعية المرض كمساق يف مرحلة الدراسات العليا أو كجزء من دورة التطوير
ي
المستمر خارج إطار الدراسة الجامعية ،و يف حي أن التقييمات المنشورة حول التدخالت الصيدالنية لتعزيز االلتام بالدواء تذكر أحيان ا
الصيدالن  ،فإنه نادرا ما يتوفر معلومات مفصلة عن ذلك التدريب  ،مع أ نه من المالحظ وفرة المعلومات المفصلة يف التقارير عن
التدريب
ي
الخدمات الدوائية الجديدة و المراجعات المتلية لألدوية و الخدمات المستهدفة لحاالت مرضية معينة مثل ارتفاع ضغط الدم.
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االجتماع
الن تتعلق بتدريب الصيادلة عىل تقديم الخدمات المستهدفة يف دراسة أستالية ،شكلت فيها نظرية التعلم
ي
تم تناول أحد النماذج و ي
األساس النظري رلتنامج التدريب ،و الذي تضمن توفت دليل القراءة الذاتية و المحاضات و ورش العمل  ،و دراسة الحاالت المرضية و تقييم
تغط تطبيق المعرفة و المهارات الرسيرية .قدمت تلك الدراسة تفاصيل عن برنامج تدريب إلعداد الصيادلة لتقديم الخدمات
الن
ي
الكفاءة ي
الن تستهدف االلتام بالدواء لعالج ارتفاع ضغط الدم  ،و نوهت هذه الدراسة بالتحسن يف قدرة الصيادلة و ثقتهم  ،و مع ذلك ،لم يتم تقييم
ي
10 .
مدى التغت يف االلتام بالدواء تحديدا و يف نتائج المرض
ركز تقييم التدريب الخاص بالصيادلة المؤهلي عىل حاالت محددة ،و خاصة ارتفاع ضغط الدم  ،و شملت نتائج التقييم مدى رضا الصيادلة
عن التدريب و االلتام و النتائج الصحية مثل التغتات يف ضغط الدم.
11
الن
فيما يتعلق بالنتائج الصحية ،أظهرت تجربة منضبطة معشاة (  )randomised controlled trialعن "الرعاية الصيدالنية المعززة" ي
االنقباض للمرض ؛ حيث كان المرض من سكان
يقدمها صيادلة معتمدون لوصف األدوية الخافضة للضغط تأثتا مفيدا عىل ضغط الدم
ي
12 .
الريف ،و لم تتقيد الدراسة بفئة المسني العمرية

3.4تقديم المشورة و التعليم للمرض و مقدم الرعاية لهم
 . 3.4.1نظرة عامة
يف واقع األمر ،فإن المرض أنفسهم هم من يحددون ما إذا كانوا يتبعون "التوصيات المتفق عليها مع مقدم الرعاية الصحية" بشأن استخدام
األدوية ،و ألي درجة  ،و يتأثر سلوكهم بشكل كبت بأفراد أشهم أو بمقدم الرعاية لهم ،و يتتب عىل ذلك أن أي ة فرصة لتقديم المشورة و
التعليم للمرض و من حولهم تنطوي عىل إمكانات كبتة لتحسي فهمهم الخاص ألوضاعهم الصحية و عالجهم و االلتام بذلك.
ً
ر
ه مسؤوليات صيدالنية طبيعية و معتف بها
إن الرسح للمريض و الحوار معه يف وقت ضف الوصفات الطبية سواء الجديدة أو المعادة ي
13 :
للصيدىل أن
عالمي ا ،و من خالل تقديم االستشارة الصيدالنية  ،من الممكن
ي
• يطلب من المريض التعبت عن ما يقلقه بشأن األدوية و أيض ا عن قناعاته و تفضيالته
ا
يقيم االلتام ب الدواء
•
ا
يقيم استخدام أدوات تناول و متابعة العالج  ،و تقديم التعليم و التوجيه حسب الرصورة
•
• يحاول إيجاد حل ألي مشكلة مرتبطة بالدواء
ر
يرسح عالج الحالة الصحية
•
ر
الن قد تؤثر عىل كل من استخدام األدوية و الحالة الصحية ،مثل التدخي و تناول الكحول
• يرسح عوامل نمط الحياة ي
• يناقش يف أي ة صعوبات تتعلق ب الحصول عىل األدوية و استخدامها و تخزينها
الصيدالن للدواء و احتمالية أن يكون التغيت (عىل سبيل المثال ،من أقراص إىل رشاب ) مفيدا
• يتحدث عن الشكل
ي
ر
الن يستخدمها المريض  ،بما يف ذلك المكمالت العالجية  ،ويرسح
و
طبية
وصفة
تستلزم
ال
الن
األدوية
استخدام
• يحصل عىل تاري خ
ي
ي
عن أي آثار جانبية محتملة و تفاعالت
ر
ينس ملف ا لحالة المريض و عالجاته و يضع خطة عمل ألية إجراءات تنشأ عن االستشارة
•
ر
• يقدم المعلومات المكتوبة (مثل نرسة الدواء ) بالشكل المناسب
• يراجع أي ة قياسات شيرية متوفرة قد تعكس االلتام بالدواء (عىل سبيل المثال ،هيموجلوبي  HbA1Cو مستويات الجلوكوز يف
الدم لألشخاص الذين يعانون من مرض السكري)
ترفع المريض من أن يكون دوره سلبي ا إىل
النقطة راألوىل  -مطالبة المريض التعبت عن ما يقلقه بشأن راألدوية و أيض ا عن قناعاته و تفضيالته ً -
سلن
عالقة شاكة مع من يصف الدواء و من يرصفه ،و تستند الرساكة إىل أن يكون التواصل باالتجاهي بدّل من التعامل مع المريض كمتلق ر ي
مقدم الرعاية الصحية ،و يعد هذا النهج جزءا من التوافق و يمكن أن يؤدي إىل تحسي االلتام باألدوية .تشمل التدخالت
لمشورة و قرارات
ي
المقتحة لتعزيز ر
الن
التدخالت
أن
ثبت
فقد
ذلك،
مع
و
،
الصيدىل
ىل
ع
األسئلة
طرح
عىل
اإلعالنات،
طريق
عن
،
المرض
تشجيع
عىل
اكة
الرس
ي
ي
الن تستهدف المرض أنفسهم ،و تتضمن هذه التدخالت مقابالت
تستهدف الصيادلة لها تأثت
إيجان ر
ري
أكت عىل التام المرض بالدواء من تلك ي
مدروسة أو نماذج أسئلة لمساعدة الصيادلة عىل تحديد طبيعة المشاكل المتعلقة باألدوية فيما يتعلق بأمراض مثل الربو و مرض االنسداد
14 .
الرئوي المزمن ( ) COPDو ارتفاع ضغط الدم
 . 3.4.2حاالت صحية محددة
يىل بعض األمثلة
فيما
و
الحاالت،
من
مجموعات
أو
محددة
طبية
بحاالت
يتعلق
معظمها
تم تقييم نماذج مختلفة من المشورة و التعليم
ي
التوضيحية.
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مرض الزهايمر
قيمت دراسة يابانية خدمة بقيادة صيدالنية لتحسي االلتام بعالج دون رتيل ( ) donepezilمن خالل إعطاء معلومات للمرض و عائالتهم
الدوان الثابت  ،حيث أحيل المرض إىل الخدمة من قبل الطبيب مقدم الرعاية األولية  ،و تم تزويد
حول مرض الزهايمر و أهمية العالج
ي
الصيدىل االستشاري بالبيانات الرسيرية و الوظيفية عن كل مريض مشارك ،و من ثم التق بالمرض و أفراد أشهم .شمل عملية التعليم عىل
ي
معلومات عن كيفية حفظ و تناول الدواء و تأثتات دواء  donepezilبما يف ذلك التأخر يف ظهور تلك التأثتات  ،و طبيعة عمله يف تحسي
مقدم الرعاية  ،كما تم إعطاء استشارة صيدالنية ثانية بعد أربعة أسابيع من األوىل .تم إدخال
األعراض و /أو تأخت تقدمها ،و فوائد وجود
ي
مستخدم  donepezilيف مقارنة غت متامنة من المرض الذين بدأوا العالج به قبل و بعد تقديم الخدمة  ،ف كان معدل االستمرارية
جميع
ي
15 .
بتناول الدواء لسنة واحدة بي المرض الذين تلقوا هذه الخدمة  ٪73مقارنة ب  ٪49بي أولئك الذين لم يتلقوا هذه الخدمة
الربو ومرض االنسداد الرئوي المزمن
يعتت االلتام فقط تناول أو استخدام األدوية الموصوفة ،و لكن أيضا اتباع التقنية الصحيحة
يف سياق الربو و مرض االنسداد الرئوي المزمن ،ال ر
الستخدام أجهزة االستنشاق (مثل البخاخات) .يضيف البخاخ تعقيدا لعملية تحسي االلتام بعالجات الربو و مرض االنسداد الرئوي المزمن،
فقد وجدت دراسة مراجعة منهجية لألخطاء يف استخدام أجهزة االستنشاق أن تقنية االستنشاق كانت غت صحيحة يف ما يقرب من الثلث
عند ر
أكت من  59500اختبار مالحظ للتقنية الموصوفة  ،و ذلك يف  144بحث ا منشورا ،و أن معدل انتشار التقنية غت الصحيحة لالستنشاق
16
تلق المرض لتعليمات غت كافية من الشخص المسؤول عن
لم يتحسن بدرجة كبتة عىل مدار  40عام ا ،و يشت الباحثون إىل احتمالية ي
ر
العمىل ) و مالحظة األداء  ،و
ه التوجيه الدقيق مع العرض (الرسح
ي
إرشادهم  ،كما يؤكد الباحثون عىل المكونات المقبولة لتعليم المريض – و ي
تكرار التعليم ،و المطابقة الفردية ألجهزة االستنشاق و المريض ( ممكن من خالل اختيار النوع المالئم من أجهزة االستنشاق أو البخاخات
المتنوعة ) ،و استخدام الفيديو للتوجيه  ،و كذلك المساعدة عن طريق الحاسوب أو المواد المكتوبة .لم تركز المراجعة المنهجية عىل أي ة فئة
االحصان تم بشكل منفصل لألطفال ،و لم تسلط الضوء عىل دور الصيدلة يف التعليم المقتح للمريض  ،ومع
عمرية محددة ،مع أن التحليل
ذلك ،ف من الواضح أن المشكلة تنطبق يعىل جميع الفئات العمرية للبالغي  ،و ربما بدرجة ر
أكت لدى المسني  ،كما أن الصيادلة الذين يرصفون
أجهزة االستنشاق يجب عليهم أن يعلموا و يتابعوا تقنية االستنشاق لدى المرض .كما لوحظ يف القسم  ، 2.1.5حظيت الدعوة إىل وضع
3.
األورون
مشكلة عدم االلتام باستخدام األدوية التنفسية يف درجة أعىل يف جدول أعمال السياسة العامة باهتمام يف االتحاد
ري
أمراض القلب و األوعية الدموية
أبرزت دراسة نوعية الستكشاف تصورات الصيادلة بشأن مشاركتهم يف دعم المرض المصابي بأمراض القلب و األوعية الدموية بأن نطاق
الصح  ،و تعديل نمط الحياة ،و التخفيف من عوامل الخطر المرضية  ،باإلضافة إىل
ممارستهم يشمل تقديم المشورة للمرض حول وضعهم
ي
اعتتت غالبية صيادلة المجتمع ال  21المشاركي يف االجتماع أن لديهم معرفة كافية عن أمراض
تقديم المشورة بشأن األدوية و االلتام بها ،و ر
القلب و األوعية الدموية للقيام بما ذكر نحو صحيح  ،و مع ذلك  ،فقد أعرب أولئك الذين قدموا مستوى أعىل من الرعاية عن اهتمامهم
بإمكانية التخصص و االعتمادية للخدمات الصيدالنية فيما يتعلق ب أمراض القلب و األوعية الدموية 4.غالب ا ما يرتبط مرض القلب و األوعية
اك  ،و كما هو مذكور يف القسم  2.1.3ال يتم االنتباه لضعف اإلدراك يف كثت من األحيان ،و عىل سبيل
الدموية عند المسني بالضعف اإلدر ي
المثال وجدت دراسة أجريت عىل  251من المحاربي القدام يف العيادات الخارجية يف الواليات المتحدة األمريكية و الذين يعانون من قصور
ا
يف القلب ارتفاع ا مدهش ا يف معدل انتشار ضعف اإلدراك غت المشخص وصل إىل  ،٪58و أن ضعف القدرات اإلدراكية يرتبط ارتباط ا وثيقا
يضعف االلتام باألدوية  17،مما يشت هذا إىل ال حاجة لمالحظة ضعف اإلدراك من قبل الصيادلة عىل وجه الخصوص عند تقديم المشورة و
مقدم الرعاية للمرض.
التعليم للمرض  ،و يعزز من أهمية رإشاك
ي
االكتئاب
إن المرض الذين يتناولون أدوية مضادة لالكتئاب لديهم نسبة عالية من مشاكل عدم االلتام ،و يف هذه الحالة فإن للمشورة الصيدالنية القدرة
عىل تحسي ذلك االلتام .يف دراسة عن ممارسات االستشارة الصيدالنية  ،تم استخدام مرض ل محاكاة ثالثة سيناريوهات :مريض متدد يف
تلق مضاد لالكتئاب ألول مرة؛ و مريض يلمس عدم وجود تأثت للدواء بعد أسبوعي من بدء مضاد االكتئاب ؛ و مريض ثالث
بدء العالج و ي ي
.
يرغب يف التوقف عن مضادات االكتئاب بعد ثالثة أشهر بسبب التحسن خلصت الدراسة إىل أنه عىل الرغم من أن الصيادلة قد قدموا
18 .
معلومات عن المخاطر و المنافع  ،إال أن تغطيتهم للقضايا المتعلقة بااللتام بالدواء لم تكن كاملة
مرض السكري النوع الثان
الن تؤخذ فموي ا و األنسولي  ،تم تحديد  52دراسة استوفت
السكري
عالج
ادوية
من
بكل
ام
االلت
عن
2015
عام
ف
يف دراسة مراجعة منهجية ي
ي
الن أعطت نتائج معاكسة لنتائج االلتام
معايت االشتمال  ،و بشكل عام فقد كانت النتائج غت متسقة ،مع وجود بعض التدخالت المتقاربة و ي
بالدواء المقاس بطرق مماثلة  -عىل سبيل المثال ،التدخالت من خالل التعليم المستمر ،و الرسائل النصية للمتابعة عىل أساس مستويات
الصيدىل 19.يف ضوء النتائج العالية نسبي ا من عدم االلتام ب األدوية المضادة لمرض السكر،
الجلوكوز يف الدم ،و خطط الرعاية المقدمة من قبل
ي
و مع أهمية السيطرة عىل مرض السكري ،فإن الدليل المكتوب و المفصل متاح للصيادلة لتقدي م الدعم للمرض الذين يعانون من مرض
13 .
السكري
ارتفاع ضغط الدم
19
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تم إجراء دراسة تقييمية حول نتيجة االلتام بأدوية ضغط الدم قبل و بعد التدخل المقدم من قبل صيدلية المجتمع يف المناطق الريفية يف
بالدواء من  ٪73إىل  .٪89تألف التدخل من استشارات قصتة
مونتانا يف الواليات المتحدة األمريكية ،حيث أظهرت الدراسة زيادة يف االلتام
ً
و توفت المواد التعليمية ال معتمدة لذلك المرض ،و تلقت الصيدليات المشاركة تمويل لتوفت برنامج التدخل و ضمان توافق الوصفات الطبية
20 .
الصادرة عن األطباء و توفت التغذية الراجعة لهم
اضطرابات االلتهابات المناعية ()Immune-mediated inflammatory disorders
يف دراسة مراجعة منهجية للتدخالت بهدف تحسي االلتام بالدواء عند المرض الذين يعانون من اضطرابات مناعية و تشمل دراسات عن
التقرج  ،و التهاب
الصدف  ،و مرض كرون ،و التهاب القولون
مرض العيادات الخارجي ة البالغي المصابي بالصدفية و التهاب المفاصل
ي
ي
اللويح المتعدد ( ،) multiple sclerosisتم تحديد ما
التصلب
المفاصل الروماتويدي ،و التهاب الفقرات ( ،) spondyloarthritisو
ي
.
يىل ) 1( :التدخالت
ما
اسات
ر
الد
هذه
ف
الواردة
دخالت
ت
ال
تضمنت
االشتمال
مجموعه  1538استشهادا ،حققت من بينها  15دراسة ل معايت
ي
ي
الن تشمل المعرفة بالمرض و آليات عمل الدواء و الفوائد و اآلثار الجانبية لألدوية الموصوفة ،و عواقب عدم االلتام بالعالج ؛
التعليمية  ،و ي
( ) 2التدخالت السلوكية ،و كيفية تعزيز و /أو تحسي االلتام بالدواء من خالل وسائل التذكت و المقابالت التحفتية؛ ( ) 3التدخالت السلوكية
اإلدراكية  ،و المصممة لتغيت أنماط التفكت أو السلوك للمساعدة عىل االلتام بالدواء ؛ و ( ) 4تدخالت متعددة الجوانب  ،تجمع بي أي من () 1
21 .
إىل ( .) 3و عموم ا  ،خلصت النتائج بأن التدخالت متعددة المكونات كانت فعالة يف تحسي االلتام يف معظم تلك االضطرابات

هشاشة العظام
ر
الدوان منذ أكت من عقدين  ،و قد ركزت
تم التوصل إىل إمكانية الوقاية من االعتالالت و الوفيات المرتبطة بتقق العظام عن طريق العالج
ي
دراسة مع مجموعة نقاش مكونة من مرض يعانون من هشاشة العظام عىل تجربة المرض مع األطباء ،و مع ذلك فقد ذكرت أن العوامل
الن تؤثر عىل االلتام ب عالج هشاشة العظام تشمل نقص المعرفة عن هشاشة العظام و صعوبة التعامل مع األدوية أو عدم تذكر أخذها .بعض
ي
مقدم الرعاية الصحية من غت األطباء،
قبل
من
للمرض
المقدم
التثقيف
و
الدواء
جرعات
تناول
ف
ة
المساعد
شملت
الن
و
حة،
المقت
الحلول
ي
ي
ي
الصيدىل يف عملية ضف الدواء 23.كما سلطت دراسة مراجعة منهجية الضوء عىل الحاجة إىل أن يشارك
ه بال شك ضمن نطاق ممارسة
ي
ي
الصيادلة يف تقديم المشورة للمرض فيما يخص المدة المثىل للعالج و أهمية اتباع توصيات أدلة الممارس ة الرسيرية يف حالة أخذ المريض ل
24 .
"إجازة من الدواء" مع المراقبة و إعادة التقييم عند البدء بالعالج من جديد
22

 . 3.4.3مشاركة المرض
التدخالت التعليمية (أو التثقيفية) لزيادة الكفاءة الذاتية للمرض و تحسي فهمهم لحالتهم و أدويتهم  ،حيث تزداد
بشكل عام ،تم تصميم ً ُ
فعالية تعليم المرض عادة إذا أتيحت لهم فرصة المشاركة يف قرارات معالجتهم و األدوية الخاصة بهم ،و من خالل المراقبة الذاتية.
نرست حديث ا حول التدخالت لتحسي االلتام بالدواء بي المرض الذين تبلغ أعمارهم ر
ف دراسة مراجعة منهجية ر
أكت من  65عام ا مع ضعف
ي
يف القدرة اإلدراكية و يعيشون يف المجتمع (أي خارج دور المسني و مراكز الرعاية) ،تم تحديد دراستي تقيمان التدخالت التعليمية ،حيث
التامج التعليمية
اشت ملت التدخالت عىل تقديم معلومات شفهية أو كتابية أو مرئية ،أو مزيج ا منها 25 .أظهرت كلتا الدراستان وجود ارتباط بي ر
15،26 .
و التحسن يف االلتام بالدواء
عت التواصل بالكالم بي الواصف و /أو من يرصف الدواء و المريض ،و غالب ا ما يتم استكمال ذلك
ف الغالب يتم تقديم التثقيف للمرض ر
يالتواصل بمواد مكتوبة  ،و قد تم تقييم أشكال التواصل األخرى و تقنيات الوسائط المتعددة الن تستخدم ر
أكت من طريقة واحدة عىل نطاق
ي
ه تشمل خليط ا من ( ) 1النص ،و الرسومات الثابتة ،و الصور الفوتوغرافية أو الرسوم البيانية ) 2( ،الفيديو و الرسوم المتحركة ،و
واسع  ،و ي
يىل:
.
فيما
المرض
تعليم
امج
ر
ب
ف
متعددة
وسائط
الستخدام
لمتوقعة
ا
ايا
ز
الم
تتمثل
الصوت
(ج)
ي
• يجد المرض الذين لم ينالوا قسط ا كافي ا من التعليم فرصة أسهل للوصول إىل تقنيات يالوسائط المتعددة ر
أكت من الوسائل التقليدية
ً
27 .
سواء كانت منطوقة أو مكتوبة
أكت من العثور عىل خدمات
• عندما يكون هناك حاجز لغوي محسوس ،فإنه باإلمكان ترجمة المواد متعددة الوسائط بسهولة ر
التجمة الشفهية لالستشارة الفردية.
الن يفضلها المريض ،عىل عكس التواصل بالكالم.
تلق المعلومات بالوتتة ي
• يمكن ي
• يمكن تكرار المعلومات عند الطلب.
ه أجهزة محمولة و /أو
للمرض
التعليم
لتوصيل
استخدامها
يمكن
الن
و
لحديثة
ا
واالتصاالت
• إن منصات تكنولوجيا المعلومات
ي
ي
مقدم الرعاية لهم بالوصول إىل المعلومة يف الوقت و المكان
و
للمرض
يسمح
مما
نت،
اإلنت
يمكن الوصول إليهل بواسطة
ي
المطلوب  ،و بتكلفة منخفضة.
• يمكن تعديل المعلومات أو تخصيصها لتلبية االحتياجات الخاصة لكل مريض عىل حده.
عىل الرغم من كل هذه المزايا المحتملة ،فإن دراسات المراجعة المنهجية لم تجد اختالف ا يف التأثت عىل االلتام بالدواء بي التعليم متعدد
الوسائط و الرعاية المعتادة أو حن عدم تقديم الخدمة للمرض  ،و قد تم االستناد يف ذلك إىل دليل متوسط القوة من الدراستي (شملتا
20
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 4552شخص ا ) التي فحصت ا االلتام بالدواء كناتج ،من بي  24دراسة استوفت معايت االشتمال يف المراجعة المنهجية ،و عىل الرغم من أن
الن قمن بتقييمها تضمنت مكونات أخرى ،مثل تقديم المشورة و
الدراسات ال  24كانت قد ركزت عىل المبادرات التعليمية ،فإن التدخالت ي
المعرف و أشكال الدعم األخرى ،علم ا ب أن تأثت تعدد الوسائط عىل النتائج ال يمكن فصله عن تأثتات هذه المكونات .يف
السلوك
العالج
ي
ي
المحصلة  ،كانت المعلومات عن تنوع و جودة التدخالت غت كافية ،و لم يكن من الممكن توحيد البيانات و ذلك بسبب الدرجة الكبتة من
28 .
عدم التجانس يف المقارنات المستخدمة و النتائج المقاسة
 . 3.4.4تقديم المشورة و التعليم ف مرحلة المتابعة
الصيدىل يف سياق المتابعة ،و كذلك يف وقت ضف األدوية .و من األمثلة عىل ذلك خدمة الدواء
قد يتم تقديم المشورة و التعليم من قبل
ي
ُ
الن تم تطبيقها يف إنجلتا 29،و استنساخه ا يف إيرلندا ( 30انظر الفصل  ،) 4و مؤخرا يف
و
،
)
New
الجديد ( Medicine Service NMS
ي
التوي ج 31.يف إنجلتا ،يبدأ تدخل  NMSعندما يأخذ المريض وصفة طبية إىل صيدلية المجتمع لرصف دواء لم يسبق له تناوله  ،و تتكون
التواىل بعد ضف الد واء.
الصيدىل بعد  14 - 7و  35 - 21يوم ا عىل
عت الهاتف ،و ذلك مع
الخدمة من مقابلتي للمتابعة إما وجه ا لوجه أو ر
ي
ي
يعان من أي ة صعوبات مع الدواء ،و حلها أو تدبتها بشكل مناسب و تعزيز االلتام بالدواء،
المريض
الهدف من كل مقابلة هو معرفة ما إذا كان
ي
يعن زيادة يف المكاسب
و قد أظهر تقييم
رسم لهذه الخدمة ( ) NMSأنها حسنت االلتام بالدواء مقارنة بالممارسة المعتادة ،و أن هذا " ي
ي
29 .
الصحية و تقليل لل كلفة"
 . 3.4.5االستشارة الهاتفية
عت الهاتف طريقة فعالة يف إيصال النصيحة المتعلقة ب االلتام بالدواء  ،و ال سيما يف مرحلة المتابعة ،حيث
يعد تقديم
الصيدىل لالستشارات ر
ي
مقدم الرعاية  ،و كما هو الحال مع جميع خدمات المشورة فإتها
و
المرض
من
كل
ل
الدعم
لتقديم
كوسيلة
الهاتفية
االستشارة
استخدام
تم
ي
عت الهاتف أن "لغة الجسد" تكون غائبة يف هذه الحالة.
تستلزم التدريب  ،و أيض ا من المهم أن يدرك القائمون عىل تقديم المشورة ر
عشوان ) مجموعة من
يف إحدى التجارب يف هونج كونج حول االستشارة الهاتفية الصيدالنية (مقابل "الرعاية المعتادة")  ،توزع (بشكل
ي
ر
لتلق التدخل و الذي يتألف من ستة إىل ثمانية مكالمات
المرض المستقرين صحي ا ممن يتعالجون بخمسة أدوية أو أكت و غت ملتمي بالعالج ي
الصيدىل كل منها لمدة  15دقيقة عىل مدى عامي .كانت الفئة العمرية للمشاركي  96 - 34عام ا و بمتوسط  71عام ا ،و أجريت
هاتفية من
ي
الصيدىل يسأل عن نظام عالج المريض و يوضح
معهم المكالمات الهاتفية يف منتصف الفتة بي زيارات العيادة  ،و يف كل مكالمة هاتفية كان
ي
أية مفاهيم خاطئة عنه ،كما كان يجيب عىل األسئلة حول اآلثار الجانبية ،و يؤكد عىل أهمية االلتام باألدوية و العناض األخرى لنظام العالج،
كما كان يركز أيض ا عىل السلوكيات الصحية .أصبح ر
أكت من نصف هؤالء الذين تم اختيارهم عشوائي ا و لم تقدم لهم االستشارة الهاتفية ملتمي
أكت من المرض غت الملتمي منذ البداية أصبحوا ملتمي بالد واء  ،و
بالدواء دون اتخاذ أي تدخل آخر ،أما يف مجموعة التدخل ،فإن نسبة ر
أكت من المرض الملتمي منذ البداية مستمرة يف االلتام بالدواء ،باإلضافة إىل ذلك ،فقد لوحظ أن درجة االلتام العالية بالدواء
ظلت نسبة ر
كانت مرتبطة مع انخفاض معدل الوفيات بشكل كبت ،و خلص الباحثون إىل أن الجانب المهم للتدخل كان يف الحقيقة هو أنه قدم تعزيزات
32 .
الن كان له ا األثر الفاعل يف استمرار االلتام العالج
دورية و ي
ا
الن تحول دون االلتام بالدواء عند مرض مسني يعانون من ارتفاع ضغط
عالج تدخل
صيدالن بسيط ر
ي
عت الهاتف بشكل خاص الحواجز ي
الدم و مرض السكري و يتناولون أدوية مثبطات اإلنزيم المحول لألنجيوتنسي ( )angiotensin-converting enzyme inhibitorsأو
مانعات مستقبالت األنجيوتنسي  .)angiotensin II receptor blockers ( IIكان المرض من المشمولي يف خطة الصحة األمريكية US
الصيدىل يف الخطة
 ، Medicare Advantageمما مكن من تجميع و تحليل البيانات التشخيصية و الوصفات الطبية و ضفها ،حيث اتب ع
ي
الصحية نص ا معتمدا تم تصميمه خصيص ا ليتضمن مقدمة ،ثم تنبيه ا للمرض حول تأخرهم يف إعادة ضف وصفاتهم  ،و أسئلة مستهدفة
الن تم تحديدها .كانت معظم محادثات
الن تحول دون االلتام بالدواء  ،ثم قدم
ي
الصيدىل توصيات للتعامل مع القضايا ي
لتحديد العوائق ي
للصيدىل التواصل مع أطباء المرض أو الصيدليات لحل تلك المشاكل ،
المكالمات الهاتفية تستغرق من ثالث إىل خمس دقائق  ،كما كان يمكن
ي
ا
ر
المؤشات
و عىل مدى فتة ستة أشهر بعد التدخل ،تمكن المرض الذين تلقوا التدخل من تحقيق درجة التام أفضل بكثت تم قياسه ا من خالل
القياسية ،عىل الرغم من أن مستويات االلتام بالدواء لدى المشاركي بالدراسة بقيت دون المستوى األمثل .كانت معيقات االلتام ر
األكت
ه الذاكرة و "أمور تتعلق ب الطبيب" ،مثل صعوبة تحديد المواعيد .
شيوع ا ي

33

اك كبت أو خرف 34 .و من أجل ذلك
و قد تم اإلقرار عىل نطاق واسع بأهمية تقديم الدعم
لمقدم الرعاية للمرض الذين يعانون من ضعف إدر ي
ي
مقدم الرعاية للمرض
الصح لتثقيف
الن يقدمها العاملون يف المجال
ي
ي
فقد تم إعداد بروتوكول لدراسة مراجعة منهجي ة للتدخالت الهاتفية ي
االجتماع لهم  35،و سوف تتم مناقشة ذلك الحق ا يف القسم .3.5
النفس-
البالغي و تقديم الدعم
ي
ي
 . 3.4.6مكان االستشارات الصيدالنية
اهتمت العديد من المنشورات بأهمية المكان (المنطقة أو ا
الحت) و الخصوصية داخل الصيدليات بحيث يمكن للصيادلة و المرض و من
يعتنون بهم التشاور برسية و دون عائق ،فعىل سبيل المثال ،تنص المبادئ التوجيهية للجمعية الصيدالنية يف أستاليا لتقديم خدمات االلتام
باألدوية  13عىل أن المنطقة يجب أن تكون:
الصيدىل
• مفصولة عن منطقة البيع و الرصف لتوفت الخصوصية و الرسية ،و حن ال يقوم آخرون بسماع حديث المريض و
ي
21
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•
•
•

يكق لجلوسهم و لوضع أي ة معدات أو وثائق
مفروشة بحيث يمكن لكل من
ي
الصيدىل و المريض الجلوس ،و أن تكون واسعة بما ي
قد تكون ضورية
محددة كمنطقة لالستشارات الخاصة.
التتغال .
يعد وجود منطقة استشارية خاصة إلزامي ا بموجب القانون يف بعض البلدان ،مثل ر

3.5دور مقدم الرعاية للمريض
لقد تبي أن وجود مقدمي للرعاية (من يعتنون بالمريض) يعيشون مع المرض يساعد يف تحسي االلتام بالدواء لدى المرض الذين يعانون
من ضعف يف القدرة االدراكية ،بمن يف ذلك الذين يعانون من ضعف خفيف يف االدراك ،و مع ذلك ،فإنه من النادر وجود مقدم للرعاية يف
بالتاىل فقد يكون من الصعب تميت الف ائدة المنسوبة إىل وجود مقدم الرعاية مع
غياب عوامل أخرى من األرجح أيض ا أنها تؤثر عىل االلتام  ،و
ي
36 .
المريض
مقدم الرعاية غت الرسميي (من غت المهنيي
يف العديد من الحاالت ،يقع تقديم الرعاية للمريض عىل عاتق أفراد األشة وغتهم من
ي
مقدم الرعاية
عىل
الماىل
و
العاطق
و
االجتماع
الصحيي ) ،أي أولئك الذين ال يتقاضون أجرا مقابل تقديم الرعاية .إن العبء الجسدي و
ي
ي
ي
ي
مقدم
عىل
العبء
هذا
من
يخفف
أن
يمكن
مهن
غت الرسميي ألمر
ي
حقيق  ،و هناك نقاش حول أن وجود دعم مقدم من خبت أو متخصص ي
ي
34.
الرعاية ،و من الواضح أن الهاتف يعد وسيلة مالئمة لتوفير الدعم لمقدمﻲ الرعاية  ،خصوص اً عندما يكون مقدم الرعاية مقيم ا مع المريض
لمقدم الرعاية
الن تستخدم تدخالت الرعاية الصحية عن بعد و المصممة لتحسي النتائج الصحية
ي
و قد حددت مراجعة منهجية للدراسات ي
مقدم رعاية من أفراد األشة للمرض البالغي و
األشية  4250مقالة 65 ،منها استوفت معايت االشتمال ،من بينها كانت  33مقالة عن
ي
ا
ه الفيديو و اإلنتنت و الهاتف و القياس عن بعد/
الن تم تقديمها
التدخالت
شملت
و
بعد،
عن
الرصد
ي
المسني .كانت التقنيات المستخدمة ي
اك و التدريب عىل حل
االجتماع و العالج
النفس
من خالل هذه التقنيات التعليم و المشورة و دعم اتخاذ القرار و الدعم
السلوك االدر ي
ي
ي
ي
مقدم الرعاية  ،حيث
االجتماع والمتابعة و تقديم الرعاية الرسيرية .يف  62من أصل  65مقالة تم تحقيق تحسن يف نتائج
المشكالت و الدعم
ي
ي
العصن و العبء و الغضب و االنعزال ) و التحسن يف
الضغط
و
كتئاب
ال
ا
و
لقلق
ا
معدالت
ف
اجع
ر
ت
(
لنفسية
ا
لصحة
ا
ن
تحس
تضمنت النتائج
ي
ري
37
المعرفة و يف مهارات تقديم الرعاية و كذلك التحسن يف نوعية الحياة و التطور يف الدعم االجتماعﻲ و األداء االجتماعﻲ.

 3.6تعدد األدوية ،و أنظمة العالج المعقدة ،و مراجعة األدوية

يعد تعدد األدوية ( - ) polypharmacyغالب ا ما يعتت أنه استخدام خمسة أدوية أو ر
أكت  -38شائع ا بي كبار السن الذين يعيشون يف المجتمع.
ً ر
و تشت كل من األدلة البحثية و المنطقية  39إىل أن كل من تعدد األدوية الموصوفة و نظام العالج المعقد يأثران سلب ا عىل االلتام بالدواء ،حيث
وجد أن االلتام بالدواء يتناسب عكسيا مع تواتر الجرعة  40 ،و عادة ما تميل األدوية المتعددة إىل أن تكون متافقة مع االعتالالت الصحية
المصاحبة ،و وجود األمراض أو االعتالالت المصاحية بحد ذاته قد يضعف االلتام بالدواء 36.يف بعض الحاالت  ،يمكن أن يكون تعدد األدوية
تعبتا عن اإلفراط يف التشخيص ،و الذي يحدث عندما يكون التشخيص صحيح ا بالنسبة للمعايت المهنية المتبعة و لكن العالج المصاحب
له احتمالية منخفضة إلفادة الشخص الذي تم تشخيصه 41.بشكل عام هناك إدراك متايد لإلفراط يف التشخيص يف الرعاية الصحية المعاضة.
الن تستهدف تحسي االلتام بالدواء عند كبار السن ممن وصف
و وفق ا رلتوتوكول منشور ،فهناك مراجعة منهجية تجري لدراسة التدخالت ي
ه :المتابعة المنتظمة
و
،
ناجحة
طرق
ة
ثالث
هناك
أن
وجدت
قد
لهم أدوية متعددة 42.كما أن دراسة مراجعة منهجية سابقة للعناية الصيدالنية
ي
الجماع متافق ا مع بطاقات الدواء الفردية؛ و مراجعة
للمريض جنب ا إىل جنب مع استخدام أداة تنظيم الجرعات متعددة الحجرات؛ و التعليم
ي
43 .
األدوية من قبل الصيادلة مع التكت عىل تبسيط نظام العالج
الن يمكن إجراؤها يف الصيدلية أو المتل (أو دار الرعاية) للمريض كبت
ه النهج القوي لحل مشكلة تعدد األدوية ،و ي
تعد مراجعة األدوية ي
يعان من أمراض مزمنة ،و قد أصدرت شبكة الرعاية الصيدالنية يف أوروبا ()The Pharmaceutical Care Network Europe
السن الذي
ي
44 :
تصنيف ا ألنواع مراجعة األدوية وفق ا لدرجة تغطيتها ،و تم وصف أربعة أنواع
المرض المتوفرة يف الصيدلية ،و قد يكشف هذا النوع التفاعالت
• النوع  : 1مراجعة بسيطة لألدوية تعتمد عىل معلومات التاري خ
ي
الدوائية ،و بعض اآلثار الجانبية ،و الجرعات غت المعتادة و بعض األمور المتعلقة ب االلتام بالدواء.
• النوع  2أ :مراجعة دوائية متوسطة تعتمد عىل المعلومات الن يتم الحصول عليها ر
مباشة من المريض ،بما يف ذلك التاري خ الدوا ين ،
ي
الن يتم الحصول عليها من ال مراجعة من النوع األول ،قد يكشف هذا النوع عن تفاعالت األدوية مع الغذاء ،
و باإلضافة إىل النتائج ي
الن ال تستلزم وصفة طبية.
و ما يتعلق بفعالية العالج  ،و اآلثار الجانبية ،و المشكالت ال متعلقة باألدوية ي
الن يتم الحصول عليها من الطبيب العام  ،و قد يتم الحصول عىل
• النوع  2ب :مراجعة دوائية متوسطة تعتمد عىل المعلومات ي
الن يتم أخذها بدون استطبابات.
معلومات إضافية حول استطبابات األدوية المستخدمة ،و األدوية ي
• النوع الثالث :مراجعة دوائية متقدمة تعتمد عىل تاري خ الدواء و معلومات عن المريض و المعلومات الرسيرية  ،كما من الممكن
الحصول عىل معلومات إضافية حول مشاكل الجرعات.
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أثبتت مراجعة األدوية فعاليتها بشكل واضح 46-45،و لكنها غالب ا ما تسبب صعوبات لوجستية ،فمراجعة األدوية يف المتل ،عىل وجه
الخصوص ،تستهلك الكثت من وقت الصيادلة و تبعدهم عن عملهم يف ضف األدوية ،و غالب ا ما يكون المقابل المادي غت كاف أو متأخر ،و
حن تكون مراجعة األدوية ر
الصيدىل و طبيب المريض  ،كما أن هناك ضورة إىل أخذ الموافقة
أكت فعالية يجب وجود عالقة عمل جيدة بي
ي
يعان من ضعف يف اإلدراك .ومع ذلك ،فعندما يتم التغلب عىل هذه
الن قد يكون من الصعب الحصول عليها إذا كان ال مريض ي
من المريض و ي
المشاكل اللوجستية ،توفر مراجع ة الدواء آلية جيدة جدا إلدارة حالة األدوية المتعددة.

3.7التعبئة و التغليف ،األدوات المساعدة ف تناول الجرعة و أنظمة التذكت

كانت رشائط الدواء  -رقائق بالستيكية ذات جيوب أو حجرات تحتوي عىل أقراص أو كبسوالت و مختومة برقاقة من األلومونيوم  -تستخدم
عىل نطاق واسع منذ عدة عقود .يف بعض ال ررسائط يكتب عىل كل جيب أو حجرة اسم يوم من أيام األسبوع  ،و هذا النوع من التعبئة و التغليف
الن تعتمد عىل االلتام بالجرعات اليومية ،مثل مضادات
يعمل كمساعد بسيط لتناول الجرعة ،و هو مفيد بشكل خاص الستخدام األدوية ي
ر
الن تؤخذ فموي ا .و بالنسبة للمرض الملتمي بأخذ أدويتهم ،فإن هذا النوع من التغليف يساعد بشكل ال شعوري يف منع فقدان الجرعة ،
التخت ي
دوان اليوم أم ال؟".
و يقدم إج ابة بسيطة عىل السؤال الذي غالب ا ما يتم التفكت به" :هل تناولت حبوب
ي
47

تعتت وسيلة شائعة و موثوقة لمساعدة المرض الذين
إن إعادة تعبئة األقراص والكبسوالت يف أداة تنظيم ال جرعات متعددة الحجرات ر
يحتاجون إىل تناول أدوية متعددة و جرعات متعددة كل يوم  48،و توضع يف األداة جميع األقراص و الكبسوالت الالزم تناولها يف كل وقت من
الن يتم إغالقها لمنع وقوع محتواها من الدواء
اليوم و يف كل يوم من أيام األسبوع  ،حيث يقوم
ي
الصيدىل بتوزي ع األدوية يف حجرات األداة  ،و ي
أو اختالط الجرعات فيما بينها .عموم ا ،يدعم صيادلة المجتمع استخدام أداة تنظيم الجرعات متعددة الحجرات  ،و لكنهم يعتقدون أنها قد
49 .
ال تكون آلية مناسبة لتعزيز االلتام بالدواء ،حيث أن نظام عالج المريض قد يتغت ،أو عندما يريد ال مريض أن يكون له دور فاعل يف عالجه
و بالطبع  ،يمكن استخدام هذه األدوات فقط لألشكال الصيدالنية الصلبة عىل شكل أقراص أو كبسوالت.
الن تعرف بأنها "أجهزة أو أدوات تعزيز االلتام
أما التقييمات الحديثة فقد ركزت عىل الوسائل اإللكتونية المساعدة لتناول الجرعة و ي
اإللكتونية المدمجة يف تغليف الدواء الموصوف" .تم اختاع مجموعة متنوعة من هذه األجهزة  ،و يحتوي بعضها عىل أنظمة تذكت تشتمل
الن يجب تناولها وفق ا للجدول المحدد ،و كذلك نوع يقوم
عىل منبهات مسموعة أو مرئية ،و أخرى تقوم يف الواقع بتحضت جرعات األدوية ي
مقدم الرعاية أو المتخصصي يف الرعاية الصحية إذا لم تؤخذ الجرعة  50و ذلك باستخدام أنظمة برمجية لألجهزة
بإرسال تنبيهات إىل
ي
.
المختلفة مثل الهاتف المحمول و أجهزة الكمبيوتر تمت دراسة فعالية نظم المعلومات (ليست مقصورة عىل أنظمة التنبيه لتناول الد واء )
الن ترسل تنبيهات إىل مقدم الرعاية الصحية يف المرض المسني  ،فكان المرض و من يقدمون الرعاية لهم متحمسي الستخدام هذه األنظمة،
ي
مقدم الرعاية الصحية الذين تلقوا التنبيهات فكانوا غالب ا غت مستجيبي بشكل كاف ل حل المسائل المتعلقة ب المرض يف الوقت
أما
ي
51 .
المناسب
فق دراسة مراجعة
كانت
الن استخدمت فيها ،ي
تقييمات األجهزة اإللكتونية بشكل عام ملتبسة ،و هذا قد يعكس تنوع السياقات الرسيرية ي
العشوان (معشاة) و خمس ة دراسات لم تكن معشاة تتعلق بمجموعة كبتة من األجهزة
منهجية 52،تم فحص  32دراسة راعت التوزي ع
ي
اإللكتونية  ،و كانت ل جميع األجهزة المتات التالية :أنها سجلت تناول الجرعات ؛ و قامت بتخزين سجالت عن االلتام ب الدواء؛ و قدمت
تذكتات سمعية و ب رصية ألخذ األدوية؛ و كان لديها شاشات رقمية ؛ و قدمت رصدا و تبليغ ا آني ا عن االلتام بالدواء ،و عموم ا ،فإن النتائج لم
الن تمت مراجعتها متباينة من حيث الجودة  ،و كانت تأثتات األجهزة عىل االلتام بالدواء متباينة
تدعم فاعلية تلك األجهزة .كانت الدراسات ي
للغاية.
الن تركز دائم ا عىل جانب واحد من استخدام الدواء مثل التنبيه ،و مؤخرا تم تطوير
توفر الروبوتات إمكانية دمج وظائف األجهزة الموجودة ،و ي
جهاز إلدارة جميع جوانب استخدام األدوية لمرض الرعاية المتلية من كبار السن الذين يتناولون أدوية لفتات طويلة األجل ،فعند األوقات
المحددة لتناول الجرعات يصدر الجهاز رسالة تذكت صوتية و إشارة مسموعة و إشارة ضوئية و عرض نص مكتوب ،و من ثم ُيطلب من
نس المريض استصداركيس
المريض الضغط عىل زر يف مقدمة الجهاز ،و الذي بدوره يقوم بإصدار كيس يحتوي عىل األدوية المطلوبة  ،و إذا ي
الدواء  ،يرسل الجهاز إشارة تنبيه إىل مركز الرعاية المتلية ،و يمكن بعد ذلك لموظف م ن المركز أن يتدخل .يبق التنبيه نشط ا حن يتم حل
الن تسببت فيه  ،و يتم نقل الجرعات غت المستخدمة إىل حجرة مقفلة يف الجهاز إذا لم يتم استخدامها خالل فتة زمنية محددة
المشكلة ي
مسبق ا.
محم ضد التالعب و يسجل محاوالت
و
آمن
أنه
كما
،
تستخدم
لم
أو
إصدارها
تم
الن
األكياس
عىل
البيانات
بتسجيل
الجهاز
يقوم
ي
ي
.
موظق خدمة الرعاية المتلية ،و أن ه
ل
ا
أيض
و
الدواء
تناول
عىل
المواظبي
للمرض
مقبول
الجهاز
أن
تجريبية
اسة
ر
د
أظهرت
قد
و
به
العبث
ي
قد يكون له قيمة خاصة لكبار السن الذين يعيشون بمفردهم  ،و بعد إجراء هذه الدراسة التجريبية ،أجريت تحسينات عىل الجهاز لضمان
53 .
سالمته و لتحسي موثوقيته

3.8االستنتاج

بشكل عام ،و خاصة عند كبار السن و سواء تم رإشاك مقدم الرعاية للمريض أو لم يتم ،لم يظهر أي تدخل نجاح ا يف التغلب عىل عدم االلتام
الصيدىل و المريض سيقلل من عدم االلتام .يمكن لألدوات الميكانيكية المعدلة أو
بالدواء ،و مع ذلك ،فمن الواضح أن التواصل الجيد بي
ي
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أكت للمرض الذين يعانون
فه ذات فائدة ممكنة ر
 ي، االلكتونية المساعدة يف تناول الجرعات أن تكون مفيدة لبعض المرض و ليس جميعهم
 و سيكون تحسي االتصال بي جميع المعنيي برعاية، من النسيان و االرتباك المرتبط بأخذ األدوية يف حالة عدم االللتام بالدواء غت مقصود
 ر،  مصحوب ا بالتعلم المستمر و التثقيف، المريض
.أكت الوسائل ن جاعة و قدرة عىل التقليل من انتشار عدم االلتام بالدواء
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 . 4المبادرات الحالية لتعزيز ر
االلتام بالدواء
4.1تجميع البيانات
التامج المعنية بتحسي االلتام
كما هو مذكور يف القسم  1.4قامت بعض المنظمات األعضاء يف  FIPبتقديم معلومات عن التدخالت و ر
بالدواء يف بلدانها ،و لتوفت تلك المعلومات  ،أكمل المستجيبون استبيان ا أعده مؤلفو هذا التقرير ،و يرد نموذجه يف المرفق (ب)  ،و تم استالم
الردود من منظمات تعمل يف أستاليا و بلجيكا و الدنمارك و أيرلندا و هولندا و سنغافورة و إسبانيا و سويرسا.
ً
ً
يقدم هذا الفصل لمحة عامة عن الردود (األقسام  ) 4.7-4.2و وصف ا موجزا للمبادرات يف كل بلد (األقسام الفرعية يف القسم .) 4.8

4.2االدراك و ر
االلتام
كان من الواضح أن المنظمات الممثلة لمهن ة الصيدلة يف جميع الدول المستجيبة قد أدركت أهمية االلتام بالدواء من منظور المريض  ،كما
لمقدم الرعاية و
كان هناك اعتاف باالنتشار الواسع لعدم االلتام بالدواء و عواقبه ليس فقط بالنسبة للمرض كأفراد  ،و إنما أيض ا بالنسبة
ي
مقدم الرعاية الصحية و المجتمع ككل  ،و عندما تم إجراء تقديرات لتكلفة عدم االلتام بالدواء ،
من يصفون الدواء و الصيادلة وغتهم من
ي
الن يمكن تجنبها بسبب
كانت التكاليف كبتة  ،فعىل المستوى
العالم  ،يمثل عدم االلتام بالدواء ما نسبته  ٪57من "التكلفة اإلجمالية ي
ي
1.
استخدام األدوية دون المستوى األمثل"  ،و ٪4.6من مجموع النفقات الصحية
الن ردت عىل االستبيان ،تم القيام بمبادرات هامة لتعزيز االلتام بالدواء ،و كان لدى معظمها سجل حافل من
و يف كل بلد من البلدان ي
االستثمارات القيمة لدعم التدخالت المتعددة ،حيث تنوعت تلك التدخالت لتطبق عىل مستوى السياسات و مستوى المجتمع و مستوى
الن وصفوها ح رصي ا عىل االلتام بالدواء  -بل كان
المريض ،و كانت معتمدة بشكل كبت عىل مهنة
الصيدلة .لم تركز العديد من التدخالت ي
ا
االلتام بالدواء واحدا من مجموعة من النتائج المرجوة.
تم توجيه معظم التدخالت المذكورة إىل المرض الذين يعانون من مجموعة واسعة األمراض ،مع أن العديد منها كانت قد صممت للمساهمة
يف إدارة واحدة أو عدد صغت من الحاالت الصحية المحددة ،ال سيما الربو و مرض االنسداد الرئوي المزمن و ارتفاع ضغط الدم و أمراض
الن تتطلب تناول أدوية خفض الدهون.
األوعية الدموية ي
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 4.3استهداف احتياجات المسني

توجد أدلة قوية تبي أن كبار السن يحتاجون إىل ،و يوصف لهم ،أدوية ر
أكت ممن هم أصغر سن ا ،و أن انتشار عدم االلتام بالدواء نسبته أعىل
الن يواجهها كبار السن يف الحصول عىل أدويتهم و ً التعامل معها .و مع أن العديد من
لدى المسني  ،و يرجع ذلك أساس ا إىل الصعوبات ي
الن وصفها المستجيبون لم تستهدف المسني عىل وجه التحديد  ،فإنها تقتح يف الغالب حلوّل ذات صلة ب المسني .و حيثما يتم
المبادرات ي
ذكر كبار السن أو المسني عىل وجه التحديد ،فإن هذا المصطلح (كبار السن أو المسني ) ُيقصد به عموم ا عىل أنه يشت إىل األشخا ص الذين
تزيد أعمارهم عن  65عام ا.

4.4التامج و الخدمات الصيدالنية الحالية
 . 4.4.1األدوات المساعدة ف تناول الجرعة
الن تشتمل عىل استخدام األدوات المساعدة يف تناول الجرعة ،و كان من الواضح أن اقتاح األدوات المساعدة يف
كثتا ما وردت التدخالت ي
من الصيدىل خالل مناقشته مع المريض و /أو من يقدم الرعاية له  ،و ليس ً
بناء عىل تعليمات ممن وصف الد واء ،و
تناول الجرعة كان بمبادرة
ي
وطن
غالب ا ما كان يتم طرح فكرة األدوات المساعدة يف تناول الجرعة يف صيدلة المجتمع؛ و يف حالة واحدة (الدنم ارك) ،تم إدخال برنامج ي
لدعم انتاج عبوات مزودة بنظم آلية  ،كما توفرت يف بعض الواليات يف أستاليا مبادئ توجيهية رسمية بشأن ال عمليات الصيدالنية إلنتاج
األدوات المساعدة يف تناول الجرعة.
ً
الن شملت تقديم أدوات مساعدة يف تناول الجرعة تقدم حلوّل تتكون من تحضت األدوية و توفتها يف
و يبدو أن معظم ر
التامج الوطنية ي
ه تحديدا المبادرات السويرسية
ينبغ فيها تناول تلك األدوية ،و مع ذلك ،فإن القليل من تلك ر
التامج ،و ي
الن ي
عبوات معتمدة عىل األوقات ي
و المبادرة اإلسبانية  ، Adhiéreteقد أضافت أنظمة إلكتونية مثل الموزعات االلكتونية للجرعات.
 . 4.4.2أنظمة التذكت
ً
ون ،
اإللكت
يد
الت
طريق
عن
أو
ايد)
مت
بشكل
المحمولة
الهواتف
(باستخدام
الهاتف
عت
عادة
دوية،
باأل
غالب ا ما كان الصيادلة يقومون بالتذكت
ر
ر
ي
عت الهاتف المحمول أهميته خصوص ا لدى ال مرض الذين يتناولون أدوية متعددة لفتات طويلة.
كما أن للتذكت ر

 . 4.4.3رصف الدواء عىل مراحل
كان لبعض األنظمة الصحية يف بعض الدول ،و أبرزها أستاليا ،قواعد ضف لألدوية تسمح للصيادلة برصف أو تزويد األدوية للمرض عىل
أقساط دورية مع عدد محدود من الجرعات ،مما يخلق آلية يستطيع الصيادلة من خاللها ر
اإلشاف عىل التام أولئك المرض بالدواء  ،كماتم
أيض ا وضع قواعد محددة ل رصف األدوية تسمح للصيادلة باالستمرار بتويد المرض ب األدوية إذا نفذت جرعاتهم و لم يتمكنوا من الحصول
ه عملية تعرف باسم "التويد المستمر بالدواء".
عىل وصف ة معادة يف الوقت المناسب ،و ي
 . 4.4.4المشورة و تقديم الخدمات الصيدالنية المعرفية
ر
الن تم تداولها بحيث تكون مصممة لتعزيز االلتام بالدواء ،حيث تم تقديم المشورة عند
كانت خدمات المشورة الصيدالنية أكت المبادرات ي
ضف األدوية للمريض ألول مرة و عند ضفها المتكرر ،و كذلك وقت متابعة العالج .يجب النظر إىل المشورة من قبل الصيادلة يف مستويي:
الن يقدمها الصيادلة عادة عند ضف الدواء  ،و ( ) 2الخدمات المعرفية األعىل و األبعد من تلك النصيحة و لها برامج محددة
( ) 1النصيحة ي
تهدف لتعزيزها.
بينما كان األطباء و من يصفون الدواء يقدمون معلومات عن التشخيص و خطط العالج ،كان الصيادلة يف العادة يتحملون مسؤولية تقديم
مقدم الرعاية فيما يتعلق باألدوية ،و قد ُبذلت جهود خاصة يف كل مرة كان يتم فيها إدخال أدوية جديدة إىل عالج المرض ،
المشورة للمرض و
ي
كما بدأ تنفيذ برامج وطنية مهمة لدعم إدخال أدوية جديدة يف بعض المناطق (انظر األقسام  4.5و  4.8.3و  4.8.5التالية )  ،حيث خضعت
التامج للتقييم ،و بينت األدلة أنها أدت إىل أنها أدت إىل تحسن كبت يف االلتام بالدواء.
هذه ر
كما تحمل الصيادلة أيض ا مسؤولية مناقشة التعديالت أو التغيتات يف الدواء مع المرض و من يرعاهم ،و يمكن أن تشمل هذه التغيتات
إضافة أدوية أو التخىل عن أدوية من نظام العالج  ،أو تغتات ف جرعة الدواء أو مرات تناوله  ،و تغيت األسماء التجارية لألدوية أو ر
الرسكات
ي
ي
الن كان فيها
الحاالت
ف
و
،
المرض
لدى
مألوفة
غت
تبدو
س
المرصوفة
الكبسوالت
المصنعة لها ،مع ما يتتب عىل ذلك من أن األقراص أو
ي
ي
التامج عندئذ رإشاك
الصيدىل غت متأكد من وصفة طبية أو أبدى المريض أو مقدم الرعاية مخاوفة لدى
الصيدىل بشأن وصفة طبية ،أتاحت ر
ي
ي
واصف الدواء يف النقاش.
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ه مناقشة مخاوف المرض
شكلت المقابالت التحفتية عنرصا هام ا يف الخدمات المعرفية ،و بشكل عام ،كانت أهداف المقابالت التحفتية ي
حول األدوية و مساعدتهم عىل عالج أو تخفيف أي آثار جانبية ،و رشح أهمية االلتام بالدواء.
أشار العديد من المستجيبي إىل إجراء مراجعات األدوية يف المتل يف يف المناطق المعنية ،فقد أتاحت مراجعات األدوية يف المتل الفرصة
الن يواجهها المرض مع أدويتهم ،و اقتاح طرق إلدارة مشكالت تعدد األدوية و التفاعالت الدوائية و
للصيادلة للتحقيق يف المشاكل ي
الن ال تستلزم وصفة طبية (األدوية
المضاعفات المتعلقة بالعالج ،كما مكنت مثل هذه المراجعات الصيادل ة من تقييم استخدام األدوية ي
بدون وصفة) و األدوية البديلة ،و النظر فيما إذا كانت هذه األدوية قد تتفاعل مع األدوية الموصوفة للمرض أم ال  ،و مع ذلك ،و ب الرغم من
منافعها المحتملة ،فإن بعض العوائق الرئيسية المتعلقة بالوقت و األمور اللوجستية كانت تحول دون استخدامها بسكل دائم ،ف كانت
مراجعات األدوية يف المتل توض من قبل الطبيب أو واصف الدواء أو تتطلب مشاركته و موافقته.

4.5تعزيز ر
االلتام ف حاالت صحية و أدوية محددة
يف حي تم توجيه العديد من المبادرات الصيدالنية لتعزيز االلتام بالدواء يف مجموعة واسعة من الحاالت الصحية و أنواع متعددة من األدوية،
يوجد مبادرات صيدالنية أخرى لتعزيز االلتام يف حاالت صحية محددة.
ف عىل سبيل المثال  ،أدار الصيادلة يف الدنمارك برامج إلرشاد المرض لالستخدام الصحيح ألجهزة االستنشاق الخاصة ب أدوية عالج الربو و
مرض االنسداد الرئوي المزمن ،و رصد و تعزيز االستخدام الصحيح لها بسكل مستمر .كما شكل صيادلة المجتمع يف بلجيكا نواة مجموعات
مقدم الرعاية الصحية تهدف إىل تعزيز االلتام ب رتامج و أدوية عالج ترقق العظام .و يف سويرسا يشارك الصيادلة يف
متعددة التخصصات من
ي
برامج تشمل مقدم الرعاية الصحية للح االت المرضية المزمنة ،وعىل وجه التحديد فتوس نقص المناعة ر
اللويح
التصلب
و
)
HIV
(
ية
البرس
ي
ي
الثان من داء السكري و متالزمة األيض و المرض الذين يتناولون أدوية شطان عن طريق الفم  ،و وجهت جهود الصيادلة
المتعدد و النوع
ي
اإلسبان أيضا لدعم االلتام عند مرض الربو و مرض االنسداد الرئوي المزمن ،فضال عن ارتفاع ضغط الدم.
الن يجب استخدامها لفتة
الن تستهدف المرض من جميع األعمار ممن كانوا يتناولون األدوية ي
تم تقديم خدمة الدواء الجديد ( ،) NMSو ي
طويلة و الموصوفة حديث ا ،يف إنجلتا يف عام  2011و اختبارها يف أيرلندا يف عام  .2017خالل خدمة  ، NMSقدم الصيادلة برنامج تعليم
الن تغطيها خدمة NMS
منظم و التام بالدواء للمرض الذين يعانون من مرض مزمن تم تشخيصه حديث ا ،و ترد الحاالت الصحية و األدوية ي
األيرلندية يف القسم .4.8.3
الن أدخلت يف عام  ، 2016حيث تتكون خدمة NMS
و أيض ا تلزم وزارة الصحة الدنماركية الصيدليات بتقديم خدمة الدواء ال جديد ،و ي
حواىل  10دقائق  ،تقدم االستشارة األوىل يف الصيدلية ،و تكون عادة يف اليوم الذي
صيدىل يستغرق كل منهما
الدنماركي ة من استشارتي مع
ي
ي
عت الهاتف.
يتم فيه ضف الد واء الجديد ألول مرة ،و الثانية بعد ثالثة إىل أربعة أسابيع ،ويمكن إجراؤها يف الصيدلية أو ر

 4.6التدريب المقدم للصيادلة حول ر
االلتام بالدواء
بالتامج الدراسية للصيادلة االلتام بالدواء و الموضوعات ذات الصلة ،و عادة ما تكون تحت عنوان مثل
دائم ا ما
تغط المناهج المتعلقة ر
ي
ا
"التدريب الرسيري" ،و الذي يشمل العلوم الرسيرية األساسية و معالجة المرض و إدارة أدويتهم  ،و يتمثل أحد مكونات ه الرئيسية يف التدرب
ض أو أدوية المريض  ،بما يف ذلك األدوية الموصوفة و األدوية بدون وصفة و األدوية البديلة و حدوث تحسس أو
عىل كيفية أخذ التاري خ المر ي
تفاعالت غت طبيعية لألدوية.
الرئيس هو
أما بالنسبة للصيادلة المؤهلي  ،لم تتطلب معظم مبادرات تعزيز االلتام بالدواء تدريب ا خاص ا أو اعتمادا معين ا ،و كان االستثناء
ي
الختة األولية الن تخضع ر
لإلشاف و االعتمادات الالزمة من أجل الحصول عىل ت رصي ح إلجراء المراجعات المتلية لألدوية.
التدريب و ر
ي

4.7تمويل الخدمات الصيدالنية
يف معظم الحاالت تم توفت التمويل للخدمات الصيدالنية لتعزيز االلتام بالدواء من قبل الحكومات ،و يف كثت من األحيان من متانية الصحة
العامة  ،و غالب ا ما كان يتم توفت التمويل عىل أساس رسوم مقابل الخدمة.
يف بعض الدول ،يمكن للصيادلة فرض رسوم بسيطة منفصلة عن رسوم ضف الدواء ،و ذلك لقاء خدمات معينة من ضمنها ضف الدواء يف
أداة تنظيم الجرعات.
ً
اإلضاف من خالل جمعيات أو نقابات الصيادلة ،و يف بعض األحيان من خالل منح من الصناعة الدوائية مقدمة
كما تم توفت بعض التمويل
ي
رلتامج محددة.

4.8مبادرات ف دول فردية
 . 4.8.1إسبانيا
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فيما يىل مبادرتان من إسبانيا ،ر
مرسوع  AdherenciaMEDو برنامج .Adheérete
ي
ر
مرسوع AdherenciaMED
ر
يهدف مرسوع  AdherenciaMEDإىل تطوير نهج شامل لتحسي االلتام بالدواء ،بما يف ذلك استاتيجيات و بروتوكوالت إلدماجها يف
الممارسة الصيدالنية اليومية ،و هو يركز عىل جانبي ) 1( :التدريب المحدد للصيادلة لتقديم الدعم و تعزيز التدخالت عالية الجودة ،و ()2
الن يمكن تنفيذها يف المجتمع .إنه موجه إىل الربو و مرض االنسداد الرئوي المزمن و عالج ارتفاع ضغط الدم.
تصميم الخدمة ي
سبتمت )
التنامج للتطبيق و تقييم مدى تأثته ،و بعد ذلك ،بدأت دراسة مدتها ستة أشهر يف أيلول (
ر
تم إجراء دراسة تجريبية لتقييم مدى قابلية ر
التنامج ليشمل حاالت صحية األخرى
 2017يف ست مقاطعات إسبانية .يتم اآلن انتظار نتائج الدراسة ،و إذا كانت مواتية ،فسيتم التوسع يف ر
و أجزاء أخرى من إسبانيا.
برنامج Adhiérete
ا
األساش رلتنامج  ،Adhiéreteو الذي طبق يف الفتة من  2013إىل  ، 2014هو تقييم االلتام بالعالج عند المرض المسني الذين
كان الهدف
ي
يعانون من أمراض مزمنة ،و يعالجون بأدوية متعددة ،و غت ملتمي بالدواء ،من خالل الخدمات الصيدالنية ،أما األهداف الثانوية فتشمل
التنامج و جودة حياة المريض ،و الكشف عن المشاكل المتعلقة باألدوي ة ،و تخفيف النتائج السلبية المرتبطة باألدوية،
تقييم تناسب تكلفة ر
و تقييم فعالية و كفاءة الوصفات اإللكتونية ،و تعزيز العالقات بي المرض من جهة و األطباء و الصيادلة من جهة أخرى ،و تقييم استخدام
أنظمة االتصاالت والتكنولوجيا الجديدة فيما يتعلق بااللتام بالدواء و جودة الوصفات الطبية.
التنامج عىل تجربة معشاة مع  60صيدلية مجتمع و  225مريض ا ،حيث رأشكت كل صيدلية مجتمع خمسة مرض  ،استخدم إثنان
اشتمل ر
شخض مخصص لدعم االلتام بالدواء ،و استخدم آخران تطبيق ا للهاتف المحمول ،و استخدم مريض واحد نظام جرعات
جرعات
نظام
منهم
ي
شخض مع أداة تنبيه .كشفت التجربة تحسن ا كبتا يف االلتام بالدواء يف المجموعة المستهدفة ،و تضمنت النتائج زيادة يف االلتام بالعالجات
ي
من  ٪35إىل  ،٪76وتحسن ا يف نوعية الحياة ،و تراجع ا بمقدار الثلث يف المشاكل المتعلقة باألدوية ،و مستويات مرتفعة من رضا المرض.
ر
 . 4.8.2أستاليا
أصدرت الجمعية الصيدالنية يف أستاليا ( ) PSAإرشادات ألفضل الممارسات لتقديم خدمات االلتام ب الدواء  ،و قد أدخلت هذه الخدمات
ه منظمة مهنية وطنية تدعم أصحاب الصيدليات
ضمن اتفاقية مدتها خمس سنوات بي ال حكومة األستالية و نقابة الصي ادلة يف أستاليا ،و ي
و يعتف به ا القانون.
الدوان يف عام
ام
االلت
خدمات
لتقديم
محددة
تدابت
تغط هذه االتفاقية الفتة من  2015إىل  ، 2020و بدأ تنفيذ
ي
ي
 ، 2017شملت :األدوات المساعدة يف تناول الجرعة و ضف الدواء عىل مراحل و االستمرار يف الرصف و خدمات الصيدلة الرسيرية التعاونية
ه االتفاقية السادسة
و مراجعة األدوية يف المتل ،و يتم التفاوض عىل اتفاقية جديدة كل خمس سنوات  ،علم ا أن اتفاقية  2020-2015ي
للممارسة يف صيدليات المجتمع.

المساعدة ف تناول الجرعة
األدوات
ً
أصدرت  PSAدليل لمساعدة الصيادلة يف تقديم األدوات المساعدة يف تناول الجرعة 2،و كما ورد يف القسمي  3.5و ، 4.4فإن األداة المساعدة
ه أداة أو وسيلة يمكن استخدامها كجزء من الطريقة المنسقة إلدارة الدواء ،و الغرض منها هو ضمان تناول المرض للدواء
يف تناول الجرعة ي
الصحيح يف الوقت الصحيح و يف الجرعة الصحيحة و بطريقة آمنة و صحية.
و كما هو مذكور يف القسم  ، 3.7يمكن استخدام األدوات المساعدة يف تناول الجرعة ألي ة أدوية صلبة عىل شكل أقراص أو كبسوالت ،ويشت
اىل لألدوات المساعدة يف تناول الجرعة إىل المرض باعتبارهم من جميع ا ألعمار ،عىل الرغم من أن معظم المستفيدين هم من
الدليل األست ي
ِّ
الن تقيم استخدام األدوات المساعدة
كب ار السن عىل األرجح ،و بموجب االتفاقية السادسة للممارسة يف صيدليات المجتمع فإن البيانات ي
يف تناول الجرعة تركز عىل طرق إيصال الدواء و تكاليف الرعاية الصحية ،و ليس عىل نتائج المرض  ،و بينما (كما هو مذكور) تم إعداد مبادئ
توجيهية شاملة و أدلة لمساعدة الصيادلة و طالب الصيدلة عىل الحصول عىل تدريب حول توفت وسائل و أدوات المساعدة عىل الجرعة يف
سياق تدريبهم األوسع عىل ضف األدوية  ،فإنه ال يوجد تدريب محدد أو اعتمادات تتعلق باألدوات المساعدة يف تناول الجرعة.
رصف الدواء عىل مراحل
الن يزود فيها الصيادلة األدوية للمرض عىل أقساط دورية بحيث تحتوي عىل كمية أقل مما هو
ه العملية ي
ضف الدواء عىل مراحل – و ي
ه أيض ا مبادرة وطنية مدعومة بموجب االتفاقية السادسة للممارسة يف صيدليات المجتمع ،و يمكن اتباع طريقة ضف
موصوف أو محدد  -ي
الدواء عىل مراحل مع جميع الحاالت الصحية ،و لكنها تطبق غالب ا عىل األدوية المعرضة لسوء االستخدام أو اإلدمان ،و من الجدير ذكره أن
تقييم طريقة ضف الدواء عىل مراحل هو جزء من االتفاقية السادسة للممارسة يف صيدليات المجتمع.
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االستمرار ف الرصف
باإلمكان الحصول
الصيدىل عند وجود حاجة مستعجلة له و ليس
يعن تزويد المريض بالدواء المناسب من قبل
ي
االستمرار يف ضف الدواء ي
ً
الحاىل  ،و يشتط لالستم رار يف الرصف أن يكون الدواء من األدوية الموصوفة للمريض أصل مع عدم
الوقت
ف
ي
عىل وصفة طبية لذلك الدواء ي
وجود تغيت عىل أدوية المريض و الذي تمت مراجعة حالته الصحية من قبل الطبيب أو واصف الدواء و تقرر اإلبقاء عىل نظام عالجه .تدعم
االتفاقية السادسة للممارسة يف صيدليات المجتمع مبدأ االستمرار يف الرصف و يمكن تطبيقه عىل مجموعة كبتة من الحاالت الصحية و
أنواع األدوية و الفئات العمرية  ،و ال يتم جمع بيانات محددة عن االستمرار يف الرصف أو عن تأثته عىل االلتام بالدواء.
خدمات الصيدلة الرسيرية التعاونية
ه خدمات صيدلة شيرية منظمة و تعاونية يتم إجراؤها يف الصيدلية  ،و تشتمل عىل
"
Diabetes
" "MedsCheckو " MedsCheck
ي
الصيدىل و تثبيت المعلومات المتعلقة بأدويته و وضع خطة عمل و التنسيق
مع
لوجه
وجها
التشاور
و
المريض
الن يستخدمها
ي
مراجعة األدوية ي
للمشورة يف مرحلة المتابعة.
يركز  MedsCheckعىل التعليم و المعالجة الذاتية ،كما يهدف إىل تحديد المشاكل المتعلقة بالعالج (بما يف ذلك عىل سبيل المثال ال الحرص
3.
عدم االلتام بالدواء) ،و تحسي االستخدام الفعال لألدوية و تقديم المعلومات حول األدوية و االستخدام األمثل لها و تخزينها
الثان  ،و كذلك استخدام أجهزة القياس و تعليم المرض و المعالجة
أما  Diabetes MedsCheckفتكز عىل أدوية مرض السكري من النوع ي
الذاتية و االلتام بعالج داء السكري ،و الهدف من ذلك هو ضبط و تحسي استخدام المريض لألدوية و أجهزة القياس لمرض السكري و
تحسي السيطرة عىل نسبة الجلوكوز يف الدم و الحد من خطر حدوث مضاعفات  ،و هو يستهدف المرض غت القادرين عىل الوصول إىل
خدمات التعليم أو الخدمات الصحية األخرى المتعلقة بمرض السكري يف مجتمعهم يف الوقت المناسب ،و من خالل خدمة التشاور يف
لصيدىل إحالة المريض إىل خدمات شيرية مناسبة أخرى مثل األدوات المساعدة يف تناول الجرعة و ضف الدواء عىل
 MedsCheckيمكن ل
ي
مراحل.
و حن تكون الصيدلية مؤهلة للحصول عىل مقابل مادي ل  MedsChecksو  ، Diabetes MedsCheckيجب عليها تقديم الخدمات بما
يتوافق مع جميع القواعد الموضحة يف االتفاقية السادسة للممارسة يف صيدليات المجتمع ،و حن يستفيد المريض من تلك الخدمات يجب
أال يكون قد تلق خدمة مماثلة خالل ال  12شهرا السابقة ،و أن يكون مكان إقامته ف المتل ضمن المجتمع و يتنا ول خمسة أدوية أو ر
أكتمن
ي
طن كبت أو تشخيص جديد من شأنه أن يؤثر عىل حالته الصحية  ،أو أن
األدوية الموصوفة عالجي ا ،أو أنه قد تعرض مؤخرا لحدث
ي
صح أو ر ي
.
الصيدىل معتمدا ليصبح مزودا لل خدمة ،و يمكن ه المطالبة برسوم
يتكون عالجه من أدوية ذات خطورة يف إلحاق آثار جانبية يجب أن يكون
ي
ر
عرسين خدمة كحد أقض يف الشهر.
مراجعة األدوية ف المتل
مراجعة الدواء ف المتل ه مراجعة شيرية شاملة ألدوية المريض ف متله بواسطة صيدىل معتمد ،و ذلك ً
بناء عىل إحالة أو تنسيب من
ي
ي
ي
ي
ان،
الطبيب العام للمريض ،و الهدف منها هو تحديد المشاكل الموجودة أو المحتملة ذات الصلة باألدوية و منعها و حلها و تحسي العالج الدو ي
ر
لمقدم الرعاية الصحية المشاركي يف رعاية المريض وتحسن
الن تعود عىل المريض ،توفر الخدمة معلومات
ي
و باإلضافة إىل الفوائد المباشة ي
معرفتهم وفهمهم لألدوية ،و تعزز عالقة التعاون بي أعضاء فريق الرعاية الصحية.
تتوفر مراجعات األدوية ف المتل فقط للمرض الذين يعيشون ف المجتمع ممن هم ر
أكت عرضة لمخاطر سوء استخدام الدواء ،و يجب أن
ي
ي
يؤكد الطبيب العام المعالج حاجتهم للخدمة و أنهم سوف يستفيد ون من تلك المراجعة.
ه جهة
و من أجل إجراء مراجعات األدوية يف الم تل ،يجب أن يكون الصيادلة معتمدين من قبل الجمعية األستالية للصيدلة االستشارية ،و ي
اعتماد رئيسية للخدمات المعرفية الصيدالنية ،أو يجب عليهم اجتياز اختبار لالعتاف بهم كصيادلة مجازون لرعاية المسني و ذلك تحت
رإشاف جمعية صيادلة المستشق.
 . 4.8.3ايرلندا
الن تم إطالقها يف عام  ) IPU, 2017( 2017و
سلط اتحاد الصيدلة األيرلندي الضوء عىل مثال التطبيق
التجرين لخدمة الدواء الجديد ،و ي
ري
معالجة الحاالت و األدوية المذكورة أدناه.
مدرات الثيازايد ( ) Thiazide diureticsو المدرات الشبيهة
مرض ارتفاع ضغط الدم
مانعات مستقبالت بيتا () Beta-adrenergic blockers
أدوية ارتفاع الضغط الموسعة لألوعية ( )Vasodilator antihypertensives
الن تعمل مركزي ا ( )Centrally-acting antihypertensives
أدوية ارتفاع الضغط ي
مانعات مستقبالت ألفا ( )Alfa-adrenoreceptor blockers
األدوية المثبطة لنظام الريني-أنجيوتنسي ( Drugs affecting the renin-angiotensin
) system
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مضادات الصفائح الدموية/
ر
التخت
مضادات
الربو و مرض االنسداد الرئوي
المزمن

الثان
مرض السكري النوع ي
األلم المزمن

مانعات قنوات الكالسيوم () Calcium-channel blockers
ر
التخت الفموية () Oral anticoagulants
مضادات
مضادات صفائح الدم () Antiplatelet drugs
معززات المستقبالت األدرينالية () Adrenoceptor agonist
مضادات المسكارين الموسعة للقصبات ( ) Antimuscarinic bronchodilators
الثيوفيلي () Theophylline
موسعات القصبات المركبة () Compound bronchodilator preparations
الستتويدات ر
القرسية ()Corticosteroids
كروموجاليكيت (  )Cromoglycateو األدوية المشابهة
معززات مستقبالت الليوكوترايي ( )Leukotriene receptor agonists
مانعات انزيم الفوسفودايستتيز النوع ) Phosphodiesterase type 4 inhibitors( 4
االنسولي قصت و متوسط و طويل المفعول
األدوية المضادة للسكري
أدوية الجابابنتينويد (بريجابالي و جابابنتي ) ( Gabapentinoid agents – pregabalin and
) gabapentin
مضادات االكتئاب ثالثية الحلقات (أميتيبتيلي و نورتريبتيلي ) ( – Tricyclic antidepressants
) amitriptyline and nortriptylin
كاربامازيبي ()Carbamazepine
دولوكسيتي ( )Duloxetine
األدوية األفيونية () Opioids
الخارج () Topical lignocaine
ير
الليجنوكيي لالستخدام
الخارج ()Topical capsaicin
الكابسايسي لالستخدام
ر ي

الصيدىل داخل صيدلية المجتمع ،و يتألف من المشورة و الدعم بشأن تناول
ه تدخل منظم يقدم من قبل
ي
إن خدمة الدواء الجديد ( ) NMSي
الدواء و ذلك لألدوية الموصوفة حديث ا لحاالت محددة من األمراض المزمنة ،و يتم تقديمها خالل أسبوعي من بدء العالج ،و كان أول من
ه الخدمة الصحية الوطنية ( ) National Health Service - NHSيف إنجلتا يف عام  ، 2011و يف مراجعة لحدمة  NMSالمقدمة يف
تبناها ي
(الن تلقت خدمة )NMS
التدخل
مجموعة
ف
الجديدة
باألدوية
ام
االلت
ف
٪
10
بنسبة
تحسن
حصول
تبي
2016
عام
ف
أجريت
إنجلتا
ي
ي
ي
ي
ً
مقارنة مع المجموعة الضابطة من المرض الذين حصلوا عىل خدمة الممارسة االعتيادية؛ حيث تم تعريف االلتام بالدواء بأنه عدم فقدان
4.
أية جرعة (أن يكون عدد الجرعات المفقودة صفرا ) خالل األيام السبعة السابقة ،و ذلك وفق ا لتقرير المريض يف  10أسابيع
صيدىل خالل  7إىل  14يوم ا بعد ضف
التجرين األيرلندي ،تلق المرض يف خدمة  NMSتدخالن ،هما ) 1( :مقابلة منظمة مع
التنامج
يف ر
ي
ري
الصيدىل للدواء الجديد ،و ذلك عن طريق سجل أدوية المريض و مقياس نسبة األيام المغطاة
قبل
من
تقييم
)
2
(
و
مرة؛
ألول
الجديد
الدواء
ي
( 5.) Proportion of Days Covered - PDCحقق ر
التجرين األيرلندي تحسنا بنسبة  ٪9يف االلتام بالدواء كما تم قياسه باستخدام
المرسوع
ري
ً
6.
 ، PDCو كان التدخل مقبوّل بشكل جيد من قبل المرض والصيادلة

 . 4.8.4بلجيكا
ُ
:
ه اختصار
ه دراسة مدتها ثالثة أشهر تعرف باسم إيكاروس  - ICAROSو ي
قدمت نقابة الصيادلة البلجيكية معلومات عن مبادرتي األوىل ي
لتأثت تدخل صيدلة المجتمع عىل استخدام األدوية و معدالت االلتام بالدواء عند مرض هشاشة العظام  -أجريت يف عام  2016؛ و الثانية
صيدىل العائلة.
ه مبادرة وطنية مستمرة تعرف باسم
ي
ي
إيكاروس
الدوان و
كان الهدف من  ICAROSهو تقييم جدوى تدخل صيدلية المجتمع عىل مرض هشاشة العظام ،و التأكد من فحص جودة العالج
ي
االلتام به ،حيث شملت الدراسة  105من صيادلة المجتمع ( 80منهم أكملوا الدراسة) ،و استهدفت المرض القادرين عىل الحركة و الذين
استخدموا ً
دواء واحدا عىل األقل لمرض هشاشة العظام يف األشهر ال  12السابقة ،و تتألف األدوية من البايفوسفونيت ()bisphosphonate
ُ
عدالت مستقبالت هرمون االستوجي االنتقائية
و رانيليت الستونتيوم (  )strontium ranelateو دينوسوماب ( ) denosumabو م ِ
( )selective oestrogen-receptor modulatorsو تتيباراتايد (  . )teriparatideقبل التدخل ،تلق الصيادلة تدريبات عىل مهارات
شخض
االتصال و مواد تعليمية و إمكانية الوصول إىل أداة مساعدة عن طريق االنتنت ،و خالل التدخل كان يتم إجراء جلسة استشاري ة بشكل
ي
غط استخدامهم لدواء هشاشة العظام و كذلك الكالسيوم و فيتامي د و أي مشاكل متعلقة بالدواء،
لكل مريض مشارك مع ال
ي
صيدىل  ،بحيث ت ي
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و يقوم الصيادلة بتسجيل البيانات حول التام المريض بالدواء و المشاكل المتعلقة باألدوية ثم يقدمون النصيحة لهم ،و بعد أربعة إىل ثمانية
أسابيع كان يقوم الصيادلة باالتصال مع المرض لالستفسار عما إذا كان قد تم األخذ بمشورتهم و ما إذا كانت المشاكل المتعلقة باألدوية قد
تم حلها .كانت نتائج الدراسة إيجابي ة حول مدى قبول التدخل عند كل من الصيادلة و المرض  ،عىل الرغم من أن معدل مشاركة المرض كان
أقل من .٪60
صيدىل العائلة
لصيدىل األشة ،يتابع الصيادلة األدوية المستخدمة من قبل المرض المصابي بأمراض مزمنة و يقدمون
الجديد
الوطن
نامج
الت
يف هذا ر
ي
ي
الصيدىل أيض ا من أن خطة العالج الخاصة بالمريض صحيحة و محدثة و أنها يف متناول
المشورة بشأن االستخدام الصحيح لها ،كما يتأكد
ي
طبيب األشة .ف هذا التنامج ُ
الن يتم
األدوية
جميع
تسجيل
ة
العائل
صيادلة
من
طلب
ي
خاصة
األعضاء اآلخرين يف فريق الرعاية الصحية ،و
ر
ي
ي
ضفها بش كل منتظم يف كل من سجل المريض الخاص بالصيدلية و السجل المشتك  ،و يف كل مرة يزور فيها المريض الصيدلية يتم التأكد من
الن يتم ضفها بدون وصفة طبية و توحيدها و تصحيحها إذا لزم األمر ،و من ثم
المعلومات الخاصة بكل من األدوية الموصوفة واألدوية ي
إعطاؤها للمريض.
صيدىل العائلة يف عام  ، 2017و من المتوقع أن يكون بمثابة مبادرة مستمرة ،و يتم تطبيقه تحت رإشاف الجمعيات المهنية
بدأ برنامج
ي
الوطن للتأمي عىل الصحة و اإلعاقة ،حيث أنه يقدم التمويل ،و ال توجد متطلبات اعتماد محددة للصيادلة المشاركي.
المعهد
و
الصيدالنية
ي
 . 4.8.5الدنمارك
ه :خدمة الدواء الجديد؛ و خدمة تقييم تقنية االستنشاق؛
و
بالدواء،
ام
بااللت
صلة
ذات
ات
ر
مباد
ع
أرب
كية
ر
ا
نم
حددت جمعية الصيدليات الد
ي
و األدوية متعددة الجرعات و المراجعة الدوائية.
خدمة الدواء الجديد
الن تم
الصيدىل أو عن طريق اإلحالة من قبل الطبيب العام  ،حيث
يتم إدخال المرض يف خدمة الدواء الجديد من قبل
ي
تتكون الخدمة ،و ي
البدء بتطبيقها ف عام  ، 2016من استشارتي خصوصيتي  ،بحيث تقدم األوىل ف الوقت الذي ي رصف فيه المريض ً
دواء جديدا لمرض مزمن
ي
ي
عت الهاتف .يف أثناء االستشارة ،
تم تشخيصه حديث ا ،أما االستشارة الثانية فيتم تقديمها بعد ثالثة إىل أربعة أسابيع و ذلك إما وجه ا لوجه أو ر
الصيدىل بتصنيف المشاكل و المخاوف المتعلقة ب األدوية و يناقش امكانية تحسي طريقة تناول الدواء و يقدم معلوم ات إضافية حول
يقوم
ي
الحالة المرضية و العالج.
تم إدراج خدمة الدواء الجديد ضمن ر
الترسيعات الصيدالنية الدنماركية و يلتم الصيادلة بتقديمها ،و يتم تمويلها من خالل اتفاقية بي جمعية
ه مجانية للمريض  ،كما أنها ال تتطلب اعتمادية محددة.
الصيدليات الدنماركية و وزارة الصحة ،و ي
خدمة تقييم تقنية االستنشاق
الن بدأت يف عام  ، 2006لألشخاص الذين يعانون من الربو و مرض االنسداد الرئوي المزمن ،و
و
االستنشاق،
تم تصميم خدمة تقييم تقنية
ي
الذين تلقوا تعليمات حول تقنية االستنشاق و تم تقديم عرض لهم حول طريقة االستنشاق ،و بينما تستهدف الخدمة المستخدمي ألول
فه متوفرة أيض ا للمستخدمي اآلخرين ،حيث يتلق المريض اإلرشاد حول كيفية تحضت جهاز االستنشاق و كيفية حمله و كيفية
مرة ،ي
االستنشاق و كيفية إغالق جهاز االستنشاق و حفظه ،و كذلك استخدام جرعات متعددة ،و أيض ا غسيل الفم  ،و يقوم طاقم الصيدلي ة بتوثيق
النصائح المقدمة لكل مريض يف نموذج التسجيل  ،و إذا لزم األمر ،يتم تكرار استعراض طريقة االستنشاق و تقييم أسلوب المريض حن يتمكن
المريض من استخدام جهاز االستنشاق بثقة و بشكل صحيح  ،كما يتم إحالة المريض إىل الطبيب إذا كان لديه مشاكل مستمرة يف استخدام
جه از االستنشاق  ،أو ال يستجيب للدواء المستنشق.
ه ممولة من قبل الحكومة الدنماركية و مجانية
يتم توفت الخدمة بموجب اتفاق بي جمعية الصيدليات الدنماركية و وزارة الصحة ،و ي
للمريض ،و يتم الدفع للصيادلة عىل أساس رسوم مقابل الخدمة.
الصيدىل  ،و مع ذلك ،فيجب
ه جزء من الكفايات المتوقع توافرها عند
ال يوجد تدريب
ي
رسم عىل تقديم هذه الخدمة ،و المهارات المطلوبة ي
ي
مقدم الخدمة  ،و يستند ذلك إىل فحص بأسئلة متعدد الخيارات و توثيق خمس ة حاالت حول تقديم الخدمة.
أن يتم اعتماد الصيادلة
ي
تم تقييم هذه ال خدمة و تبي أنها مقبولة و فعالة.

7

األدوية متعددة الجرعات
بموجب ر
الترسي ع الذي صدر يف عام  ، 2001يتعي عىل الصيادلة الدنماركيي توفت األدوية يف عبوات تسمح بالتحكم يف الجرعة ،و قد تم
ا
األكت سن ا .تم اعتماد صيدليات الموفرة ل"عبوة الجرعات" من قبل الوكالة الدانمركية لألدوية،
تحديد هذا باعتباره ذا قيمة خاصة للمرض
ر
و يشمل هذا االعتماد إذن ا لتكيب ماكينات ضف تعمل تلقائي ا عىل إصدار عبوات الجرعات ،و خلصت دراسة نوعية أجريت عام  2008إىل
التلقان للجرع ات يف الرعاي ة الصحية األولية هو تقنية تتمتع بفرص جيدة لتحسي عالج
يىل" :االنطباع العام عن التحليل هو أن الرصف
ي
ما ي
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المرض الضعفاء عىل وجه الخصوص ،و لكن هناك مخاطر مرتبطة بالعديد من العوائق المحتملة" 8.يتم دفع رسوم ضف الجرعة من قبل
المرض األفراد ،و لكن قد يتم تعويضها إذا كانت األدوية الم رصوفة مشمولة يف سداد التكاليف.
المراجعة الدوائية
التنامج بما يف ذلك الكتيبات
تم تقديم خدمة المراجعة الدوائية يف الدنمارك يف عام  ، 2010و قد قامت جمعية الصيدليات الدنماركية بتطوير ر
اإلرشادية و األدلة و بيانات اعتماد الصيادلة إلجراء المراجعات  ،حيث يرتكز االعتماد عىل التقارير المكتوبة عن الحاالت الصحية و تقديم
خمس خدمات وفق ا لإلرشادات  ،و تتم مراجعات الدواء من قبل الصيادلة بشكل متقطع  ،و يقوم المرض أو المؤسسات بالدفع مقابل الخدمة.
مزيد من المعلومات متاحة من:
https://www.pharmakon.dk/apotek-primaersundhedssektor/forskning/international /

 . 4.8.6سنغافورة
ه مبينة أدناه.
تم اإلبالغ عن مبادرات متنوعة لتعزيز االلتام بالدواء و المكونات األخرى لالستخدام الجيد لألدوية يف سنغافورة ،و ي
خدمة إدارة األدوية
الصيدىل وجه ا لوجه مع كل مريض ،و تتضمن إجراء مراجعة شاملة لألدوية و تدقيقها ،و تستهدف
تشتمل خدمة إدارة األدوية عىل مقابلة
ي
أكت من طبيب ،أو يتناولون خمسة أو ر
األدوية من ر
أكت من األدوية المتعلقة باألمراض المزمنة ،أو
بشكل خاص المرض الذين يحصلون عىل
دوان جديد و /أو معقد ،أو لديهم استفسارات أو مشاكل مع أدويتهم .تم تصميم المقابلة للتأكد من الجرعات الفعلية المتناولة
لديهم نظام
ي
و أية أعراض غت معالجة و التأثتات الجانبية لألدوية ،كما يتلق المرض أيض ا تثقيف ا بشأن مرضهم و تنظيم أدويتهم ،و يتم تحديث قائمة
األدوية يف قاعدة البيانات الطبية اإللكتونية و تقديم نسخة للمريض و لمن يقدم الرعاية له ،و إذا لزم األمر ،يتم مناقشة المعلومات مع
واصق الدواء.
ي
ه متوفرة يف معظم الصيدليات و العيادات و أقسام الصحة العامة ،كما أنها خدمة غت ممولة ،و لكن
تم تقديم الخدمة منذ عام  ، 2006و ي
من الممكن فرض رسوم عىل المرض مقابلها .يتلق الصيادلة التدريب عىل تقديم الخدمة "داخلي ا" ،و يشمل مبادئ الخدمة و إدارة األمراض
المزمنة.
الدوان للمرض الذين
تم تقديم "خدمة إدارة األدوية" يف مستشق سنغافورة العام يف سنة  2012بحيث تكون متخصصة بتقديم الدعم
ي
ً
يعانون من مرض الكىل المزمن و يتلقون غسيل الكىل ،خاصة أولئك الذين يعانون من مشاكل متعلقة بالدواء ،و تشتمل عىل فرق تضم ثالثة
ً
ً
الصيدىل مراجعة شاملة لألدوية و
أخصائيي يف أمراض الكىل و صيدلي ا و منسق ا للعناية الكلوية و ممرض ا شيري ا و مساعدين شيريي .يجري
ي
الن تمت مراجعتها و أية توصيات لحل المشاكل المتعلقة
يقدم المشورة الالزمة ،كما و يسلم
ي
إخصان أمراض الكىل المتواجد قائمة األدوية ي
باألدوية .يتم تدريب الصيادلة المشاركي عىل أداء هذا الدور بشكل محدد ،بحيث تغط الموضوعات المتعلقة بغسيل الكىل و مرض الكىل
9.
الدوان
المزمن و مضاعفاته ،و تنظيم العالج
ي
برنامج الرعاية االنتقالية المسني ( ،) ACTIONخدمة مراجعة األدوية
يهدف برنامج  ، ACTIONو الذي بدأته حكومة سنغافورة لتحسي نتائج المرض المسني بعد الخروج من المستشق  ،إىل تسهيل انتقال
المرض من المستشق إىل منازلهم و تحسي استخدام األدوية.
ختة سنة واحدة عىل
التنامج خدم ة مراجعة األدوية يف المتل ،و عىل الصيادلة الذين يقومون بالمراجعات المتلية أن يكون لديهم ر
يتضمن ر
الختة يف
به
يقوم
أسابيع
ستة
مدته
تدرين
نامج
لت
يخضعوا
أن
يجب
ذلك
إىل
باإلضافة
و
األدوية،
إدارة
خدمة
األقل يف
صيدىل من ذوي ر
ر
ر
ي
ي
10 .
مراجعات األدوية المتل ،كما يجب ر
اإلشاف عليهم عند إجراء المراجعات قبل السماح لهم بالعمل بشكل مستقل
 . 4.8.7سويرسا
:
ه فحص تعدد األدوية ( )polymedicationو الذي بدأ يف عام
تم تحديد أربعة برامج بواسطة اتحاد صيادلة سويرسا  pharmaSuisseو ي
المهن المشتك للحاالت المزمنة
نامج
الت
و
؛
2004
عام
ف
بدأ
األسبوع لمنظم جرعات األدوية يف الصيدلية و الذي
 2010؛ و الملء
ر
ي
ي
ي
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التامج األربعة
ون للجرعات عند تعدد األدوية (بدأ يف عام  .) 2014ال يعد أي من ر
(  ) SISCareو الذي بدأ يف عام  2011؛ و الموزع اإللكت ي
مخصص ا للمسني عىل وجه التحديد ،و لكن معظم المستفيدين منها هم من كبار السن.
فحص تعدد األدوية ()polymedication
يتضمن فحص  polymedicationمراجعة "النوع 2أ" (انظر القسم  ) 3.6يف التصنيف المحدد من قبل شبكة الرعاية الصيدالنية يف أوروبا،
و المرض الذين تنطبق عليهم ر
الصح خالل
الرسوط هم أولئك الذين يستخدمون أربعة أدوية مختلفة عىل األقل مغطاة من قبل التأمي
ي
األشهر الثالثة السابقة ،و تستند هذه المراجعة إىل تاري خ الدواء و معلومات المريض ،و يمكن إجراؤها إذا كان المريض قادرا عىل تقديم
المعلومات .
تغط المراجعة كل من األدوية الموصوفة و األدوية بدون وصفة طبية ،و استكشاف التفاعالت الدوائية ،و الجرعات غت المعتادة،
ي
و أمور االلتام بالدواء ،و التفاعالت بي الدواء و الغذاء ،و أمور الفعالية و اآلثار الجانبية ،حيث تتم المراجعة يف الصيدليات عىل وجه الحرص
صيدىل لكل مراج عة و يتم تغطيتها من قبل
حواىل  40يورو لكل
صيدىل و بواقع مراجعتي كحد أقض لكل مريض سنوي ا ،و يتم دفع
بواسطة
ي
ي
ي
األساش يف سويرسا.
الصح
التأمي
ي
ي
11

الملء األسبوع لمنظم جرعات األدوية ف الصيدلية
األسبوع لمنظم جرعات األدوية يف الصيدلية ،يقوم الصيادلة بإعداد علب أو رأشطة الجرعات األسبوعية لمرض
يف إطار مبادرة الملء
ي
العيادات الخارجية الذين يعانون من حاالت مزمنة و يتناولون ثالثة أدوية مختلفة عىل األقل ،و القصد الوحيد من هذه المبادرة هو تحسي
االلتام بالدواء .من الجدير ذكره هو أن المبادرة ليست خاصة للم رض المسني  ،و يمكن أن تبدأ عن طريق وصفة طبيب أو ً
بناء عىل اقتاح
الصيدىل بعد إجراء فحص تعدد األدوية ،و يف الحالة األختة تقترص المكافأة المادية عىل ثالثة أشهر؛ و يف نهاية هذه الفتة قد يطلب المرض
ي
للصيدىل.
حواىل  18يورو يف األسبوع
من الطبيب وصفة طبية أو موافقة لالستمرار .يتم دفع
ي
ي

ر
التنامج المهن المشتك للحاالت المزمنة ( )SISCare
يهدف  SISCareإىل تحسي سالمة و فعالية نظام العالج ،و يشمل إجراء المقابالت التحفتية و رصد االلتام بالدواء و إدارة المخاطر ،حيث
الن تؤخذ عن
اللويح المتعدد و مرض السكري من النوع
يغط فتوس نقص المناعة (  ) HIVو التصلب
ي
ي
الثان و استخدام أدوية الرسطان ي
ي
ه منظمة قائمة عىل تعاون التخصصات المتعددة من صيادلة
و
،
Sispha
منظمة
قبل
من
SISCare
طريق الفم و متالزمة األيض .يتم إجراء
ي
األساش يف سويرسا.
الصح
التنامج بواسطة التأمي
و أطباء األشة و تابعة لعيادة جامعة لوزان .يتم تغطية تكلفة ر
ي
ي
ر
الموزع اإللكتون للجرعات عند تعدد األدوية
ون جديد مصمم لدعم كبار السن ممن يستخدمون أدوية متعددة ،كما يتم تطبيقه يف
ون للجرعات هو جهاز إمداد
دوان إلكت ي
ي
الموزع اإللكت ي
12 .
تعاط المخدرات ،و فتوس نقص المناعة ( ) HIVو األمراض النفسية الهدف من استخدام
سياق العالج بمساعدة األفيونيات ،و اضطرابات
ي
ون للجرعات هو تحسي االلتام بالدواء و رفع جودة الحياة ،و هناك دراسة تجري لتقييمه ،و يتم تمويل المبادرة عن طريق
الموزع اإللكت ي
األساش يف سويرسا و من أموال الجامعة.
الصح
التأمي
ي
ي
 . 4.8.8هولندا
:
حددت نقابة الصيادلة الملكية الهولندية ( ) KNMPمثالي عىل الخدمات الوطنية المعتمدة لتحسي االلتام بالدواء ،و هما "برنامج مراقبة
العالج و تحسينه" و "برنامج االستشارة الهاتفية" ،و يقوم المعهد الهولندي لبحوث الخدمات الصحية ( ) NIVELبإعداد تقرير شامل عن
التدخالت المرتكزة عىل األدلة  ،و ذلك بالتعاون الوثيق مع اتحاد المرض الهولندي و مؤسسة  Sint Maartenskliniek Nijmegenالطبية
و  ، KNMPو الذي من من المقرر صدوره يف ربيع عام .2019
برنامج مراقبة العالج و تحسينه
يستهدف برنامج مراقبة العالج و تحسينه ( ) MeMoالذي بدأ تطبيقه يف عام  2010المسني بشكل خاص  ،و يبدأ بجلسات استشارية منظمة
و موحدة للمرض عند بدء و متابعة العالجات المزمنة  ،و يتبع ذلك مرحلة مستمرة يتم فيها مراقبة التام المرض باألدوية بشكل شهري
باستخدام خوارزميات البحث الموحدة ال مطبقة عىل قاعدة بيانات الصيدلية  ،و عندما يتم اكتشاف حادثة توقف عن ضف أو تناول دواء
الدوان.
يتم استدعاء التدخالت المصممة خصيص ا لدعم االلتام بالدواء و تحسي العالج
ي
بالنسبة لمرض هشاشة العظام ،ارتبط برنامج  MeMoبانخفاض معدل التوقف عن تناول عالج البايفوسفونيت إىل النصف بعد سنة
واحدة ،أي من  ٪32إىل  ،٪16أما المرض الذين يتناولون أدوية لخفض الدهون فقد تراجع معدل تركهم لتناول الدواء بعد عام واحد من
تعتت نتائج برنامج  MeMoللربو و مرض االنسداد الرئوي المزمن واعدة بتحسينات يف تنظيم العالج و نوعية حياة
 ٪26إىل  ، ٪14كما ر
المرض  ،و لكنها غت متوفرة بعد.
يتم تشغيل برنامج  MeMoبالكامل من قبل الصيادلة ،و ال يحتاج إىل بيانات اعتماد محددة ،و هو ممول من رسوم ضف الدواء.
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برنامج االستشارة الهاتفية
 و هو يهدف إىل،  يوم ا من ضف وصفة طبية جديدة21  إىل7 يتكون برنامج االستشارة الهاتفية من مكالمة هاتفية مرتبة لكل مريض بعد
 و معالجة المشاكل و الموانع،الفعىل يف تناول الدواء
 و السؤال عن سلوكهم،تحسي االلتام بالدواء من خالل تزويد المرض بالمعلومات
ي
.)  أو قلة الحاجة إليه،العملية (اآلثار الجانبية عىل سبيل المثال) و ال حسية (مثل المخاوف المتعلقة ب الدواء
 فقد نتج عنه تحسينات يف االلتام بمثبطات،للتنامج فقد تبي أن كفاءته تختلف حسب الفئات المختلفة من األدوية
و يف التقرير
التقييم ر
ي
 علم ا13،  و لكن ليس يف االلتام ب أدوية االكتئاب، و كذلك أدوية البيفوسفونيت، الن تخفض نسبة الدهون
العقاقت
و
أنجيوتنسي
الريني
نظام
ي
ر
.محىل
بحن
أن ر
ي
التنامج قد تم تشغيله فقط عىل أساس ي
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 . 5التدخالت الصيدالنية الفعالة
 5.1التأثتات ر
المتتبة عىل هذه المراجعة
هنالك سبعة تأثتات رئيسية متتبة عىل هذه المراجعة:
ً
أوّل  ،إن عدم االلتام باألدوية عند كبار السن يمثل مشكلة مستمرة و ملموسة عىل نطاق واسع ،و ذلك عىل الرغم من إدخال العديد من
التدخالت لتعزيز االلتام بالدواء ،كما أن عدم االلتام بالدواء له تكلفة عالية من الناحيتي اإلنسانية و االقتصادية.
أساش يف تعزيز و مراقبة االلتام ب الدواء ،و عدا عن
ثاني ا ،للصيدلة مكانة بارزة يف تسلسل األحداث المرتبطة باستخدام األدوية ،و لها دور
ي
المرض أنفسهم ،ال يساهم أي من المعنيي باستخدام الدواء يف سلسلة األحداث هذه بنفس القدر الذي يقوم به الصيادلة ،أو حن لديهم
مقدم الرعاية لهم ،و توفت و كذلك تقديم
مثل هذه الرؤية الشاملة .تشمل المساهمات المحورية للصيادلة تثقيف و إرشاد المرض و
ي
مساعدات تناول الجرعة يف كثت من األحيان  ،و ضف األدوية ،و التذكت بتناول األدوية و إعادة ضف الوصفات الطبية المتكررة  ،و متابعة
المرض لتحديد الصعوبات يف استخدام األدوية و حلها.
ً
تعتت معزولة نوع ا ما عن غتها من المهن الصحية المشاركة يف
ثالث ا ،عىل الرغم من موقعها المركزي من حيث توفت األدوية فإن الصيدل ة ر
إدارة المرض  ،و عىل سبيل المثال ،هناك القليل من التفاعل بي من يصفون العالج (و هم عادة ما يكونون من األطباء الممارسي) و الصيادلة.
الن
الن تعكس التفاوت يف النظام الصح و الجهات الممولة و كذل ك التصورات
المهنية ًالمتبادلة ،تحد من نطاق التدخالت ي
هذه العزلة ،و ي
كان المشاركون يالمعنيون قادرين عىل العمل مع ا بطريقة ر
أكت تكامل.
يمكن أن تحسن االلتام بالدواء إذا
رابع ا ،هناك ر
مؤشات قياس لاللتام بالدواء يتم استخدامها بشكل غت متسق ،كما تختلف محددات مستويات االلتام المناسبة أو المقبولة.
يكق لتعقيد مراقب ة االلتام
ال
تخق التناقضات بحد ذاتها حقيقة أن االلتام بالدواء يمثل مشكلة يف تقديم الرعاية الصحية ،و لكنها كبتة بما ي
ي
و تقييم التدخالت.
خامس ا ،هناك مجموعة كبتة من األبحاث الوصفية و التحليلية و التقييمية حول االلتام بالدواء ،و مع ذلك فإن الكثت من تلك األبحاث
محدودة و ضيقة النطاق ،كما هو موضح يف القسم  5.2الحق ا ،كما أنها غت متجانسة فيما يتعلق بتصميم البحث و تحديد و قياس النتائج ،و
يكق من الوضوح و االتساق و الدقة لتوليد
نتيجة لذلك ،فحن اآلن قام عدد قليل نسبي ا من الدراسات التحليلية بتقييم التدخالت بما ي
استنتاجات صحيحة و قابلة للتعميم ،كما تم إجراء العديد من دراسات المراجعات المنهجية الرئيسية و المصممة جيدا لتقييم التدخالت
لتحسي االلتام بالدواء  ،و لكنهم كانوا دائم ا ما يجدون الكثت من عدم التجانس للسماح بتوحيد واثق للنتائج.
سادس ا ،عىل الرغم من محدودية وجود دليل قوي عىل فعالية مبادرات محددة لتعزيز االلتام بالدواء ،إال أن هناك أدلة متوفرة تدعم التدخالت
التالية:
الن تشمل تعليم و إرشاد المرض من قبل الصيادلة عند ضف أدوية جديدة لهم ،مع المتابعة معهم وجها
 . 1خدمات األدوية الجديدة ،و ي
لوجه و تقديم االستشارة الهاتفية خالل األسابيع الالحقة.
 .2مراجعة و تعليم و إرشاد المرض و القائمي عىل رعايتهم من قبل الصيادلة عند ضف األدوية المعتادة  ،مع االستمرار يف تقديم الدعم
عندما يتطلب تناول الجرعة تقنية محددة ،خاصة  -عىل سبيل المثال  -استخدام األدوية المستنشقة.
الن تساعد عىل تسهيل تناول الجرعة الصحيحة يف الوقت الصحيح.
 .3توفت أدوات تناول الجرعة و ي
 . 4أنظمة تذكت المرض بأخذ األدوية الخاصة بهم عىل النحو المنصوص عليه.
 .5تبسيط نظم المعالجة الدوائية عن طريق معالجة مشكلة تعدد األدوية و تقليل معدل تناول الجرعات.
بالنظر إىل عدد نقاط التدخل الممكنة بدءا من التشخيص و حن ضف الدواء ثم تناوله ،فربما ليس من المستغرب أن تظهر التدخالت
أكت نسبي ا من التدخالت الفردية.
المتعددة يف كثت من األحيان تأثتا ر
مستخدم
سابع ا ،تنطبق معظم النقاط المذكورة أعاله عىل المرض من جميع األعمار ،و خاصة البالغي  ،و مع ذلك ،فإن المسني هم من
ي
األدوية بشكل كبت و غالب ا ما يتبعون نظام ا عالجي ا معقدا ،و مما يزيد من التحدي هو تراجع القدرات االدراكية أو المعرفية لديهم  ،و خصوصا
مقدم الرعاية الصحية مالحظته يف لقاءات قصتة مع المرض.
خفيف ا أو مبكرا بحيث يصعب عىل
إذا كان هذا التاجع يف القدرات االدراكية
ي
ً
المعرف لدى المرض  ،و
اك أو
ي
يجب أن يتلق الصيادلة تدريبات و ربما أشكاّل أخرى من الدعم حن ال يفوتهم أي من عالمات التاجع االدر ي
ليتمكنوا من مراعاة الصعوبات عند المرض خالل التواصل معهم و نص حهم و متابعتهم.

 5.2القضايا المنهجية ف تقييم التدخالت
 5.2.1نظرة عامة
تواجه األبحاث المتعلقة بعدم االلتام بالدواء و تقييم التدخالت لتحسي االلتام باألدوية تحديات منهجية ،حيث أن مشكلة عدم االلتام
بالدواء ليست جديدة و فرص التدخالت كبتة ،و كما هو موضح يف القسم  5.1و يف مواضع أخرى من هذا التقرير ،فإن حجم البحث و التقييم
الذي تم إجراؤه يعد كبتا ،و مع ذلك ،و عىل الرغم من هذا الجهد  ،برز عدد قليل نسبي ا من االستنتاجات النهائية حول ما يجب القيام به.
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يمكن مراقبة االلتام بالدواء بدقة و إدارته يف سياق دراسة شيرية لدواء تم إدخاله حديث ا (أو استطباب جديد للدواء) ،و يف هذه الحالة ،يتم
تحديد نظام العالج يف بروتوكوالت تفصيلية ،كما أن الموارد و القدرات تكون متوفرة لتطبيق النظام ب رصامة ،و يكون المشاركون متطوعي و
غالب ا ما يكونون مت حمسي لالمتثال رلتوتوكول الدراسة.
و مع ذلك ،فإن الحفاظ عىل الدقة و الكفاءة يف الدراسات القائمة عىل المالحظة و التجارب الرسيرية المحتوية عىل برامج تدخلية (و الم ختلفة
عن الدراسات الدوائية) ينطوي عىل بعض الصعوبات الخاصة ،و هذه تنشأ من:
• عدم تجانس األفراد المشاركي يف البحث و حالتهم الصحية  ،مما يؤدي إىل العديد من اآلثار المربكة المحتملة.
ً
• اختيار المرض أو المشاركي للدراسة ،و الذي يعتمد غالب ا عىل أولئك الراغبي بالمشاركة بدّل من الذين يتم اختيارهم للمشاركة،
مما يؤدي إىل وجود احتمالية لتحتات يف االختيار و نقص الموثوقية الخارجية (قابلية التعميم أو النقل إىل مجموعات أخرى) ،و
يف بعض الحاالت قد يؤدي إىل عدم توفر أعداد كافية من المشاركي.
ً
الن قد تؤثر عىل
• عدم تجانس التدخالت ،مع تدخالت مرجعية عادة ما تحدث ضمن التدخالت األخرى المتامنة أو المبدئية و ي
الن ال يتم توثيقها عادة كعامل إرباك محتمل.
االلتام بالدواء  ،و ي
ر
• عدم الدقة أو التفصيل يف وصف أو شح التدخالت ،مما يجعل من المستحيل التحديد أو الربط بي أي من عناض التدخالت و
اآلثار الظاهرة لها ،و تحد من إمكانية النقل أو التعميم من أي تدخالت أخرى قد تبدو ناجحة.
• عدم وجود معايت محددة و عدم الدقة يف قياس أو تصنيف االلتام بالدواء  ،مما يؤدي مرة أخرى إىل عدم التجانس بي الدراسات.
 5.2.2عدم تجانس مواضيع البحث المحتملة
ً
ً
األكت سن ا رشيحة واسعة من المجتمع من حيث العمر و اللياقة البدنية و القدرة عىل التنقل ،و كذلك القدرة اإلدراكية و استخدام
يمثل المرض ر
ً
األدوية .ال تقوم العديد من الدراسات المذكورة يف هذا التقرير بمعالجة أو تعديل النتائج بناء عىل هذه الخصائص  ،كما ال تتناول بالعادة توزع
ً
عت مجموعات المقارنة  ،و باألخذ بعي االعتبار أن مجموعات الدراسة غالب ا ما تكون صغتة نسبي ا ،فمن غت المرجح أن يتم
فئة كبار السن ر
عت مجموعات المقارنة ،حن لو كانت موزعة عشوائي ا ،مما يتيح الفرصة لخلق ظروف
توزي ع الخصائص (سواء كانت مسجلة أم ال) بالتساوي ر
من التشويش المحتمل  ،مع ما يتتب عىل ذلك من تحريف للنتائج و االستنتاجات.

 5.2.3اختيار المشاركي و التحت ف االختيار
يعد اختيار المرض أو المشاركي عنرصا أساسي ا يف تخطيط و تنفيذ األبحاث التقييمية .تقدم العديد من المقاالت و الدراسات المذكورة يف
ا
معلومات غت كافية عن اختيار المرض أو توزع األفراد عىل مجموعات المقارنة ،و يشت منطق التقييم إىل أنه يجب مقارنة المرض
هذا التقرير
ً
يجب مقارنة المرض الملتمي بالدواء
أو
التدخل،
ذلك
يتلقون
ال
الذين
بأولئك
ه)
تأثت
اسة
ر
د
وي
المن
(التدخل
ا
مرجعي
تدخل
يتلقون
الذين
ً
مع المرض غت الملتمي  ،و مع ذلك  ،يعتمد إدخال األفراد للمشاركة يف الدراسات عىل الراغبي بذلك بدّل من أولئك الذين يتوجب اختيارهم
للمشاركة  ،و تؤدي هذه العوامل إىل التحت يف االختيار و تحد من الموثوقية الخارجية (قابلية التعميم أو النقل إىل مجموعات أخرى) للنتائج.
 5.2.4عدم تجانس التدخالت
الن قاموا بتقييمها ،و بالنظر
التدخالت
حول
مهمة
لكن
و
قليلة
تفاصيل
ا
أيض
التقرير
هذا
تقدم العديد من المقاالت و الدراسات المذكورة يف
ي
ً
الن قد تؤثر عىل االلتام بالدواء و
امنة
المت
األنشطة
من
عدد
من
كواحد
ا
مرجعي
تدخل
يبدو
إىل أن العديد من التدخالت قد تضمنت عىل ما
ي
الن قد تختلف بي مجموعات المقارنة ،فقد كان من الصعب يف بعض األحيان تميت الطبيعة الدقيقة للتدخل.
ي
1
الن ذكرت كان لديها عوامل
منهجية أن أي ا من التدخالت ي
و يف الواقع ،فقد الحظ  Nieuwlaatو الباحثون المشاركون معه يف دراسة مراجعة ً
نجاح مشتكة  ،كما تم إجراء مقارنات عامة للتدخالت المعقدة مع الرعاية المعتادة بدّل من التدخالت البسيطة  ،لذلك كان من الصعب عزو
التحسن يف االلتام بالدواء و النتائج الرسيرية إىل جوانب معينة من التدخل ،و كذلك تحديد كيفية نقل أو تعميم التدخالت الناجحة نوع ا ما
إىل أماكن أخرى.

ر
 5.2.5عدم وجود معايت محددة ف قياس أو تصنيف االلتام بالدواء
ثنان عىل أنه "ملتم" أو "غت ملتم" بالدواء ،و ذلك اعتمادا عىل عتبة أو حد تم
صنفت بعض الدراسات سلوك تناول المرض للدواء بشكل ي
مؤشات محددة مسبق ا إلنشاء متغتات ممتدة  ،مثل " نسبة األيام المغطاة" ( ً ) PDC
التوصل إليه سابق ا ،بينما استخدم آخرون ر
بناء عىل
تعتت معظم التجارب الرسيرية نسبة األيام المغطاة  ٪80≥ PDCبأنها
الفواصل الزمنية الفعلية و المتوقعة بي ضف عبوات األدوية ،و ر
يعن التباين هنا أنه قد يكون من الصعب أو المستحيل تقديم تحليالت تلوية أو تجميعية ( meta-
"ملتم"  ،و لكن هذا متباين ،حيث ي
ر
ا
 ) analysesصالحة ،أو حن الجمع بي نتا ئج دراستي أو أكت بشكل مبسط.
ر
الن يتم الحصول
كان التحقق من االلتام بالدواء غت متجانس أيض ا ر
عت الدراسات ،حيث تعتمد بعض الدراسات عىل التقديرات "المباشة" و ي
عليها عن طريق سؤال المرض عن استخدامهم لألدوية ،أو عن طريق "تعداد حبوب األدوية" بشكل دوري ،أو عن طريق استخدام األدوات
ا
بعد األقراص أو الكبسوالت المأخوذة من العبوة .يمكن أيض ا تقدير االلتام بشكل غت ر
مباش عن
الن تقوم
المساعدة عىل تناول الجرعة و ي
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طريق قياس مستويات األدوية أو مستقلباتها يف سوائل الجسم ،أو عن طريق قياس الظواهر الفسيولوجية (مثل ضغط الدم عند المريض
الذي يتناول األدوية الخافضة لضغط الدم) .قد تكون طرق القياس المعقدة م مكنة يف الدراسات البحثية مثل التجارب المعشاة لدراسة
فعالية األدوية ،و لكنها يف الغالب غت مالئم ة يف الممارسة الرسيرية االعتيادية ،و بالطبع ،فمن الرصوري تقييم صحة طريقة القياس غت
الفسيولوج المقاس هو ر
ر
مؤش صحيح عىل االلتام بالدواء.
المباش ،كما أنه ليس من الواضح دائم ا أن المتغت
ر ي
 5.2.6الحلول المنهجية الممكنة
بينما نتجت بعض المعلومات المفيدة من دراسات المراجعات المنهجية للتدخالت لتحسي االلتام بالدواء ،فإن قيمة أي مراجعة منهجية
تعتمد عىل صحة و جودة البحث الذي تتم مراجعته  ،فقد لفتت أعمال المراجعات المنهجية المنشورة يف السنوات األختة االنتباه باستمرار
الن تقيم هذه التدخالت ،حيث خلصت
إىل نقاط الضعف المنهجية لكل من التجارب المنضبطة و الدراسات الرصدية القائمة عىل المالحظة ي
جميع المراجعات المنهجية إىل أن التحليل التلوي ( )meta-analysisغت ممكن و ذلك بسبب عدم التجانس.
ه تجارب معشاة و منضبطة (  ) randomized controlled trialsأو دراسات قائمة عىل
و من وجهة نظر منهجية ،كانت أقوى الدراسات ي
الن تجمع بيانات شاملة عن المرض المسجلي ،و ألسباب
المالحظة (
 )observational studiesأجريت يف النظم الصحية المنظمة و ي
تتعلق بالتمويل أ ر
كت من رعاية المرض  ،فلدى هذه األنظمة القدرة عىل تتبع المرض من خالل التسلسل (انظر القسم  ) 3.1الذي يبدأ من
بالتاىل يمكنهم توليد بيانات كمية متسقة و
عرض الحالة و تشخيصها مرورا برصف الدواء و حن تناوله  ،بما يف ذلك الوصفات المكررة ،و
ي
معقولة حول االلتام بالدواء.
و من أجل التمكن من مراقبة االلتام بالدواء و تقييم التدخالت الجديدة و الحالية ،يجب عىل الباحثي مراعاة النقاط التالية:
الن تم اعتمادها.
• تحديد التدخالت بالتفصيل ،مع شد و وصف جميع األنشطة المكونة ي
• وصف عينة الدراسة من المرض بالتفصيل ،مع اإلشارة إىل طريقة اختيار العينة ،و كذلك معايت االشتمال و االستبعاد.
مرحلن رإشاك المرض و المتابعة  ،و كذلك معدالت االنسحاب من الدراسة.
• تقديم بيانات عن معدالت االستجابة يف
ي
• تعريف االلتام بالدواء  ،و تشجي ع الباحثي يف موضوع استخدام األدوية و االلتام بها ،قدر اإلمكان ،عىل استخدام مجموعة صغتة
ر
المؤشات بحيث يمكن إجراء مقارنات صحيحة بي الدراسات.
من
• جمع البيانات عن المعيقات المحتمل ة مثل المشاكل الصحية المصاحبة (خاصة الحالة االدراكية ) و العالجات المتامنة ،و /أو
تقسيم عينة الدراسة إىل عوامل مثل العمر والجنس.
الن أجريت حن اآلن قد قدمت معلومات مفيدة ،إال أنه ال يوجد ما ريتر إجراء مزيد من
و عىل الرغم من أن دراسات المراجعات المنهجية ي
المراجعات المنهجية إىل أن يتم ر
نرس مجموعة كبتة من األبحاث المراعية للنقاط الخمس ة المذكورة أعاله.

5.3صياغة التدخالت لتحسي ر
االلتام
الن يعود تاريخها إىل
ه إحدى أعمال أبقراط ي
تعد مشكلة االلتام بالدواء مشكلة قديمة .تقدم ( Decorumو معناها اللياقة أو الذوق) ،و ي
الثان الميالدي ،النصيحة التالية:
القرن األول أو ي
راقب  ...أخطاء المرضى ،و التي غالبا ما تجعلهم يكذبون بخصوص ما يوصف لهم ،ألنه بعدم تناولهم للمشروبات غير المستساغة أو المسهالت
أو غيرها  ،يموتون أحيانا.
ألق عام  ،كتب هايت و من معه من باحثي:
و بعد ذلك بما يقرب من ي
 . . .إن زيادة فعالية تدخالت االلتزام بالدواء قد يكون لها تأثير أكبر بكثير على صحة الناس من أي تطور في عالجات طبية محددة.
2

عالوة عىل ذلك ،الحظ براون و بوسل:
تعن أن بذل جهد دائم و منسق هو وحده الذي يضمن تحقيق االلتام األمثل
أن الطبيعة ال متعددة العوامل المتعلقة ب ضعف االلتام باألدوية ي
بالدواء لتحقيق الفوائد الكاملة للعالجات الحالية.
3

تعتت دائم ا أو عادة ما تكون فعالة بالنسبة للمرض
الن ر
إن الكلمات "المستدامة"" ،المتسقة" و "الجهد" تتضمن طبيعة التدخالت الرئيسية ي
يىل:
ه كما ي
المسني  ،و العناض المهمة لهذه التدخالت ي
ر
التواصل الفعال مع المريض و من يرعاه من قبل جميع أعضاء فريق الرعاية الصحية  ،و هذا يشمل ) 1( :إشاك المريض (و القائم
.1
بالرعاية ،عند الحاجة) يف عملية صنع القرار بشأن العالجات و الخيارات يف األدوية؛ ( ) 2تقييم الحالة االدراكية للمريض و مستوى
الثقافة الصحية ،و توجيه النقاش لضمان تمكن المريض من المشاركة يف عملية صنع القرار هذه؛ ( ) 3إنشاء و تمكي التواصل بي
أعضاء فريق الرعاية الصحية ،و خاصة األطباء و الممرضي و الصيادلة ،حن يتمكن الصيادلة من الوصول إىل جميع المعلومات
الرسيرية ذات الصلة؛ ( ) 4تمكي الصيدلية من أداء دورها المحوري يف تثقيف المريض و إسداء المشورة بشأن األدوية و االلتام بها،
و ذلك لتقوية فهم الخطة العالجية و تبديد أي مفاهيم خاطئة قد تؤدي إىل عدم االلتام المقصود؛ ( ) 5االستفادة من التكنولوجيا
مقدم الرعاية) لمعرفة ما إذا كان المرض يتناولون أدويتهم بشكل
المعاضة ،و ال سيما الهواتف المحمولة ،لمتابعة المرض (أو
ي
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صحيح و ما إذا كانت هناك أي ة صع وبات يف تناولها أو أن هناك آثار جانبية؛ و ( ) 6تنفيذ الخدمات الصيدالنية المتعلقة بدعم المرض
الذين يتناولون أدوية جديدة.
.2

تسهيل األمر قدر اإلمكان عىل المرض األكت سنا ف تناول أدويتهم بشكل صحيح  ،و هذا يستلزم ) 1( :الحفاظ عىل نظ ام العالج
الن تجرى من
ب األدوية بسيط ا قدر االمكان من البداية؛ ( ) 2مراجعة األدوية (عىل سبيل المثال من خالل مراجعات األدوية المتلية ي
الن تساعد المرض (أو
قبل الصيادلة) للكشف عن مشكلة تعدد األدوية و حلها؛ ( ) 3تقديم األدوات المساعدة عىل تناول الجرعة و ي
مقدم الرعاية) عىل تناول الدوا ء الصحيح و الجرعة الصحيحة يف الوقت المناسب ،و تتبع ما أخذوه أو لم يأخذوه من جرعات ؛ () 4
ي
تمكي أفراد األشة من دعم المريض يف االلتام بنظام العالج الخاص به ؛ و ( ) 5توفت وسائل التنبيه ،سواء ألخذ األدوية أو لرصف
الوصفات الطبية المعادة.

.3

استمرارية الجهد .إن أي من التدخالت المذكورة أعاله ليس قادرا عىل االستمرار ذاتي ا ،كما أن االلتام ال يمكن أن يتحسن بشكل دائم
المدخالت الحتياجات المريض ،و ذلك من خالل ) 1( :تكرار الرسالة كلما سنحت الفرصة (عندما يتم إعادة ضف
دون استمرار
ً
الوصفات الطبية ،مثل )؛ ( ) 2االستفسار بشكل متكرر عما إذا كان تناول الدواء يسبب أي ة مشاكل ،و معالجة أية مشاكل قد تظهر ،و
يفضل أن يتم ذلك بالتشاور مع واصف الدواء؛ و ( ) 3مراقبة تقنيات تناول الجرعة بشكل منتظم و مستمر ،و إجراء التصحيحات عند
الرصورة (عىل سبيل المثال ،مع تقنية االستنشاق لمرض الربو أو مرض االنسداد الرئوي المزمن).

األلق سنة الماضية ،فإن عدم االلتام باألدوية يمثل مشكلة مستمرة لن يحلها أي تدخل بشكل كامل ،و مع ذلك ،يمكن
و كما تشت تجربة
ي
بالتاىل تحسي النتائج العالجية.
و
ام،
االلت
عدم
تقليل
و
بالدواء
ام
االلت
لتعزيز
القيام بالكثت
ي
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الملحق أ :البحث ف األعمال المنشورة
الن تم الوصول إليها عن طريق
استخدم البحث يف األعمال المنشورة ،و الذي شكل أساس هذا التقرير ،قواعد البيانات اإللكتونية التالية و ي
سيدن:
مكتبة جامعة
ي
• مكتبة كوكرين (( ) Cochrane Libraryقاعدة بيانات المراجعات المنهجية)
• EMBAE
• Google Scholar
• PubMed – Medline
• Science Direct
أما مصطلحات البحث المستخدمة فكانت كما هو مذكور أدناه (باللغة االنجلتية).
دور الصيدىل:
Adherence
Adherence training
Adherence education
Adherence and elderly
Adherence and carers and family
Adherence and spouses/partners
Pharmacists and adherence
ر
االلتام بالدواء و أمراض ّ
معينة:
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Adherence and high blood pressure
Adherence and asthma
Adherence and chronic obstructive pulmonary disease
Adherence and inhalers
Adherence and HIV
Adherence and cancer drugs
Adherence and oncology services
Adherence and demented patients
Adherence and psychiatric patients

ر
االلتام بالدواء و أفعال أو حاالت أخرى

New Medicine Service
New prescription
Adherence and electronic devices
Adherence and remote areas
Adherence and community-based elderly
بالتاىل تم
 و، تم فحص المراجع المذكورة يف كل مقالة مختارة،الرسم يف األعمال المنشورة من خالل قواعد البيانات
و باإلضافة إىل البحث
ي
ي
PubMed  وGoogle Scholar  كما تم إجراء بحث مخصص الحق من خالل مكتبة كوكرين و،العثور عىل مراجع إضافية
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الملحق ب .االستبيان
التاىل إىل المنظمات األعضاء يف  ، FIPو كان الغرض منه الحصول عىل معلومات حول المبادرات ذات الصلة و
تم إرسال نموذج االستبيان ي
الن تم الحصول عليها و مناقشتها يف الفصل .4
المعلومات
جمع
تم
حيث
التامج يف البلدان األعضاء ،
ر
ي
ر
تدخالت الصيادلة و برامج تعزيز االلتام باألدوية لدى المسني
كما تعلمون ،فقد كلفنا  FIPبإعداد تقرير عن تدخالت و برامج الصيادلة لتعزيز االلتام باألدوية لدى كبار السن.
(سبتمت ) ،سيحتوي التقرير عىل معلومات حول المبادرات الرئيسية ذات الصلة يف كل بلد (تمت مناقشة
كما ناقشنا يف مؤتمر سيول يف أيلول
ر
بعض منها خالل اجتماع سيول).
نحن ندعوك اآلن لتقد يم معلومات حول أمثلة عن تدخالت و برامج الصيادلة لتعزيز االلتام لدى كبار السن ،و سنكون سعداء لمعرفة
الن تستهدف عىل وجه التحديد كبار السن و كذلك التدخالت الموجهة إىل فئات عمرية أوسع و من ضمنها كبار السن.
التدخالت ي
الن نبحث عنها.
إن العناوين أدناه تدل عىل أنواع المعلومات ي
سوف نقوم بتجميع الردود ف قسم من التقرير ،ثم نرسل مسودة هذا القسم إليك للمراجعة قبل تقديم ر
مرسوع التقرير بالكامل إىل مجلس
ي
.FIP
ون إىل Michael -
الثان (يناير)  . 2018ر
لتلق ردكم بحلول  3كانون
سنكون ممتني للغاية
يرج إرساله ر
بالتيد اإللكت ي
ي
ي
.michael.frommer@sydney.edu.au
شكرا جزيال.
باريسا أصالن
تيم تشن
مايكل فرومر

االسم:
المؤسسة أو المنظمة و عنوانها:
ر
اإللكتون:
التيد
ر
 .1يرج تحديد مثال أو أكت من األمثلة الرئيسية لخدمات الصيدلة أو التامج ر
االلتام باألدوية لدى المسني ف بلدك.
الن تعزز
 .2لكل من هذه األمثلة  ،يرج اإلجابة عىل ما يىل:
ر
ر
 2.1هل تركز المبادرة بالكامل عىل االلتام بالدواء ،أم أن االلتام هو أحد الجوانب من مجموعة أوسع من التدخالت؟
أ .تركز حرصا عىل االلتام
ب .هو جانب واحد من مجموعة أوسع من التدخالت
الن يتم توجيه التدخل فيها:
إذا كان الجواب (ب) ،ر
يرج ذكر المجاالت األخرى ي
 2.2هل المبادرة خاصة بمرض معي و /أو حالة صحية أو مجموعة من األمراض /الحاالت الصحية ،أم أنها غت محددة؟
أ .غت محددة
ب .محددة
/
إذا كان الجواب (ب) ،فت رج اإلشارة إىل المرض (األمراض) و أو الحاالت الصحية
 2.3هل المبادرة خاصة بدواء معي أو فئة من األدوية ،أم أنها تنطبق عىل مجموعة واسعة من أنواع األدوية؟
أ .غت محددة
ب .محددة
إذا كان الجواب (ب) ،فت رج اإلشارة إىل الدواء (األدوية)
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 . 2.4هل تستهدف المبادرة المسني عىل وجه التحديد  ،أم أنها موجهة إىل مجموعة واسعة من الفئات العمرية؟
أ .كبار السن علو وجه التحديد
ب مجموعة واسعة من الفئات العمرية
 .3يرج وصف المبادرة أو التنامج.
ّ
المرجوة للمبادرة أو التنامج ،و كيف يتم تقييم هذه النتائج؟
 .4ما ه النتائج
ً
مستوى أضيق؟
 .5هل يتم تقديم المبادرة أو التنامج عىل المستوى الوطن ،أو عىل مستوى الوالية /المقاطعة ،أو عىل
 .6ر
من بدأت المبادرة أو التنامج؟
 . 7هل انتهت المبادرة أو التنامج ،أم أنها ال تزال تقدم بفاعلية؟ و إذا انتهت ،ر
من تم ذلك؟
 .8هل كان الهدف من المبادرة أو التنامج هو تقديمها بشكل مستمر ،أم بشكل متقطع أو دوري؟
 .9ما هو اسم الهيئة (أو الهيئات و المنظمات) ر
الن تقدم المبادرة أو التنامج؟
 .10كيف يتم تمويل المبادرة أو التنامج؟
 . 11هل يتم تنفيذ المبادرة حرصيا بواسطة الصيادلة ،أم أنها متعددة التخصصات الصحية؟ إذا كانت متعددة التخصصات ،ما هو دور
الصيادلة؟
 .12كيف يتم تدريب الصيادلة و اعتمادهم لتقديم المبادرة أو التنامج؟
 .13يرج ذكر أي منشورات أو تقارير تصف أو ّ
تقيم المبادرة أو التنامج.
 .14يرج ذكر أو إرفاق أية مقاالت إعالمية توفر معلومات إضافية.
تعليقات أخرى أو معلومات إضافية:
شكرا جزيال لك على توفير المعلومات لالستبيان.
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