مرحبًا بك في مخطط إدارة االلتزام لبرنامج CF CARE
الزمالء األعزاء،
العوامل التي تؤثر على عدم االلتزام بالعالج في حالة اإلصابة بالتليّف الكيسي ( )CFواسعة النطاق ويمكن أن تختلف
بشكل كبير من مريض آلخر .ولمساعدتكم على فهم هذه العوامل بشكل أفضل ،وضعنا هذا المخطط الشامل حول
دوافع عدم االلتزام واستراتيجيات معالجتها.
استنادًا إلى أحدث أبحاث االلتزام بعالج التليّف الكيسي ،يهدف هذا المخطط التفاعلي إلى دعمك في وضع خطط
رعاية شخصية لمعالجة عدم االلتزام بهدف تحسين النتائج في التليّف الكيسي.
نأمل أن تجدوه مفيدًا.
لجنة توجيه وإدارة موارد االلتزام التعاوني والتثقيف ( )CAREبخصوص التليّف الكيسي

إن  CF CAREهو برنامج تثقيفي تنظمه وت ُ ّموله شركة ( Vertex Pharmaceuticalsأوروبا) المحدودة بالكامل .تم وضع كل المحتوى بواسطة لجنة التوجيه واإلدارة بدعم من أمانة
برنامج  ،CF CAREوهي  .ApotheComوقد أتيحت لشركة شركة ( Vertex Pharmaceuticalsأوروبا) المحدودة الفرصة لمراجعة المواد للتأكد من دقتها العلمية وتوازنها العادل.
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الصفحة الرئيسية

كيفية استخدام الدليل
هذا المخطط تفاعلي تما ًما ،ويمكن أن تساعدك سلسلة من
الرموز على التنقل بين المناطق التي تهمك والعوامل التي
حددتها في مريضك المصاب بالتليّف الكيسي.
المخطط ُمنظم بطريقة هرمية حيث توجد خمسة مجاالت
أساسية تغطي مجاالت االلتزام الواسعة .ينقسم كل مجال
أساسي إلى سلسلة من الفئات الرئيسية .من خالل اختيار
فئة رئيسية ،سوف تتعمق في المادة وتستكشف العوامل
المهمة التي تراها في المرضى في العيادة وكذلك التدخالت
المحتملة التي يمكن أن تدعم االلتزام األمثل وتعزز.

ﻣﺧطط إدارة اﻻﻟﺗزام ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ 
ﺣدد ﻋواﻣل اﻻﻟﺗزام اﻷﻛﺛر ﺻﻠﺔً ﺑﺎﻟﻣرﯾض...

ھل ھﻧﺎك أي ﻣﺣددات ذات
ﺻﻠﺔ ﺑﺷﺧص أو ﻣﺗﺄﺻﻠﺔ ﺗؤﺛر
ﻋﻠﻰ اﻟﺗزام اﻟﻣرﯾض؟

المجاالت األساسية
اﻟﻣﺟﺎﻻت
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ

ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣرﯾض

الفئات الرئيسية
اﻟﻔﺋﺎت
اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ

ھل ﺗؤﺛر اﻟﺗﺻورات ﺣول
اﻟﺗﻠﯾّف اﻟﻛﯾﺳﻲ وﺗﻘدّم اﻟﻣرض
ﻋﻠﻰ اﻟﺗزام اﻟﻣرﯾض؟

ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣرض

ھل ﺗؤﺛر اﻟﻌواﻣل اﻟﻣرﺗﺑطﺔ
ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻘدﯾم اﻟرﻋﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺗزام اﻟﻣرﯾض؟

ھل ﺗؤﺛر اﻟﻌواﻣل اﻟﻣرﺗﺑطﺔ
ﺑﺎﻟﻌﻼﺟﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗزام
اﻟﻣرﯾض؟

ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻼج

ﻣﺗﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﺻﺣﻲ

اﻟﻣﻌرﻓﺔ/اﻟﻣﮭﺎرات/
اﻟﻘدرة

ﺷدة اﻟﻣرض

اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺗﺻورة
ﻣن اﻟﻌﻼج

ﺳﻠوﻛﻲ

ﺗﻘدّم اﻟﻣرض

ﺗﻌﻘﯾد اﻟﻌﻼج

اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺷﺧﺻﻲ

اﻷﻣراض اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ

ﻋبء ﻧظﺎم اﻟﻌﻼج
اﻵﺛﺎر اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ

اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ

ھل ﺗؤﺛر ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣرﯾض
ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﺗزاﻣﮫ؟

اﻟﻣﻌرﻓﺔ/اﻟﻣﮭﺎرات/
اﻟﻘدرة
إرﺷﺎدات ﺣول
اﻟﻌﻼﺟﺎت

ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺷؤون
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ

اﻟﻣوارد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

اﻧﺗﻘﺎل اﻟرﻋﺎﯾﺔ
)اﻟﻌﻣر(
ﺗﻧظﯾم ﻧظﺎم اﻟرﻋﺎﯾﺔ
اﻟﺻﺣﯾﺔ

اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ

أدوات اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟرﻗﻣﯾﺔ

ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻘدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ

اﻟوﺻول

اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

التعمق

الفئات الرئيسية

ﻣﺘﻌﻠﻖﺑﺎﳌﺮﻳﺾ

اﻟﻣﻌرﻓﺔ /اﻟﻣﮭﺎرات/
اﻟﻘدرة
ﺳﻠوﻛﻲ
اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺷﺧﺻﻲ

التدخالت المحتملة

اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ

اﻟﻣﻌرﻓﺔ/اﻟﻣﮭﺎرات/اﻟﻘدرة
اﻟﻌواﻣل اﻟﺣرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام
اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼجﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﻋدم ﻓﮭم ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ وﺳﻼﻣﺔ وطرﯾﻘﺔ ﻋﻣل اﻟدواء ،وإﺟراءات أﺧذ اﻟﻌﻼج واﻟرﻋﺎﯾﺔ،
وﻋدم وﺿوح ﺗوﺻﯾﺎت اﻟﻌﻼج ،وﻋدم اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ إدارة اﻟﻌﻼج
ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣرض-،،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﻗد ﯾؤدي اﻟﻔﮭم اﻟﻣﺣدود إﻟﻰ اﻹدراك واﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ،ﻗد ﯾؤدي ﻧﻘص
اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻣرض إﻟﻰ ﻋدم اﻻرﺗﺑﺎط ﻣﻊ اﺧﺗﺻﺎﺻﯾﻲ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ/اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ/اﻷﺻدﻗﺎء/اﻷﻗران ،ﻓﮭم اﻟﻣرض اﻟﻛﺎﻣل
ﻟﯾس ﺿرورﯾًﺎ داﺋﻣًﺎ
اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ إﻋطﺎء اﻟﻌﻼج،،،،،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،اﻟﺗﻌرض ﻟﻣﺿﺎﻋﻔﺎت وﻋدم اﻟراﺣﺔ ،أﺳﻠوب ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺢ ،ﺳوء
ﻓﮭم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت
اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ



ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻘدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ
اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

العوامل المهمة

ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﯾﻣﻛن أن ﯾؤدي اﻟﻣﺳﺗوى اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض اﻻﻟﺗزام

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ

زر الصفحة الرئيسية

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ

قائمة المراجع

ﻣﺧطط إدارة اﻻﻟﺗزام ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ 
ﺣدد ﻋواﻣل اﻻﻟﺗزام اﻷﻛﺛر ﺻﻠﺔً ﺑﺎﻟﻣرﯾض...

ھل ھﻧﺎك أي ﻣﺣددات ذات
ﺻﻠﺔ ﺑﺷﺧص أو ﻣﺗﺄﺻﻠﺔ ﺗؤﺛر
ﻋﻠﻰ اﻟﺗزام اﻟﻣرﯾض؟

اﻟﻣﺟﺎﻻت
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ

اﻟﻔﺋﺎت
اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ

ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣرﯾض

ھل ﺗؤﺛر اﻟﺗﺻورات ﺣول
اﻟﺗﻠﯾّف اﻟﻛﯾﺳﻲ وﺗﻘدّم اﻟﻣرض
ﻋﻠﻰ اﻟﺗزام اﻟﻣرﯾض؟

ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣرض

ھل ﺗؤﺛر اﻟﻌواﻣل اﻟﻣرﺗﺑطﺔ
ﺑﺎﻟﻌﻼﺟﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗزام
اﻟﻣرﯾض؟

ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻼج

ھل ﺗؤﺛر اﻟﻌواﻣل اﻟﻣرﺗﺑطﺔ
ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻘدﯾم اﻟرﻋﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺗزام اﻟﻣرﯾض؟

ﻣﺗﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﺻﺣﻲ

اﻟﻣﻌرﻓﺔ/اﻟﻣﮭﺎرات/
اﻟﻘدرة

ﺷدة اﻟﻣرض

اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺗﺻورة
ﻣن اﻟﻌﻼج

ﺳﻠوﻛﻲ

ﺗﻘدّم اﻟﻣرض

ﺗﻌﻘﯾد اﻟﻌﻼج

اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺷﺧﺻﻲ

اﻷﻣراض اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ

ﻋبء ﻧظﺎم اﻟﻌﻼج

اﻧﺗﻘﺎل اﻟرﻋﺎﯾﺔ
)اﻟﻌﻣر(

اﻵﺛﺎر اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ

ﺗﻧظﯾم ﻧظﺎم اﻟرﻋﺎﯾﺔ
اﻟﺻﺣﯾﺔ

اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ

اﻟﻣﻌرﻓﺔ/اﻟﻣﮭﺎرات/
اﻟﻘدرة
إرﺷﺎدات ﺣول
اﻟﻌﻼﺟﺎت

اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ

أدوات اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟرﻗﻣﯾﺔ

ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻘدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ

اﻟوﺻول

اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

ھل ﺗؤﺛر ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣرﯾض
ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﺗزاﻣﮫ؟

ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺷؤون
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ

اﻟﻣوارد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

ﻣﺘﻌﻠﻖﺑﺎﳌﺮﻳﺾ

اﻟﻣﻌرﻓﺔ /اﻟﻣﮭﺎرات/
اﻟﻘدرة
ﺳﻠوﻛﻲ
اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺷﺧﺻﻲ
اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻘدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ
اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

اﻟﻣﻌرﻓﺔ/اﻟﻣﮭﺎرات/اﻟﻘدرة
اﻟﻌواﻣل اﻟﺣرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام
اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼجﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﻋدم ﻓﮭم ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ وﺳﻼﻣﺔ وطرﯾﻘﺔ ﻋﻣل اﻟدواء ،وإﺟراءات أﺧذ اﻟﻌﻼج واﻟرﻋﺎﯾﺔ،
وﻋدم وﺿوح ﺗوﺻﯾﺎت اﻟﻌﻼج ،وﻋدم اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ إدارة اﻟﻌﻼج
ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣرض-،،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﻗد ﯾؤدي اﻟﻔﮭم اﻟﻣﺣدود إﻟﻰ اﻹدراك واﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ،ﻗد ﯾؤدي ﻧﻘص
اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻣرض إﻟﻰ ﻋدم اﻻرﺗﺑﺎط ﻣﻊ اﺧﺗﺻﺎﺻﯾﻲ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ/اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ/اﻷﺻدﻗﺎء/اﻷﻗران ،ﻓﮭم اﻟﻣرض اﻟﻛﺎﻣل
ﻟﯾس ﺿرورﯾًﺎ داﺋ ًﻣﺎ
اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ إﻋطﺎء اﻟﻌﻼج
ﻓﮭم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت

،،،،

،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،اﻟﺗﻌرض ﻟﻣﺿﺎﻋﻔﺎت وﻋدم اﻟراﺣﺔ ،أﺳﻠوب ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺢ ،ﺳوء

اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﯾﻣﻛن أن ﯾؤدي اﻟﻣﺳﺗوى اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض اﻻﻟﺗزام
اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ

ﻣﺘﻌﻠﻖﺑﺎﳌﺮﻳﺾ

التدخالت المحتملة لدعم االلتزام األمثل

اﻟﻣﻌرﻓﺔ/اﻟﻣﮭﺎرات/اﻟﻘدرة

توفير معلومات حول العالج والمرض
توافر معلومات تركز على المريض ومناسبة لعمره لتشجيع المشاركة في العالج واتخاذ القرارات المستنيرة ،وقد توفر دافعًا إضافيًا
– محتوى متنوع مثل معلومات أساسية عن المرض ،ووصف الفوائد المحتملة للعالج وآثاره الجانبية
– تسمح التنسيقات المتعددة بزيادة االطالع على المصادر التثقيفية مثل المنشورات ومقاطع الفيديو والعروض التقديمية والنشرات اإللكترونية/البودكاست
• توفر المؤسسات الوطنية المعنية بالتليّف الكيسي محتوى متعدد التنسيقات للمرضى واآلباء/مقدمي الرعاية .من أمثلة المؤسسات المعنية بالتليّف
( www.cff.orgالواليات المتحدة) ،و( www.cfcc.org.auأستراليا) ،و( www.cysticfibrosis.org.ukالمملكة المتحدة) .يمكن العثور
الكيسي:

وإﺟراءات أﺧذ اﻟﻌﻼج واﻟرﻋﺎﯾﺔ،
اﻟدواء،
ﻋﻣل
وطرﯾﻘﺔ
وﺳﻼﻣﺔ
ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ
ﻓﮭم
ﻋدم
اﻟﻣﺛﺎل،
ﺳﺑﯾل
ﻋﻠﻰ
ﺑﺎﻟﻌﻼج
اﻟﻣﻌرﻓﺔ
على مزيد من المعلومات حول المؤسسات الوطنية علىwww.ecfs.eu/ctn/national-cf-sociations :
12،9،4،3،1

اﻟﻣﻌرﻓﺔ /اﻟﻣﮭﺎرات/
اﻟﻘدرة
ﺳﻠوﻛﻲ
اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺷﺧﺻﻲ
اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ

اﻟﻌواﻣل اﻟﺣرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام

وﻋدم وﺿوح ﺗوﺻﯾﺎت اﻟﻌﻼج ،وﻋدم اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ إدارة اﻟﻌﻼج

المريض والتقييم الواضح له فيما يتعلق بالمعرفة ، ، ، ،
اﻟﻣرضمع
التواصل الواضح
اﻟﻣﺣدود إﻟﻰ اﻹدراك واﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ،ﻗد ﯾؤدي ﻧﻘص
-،،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﻗد ﯾؤدي اﻟﻔﮭم
ﻣﻌرﻓﺔ
– تقييم المعرفة من قبل فرق رعاية التليّف الكيسي أمر مهم ويمكن أن يحدد ما إذا كانت إعادة التثقيف مطلوبة
اﺧﺗﺻﺎﺻﯾﻲ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ/اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ/اﻷﺻدﻗﺎء/اﻷﻗران ،ﻓﮭم اﻟﻣرض اﻟﻛﺎﻣل
اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻣرض إﻟﻰ ﻋدم اﻻرﺗﺑﺎط ﻣﻊ
• ف ّكر في استخدام طريقة "إعادة التثقيف"  -وهي طريقة تُستخدم للتأكد مما إذا كان المريض يفهم ما يتم شرحه له  -إذا كان يفهم ،فهو قادر على
ﺿرورﯾًﺎ داﺋ
التثقيف" ًﻣﺎبالمعلومات بدقة
ﻟﯾس "إعادة
15 14 12 11 4

– االستماع بفعالية إلى المرضى بطريقة منفتحة وصادقة بحيث تكون معرفتهم والمفاهيم غير الصحيحة لديهم متاحة للمناقشة
،،،،
أﺳﻠوب
اﻟراﺣﺔ،
ﻟﻣﺿﺎﻋﻔﺎت وﻋدم
اﻟﻣﺛﺎل،
،ﻋﻠﻰمن ﺳﺑﯾل
اﻟﻌﻼج
إﻋطﺎء
العالقات")
"االستماع وبناء
اﻟﺗﻌرضالفيديو التعليمي
التحفيزية ،مقطع
المقابالت
التحفيزية( 21الوحدة 3
المقابالت
ﻋﻠﻰموارد
اﻟﻘدرةراجع
•

ﻓﮭم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت

ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺢ ،ﺳوء

اﻟﺗﻌﻠﯾمإعطاء العالج
تسهيل
اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﯾﻣﻛن أن ﯾؤدي اﻟﻣﺳﺗوى اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض اﻻﻟﺗزام
16

ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻘدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ
اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

– برامج تعليمية لتعزيز وتثقيف المرضى بشأن العالج وتقديم التوجيه العملي بشأن أساليب إعطاء العالج ،على سبيل المثال برنامج إعادة التأهيل
الخاصة بأسلوب تنظيف مجرى الهواء في الواليات المتحدة
– التطوير المبكر لمهارات الرعاية الذاتية من خالل الممارسة المتكررة والتشجيع

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ

ﻣﺘﻌﻠﻖﺑﺎﳌﺮﻳﺾ

اﻟﻣﻌرﻓﺔ/اﻟﻣﮭﺎرات/اﻟﻘدرة

المراجع

Abraham O, et al. J Am Pharm Assoc. 2018;58:246–91.؛
Arden MA, et al. Br J Health Psychol. 2019;24:357–802.؛

اﻟﻣﻌرﻓﺔ /اﻟﻣﮭﺎرات/
اﻟﻘدرة
ﺳﻠوﻛﻲ

Duff A & Latchford G. Lancet Respir Med. 2014;2:683–53.؛
اﻟﺗﻲ؛ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام
اﻟﺣرﺟﺔ
& Duff A
اﻟﻌواﻣل Latchford
G. Pediatr Pulmonol. 2010;45:211–204.

Oddleifson AD & Sawicki GS. Anthropol Med. 2017;24:65–805.؛


وﺳﻼﻣﺔ وطرﯾﻘﺔ ﻋﻣل اﻟدواء ،وإﺟراءات أﺧذ اﻟﻌﻼج واﻟرﻋﺎﯾﺔ،
ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣﺛﺎل،
ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼج
Pakhale؛
ﻓﮭمS, et
ﻋدم al.
Patient
ﺳﺑﯾلEduc
Couns.
2016;99:1319–24
6.
ﻓﻲ؛ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ إدارة اﻟﻌﻼج
ﺗوﺻﯾﺎت
وﻋدم وﺿوح
اﻟﺛﻘﺔBall
وﻋدمR, et
اﻟﻌﻼجal. J ،
Cyst Fibros.
2013;12:440–4
7.

Goralski JL & Davis SD. Respir Med. 2014;108:1069–748.؛

اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺷﺧﺻﻲ
اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻘدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ
اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

-،،
اﻟﻣﺣدود؛ إﻟﻰ اﻹدراك واﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ،ﻗد ﯾؤدي ﻧﻘص
اﻟﻔﮭم
اﻟﻣﺛﺎل،
ﻋﻠﻰ
ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣرض
Calthorpe
ﯾؤديRJ,
ﻗد et al.
BMJ
ﺳﺑﯾلOpen
Respir
Res. 2020;7:e000601
9.
اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ/اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ/اﻷﺻدﻗﺎء/اﻷﻗران ،ﻓﮭم اﻟﻣرض اﻟﻛﺎﻣل
اﺧﺗﺻﺎﺻﯾﻲ
اﻻرﺗﺑﺎط
اﻟﻣرض إﻟﻰ
اﻟﺛﻘﺔ 10ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ
Eaton؛
ﻣﻊ CK, et al.
Patient
ﻋدمEduc
Couns.
2020;103:1587–94
	.
ً 2018;25:33–6ﻣﺎOhn M & Fitzgerald A. Paediatr Respir Rev.؛
	.
ﻟﯾس 11ﺿرورﯾًﺎ داﺋ

	Sawicki GS, et al. Pediatr Pulmonol. 2015;50:127–3612.؛
،،،،
ﺳﺑﯾل؛ اﻟﻣﺛﺎل ،اﻟﺗﻌرض ﻟﻣﺿﺎﻋﻔﺎت وﻋدم اﻟراﺣﺔ ،أﺳﻠوب ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺢ ،ﺳوء
،ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻼج
اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ
Lomas
P. Ther
Adv Respir
إﻋطﺎءDis.
2014;8:39–47
	13.
Nicolais CJ, et al. Pediatr Pulmonol. 2018;53:162–73؛
	.
ﻓﮭم14اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت
	Faint NR, et al. A.J Paediatr Child Health. 2017;53:488–9315.؛

Garavaglia؛
أن et al.
J Pediatr
Gastroenterol
Nutr.
2017;64:292–5
	16.
اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ
اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض اﻻﻟﺗزام
ﯾؤديL,اﻟﻣﺳﺗوى
اﻟﻣﺛﺎل ،ﯾﻣﻛن
ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل
	Zanni RL, et al. BMJ Qual Saf. 2014;23:i50-517.؛
	Amini S, et al. Presented at ERS, 2019;54: PA4520; DOI: 10.1183/13993003.congress-2019.PA452018.؛
	Flores JS, et al. Respir Care. 2013;58:279–8519.؛
اﻧﻘر؛ ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
	Oates GE, et al. Pediatr Pumonol. 2015;50:1244–5220.
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ
اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ
	 .CF CARE Motivational Interviewing Resources21.متاح علىhttps://www.cfcare.net/dashboard/eu/uk/mi-resources :
(تم الوصول إليه في يوليو .)2021

ﻣﺘﻌﻠﻖﺑﺎﳌﺮﻳﺾ

اﻟﻣﻌرﻓﺔ /اﻟﻣﮭﺎرات/
اﻟﻘدرة
ﺳﻠوﻛﻲ
اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺷﺧﺻﻲ
اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ

ﺳﻠوﻛﻲ
اﻟﻌواﻣل اﻟﺣرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام
اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ -ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗداﺧل اﻟﻌﻼﺟﺎت ﻣﻊ ﻋﯾش "ﺣﯾﺎة طﺑﯾﻌﯾﺔ"
اﻟﺷﻌور ﺑﺻﺣﺔ ﺟﯾدة ﺑﻣﺎ ﯾﻛﻔﻲ ﻟﻌدم اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻼج
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾرام" أو ﻻ ﺗظﮭر ﻋﻠﯾﮫ أﻋراض ﺟﺳدﯾﺔ

،

ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻋدم أﺧذ اﻟﻌﻼج ﻋﻧدﻣﺎ "ﯾﺷﻌر اﻟﻣرﯾض أﻧﮫ

اﻻﻋﺗﻘﺎد ﺑﺄن اﻻﻟﺗزام ﺑﻧﺳﺑﺔ  ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗﺣﻘﯾﻖ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل "اﻻﻟﺗزام ﻟن ﯾﻛون  ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق"
اﻹﯾﻣﺎن ﺑﻧﺟﺎح اﻟﻌﻼج ،-،،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،إدراك ﻣدى أھﻣﯾﺔ أو ﺿرورة ﺑﻌض اﻟﻌﻼﺟﺎت وﻓواﺋدھﺎ

اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻘدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ
اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ

ﻣﺘﻌﻠﻖﺑﺎﳌﺮﻳﺾ

اﻟﻣﻌرﻓﺔ /اﻟﻣﮭﺎرات/
اﻟﻘدرة
ﺳﻠوﻛﻲ

ﺳﻠوﻛﻲ
اﻟﻌواﻣل اﻟﺣرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام
اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﻛﯾّف ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،إﻋﺎدة اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ،واﻟﻘﺑول ،وروح اﻟﻔﻛﺎھﺔ )اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت
اﻟﺗﻛﯾّف اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ(

اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺷﺧﺻﻲ

اﻟﺗﻧﺎﻓر اﻟﻣﻌرﻓﻲ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،اﻟﻣﻌﺗﻘدات ﻏﯾر اﻟﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﺛل "أﻧﺎ ﺷﺧص ﻋﺎﻗل وأرﯾد أن أﻛون ﺑﺻﺣﺔ ﺟﯾدة"
و"أﻧﺎ ﻻ أﻟﺗزم ﺑﻧظﺎم ﻋﻼﺟﻲ"

اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ

اﻟﻣﻌﺗﻘدات اﻟدﯾﻧﯾﺔ /اﻟروﺣﺎﻧﯾﺔ )ﻛﺗﯾب/اﻟﺑﺣث ﻣن اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة(-ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل اﻵﺑﺎء اﻟذﯾن ﯾﺗﺣﻣﻠون ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
رﻋﺎﯾﺔ أطﻔﺎﻟﮭم ﺑﻌد ﻗﯾﺎﻣﮭم ﺑﻣﺎ ھو ﺿﻣن ﺳﻠطﺗﮭم

اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻘدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ
اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ

ﻣﺘﻌﻠﻖﺑﺎﳌﺮﻳﺾ

اﻟﻣﻌرﻓﺔ /اﻟﻣﮭﺎرات/
اﻟﻘدرة
ﺳﻠوﻛﻲ
اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺷﺧﺻﻲ
اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ

ﺳﻠوﻛﻲ
اﻟﻌواﻣل اﻟﺣرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام
رﻓض اﻟﺗﺷﺧﯾص ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،اﻹﻧﻛﺎر واﻟﺗﺟﻧب ﻛﺎﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔ
اﻟﻧﺳﯾﺎن اﻟﻣﺗﻌﻣد ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻧﺳﯾﺎن ﻟﺗطﺑﯾﻊ ﻋدم اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻌﻼج ﺑﺷﻛل أﻛﺛر اﺗﺳﺎﻗًﺎ


رﻓض ﺗﻧﺎول اﻟدواء ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﺗﺟﺎھل اﻟﺗذﻛﯾرات ﺑﺗﻧﺎول اﻟﻌﻼج أو ﻋدم اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﺎول اﻟدواء ﻓﻲ
اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻘدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ
اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ

ﻣﺘﻌﻠﻖﺑﺎﳌﺮﻳﺾ

ﺳﻠوﻛﻲ

التدخالت المحتملة لدعم االلتزام األمثل

إشراك المرضى في الرعاية المقدمة لهم
السماح لهم باستيعاب المرض وفهم عالجه وتطوير مهاراتهم وثقتهم في إدارة نظام عالجهم بشكل فعّال
– راجع أداة خطة العالج الفردية ()ITP( 28توضح الغرض من العالج لتعزيز أهمية االلتزام وتحديد األهداف الفردية)
– راجع أداة مقياس النظير البصري لاللتزام وعدم االلتزام ()VASANA( 29تحدد ثقة المريض في المعالجة/العالج الحالي)
– راجع موارد المقابالت التحفيزية( 30الوحدات  5-3للمقابالت التحفيزية ،ومقاطع الفيديو التعليمية "استنباط أسباب التغيير" و"البدء في التفكير في خطة
اﻹﻧﻛﺎرااللتزام)
ومجموعة أدوات
الثقة"،وكتيب
وأهمية زيادة
واﻟﺗﺟﻧب ﻛﺎﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔ
االلتزام ،اﻟﻣﺛﺎل،
ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل
اﻟﺗﺷﺧﯾص
رﻓض
11

اﻟﻣﻌرﻓﺔ /اﻟﻣﮭﺎرات/
اﻟﻘدرة
ﺳﻠوﻛﻲ

اﻟﻌواﻣل اﻟﺣرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام

اﻟﻣﺗﻌﻣد ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻧﺳﯾﺎن ﻟﺗطﺑﯾﻊ ﻋدم اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻌﻼج ﺑﺷﻛل أﻛﺛر اﺗﺳﺎﻗًﺎ
اﻟﻧﺳﯾﺎن
السلوكي
التغيير
17

اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺷﺧﺻﻲ



أسلوب تقديم المشورة المرتكزة على المريض لمساعدة المرضى على تغيير السلوك

،

الحالي) أو ﻋدم اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﺎول اﻟدواء ﻓﻲ
االلتزاماﻟﻌﻼج
(قياسﺑﺗﻧﺎول
اﻟﺗذﻛﯾرات
ﺗﺟﺎھل
اﻟﻣﺛﺎل،
ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل
اﻟدواء
ﺗﻧﺎول
–رﻓض
)VASANA
االلتزام (
لاللتزام وعدم
النظير البصري
مقياس
راجع أداة
المقابالت التحفيزية (جميع وحدات المقابالت التحفيزية ،وجميع مقاطع الفيديو التعليمية ،وكتيب االلتزام ،ومجموعة أدوات االلتزام)
اﻷﻣﺎﻛنموارد
– راجع
اﻟﻌﺎﻣﺔ
29

30

اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻘدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ
اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ

ﻣﺘﻌﻠﻖﺑﺎﳌﺮﻳﺾ

ﺳﻠوﻛﻲ

التدخالت المحتملة لدعم االلتزام األمثل

التعقيبات/التأكيدات والتعزيز اإليجابي
تشجيع المرضى وتقديم المكافآت المنهجية لهم لتحقيق األهداف مع تجنب اللوم والنقد
– راجع موارد المقابالت التحفيزية( 30الوحدة  5من المقابالت التحفيزية ،وكتيب االلتزام ،ومجموعة أدوات االلتزام)
17

اﻟﻣﻌرﻓﺔ /اﻟﻣﮭﺎرات/
اﻟﻘدرة

اﻟﻌواﻣل اﻟﺣرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام

 لدى مقدمي الرعاية الصحية
تطوير مهارات
اﻹﻧﻛﺎر واﻟﺗﺟﻧب ﻛﺎﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔ
التواصل ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل،
اﻟﺗﺷﺧﯾص
رﻓض
17

ﺳﻠوﻛﻲ

تمكين المحادثات البنا ّءة مع المرضى وتجنب التبادالت غير المفيدة التي تزيد من مقاومة التغيير لدى المرضى غير الملتزمين بشكل جيد
– راجع موارد
المقابالت التحفيزية( 30الوحدتان  3و 4من المقابالت التحفيزية ،ومقاطع الفيديو التعليمية "التركيز على التغيير والتعامل مع المقاومة"

االلتزام) ﻟﺗطﺑﯾﻊ ﻋدم اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻌﻼج ﺑﺷﻛل أﻛﺛر اﺗﺳﺎﻗًﺎ
أدواتاﻟﻧﺳﯾﺎن
اﺳﺗﻐﻼل
اﻟﻣﺛﺎل،
ﺳﺑﯾل
ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺗﻌﻣد
اﻟﻧﺳﯾﺎن
و"استماع وبناء عالقة" ،وكتيب االلتزام ،ومجموعة

اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺷﺧﺻﻲ

رﻓض ﺗﻧﺎول اﻟدواء ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﺗﺟﺎھل اﻟﺗذﻛﯾرات ﺑﺗﻧﺎول اﻟﻌﻼج أو ﻋدم اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﺎول اﻟدواء ﻓﻲ
اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻘدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ
اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ

ﺳﻠوﻛﻲ

المراجع

؛Arden MA, et al. Br J Health Psychol. 2019;24:357–801.
؛Sawicki GS, et al. Pediatr Pulmonol. 2015;50:127–362.
؛Happ MB, et al. Nurs Res. 2013;62:305–143.
اﻟﺣرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام
اﻟﻌواﻣل
؛Flores JS, et al. Respir Care. 2013;58:279–854.
؛Santer M, et al. BMC Pediatr.
2014;14:635.

؛ﻛﺎﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔSawicki
واﻟﺗﺟﻧبGS,اﻹﻧﻛﺎر
،اﻟﻣﺛﺎل
ﺳﺑﯾل
ﻋﻠﻰ
اﻟﺗﺷﺧﯾص
رﻓض
et al. Pediatr Pulmonol. 2015;50:S74–96.
؛Jennings MT, et al. Med Princ Prac. 2014;23:393–402
7.
ﻟﺗطﺑﯾﻊ ﻋدم اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻌﻼج ﺑﺷﻛل أﻛﺛر اﺗﺳﺎﻗًﺎ
 اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻧﺳﯾﺎن،اﻟﻧﺳﯾﺎن اﻟﻣﺗﻌﻣد ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل
؛Keyte R, et al. J Cyst Fibros. 2017;16S1:S1–S628.
؛Keyteﻋدم
R, etأوal.اﻟﻌﻼج
Clin Med
Insights
Circ Respir
Med.ﺳﺑﯾل
2019;13:1179548419849427
9.
اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﺎول اﻟدواء ﻓﻲ
ﺑﺗﻧﺎول
اﻟﺗذﻛﯾرات
ﺗﺟﺎھلPulm
،اﻟﻣﺛﺎل
 ﻋﻠﻰ،رﻓض ﺗﻧﺎول اﻟدواء
؛Dziuban EJ, et al. Pediatr Pulmonol. 2010;45:450–810.	
اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻌﺎﻣﺔ
؛Duff A & Latchford G. Lancet Respir Med. 2014;2:683–8511.	
؛Dempster NR, et al. Health Educ Behav. 2018;45:435–4312.	
؛Eakin MN, et al. J Cyst Fibros. 2017;16:637–4413.	
؛Goodfellow NA, et al. BMC Pulm Med. 2015;15:4314.	
؛Del Corral T, et al. Phys Ther. 2020;100:2063–7415.	
؛Ohn M & Fitzgerald A. Paediatr Respir Rev. 2018;25:33–616.	
؛Duff A & Latchford G. Pediatr Pulmonol. 2010;45:211–2017.	
؛Braun LT, Schmidmaier R. Med Educ. 2019;53:1167–818.	

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ

ﻣﺘﻌﻠﻖﺑﺎﳌﺮﻳﺾ

/ اﻟﻣﮭﺎرات/اﻟﻣﻌرﻓﺔ
اﻟﻘدرة
ﺳﻠوﻛﻲ
اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺷﺧﺻﻲ
اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻘدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ
اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

ﺳﻠوﻛﻲ

المراجع

ﻣﺘﻌﻠﻖﺑﺎﳌﺮﻳﺾ

؛Grossoehme DH, et al. Pediatr Pulmonol. 2012;47:558–6619.	

؛Macdonald M, et al. JBI Database System Rev Implement Rep. 2016;14:258–8520.	
؛Grossoehme DH, et al. J Health Care Chaplain. 2013;19:66–7821.	
ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام
اﻟﻌواﻣل اﻟﺣرﺟﺔ اﻟﺗﻲ
؛Grossoehme DH, et al. J Pediatr Psychol. 2016;41:1022–3222.	
؛Grossoehme DH, et al. Ann Am Thorac Soc. 2015;12:838–46
23.	

ﻛﺎﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔ
واﻟﺗﺟﻧب
اﻹﻧﻛﺎر
،اﻟﻣﺛﺎل
ﺳﺑﯾل
ﻋﻠﻰ
اﻟﺗﺷﺧﯾص
رﻓض
؛Grossoehme DH, et al. J Health Care Chaplain. 2020;26:45–5724.	
Oddleifson AD & Sawicki GS. Anthropol Med. 2017;24:65–80
25.	
ﻋدم؛ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻌﻼج ﺑﺷﻛل أﻛﺛر اﺗﺳﺎﻗًﺎ
 اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻧﺳﯾﺎن ﻟﺗطﺑﯾﻊ،اﻟﻧﺳﯾﺎن اﻟﻣﺗﻌﻣد ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل
؛Drabble SJ, et al. Qual Health Res. 2019;29:2119–1326.	
؛Narayanan
S, et
al. Expert
Revﺳﺑﯾل
Respir
Med.
،2017;11:129–4527.	
ﺑﺗﻧﺎول اﻟﻌﻼج أو ﻋدم اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﺎول اﻟدواء ﻓﻲ
اﻟﺗذﻛﯾرات
ﺗﺟﺎھل
،اﻟﻣﺛﺎل
ﻋﻠﻰ
رﻓض ﺗﻧﺎول اﻟدواء
 (تم الوصول إليه فيhttps://www.cfcare.net/dashboard/eu/uk/itp : متاح على.CF CARE Individual Treatment Plan28.	
اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻌﺎﻣﺔ
)؛2021 يوليو
: متاح على.CF CARE: Visual Analogue Scale for Adherence and Non-Adherence29.	
)؛2021  (تم الوصول إليه في يوليوhttps://www.cfcare.net/dashboard/eu/uk/vasana
https://www.cfcare.net/dashboard/eu/uk/mi-videos : متاح على.CF CARE: Motivational interviewing resources30.	
.)2021 (تم الوصول إليه في يوليو

/ اﻟﻣﮭﺎرات/اﻟﻣﻌرﻓﺔ
اﻟﻘدرة
ﺳﻠوﻛﻲ
اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺷﺧﺻﻲ
اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻘدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ

اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

ﻣﺘﻌﻠﻖﺑﺎﳌﺮﻳﺾ

اﻟﻣﻌرﻓﺔ /اﻟﻣﮭﺎرات/
اﻟﻘدرة
ﺳﻠوﻛﻲ
اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺷﺧﺻﻲ
اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ

اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺷﺧﺻﻲ
اﻟﻌواﻣل اﻟﺣرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام
إدارة اﻟوﻗت -ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﻗﻠﺔ اﻟوﻗت أو ﺿﻐوط اﻟوﻗت ،اﻧﺧﻔﺎض اﻻﻟﺗزام أﺛﻧﺎء ﻋطﻼت ﻧﮭﺎﯾﺔ
اﻷﺳﺑوع/اﻟﻌطﻼت/اﻟﺻﯾف ،ﻣﻊ ﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ روﺗﯾن ﯾوﻣﻲ ﻣﻧظم ﻣﻊ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣروﻧﺔ ﻟﺗﻌﻛس اﻟﺣﺎﺟﺔ
إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ )ﺧﺎﺻﺔً ﻟﻠﻣراھﻘﯾن(
ﻧﺳﯾﺎن اﻟﻌﻼج ﻋن ﻏﯾر ﻗﺻد ،،،،،ﻣﺛل اﻟﺳﮭو
ﺗﺣدﯾد أوﻟوﯾﺎت اﻟرﻋﺎﯾﺔ ،،،،،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﺗﺣدﯾد أوﻟوﯾﺎت اﻟﻌﻼﺟﺎت ﻋﻣدًا ﺑﺳﺑب اﻷوﻟوﯾﺎت اﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣﺛل
اﻻﻧﺷﻐﺎل ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ اﻷﺧرى ،اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻣل

اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻘدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ
اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

اﻧﻘر
ﻋﻠﻰﻼﻟﺮﻘﻧا
ﻟﻼطﻼعﻋعﻼﻃ
تﻼﺧﺪﺘﻟاﲆ

اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ
اﻟﺗدﺧﻼت ﺔﻠﻤﺘﺤﳌا

ﻋﻠﻰﻃﻼﻟﺮﻘﻧا
ﻟﻼطﻼعﲆﻋعﻼ
اﻧﻘراﺮﳌاﺔمئﺎﻗ
ﻊﺟ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ

ﻣﺘﻌﻠﻖﺑﺎﳌﺮﻳﺾ

اﻟﻣﻌرﻓﺔ /اﻟﻣﮭﺎرات/
اﻟﻘدرة
ﺳﻠوﻛﻲ
اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺷﺧﺻﻲ

اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺷﺧﺻﻲ
اﻟﻌواﻣل اﻟﺣرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام
اﻟﺗﻛﯾّف ﻣﻊ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ -،،،،،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺳﻔر ﻟﻣﺳﺎﻓﺎت طوﯾﻠﺔ ،اﻷﺣداث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،ﻣﻛﺎن
اﻟﻌﻣل/اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟدﯾدة ،اﻟﻣﮭﺎم ﻏﯾر اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ،اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟظروف ،اﻟﻌواﺋﻖ اﻟﻠوﺟﺳﺗﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﺳﻔر ﻣﻊ ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت
اﻟﺗﻠﯾّف اﻟﻛﯾﺳﻲ واﻷدوﯾﺔ

اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻘدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ
اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ

ﻣﺘﻌﻠﻖﺑﺎﳌﺮﻳﺾ

اﻟﺗﻧظﯾم

اﻟﺷﺧﺻﻲ التدخالت المحتملة لدعم االلتزام األمثل

تذكيرات العالج
توفير البنية وتذكير المرضى بتناول دوائهم أو إكمال عالجهم
– راجع أداة خطة العالج الفردية (( 25)ITPتشير إلى يوم ووقت العالجات)
– راجع موارد المقابالت التحفيزية( 26الوحدة  5من المقابالت التحفيزية ،ومقطع الفيديو التعليمي "البدء في التفكير في وضع خطة وأهمية زيادة الثقة")
• على سبيل المثال ،أصوات تنبيهات الهاتف الجوال ،والتطبيقات الرقمية ،والملصقات ،ووضع األدوية في أماكن يسهل الوصول إليها ،ودمج العالج في
(أي تنظيف
سلوكي قائم
تسلسل
روتين أو
بالفرشاة) ﺿﻐوط اﻟوﻗت ،اﻧﺧﻔﺎض اﻻﻟﺗزام أﺛﻧﺎء ﻋطﻼت ﻧﮭﺎﯾﺔ
األسناناﻟوﻗت أو
اﻟﻣﺛﺎل ،ﻗﻠﺔ
ﺳﺑﯾل
 -ﻋﻠﻰ
اﻟوﻗت
إدارة
16،7،5

اﻟﻣﻌرﻓﺔ /اﻟﻣﮭﺎرات/
اﻟﻘدرة
ﺳﻠوﻛﻲ

اﻟﻌواﻣل اﻟﺣرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام

اﻷﺳﺑوع/اﻟﻌطﻼت/اﻟﺻﯾف ،ﻣﻊ ﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ روﺗﯾن ﯾوﻣﻲ ﻣﻧظم ﻣﻊ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣروﻧﺔ ﻟﺗﻌﻛس اﻟﺣﺎﺟﺔ
عالجﺔًالمرضى ،
اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔنظام
تخصيص/تبسيط
ﻟﻠﻣراھﻘﯾن(
)ﺧﺎﺻ
إﻟﻰ
31

اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺷﺧﺻﻲ
اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻘدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ
اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

للحد من التعقيد ،وتلبية االحتياجات الفردية للمريض ،وضمان التوافق مع الروتين اليومي للمريض ،وتيسير االلتزام بخطة العالج

ﻧﺳﯾﺎن اﻟﻌﻼج ﻋن ﻏﯾر ﻗﺻد ،،،،،ﻣﺛل اﻟﺳﮭو

وضع روتين يومي منظم
،،،،،
ﻣﺛل
اﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳﺔ
اﻷوﻟوﯾﺎت
ﺑﺳﺑب
ًا
د
ﻋﻣ
اﻟﻌﻼﺟﺎت
أوﻟوﯾﺎت
ﺗﺣدﯾد
اﻟﻣﺛﺎل،
ﺳﺑﯾل
ﻋﻠﻰ
اﻟرﻋﺎﯾﺔ
ﺗﺣدﯾد أوﻟوﯾﺎت
من خالل التشاور بين اختصاصي الرعاية الصحية والمريض/األسرة لضمان توفير الوقت للعالج واألنشطة األخرى ،وكذلك دمج خطط العالج ضمن
المريضاﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻣل
اﻷﺧرى،
ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ
اﻻﻧﺷﻐﺎل
لألسرة و/أو
اليومية
األنشطة
18،14،13،5

– راجع أداة خطة العالج الفردية ( – 25)ITPوضع خطة العالج بالتعاون مع المريض واألسرة/مقدم الرعاية
– راجع موارد المقابالت التحفيزية( 26كتيب االلتزام ومجموعة األدوات [المفكرة األسبوعية ،خطة التغيير])
– على الرغم من أن تحديد الروتين اليومي أمر أساسي ،إال أن المرونة في تعديل الجداول الزمنية هي مهارة ال تقل أهمية بالنسبة للمرضى/مقدمي
الرعاية لتعلمها

الكشف عن األسباب الحقيقية لعدم االلتزام وابتكار الحلول المحتملة
ﻋﻠﻰ
ﻟﻼطﻼع
اﻧﻘر
اﻧﻘر
ا
ﻧ
ﻘ
ﺮ

ﻟ
ﻼ
ﻃ
ﻼ
ع

ﻋ
ﲆ

ﻗ
ﺎ
مئ
ﺔ

ا
ﳌ
ﺮ
ا
ﺟ
ﻊ
ﻋﻠﻰﻼﻟﺮﻘﻧا
ﻟﻼطﻼعﻋعﻼﻃ
تﻼﺧﺪﺘﻟاﲆ

– راجع موارد المقابالت التحفيزية (الوحدة  5من المقابالت التحفيزية ،ومقطع الفيديو التعليمي "البدء في التفكير في وضع خطة وأهمية زيادة الثقة"،
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ
اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ
مثﻤالًﺘ،ﺤﳌا
اﻟﺗدﺧﻼت -ﺔﻠ
ورقة عمل حل المشكالت)
ومجموعة أدوات االلتزام
26

26
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اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺷﺧﺻﻲ

المراجع

Abraham O, et al. J Am Pharm Assoc. 2018;58:246–91.؛
Arden MA, et al. Br J Health Psychol. 2019;24:357–802.؛

اﻟﻣﻌرﻓﺔ /اﻟﻣﮭﺎرات/
اﻟﻘدرة
ﺳﻠوﻛﻲ
اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺷﺧﺻﻲ
اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻘدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ
اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

& Fitzgerald A. Paediatr Respir Rev. 2018;25:33–63.
Ohn؛ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام
MDziuban؛اﻟﺗﻲ
اﻟﺣرﺟﺔ
اﻟﻌواﻣل
EJ, et al. Pediatr Pulmonol. 2010;45:450–84.

Sawicki GS, et al. Pediatr Pulmonol. 2015;50:S74–95.؛

Blasi؛أو ﺿﻐوط اﻟوﻗت ،اﻧﺧﻔﺎض اﻻﻟﺗزام أﺛﻧﺎء ﻋطﻼت ﻧﮭﺎﯾﺔ
F, etاﻟوﻗت
اﻟﻣﺛﺎلal.،ﻗﻠﺔ
إدارة اﻟوﻗت -ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل
Respir Med. 2018;138:88–946.
اﻟﺣﺎﺟﺔ؛ إﻟﻰ روﺗﯾن ﯾوﻣﻲ ﻣﻧظم ﻣﻊ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣروﻧﺔ ﻟﺗﻌﻛس اﻟﺣﺎﺟﺔ
اﻟﺿوءMT,ﻋﻠﻰ
Princﺗﺳﻠﯾط
 Prac.ﻣﻊ
اﻷﺳﺑوع/اﻟﻌطﻼت/اﻟﺻﯾف،
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ً
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ﻟﻠﻣراھﻘﯾن(Lomas P. Ther؛
Dis.ﺔAdv Respir
2014;8:39–47

Narayanan S, et al. Expert ،،،،،؛
Rev Respir Med. 2017;11:129–1459.
اﻟﺳﮭو
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ﺗﺣدﯾد أوﻟوﯾﺎت اﻟرﻋﺎﯾﺔ ،،،،،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﺗﺣدﯾد أوﻟوﯾﺎت اﻟﻌﻼﺟﺎت ﻋﻣدًا ﺑﺳﺑب اﻷوﻟوﯾﺎت اﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣﺛل
	Happ MB, et al. Nurs Res. 2013;62: 305–1412.؛
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻣل
اﻻﻧﺷﻐﺎل ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ اﻷﺧرى،
اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔBall R, et؛
	al. J Cyst Fibros. 2013;12:440–413.
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اﻧﻘر
ﻋﻠﻰﻼﻟﺮﻘﻧا
ﻟﻼطﻼعﻋعﻼﻃ
تﻼﺧﺪﺘﻟاﲆ

اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ
اﻟﺗدﺧﻼت ﺔﻠﻤﺘﺤﳌا

ﻋﻠﻰﻃﻼﻟﺮﻘﻧا
ﻟﻼطﻼعﲆﻋعﻼ
اﻧﻘراﺮﳌاﺔمئﺎﻗ
ﻊﺟ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ
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اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺷﺧﺻﻲ

المراجع

	Nicolais CJ, et al. J Clin Psychol Med Settings. 2019;26:530–4019.؛

اﻟﻣﻌرﻓﺔ /اﻟﻣﮭﺎرات/
اﻟﻘدرة
ﺳﻠوﻛﻲ
اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺷﺧﺻﻲ
اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ

	Garavaglia L, et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2017;64:292–520.؛
	Goodfellow NA, et al. BMC Pulm Med. 2015;15:4321.؛
Gathercole؛اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام
اﻟﻌواﻣلK.اﻟﺣرﺟﺔ
	J Child Health Care. 2019;23:425–3622.
Cooley L, et al. Pediatr Pulmonol. 2020;55:948–58؛
	23.
-
اﻟوﻗت ،اﻧﺧﻔﺎض اﻻﻟﺗزام أﺛﻧﺎء ﻋطﻼت ﻧﮭﺎﯾﺔ
ﺿﻐوط
أو
اﻟوﻗت
ﻗﻠﺔ
اﻟﻣﺛﺎل،
ﺳﺑﯾل
ﻋﻠﻰ
اﻟوﻗت
إدارة
	Eaton CK, et al. Patient Educ Couns. 2020;103:1587–9424.؛
اﻟﺣﺎﺟﺔ
ﻟﺗﻌﻛس
اﻟﻣروﻧﺔ
إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ
ﻣﻊ
ﻣﻧظم
ﯾوﻣﻲ
روﺗﯾن
إﻟﻰ
على:اﻟﺣﺎﺟﺔ
متاح ﻋﻠﻰ
اﻟﺿوء
اﻷﺳﺑوع/اﻟﻌطﻼت/اﻟﺻﯾف ،ﻣﻊ
( https://www.cfcare.net/dashboard/eu/uk/itpتم الوصول إليه في
ﺗﺳﻠﯾط.CF
CARE Individual
	Treatment Plan25.
ً
اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ)؛)ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻣراھﻘﯾن(
إﻟﻰ يوليو 2021
	 .CF CARE Motivational Interviewing Resources26.متاح علىhttps://www.cfcare.net/dashboard/eu/uk/mi-resources :
 ،،،،،ﻣﺛل اﻟﺳﮭو
الوصولﻋن
(تم اﻟﻌﻼج
ﻧﺳﯾﺎن
ﻗﺻد .)2021
ﻏﯾر يوليو
إليه في

ﺗﺣدﯾد أوﻟوﯾﺎت اﻟرﻋﺎﯾﺔ ،،،،،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﺗﺣدﯾد أوﻟوﯾﺎت اﻟﻌﻼﺟﺎت ﻋﻣدًا ﺑﺳﺑب اﻷوﻟوﯾﺎت اﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣﺛل
اﻻﻧﺷﻐﺎل ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ اﻷﺧرى ،اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻣل

اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻘدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ
اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

اﻧﻘر
ﻋﻠﻰﻼﻟﺮﻘﻧا
ﻟﻼطﻼعﻋعﻼﻃ
تﻼﺧﺪﺘﻟاﲆ

اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ
اﻟﺗدﺧﻼت ﺔﻠﻤﺘﺤﳌا

ﻋﻠﻰﻃﻼﻟﺮﻘﻧا
ﻟﻼطﻼعﲆﻋعﻼ
اﻧﻘراﺮﳌاﺔمئﺎﻗ
ﻊﺟ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ

ﻣﺘﻌﻠﻖﺑﺎﳌﺮﻳﺾ

اﻟﻣﻌرﻓﺔ /اﻟﻣﮭﺎرات/
اﻟﻘدرة
ﺳﻠوﻛﻲ

اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
اﻟﻌواﻣل اﻟﺣرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام
اﻻﻛﺗﺋﺎب -ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،إﻧﻛﺎر ﺗﺷﺧﯾص اﻟﺗﻠﯾّف اﻟﻛﯾﺳﻲ وأﻋراﺿﮫ واﻷﻣراض اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﮫ ،اﻧﺧﻔﺎض إدراك اﻟﻌﻼﻗﺔ
اﻷﺑوﯾﺔ ،اﻧﺧﻔﺎض اﻟﺗﺣﻔﯾز ،اﻟﺗﺻور اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻟﻠدواء ،ﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺗﺟﻧب

اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺷﺧﺻﻲ

اﻟﻘﻠﻖ-،،،،،،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،اﻟﺧوف واﻟﺗﮭﯾﺞ واﻟﻐﺿب واﻟﻘﻠﻖ ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ،اﻟﺷﻌور ﺑﻔﻘدان اﻟﺳﯾطرة ،اﻟﺧوف
اﻟﺣﺎد واﻟﻣﻔرط ﻣن إﺟراء طﺑﻲ أو ﺟراﺣﻲ ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﺗﺟﻧب ،اﻟﺧوف ﻣن اﻧﺗﻘﺎل اﻟﻌدوى ،ﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺗﺟﻧب

اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ

ﺿﻌف اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻣﻘدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ-،،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻌزﻟﺔ ،ﺣزن وأﺳﻰ ﻟم ﯾُﻌﺎﻟﺞ ﺣول ﺗﺷﺧﯾص
اﻟﺗﻠﯾّف اﻟﻛﯾﺳﻲ

اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻘدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ
اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ

ﻣﺘﻌﻠﻖﺑﺎﳌﺮﻳﺾ

اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ

التدخالت المحتملة لدعم االلتزام األمثل

الرعاية الروتينية للمريض للوقاية من تدهور الصحة العقلية
ُعرض على المرضى المصابين بالتليف الكيسي ومقدمي الرعاية لهم التوعية والتدخالت الوقائية والداعمة لتعزيز مهارات التكيّف وإدارة
– ينبغي أن ي َ
المرض ،مثل العالج السلوكي المعرفي وأساليب حل المشكالت
– يجب أن تقدم فرق الرعاية متعددة التخصصات الدعم بطريقة حساسة ومتعاطفة
– يمكن لألخصائيين االجتماعيين أو اختصاصيي الصحة العقلية تقديم تقييم وتدخل قائم على األسرة
اﻻﻛﺗﺋﺎب ّ
الرعاية لهم
اﻟﻛﯾﺳﻲ ومقدمي
التليف الكيسي
لمرضى
العاطفية
والعافية
ﺳﺑﯾل الذاتية
ﻋﻠﻰالرعاية
 -على
الحث
– ينبغي
واﻷﻣراض اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﮫ ،اﻧﺧﻔﺎض إدراك اﻟﻌﻼﻗﺔ
وأﻋراﺿﮫ
اﻟﺗﻠﯾّف
ﺗﺷﺧﯾص
إﻧﻛﺎر
اﻟﻣﺛﺎل،
• توفر المؤسسات الوطنية المعنية بالتليف الكيسي مواد داعمة حول العافية العاطفية .من أمثلة المؤسسات المعنية بالتليّف الكيسيwww.cff.org :
اﻷﺑوﯾﺔ ،اﻧﺧﻔﺎض اﻟﺗﺣﻔﯾز ،اﻟﺗﺻور اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻟﻠدواء ،ﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺗﺟﻧب
(الواليات المتحدة) ،و( www.cfcc.org.auأستراليا) ،و( www.cysticfibrosis.org.ukالمملكة المتحدة) .يمكن العثور على مزيد من المعلومات
-،،،،،،علىwww.ecfs.eu/ctn/national-cf-sociations :
حول المؤسسات الوطنية
25-20،6،4،3،1

اﻟﻣﻌرﻓﺔ /اﻟﻣﮭﺎرات/
اﻟﻘدرة
ﺳﻠوﻛﻲ
اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺷﺧﺻﻲ

اﻟﻌواﻣل اﻟﺣرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام

ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،اﻟﺧوف واﻟﺗﮭﯾﺞ واﻟﻐﺿب واﻟﻘﻠﻖ ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ،اﻟﺷﻌور ﺑﻔﻘدان اﻟﺳﯾطرة ،اﻟﺧوف
اﻟﻘﻠﻖ
اﻟﺣﺎد واﻟﻣﻔرط ﻣن إﺟراء طﺑﻲ أو ﺟراﺣﻲ ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﺗﺟﻧب ،اﻟﺧوف ﻣن اﻧﺗﻘﺎل اﻟﻌدوى ،ﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺗﺟﻧب
ضمان إجراء فحص الصحة العقلية
الكيسي ( ،)ICMHيجب إجراء فحص سنوي لكل من مقدمي الرعاية والمرضى .في حالة
وفقًا إلرشادات اللجنة الدولية للصحة العقلية بشأن التليف
ﺗﺷﺧﯾص
-،،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻌزﻟﺔ ،ﺣزن وأﺳﻰ ﻟم ﯾُﻌﺎﻟﺞ ﺣول
ﺿﻌف اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻣﻘدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ
1
مالحظة مستويات مرتفعة من االكتئاب والقلق ،يجب تنفيذ اإلجراءات التشخيصية السريرية ،متبوعة بالتدخالت النفسية و/أو الدوائية القائمة على األدلة
اﻟﺗﻠﯾّف
1
اﻟﻛﯾﺳﻲاآلراء الصادرة عن مؤسسة التليف الكيسي والجمعية األوروبية للتليف الكيسي
بيانات توافق
–
– موقع ويب مجموعة عمل الصحة العقلية التابعة للجمعية األوروبية للتليف الكيسي (يحتوي على معلومات عن الصحة العقلية وأدوات الفحص
26
والعالج والندوات/الدورات عبر اإلنترنت)
6،5،2،1

اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻘدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ
اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ

ﻣﺘﻌﻠﻖﺑﺎﳌﺮﻳﺾ

اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ

المراجع

Quittner AL, et al. Thorax. 2016;71:26–341.؛

Arden MA, et al. Br J Health Psychol. 2019;24:357–802.؛

اﻟﻣﻌرﻓﺔ /اﻟﻣﮭﺎرات/
اﻟﻘدرة
ﺳﻠوﻛﻲ
اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺷﺧﺻﻲ
اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ

Sawicki GS & Tiddens H. Pediatr Pulmonol. 2012;47:523–333.؛
ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام
Smith؛اﻟﺗﻲ
اﻟﺣرﺟﺔ
اﻟﻌواﻣل
BA, et al. Pediatr Pulmonol. 2010;45:756–634.
Sawicki GS, et al. Pediatr Pulmonol. 2015;50:S74–95.؛

اﻟﻛﯾﺳﻲ وأﻋراﺿﮫ واﻷﻣراض اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﮫ ،اﻧﺧﻔﺎض إدراك اﻟﻌﻼﻗﺔ
اﻟﺗﻠﯾّف
اﻻﻛﺗﺋﺎب -ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،إﻧﻛﺎر ﺗﺷﺧﯾص
Jennings؛
MT, et al. Med Princ Prac. 2014;23:393–4026.
ﻟﻠدواء ،ﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺗﺟﻧب
اﻟﺳﻠﺑﻲ
اﻟﺗﺣﻔﯾز،
اﻷﺑوﯾﺔ ،اﻧﺧﻔﺎض
Murgia؛
اﻟﺗﺻورF, et
al. Clin Ter.
2012;163:e111–4
7.
Keyte R, et al. J Cyst Fibros. 2017;16S1:S1–S628.؛

Hilliard؛واﻟﻐﺿب واﻟﻘﻠﻖ ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ،اﻟﺷﻌور ﺑﻔﻘدان اﻟﺳﯾطرة ،اﻟﺧوف
ME,واﻟﺗﮭﯾﺞ
اﻟﺧوف
اﻟﻘﻠﻖ-،،،،،،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل،
et al. Health Psychol. 2015;34:496–5049.
اﻟﺧوف ﻣن اﻧﺗﻘﺎل اﻟﻌدوى ،ﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺗﺟﻧب
إﻟﻰ اﻟﺗﺟﻧب،
ﺟراﺣﻲ
Med.طﺑﻲ
2017;11:129–45إﺟراء
اﻟﺣﺎد واﻟﻣﻔرط ﻣن
Narayanan؛
ﯾؤديS, et
al. Expert
أوRev
Respir
	10.
	Eakin MN, et al. J Cyst Fibros. 2017;16:637–4411.؛

ﺿﻌف اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻣﻘدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ-،،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻌزﻟﺔ ،ﺣزن وأﺳﻰ ﻟم ﯾُﻌﺎﻟﺞ ﺣول ﺗﺷﺧﯾص
	Grossoehme DH, et al. Ann Am Thorac Soc. 2015;12:838–4612.؛
	.ﯾّ13ف اﻟﻛﯾﺳﻲ
اﻟﺗﻠ
Grossoehme DH, et al. J Pediatr Psychol. 2016;41:1022–32؛
	Abraham O, et al. J Am Pharm Assoc. 2018;58:246–914.؛
	Knudsen KB, et al. Springerplus. 2016;5:121615.؛

ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻘدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ
اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ

ﻣﺘﻌﻠﻖﺑﺎﳌﺮﻳﺾ

اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ

المراجع

	O'Hayer CV, et al. J Cyst Fibros. 2021;20:133–916.؛

	Georgiopoulos AM, et al. Pediatr Pulmonol. 2021;56:S107–2217.؛

اﻟﻣﻌرﻓﺔ /اﻟﻣﮭﺎرات/
اﻟﻘدرة
ﺳﻠوﻛﻲ
اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺷﺧﺻﻲ
اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ

	Kimball H, et al. Clin Child Fam Psychol Rev. 2021. doi: 10.1007/s10567-021-00345-518.؛
اﻟﺣرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام
اﻟﻌواﻣل
	Sheehan J, et al. Arch Dis Child. 2012;97:625–3119.؛
Besier T, et al. Pediatr Pulmonol. 2011;46:672–82؛
	20.
-
اﻟﻛﯾﺳﻲ وأﻋراﺿﮫ واﻷﻣراض اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﮫ ،اﻧﺧﻔﺎض إدراك اﻟﻌﻼﻗﺔ
ّف
ﯾ
اﻟﺗﻠ
ﺗﺷﺧﯾص
إﻧﻛﺎر
اﻟﻣﺛﺎل،
ﺳﺑﯾل
ﻋﻠﻰ
اﻻﻛﺗﺋﺎب
	Branch-Smith C, et al. J Cyst Fibros. 2018;17:S5321.؛
اﻟﺗﺟﻧب
ﺳﻠوﻛﯾﺎت
ﻟﻠدواء،
اﻟﺳﻠﺑﻲ
اﻟﺗﺻور
اﻟﺗﺣﻔﯾز،
اﻧﺧﻔﺎض
اﻷﺑوﯾﺔ،
CF and
Mental
Health:
Building
resilience
 .CFF.متاح علىhttps://www.cff.org/Life-With-CF/Daily-Life/ :
	22.
( Emotional-Wellness/CF-and-Mental-Health.pdfتم الوصول إليه في يوليو )2021؛
اﻟﺳﯾطرة ،اﻟﺧوف
ﺑﻔﻘدان
اﻟﺷﻌور
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل،
اﻟﻘﻠﻖ-،،،،،،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،اﻟﺧوف واﻟﺗﮭﯾﺞ واﻟﻐﺿب واﻟﻘﻠﻖ ﺑﺷﺄن
	 .CFF. Emotional Wellness23.متاح علىhttps://www.cff.org/Life-With-CF/Daily-Life/Emotional-Wellness/ :
ﺟراﺣﻲ ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﺗﺟﻧب ،اﻟﺧوف ﻣن اﻧﺗﻘﺎل اﻟﻌدوى ،ﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺗﺟﻧب
طﺑﻲ أو
واﻟﻣﻔرط
)2021؛
إﺟراءيوليو
الوصولﻣنإليه في
اﻟﺣﺎد(تم
	 .CFF. CF and Mental Health: What health providers need to know24.متاح علىhttps://www.cff.org/Life-With- :
ﺿﻌف اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻣﻘدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ-،،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻌزﻟﺔ ،ﺣزن وأﺳﻰ ﻟم ﯾُﻌﺎﻟﺞ ﺣول ﺗﺷﺧﯾص
( CF/Daily-Life/Emotional-Wellness/Mental-Health-and-CF-for-Clinicians.pdfتم الوصول إليه في يوليو )2021
اﻟﺗﻠﯾّف
اﻟﻛﯾﺳﻲ .ECFS Mental Health Working Groupمتاح على( https://www.ecfs.eu/mental-health-in_CF :تم الوصول
	website25.
إليه في يوليو .)2021

ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻘدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ
اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ

ﻣﺘﻌﻠﻖﺑﺎﳌﺮﻳﺾ

اﻟﻣﻌرﻓﺔ /اﻟﻣﮭﺎرات/
اﻟﻘدرة
ﺳﻠوﻛﻲ
اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺷﺧﺻﻲ

اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
اﻟﻌواﻣل اﻟﺣرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام
دﻋم اﻷﺳرة واﻟﺗﻧظﯾم -ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﻧواﯾﺎ اﻟواﻟدﯾن ﻟدﻋم اﻻﻟﺗزام ،ﺗﻔﺎﻋﻼت اﻷﺳرة ووظﯾﻔﺗﮭﺎ ،اﻟﺗواﺻل داﺧل
اﻷﺳرة ،اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻷﺳرﯾﺔ اﻟروﺗﯾﻧﯾﺔ ،أھﻣﯾﺔ اﻟروﺗﯾن واﻻﺳﺗﻣرار
اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﻓﻲ ﻣﻌﺗﻘدات اﻟﻌﻼج ﺑﯾن اﻟﻣرﯾض واﻷﺳرة ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل اﻟﻣﻌﺗﻘدات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻔﺎﺋدة اﻟﻌﻼج اﻟﻣﺗﺻورة

اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻘدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ
اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ

ﻣﺘﻌﻠﻖﺑﺎﳌﺮﻳﺾ

اﻟﻣﻌرﻓﺔ /اﻟﻣﮭﺎرات/
اﻟﻘدرة
ﺳﻠوﻛﻲ
اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺷﺧﺻﻲ
اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻘدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ
اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
اﻟﻌواﻣل اﻟﺣرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام
ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻷﺳرة ،-،-،،،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل اﻻﺳﺗﯾﺎء ﻣن اﻟﻣرﺿﻰ اﻟﺻﻐﺎر ،اﻟﺗوﺗرات ﺣﯾث ﺗﺗﻐﯾر ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
ﻣﺑﻛرا ،اﻟﻣرﺿﻰ اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن اﻟذﯾن ﻟدﯾﮭم أطﻔﺎل ﻟدﯾﮭم وﻗت أﻗل ﻟﻠﻌﻼج،
اﻟرﻋﺎﯾﺔ ﻣﻊ ﺗﻘدم اﻟﻌﻣر ،ﺗوﻗف اﻟواﻟدﯾن ﻋن اﻟذھﺎب
ً
ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺷرﯾك ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟرﻋﺎﯾﺔ ،اﻟﻣرﺿﻰ اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن ﻛﻣﻘدﻣﻲ رﻋﺎﯾﺔ ﻟﻶﺧرﯾن ،اﻟﻣرﺿﻰ اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن ﻗد ﯾﻌﺗﻣدون ﻋﻠﻰ
اﻟدﻋم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ ﻟﻠواﻟد/ﻣﻘدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ -،،،،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة ﻣن اﻟﻘﻠﻖ وأﻋراض اﻻﻛﺗﺋﺎب ،اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻌزﻟﺔ
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن إدارة اﻟﻌﻼج
ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻘدﻣﻲ اﻟرﻋﺎﯾﺔ ،وﻋدم اﻟﺛﻘﺔ ﺑﯾن اﻟﻣرﯾض واﺧﺗﺻﺎﺻﯾﻲ
اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ/اﻷﺳرة ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﺗم ﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟﺗوﻗﻌﺎت*
،-

*اﻟﻣرﯾض اﻟﺑﺎﻟﻎ

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ

ﻣﺘﻌﻠﻖﺑﺎﳌﺮﻳﺾ

اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ

التدخالت المحتملة لدعم االلتزام األمثل

مقابالت تحفيزية تشمل أفراد األسرة والمريض معًا
لتغيير السلوك االستدراكي لعالج التناقض
– راجع موارد المقابالت التحفيزية( 28كتيب االلتزام)
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اﻟﻣﻌرﻓﺔ /اﻟﻣﮭﺎرات/
اﻟﻘدرة
ﺳﻠوﻛﻲ
اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺷﺧﺻﻲ
اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻘدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ
اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

اﻟﻌواﻣل اﻟﺣرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام

حول العالج ودعم
معلومات
تقديم
األسرة ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل اﻻﺳﺗﯾﺎء ﻣن اﻟﻣرﺿﻰ اﻟﺻﻐﺎر ،اﻟﺗوﺗرات ﺣﯾث ﺗﺗﻐﯾر ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
،-،-،،،
اﻷﺳرة
ﻣﺷﺎرﻛﺔ
يمكن استخدامها لدعم/بدء المحادثات المتعلقة بااللتزام واكتساب الثقة في تقديم العالج وكذلك تحديد الجوانب األساسية الضرورية للرعاية
ﻟﻠﻌﻼج،
الكيسي:وﻗت أﻗل
ّف ﻟدﯾﮭم
أطﻔﺎل
المؤسسات ﻟدﯾﮭم
اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن اﻟذﯾن
ﻣﺑﻛرا،
الكيسيﻋن
اﻟواﻟدﯾن
ﺗوﻗف
اﻟرﻋﺎﯾﺔ ﻣﻊ
اﻟذھﺎبحول ً
www.cff.org
المعنية بالتلي
اﻟﻣرﺿﻰمن أمثلة
العافية العاطفية.
مواد داعمة
بالتليف
اﻟﻌﻣر،المعنية
ﺗﻘدمالوطنية
المؤسسات
– توفر
ﯾﻌﺗﻣدون ﻋﻠﻰ
العثور ﻗد
اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن
(أستراليا) ،واﻟﺑﺎﻟﻐﯾن ﻛﻣﻘدﻣﻲ رﻋﺎﯾﺔ
www.cfcc.org.auاﻟﻣرﺿﻰ
ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟرﻋﺎﯾﺔ،
(الوالياتاﻟﺷرﯾك
ﻣﺷﺎرﻛﺔ
المعلومات
على مزيد من
اﻟﻣرﺿﻰيمكن
ﻟﻶﺧرﯾن ،المتحدة).
( www.cysticfibrosis.org.ukالمملكة
المتحدة) ،و
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲالوطنية علىwww.ecfs.eu/ctn/national-cf-sociations :
حول المؤسسات
اﻟدﻋم
12–10 6

اﻟرﻋﺎﯾﺔ -،،،،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة ﻣن اﻟﻘﻠﻖ وأﻋراض اﻻﻛﺗﺋﺎب ،اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻌزﻟﺔ
ﻟﻠواﻟد/ﻣﻘدم
المرضى ،
اﻟﻌﻘﻠﯾﺔمع منظمات
اﻟﺻﺣﺔالتواصل
اقتراح
30 29

منتدى مفتوح للمرضى وكذلك اآلباء/مقدم الرعاية لمشاركة المخاوف ومناقشة التجارب مع أقرانهم ،أي توازن رعاية التليف الكيسي مع أفراد األسر اآلخرين
،-
اﻟﻌﻼج
المؤسسات إدارة
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن
واﺧﺗﺻﺎﺻﯾﻲ
اﻟﻣرﯾض
المعنيةاﻟﺛﻘﺔ
المؤسساتوﻋدم
ﻣﻘدﻣﻲأمثلةاﻟرﻋﺎﯾﺔ،
اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ
بالتليف ﻋﻠﻰ
www.cff.org
ﺑﯾنالكيسي:
بالتليّف
العاطفية .من
اﻟﻣﺛﺎلحول العافية
ﺳﺑﯾل داعمة
الكيسي مواد
الوطنية المعنية
– توفر
( www.cysticfibrosis.org.ukالمملكة المتحدة) .يمكن العثور على مزيد من المعلومات
(أستراليا) ،و
www.cfcc.org.au
(الواليات المتحدة) ،و
اﻟﺗوﻗﻌﺎت*
ﯾﺗم ﺗﻠﺑﯾﺔ
اﻟﺻﺣﯾﺔ/اﻷﺳرة ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ
اﻟرﻋﺎﯾﺔ
حول المؤسسات الوطنية علىwww.ecfs.eu/ctn/national-cf-sociations :

*اﻟﻣرﯾض اﻟﺑﺎﻟﻎ

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ

ﻣﺘﻌﻠﻖﺑﺎﳌﺮﻳﺾ

اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ

التدخالت المحتملة لدعم االلتزام األمثل

ضمان الوصول المناسب إلى خدمات الصحة العقلية
الفحص السنوي للصحة العقلية لآلباء/مقدمي الرعاية/مرضى البالغين والتوعية ببرامج الدعم
23
– بيانات توافق اآلراء الصادرة عن مؤسسة التليف الكيسي والجمعية األوروبية للتليف الكيسي
– إذا تم تشخيص شدة سريرية تتراوح من متوسطة إلى شديدة ،يجب مراعاة الوعي بالتدخالت النفسية القائمة على األدلة (بما في ذلك  ،CBTو IPTو
31،24
 )ACTوالعالجات
31،24،23

اﻟﻣﻌرﻓﺔ /اﻟﻣﮭﺎرات/
اﻟﻘدرة
ﺳﻠوﻛﻲ
اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺷﺧﺻﻲ
اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻘدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ
اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

اﻟﻌواﻣل اﻟﺣرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام

ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻷﺳرة ،-،-،،،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل اﻻﺳﺗﯾﺎء ﻣن اﻟﻣرﺿﻰ اﻟﺻﻐﺎر ،اﻟﺗوﺗرات ﺣﯾث ﺗﺗﻐﯾر ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
ﻣﺑﻛرا ،اﻟﻣرﺿﻰ اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن اﻟذﯾن ﻟدﯾﮭم أطﻔﺎل ﻟدﯾﮭم وﻗت أﻗل ﻟﻠﻌﻼج،
ﺗوﻗف اﻟواﻟدﯾن ﻋن اﻟذھﺎب
اﻟﻌﻣر،
اﻟرﻋﺎﯾﺔ ﻣﻊ
المرض ،
ً
ﺗﻘدمفي إدارة
المسؤوليات
تحديد
الرعاية
إلى
للوالدين
الموجهة
الرعاية
من
واالنتقال
المرض
إدارة
عناصر
من
عنصر
كل
عن
األول
المقام
في
المسؤول
األسرة
أفراد
أحد
تحديد
ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺷرﯾك ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟرﻋﺎﯾﺔ ،اﻟﻣرﺿﻰ اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن ﻛﻣﻘدﻣﻲ رﻋﺎﯾﺔ ﻟﻶﺧرﯾن ،اﻟﻣرﺿﻰ اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن ﻗد ﯾﻌﺗﻣدون ﻋﻠﻰ
الموجهة للذات
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
اﻟدﻋم
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اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ ﻟﻠواﻟد/ﻣﻘدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ -،،،،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة ﻣن اﻟﻘﻠﻖ وأﻋراض اﻻﻛﺗﺋﺎب ،اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻌزﻟﺔ
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن إدارة اﻟﻌﻼج
ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻘدﻣﻲ اﻟرﻋﺎﯾﺔ ،وﻋدم اﻟﺛﻘﺔ ﺑﯾن اﻟﻣرﯾض واﺧﺗﺻﺎﺻﯾﻲ
اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ/اﻷﺳرة ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﺗم ﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟﺗوﻗﻌﺎت*
،-

*اﻟﻣرﯾض اﻟﺑﺎﻟﻎ

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ

 = ACTقبول العالج وااللتزام به؛  = CBTالعالج السلوكي المعرفي؛  = IPTالعالج الشخصي.

ﻣﺘﻌﻠﻖﺑﺎﳌﺮﻳﺾ

اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
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االنغماس التدريجي في اإلدارة الذاتية المستقلة
تشجيع التقدم إلى مرحلة البلوغ وتعزيز فهم المرض وعالجه ،والمهارات ،وتقديم الدعم إلدارة نظام العالج بفعالية
– راجع أداة خطة العالج الفردية ()ITP( 6توضح الغرض من العالج لتعزيز أهمية االلتزام وتحديد األهداف الفردية)
– راجع أداة مقياس النظير البصري لاللتزام وعدم االلتزام ()VASANA( 7تحدد ثقة المريض في المعالجة/العالج الحالي)
– راجع موارد المقابالت التحفيزية( 8الوحدات  3-5من المقابالت التحفيزية ،ومقاطع الفيديو التعليمية "استنباط أسباب التغيير" و"البدء في التفكير في
وضع خطة وأهمية زيادة الثقة" ،وكتيب-
االلتزام،
االلتزام)ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ أﻛﺑر ﻋن رﻋﺎﯾﺗﮫ
أدواتﺗﺣ ّﻣل
ومجموعةاﻟﻣﺛﺎل
ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل
إﺷراك اﻟطﻔل ﻓﻲ روﺗﯾن اﻟرﻋﺎﯾﺔ
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التشجيع على سلوكيات طلب المساعدة
قبول الدعم من الشريك/األسرة/األصدقاء ألنهم غير قادرين على تح ّمل المسؤولية وحدها
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Individual Treatment Plan6.
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( https://www.cfcare.net/dashboard/eu/uk/vasanaتم الوصول إليه في يوليو )2021؛
 .CF CARE: Motivational interviewing resources8.متاح علىhttps://www.cfcare.net/dashboard/eu/uk/mi-videos :
(تم الوصول إليه في يوليو .)2021
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اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﻋﯾش ﺣﯾﺎة "طﺑﯾﻌﯾﺔ" ﻣﻊ أھداف
اﻟﻣدرﺳﺔ أو اﻟﻌﻣل أو اﻷﺳرة
اﻟﺿﻐوط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ -،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،اﻹﺣراج اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺑول اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻹدراك اﻟﻣﺗﻛرر*
ﻧظﺎم اﻟدﻋم ﻏﯾر اﻟدﻋم اﻟﻣﻘدم ﻣن اﻷﺳرة ،،ﻣﺛل دﻋم اﻷﻗران اﻟﻣﻘﯾد ﺑﺳﺑب ﺗﺟﻧب اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌدوى

اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻘدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ
اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

ﯾﺗﺻور اﻟﻔرد طرﯾﻘﺔ ﻧظر اﻵﺧرون إﻟﯾﮫ
*ﻛﯾف
ّ
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اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ
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ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣرﯾض

اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

التدخالت المحتملة لدعم االلتزام األمثل

إشراك المرضى الشباب مع مرضى آخرين مصابين بالتليّف الكيسي
إشراك المرضى في طرق لتحسين التواصل فيما يتعلق بتجاربهم حتى يفهمها أقرانهم ويشعرون بأنهم مفهومون
– كبار السن المصابون بالتليّف الكيسي يشاركون قصصهم التي يستعرضون فيها اآلثار االجتماعية لمرضهم عبر المنتديات والمدونات
– التفاعالت اإللكترونية مع المرضى اآلخرين المصابين بالتليّف الكيسي من خالل وسائل التواصل االجتماعي والدعم االجتماعي عبر اإلنترنت
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ﺳﻠوﻛﻲ

اﻟﻌواﻣل اﻟﺣرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام

اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﻋﯾش ﺣﯾﺎة "طﺑﯾﻌﯾﺔ" ﻣﻊ أھداف
اﻟﺣﯾﺎة
شبكة دعم أوسع ،
اﻷﺳرة
اﻟﻌﻣل أو
اﻟﻣدرﺳﺔ أو
االجتماعيين والمعالجين وغيرهم من اختصاصيي الرعاية الصحية
األخصائيين
فردية مع
– مواعيد
51

– تشجيع الدعم من األصدقاء الذين ال يعانون من التليّف الكيسي واإلدراج في قصة التليّف الكيسي

اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺷﺧﺻﻲ

اﻟﺿﻐوط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ -،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،اﻹﺣراج اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺑول اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻹدراك اﻟﻣﺗﻛرر*
المرضى ﻣن اﻷﺳرة ،،ﻣﺛل دﻋم اﻷﻗران اﻟﻣﻘﯾد ﺑﺳﺑب ﺗﺟﻧب اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌدوى
عالج اﻟﻣﻘدم
نظاماﻟدﻋم
تخصيص/تبسيطﻏﯾر
ﻧظﺎم اﻟدﻋم
14

اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻘدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ
اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

للحد من التعقيد وتحقيق التوازن بين العبء والشعور "العادي" ،يجب تلبية االحتياجات الفردية للمريض وجعل خطة العالج أسهل في المتابعة
– راجع أداة خطة العالج الفردية (( 15)ITPتشير إلى يوم ووقت العالج)
المشورة/االستشارة المهنية
مناقشة األهداف المهنية والقيود المحتملة ،ومخاطر مكان العمل للمرضى المصابين بالتليّف الكيسي ،واإلفصاح عن التشخيص وتعديل أوقات العمل (أي
ساعات العمل المرنة)
17،16

ﯾﺗﺻور اﻟﻔرد طرﯾﻘﺔ ﻧظر اﻵﺧرون إﻟﯾﮫ
*ﻛﯾف
ّ

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ

المراجع

اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣرﯾض

؛Arden MA, et al. Br J Health Psychol. 2019;24:357–801.

؛Sawicki GS & Tiddens H. Pediatr Pulmonol. 2012;47:523–332.
؛Keyte R, et al. J Cyst Fibros. 2017;16S1:S1–623.
اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام
اﻟﺣرﺟﺔ
اﻟﻌواﻣل
؛Eaton CK, et al. Patient Educ Couns. 2020;103:1587–944.
؛Oddleifson AD & Sawicki GS. Anthropol Med.2017;24:65–805.
 اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﻋﯾش ﺣﯾﺎة "طﺑﯾﻌﯾﺔ" ﻣﻊ أھداف،اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
اﻟﺗدﺧل
،اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل
؛O'TooleﻓﻲDPH,
et al. Qual Health Res. 2019;29:846–566.
اﻷﺳرة
اﻟﻣدرﺳﺔ أو اﻟﻌﻣل
؛Macdonald M, et al. JBI Database System Rev Implement
Rep. أو
2016;14:258–85
7.
؛Faint NR, et al. J Paediatr Child Health.
-،2017;53:488–938.
*اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻹدراك اﻟﻣﺗﻛرر
اﻟﻘﺑول
ﻓﻲ
واﻟرﻏﺑﺔ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
اﻹﺣراج
،اﻟﻣﺛﺎل
ﺳﺑﯾل
ﻋﻠﻰ
اﻟﺿﻐوط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
؛Keyte R, et al. Clin Med Insights Circ Respir Pulm Med. 2019;13:11795484198494279.
Hogan
A, et al. Int J Clin Pharm. 2015;37:86–9310.	
،،
ﻣﺛل؛ دﻋم اﻷﻗران اﻟﻣﻘﯾد ﺑﺳﺑب ﺗﺟﻧب اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌدوى
ﻧظﺎم اﻟدﻋم ﻏﯾر اﻟدﻋم اﻟﻣﻘدم ﻣن اﻷﺳرة
؛Nicolais CJ, et al. J Clin Psychol Med Settings. 2019;26:530–4011.	
؛Helms SW, et al. J Pediatr Psychol. 2015;40:349–5812.	
؛Jennings MT, et al. Med Princ Prac. 2014;23:393–40213.	
؛Bishay LC & Sawicki GS. Adolesc Health Med Ther. 2016;21:117–2414.	
 (تم الوصول إليه فيhttps://www.cfcare.net/dashboard/eu/uk/itp : متاح على.CF CARE Individual Treatment Plan15.	
)؛2021 يوليو
؛Zupanič MV & Škerjanc A. Cent Eur J Public Health.
16*ﻛﯾف
.	
اﻵﺧرون إﻟﯾﮫ2019;27:279–84
ﯾﺗﺻور اﻟﻔرد طرﯾﻘﺔ ﻧظر
ّ
.Demars N, et al. Disabil Rehabil. 2011;33:922–617.	

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ

/ اﻟﻣﮭﺎرات/اﻟﻣﻌرﻓﺔ
اﻟﻘدرة
ﺳﻠوﻛﻲ
اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺷﺧﺻﻲ
اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻘدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ
اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣرﯾض

ﺷدة اﻟﻣرض
ﺗﻘدّم اﻟﻣرض
اﻷﻣراض
اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ

ﺷدة اﻟﻣرض
اﻟﻌواﻣل اﻟﺣرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام
ﺗدھور اﻟﺻﺣﺔ ﻣﺛل وظﯾﻔﺔ اﻟرﺋﺔ ،أﻋراض اﻟﺟﮭﺎز اﻟﮭﺿﻣﻲ
ﻣؤﺧرا و/أو دﺧول اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ
ﺗﻔﺎﻗم اﻷﻋراض اﻟرﺋوﯾﺔ
ً

،،

إدراك ﺷدة اﻟﻣرض ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،اﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ أﻗل/أﻛﺛر ﺷدة ً ﻣن ﺗﻠك اﻟﺗﻲ أﺑﻠﻎ ﻋﻧﮭﺎ
اﺧﺗﺻﺎﺻﻲ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ،أو ﻗد ﺗﺗﺄﺛر اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟدواء ﺑﺷدة اﻟﻣرض

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ

ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣرﯾض

ﺷدة اﻟﻣرض

التدخالت المحتملة لدعم االلتزام األمثل

تقييم نظام االعتقاد بالدواء والتواصل الفعّال
استكشاف أنظمة معتقدات المرضى وأسرهم والتواصل بطريقة منفتحة وصادقة حول حقيقة حالة المرض ،وتقدمها ،وعواقبها على األنشطة اليومية
حتى مرحلة البلوغ
ضا ،وكذلك الجوانب األخرى من حياتهم مثل الدراسة/العمل والتفاعل
أي
العالج
بأهمية
مفرط
بشكل
الملتزمين
الرعاية
المرضى/مقدمي
– يجب تذكير
ً
االجتماعي
6

ﺷدة اﻟﻣرض
ﺗﻘدّم اﻟﻣرض
اﻷﻣراض
اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ

اﻟﻌواﻣل اﻟﺣرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام

ﺗدھور اﻟﺻﺣﺔ ﻣﺛل وظﯾﻔﺔ اﻟرﺋﺔ ،أﻋراض اﻟﺟﮭﺎز اﻟﮭﺿﻣﻲ

مراقبة حالة المريض الصحية بانتظام
اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ
دﺧول
و/أو
ا
ﻣؤﺧر
ﺗﻔﺎﻗم اﻷﻋراض اﻟرﺋوﯾﺔ
ً
– مراقبة الوظائف الرئوية بانتظام وتزويد المرضى بنتائج اختبارات الوظائف للمساعدة في زيادة االلتزام

صحية فردية مع المرضى للمساعدة في تقدير شدة المرض لديهم وحالتهم البدنية ،مثل التغيرات في لياقتهم البدنية أثناء القيام
– تحديد نقاط مرجعية ،
اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ أﻗل/أﻛﺛر ﺷدة ً ﻣن ﺗﻠك اﻟﺗﻲ أﺑﻠﻎ ﻋﻧﮭﺎ
اﻟﻧظر إﻟﻰ
ﺳﺑﯾل
المشي ﻋﻠﻰ
اﻟﻣرض
بنفسﺷدة
إدراك
حسب الحاجة
اﻟﻣﺛﺎل،عالجهم
إلعادة تنظيم
اليومي)،
النشاط (مثل
1

،،

اﺧﺗﺻﺎﺻﻲ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ،أو ﻗد ﺗﺗﺄﺛر اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟدواء ﺑﺷدة اﻟﻣرض

التدريب على المهارات للمرضى/مقدمي الرعاية
على سبيل المثال ،كيفية استخدام الرذاذة أو قناع ضغط الزفير اإليجابي لتصفية مجرى الهواء ،حيث تتغير أجهزة االستنشاق ،وبالتالي تتغير التقنية مع
التقدم في العمر
– برامج تعليمية لتعزيز وتثقيف المرضى/مقدمي الرعاية بشأن العالج وكذلك التقييم الدوري وتقديم التوجيه العملي بشأن أساليب إعطاء العالج ،مثل
برنامج إعادة التأهيل الخاصة بأسلوب تنظيف مجرى الهواء في الواليات المتحدة
– زيادة المعرفة بالدواء ،على سبيل المثال ،توفير تعليمات سهلة الفهم للمريض ،وتشجيع مشاركة الوالدين من خالل تعليمات مباشرة وغير مباشرة
10-8

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ

ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣرﯾض

ﺷدة اﻟﻣرض
ﺗﻘدّم اﻟﻣرض
اﻷﻣراض
اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ

ﺷدة اﻟﻣرض

المراجع

Jennings MT, et al. Med Princ Prac. 2014;23:393–4021.؛
Mikesell CL, et al. Respir Care. 2017;62:920–72.؛
White H, et al. Eur Respir J. 2017;49:16009873.؛
اﻟﺣرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر
اﻟﻌواﻣل
Quittner AL, Chest. 2014 ;146:142–514.؛
Eakin MN, et al. Curr Opin Pulm Med. 2013;19:687–91؛
5.

اﻟﮭﺿﻣﻲ
اﻟﺟﮭﺎز
أﻋراض
اﻟرﺋﺔ،
وظﯾﻔﺔ
ﻣﺛل
اﻟﺻﺣﺔ
ﺗدھور
Ohn M & Fitzgerald A. Paediatr Respir Rev. 2018;25:33–66.؛

ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام

Horne R. Compliance, adherence and concordance. In: Pharmacy
Practice: Second Edition. Taylor and Francis;7.
،،
اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ
ﻣؤﺧرا و/أو دﺧول
ﺗﻔﺎﻗم اﻷﻋراض اﻟرﺋوﯾﺔ
ً
2017:175–96؛
Sawicki؛
إﻟﻰ& GS
Tiddens
Pediatr
Pulmonol.
8.
اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ أﻗل/أﻛﺛر ﺷدة ً ﻣن ﺗﻠك اﻟﺗﻲ أﺑﻠﻎ ﻋﻧﮭﺎ
اﻟﻣﺷﻛﻼت
اﻟﻣﺛﺎلH.،اﻟﻧظر
ﺳﺑﯾل
 ،2012;47:523–33ﻋﻠﻰ
إدراك ﺷدة اﻟﻣرض
et al. BMJ Qual Saf. 2014;23:i50–59.
Zanni؛إﻟﻰ اﻟدواء ﺑﺷدة اﻟﻣرض
RL,اﻟﺣﺎﺟﺔ
ﺗﺗﺄﺛر
اﺧﺗﺻﺎﺻﻲ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ،أو ﻗد
	.Macdonald M, et al. JBI Database System Rev Implement Rep. 2016;14:258–8510.

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ

ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣرﯾض

ﺗﻘ ّدم اﻟﻣرض
اﻟﻌواﻣل اﻟﺣرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام

ﺷدة اﻟﻣرض
ﺗﻘدّم اﻟﻣرض
اﻷﻣراض
اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ

ﺗﻘدّم ﺳرﯾﻊ ﻟﻠﻣرض ﻟدى اﻟﻣراھﻘﯾن ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﺗﺗداﺧل ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻧﻣو ﻣﻊ ﺗﻘدّم اﻟﻣرض
اﻟﻘﻠﻖ اﻟﻧﺎﺟم ﻋن ﺗﻘدّم اﻟﻣرض ﻣﺛل زﯾﺎدة اﻟﻘﻠﻖ ﻋﻧد اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ ﺗﻘدّم اﻟﻣرض


إدراك اﻟﻣرﯾض ﻣﻊ ﺗﻘدّم اﻟﻣرض ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﯾرى اﻟﻣرﺿﻰ أﻧﻔﺳﮭم أﻗل ﺻﺣﺔ

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ

ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣرﯾض

ﺗﻘ ّدم اﻟﻣرض

التدخالت المحتملة لدعم االلتزام األمثل

تحقيق التوازن بين الصحة النفسية وتقدّم المرض
– يمكن لفريق رعاية التليّف الكيسي المتخصص أن ينقل بدقة اإلمكانات الواقعية لتقدّم المرض دون التسبب في زيادة القلق
– يجب إتاحة اإلحالة إلى مقدمي الرعاية المناسبين أو تقديم المشورة للمرضى/مقدمي الرعاية للمساعدة في مهارات التكيّف المناسبة
2

ﺷدة اﻟﻣرض

اﻟﻌواﻣل اﻟﺣرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام

تسليط الضوء على أهمية العالج الوقائي ،
اﻟﻣراھﻘﯾن ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﺗﺗداﺧل ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻧﻣو ﻣﻊ ﺗﻘدّم اﻟﻣرض
ﺗﻘدّم ﺳرﯾﻊ ﻟﻠﻣرض ﻟدى
32

ﺗﻘدّم اﻟﻣرض
اﻷﻣراض
اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ

مع تقدّم مرض التليّف الكيسي ،قد يكون المرضى المراهقون الذين يرون أنفسهم أص ّحاء بشكل خاص غير ملتزمين بشكل خاص خالل أوقات انخفاض
بتعاطف أقل من
ويشعرون
األعراض
أطبائهم زﯾﺎدة اﻟﻘﻠﻖ ﻋﻧد اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ ﺗﻘدّم اﻟﻣرض
اﻟﻣرض ﻣﺛل
ﻋن ﺗﻘدّم
اﻟﻧﺎﺟم
اﻟﻘﻠﻖ
– للتغلب على ذلك ،يجب توعية المرضى/مقدمي الرعاية بأهمية العالج الوقائي والعالج المثبط ،بدالً من عالج األعراض

إدراك اﻟﻣرﯾض ﻣﻊ ﺗﻘدّم اﻟﻣرض ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﯾرى اﻟﻣرﺿﻰ أﻧﻔﺳﮭم أﻗل ﺻﺣﺔ
تحسين مهارات التواصل
ً
– يجب أن يتلقى األطباء تدريبًا لدعم المحادثات مع المرضى/مقدمي الرعاية لبناء عالقات أقوى الحقا وبناء الثقة وتحسين وضع األهداف و/أو إحداث
تغيير سلوكي
5
– راجع موارد المقابالت التحفيزية (جميع وحدات المقابالت التحفيزية ،وجميع مقاطع الفيديو التعليمية ،وكتيب االلتزام ،ومجموعة أدوات االلتزام)
4

المراقبة المنزلية والتقنيات الرقمية
– يمكن أن تدعم مراقبة االلتزام توجيه العالج وتسمح لألطباء بتمييز ما إذا كانت التغييرات السريرية مرتبطة بتقدّم المرض ،أو ضعف االلتزام ،أو
توليفة بينهما
أفضل
بشكل
ًا
ي
ذات
وإدارتها
حالتهم
فهم
على
ا
ض
أي
المرضى
الذاتية
المراقبة
تساعد
ً
اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
– يمكن أن اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
6

اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ

ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣرﯾض

ﺷدة اﻟﻣرض
ﺗﻘدّم اﻟﻣرض
اﻷﻣراض
اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ

ﺗﻘ ّدم اﻟﻣرض
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Sawicki GS, et al. Pediatr Pulmonol. 2015;50:S74–91.؛
Lomas P. Ther Adv Respir Dis. 2014;8:39–472.؛
EJ, et al. Pediatr Pulmonol. 2010;45:450–83.
Dziuban؛؛اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام
اﻟﺣرﺟﺔ
اﻟﻌواﻣل
Cooley KF, et al. Pediatr Pulmonol. 2020;55:948–584.
 .CF CARE Motivationalمتاح علىhttps://www.cfcare.net/dashboard/eu/uk/mi-resources :
Interviewing Resources5.
)؛ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﺗﺗداﺧل ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻧﻣو ﻣﻊ ﺗﻘدّم اﻟﻣرض
اﻟﻣراھﻘﯾن
ﺗﻘدّم ﺳرﯾﻊ ﻟﻠﻣرض ﻟدى
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اﻟﻘﻠﻖ اﻟﻧﺎﺟم ﻋن ﺗﻘدّم اﻟﻣرض ﻣﺛل زﯾﺎدة اﻟﻘﻠﻖ ﻋﻧد اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ ﺗﻘدّم اﻟﻣرض

إدراك اﻟﻣرﯾض ﻣﻊ ﺗﻘدّم اﻟﻣرض ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﯾرى اﻟﻣرﺿﻰ أﻧﻔﺳﮭم أﻗل ﺻﺣﺔ

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ

ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣرﯾض

ﺷدة اﻟﻣرض
ﺗﻘدّم اﻟﻣرض
اﻷﻣراض
اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ

اﻷﻣراض اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ
اﻟﻌواﻣل اﻟﺣرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام
اﻷﻣراض اﻟﺟﺳدﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،اﻟﺳﻛري اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺗﻠﯾّف اﻟﻛﯾﺳﻲ ،أﻣراض اﻟﻛﺑد ،اﻷﻟم
أﻣراض اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻣﺛل اﻻﻛﺗﺋﺎب اﻟﺳرﯾري ،اﻟﻘﻠﻖ اﻟﺳرﯾري ،اﺿطراب ﻧﻘص اﻻﻧﺗﺑﺎه وﻓرط اﻟﻧﺷﺎط،
اﺿطراب اﻟﺳﻠوك ،اﺿطراب اﻟوﺳواس اﻟﻘﮭري
،

ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻌواﻣل واﻟﺗدﺧﻼت اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ ،ﯾُرﺟﻰ اﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻓﺋﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﺟﺎل اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻣرﯾض ،ﯾُرﺟﻰ اﻟﻧﻘر ھﻧﺎ

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ

ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣرﯾض

اﻷﻣراض

التدخالت المحتملة لدعم االلتزام األمثل
اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ

الفحص والدعم الفعّاالن
– يمكن أن تساعد أدوات وممارسات الفحص المتكاملة خالل المواعيد السريرية الروتينية للتليّف الكيسي على التشخيص والتدخل المبكر
– تشجيع الرعاية الممتدة خارج المستشفى وأهمية التواصل مع المدرسة والمنظمات المناسبة و/أو مقدمي الخدمات المجتمعية اآلخرين للمرضى الذين
يعانون من هذه المشكالت اإلضافية (مثل خدمات الدعم المنزلي واألطباء النفسيين واألخصائيين االجتماعيين)
6،5

ﺷدة اﻟﻣرض
ﺗﻘدّم اﻟﻣرض
اﻷﻣراض
اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ

اﻟﻌواﻣل اﻟﺣرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام

اﻷﻣراض اﻟﺟﺳدﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،اﻟﺳﻛري اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺗﻠﯾّف اﻟﻛﯾﺳﻲ ،أﻣراض اﻟﻛﺑد ،اﻷﻟم
أﻣراض اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻣﺛل اﻻﻛﺗﺋﺎب اﻟﺳرﯾري ،اﻟﻘﻠﻖ اﻟﺳرﯾري ،اﺿطراب ﻧﻘص اﻻﻧﺗﺑﺎه وﻓرط اﻟﻧﺷﺎط،
اﺿطراب اﻟﺳﻠوك ،اﺿطراب اﻟوﺳواس اﻟﻘﮭري
،

ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻌواﻣل واﻟﺗدﺧﻼت اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ ،ﯾُرﺟﻰ اﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻓﺋﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﺟﺎل اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻣرﯾض ،ﯾُرﺟﻰ اﻟﻧﻘر ھﻧﺎ

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ

ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣرﯾض

اﻷﻣراض اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ
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اﺿطراب اﻟﺳﻠوك ،اﺿطراب اﻟوﺳواس اﻟﻘﮭري
،

ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻌواﻣل واﻟﺗدﺧﻼت اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ ،ﯾُرﺟﻰ اﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻓﺋﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﺟﺎل اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻣرﯾض ،ﯾُرﺟﻰ اﻟﻧﻘر ھﻧﺎ

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ

ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣرﯾض

اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺗﺻورة
ﻣن اﻟﻌﻼج
ﺗﻌﻘﯾد اﻟﻌﻼج

اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺗﺻورة ﻣن اﻟﻌﻼج
اﻟﻌواﻣل اﻟﺣرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام
اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔورﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾظﮭر ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻔور ،أو ﻋدم وﺟود ﻋواﻗب ﻣﻠﻣوﺳﺔ ،أو ﻓﺗرة "ھﻧﺎء
اﻟﻣرﯾض" اﻟﺗﻲ ﺗزﯾد ﻣؤﻗﺗًﺎ ﻣن اﻻﻟﺗزام ﺑﻌد ﺗﻘدﯾم ﻋﻼج ﺟدﯾد

ﻋبء ﻧظﺎم اﻟﻌﻼج

ﺗﺻور ﻧﺟﺎح اﻟﻌﻼج ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،زﯾﺎدة ﻣﺗوﺳط اﻟﻌﻣر اﻟﻣﺗوﻗﻊ ،ﻣﺳﺎر اﻟﻣرض اﻟﻣﺗﻐﯾر ،ﺗﺟﻧب اﻟﻣرض واﻟﺣﺎﺟﺔ
ّ
إﻟﻰ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ،ﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة

اﻵﺛﺎر اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ

إدراك اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻼج ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻼج اﻟﯾوﻣﻲ إذا ﻛﻧت ﺗﺷﻌر أﻧك "ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾرام" أو ﻻ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن
أﻋراض ،ﺑﻌض اﻷدوﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﺑﻧﻔس أھﻣﯾﺔ أدوﯾﺔ أﺧرى ،ﺷﻛوك ﺣول ﺿرورة اﻟﻌﻼج

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ

ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣرﯾض

المحتملة لدعم االلتزام األمثل
التدخالت
اﻟﻌﻼج
ﻣن

اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺗﺻورة

إدارة توقعات العالج وغرس اإليمان في فوائد العالج
من خالل فهم المعتقدات المتعلقة باألدوية ،قد يتمكن األطباء السريريون من تحديد العوائق/عوامل الخطر المحتملة لعدم االلتزام وكذلك توفير التثقيف
بشأن النتائج المتوقعة ،أو دعم تعزيز الكفاءة الذاتية ،أو إحالة المرضى إلى المشورة السلوكية
15،14،12،10-8،1

اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺗﺻورة
ﻣن اﻟﻌﻼج
ﺗﻌﻘﯾد اﻟﻌﻼج

اﻟﻌواﻣل اﻟﺣرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام

وضع أهداف عالجية قابلة للتحقيق مع المرضى ومقدمي الرعاية
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واألطباء ﻓﺗرة "ھﻧﺎء
ﻣﻠﻣوﺳﺔ ،أو
وﺟود
ﻋدم
غير أو
اﻟﻔور،
أهدافﻋﻠﻰ
ﯾظﮭرلديهمﺗﺄﺛﯾر
اﻟﻣﺛﺎل ،معﻋﻧدﻣﺎ
ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل
تختلفاﻟﻔورﯾﺔ
اﻟﻔﺎﺋدة
مقارنةً
ﻋواﻗب باآلباء
بتلك الخاصة
متسقة
عالجية
ﻻ الذين
األطفال
بضرورة العالج
المعتقدات الخاصة
قد
اﻟﻣرﯾض" اﻟﺗﻲ ﺗزﯾد ﻣؤﻗﺗًﺎ ﻣن 
ﺟدﯾد
ﻋﻼج
ﺗﻘدﯾم
ﺑﻌد
اﻻﻟﺗزام
– راجع أداة خطة العالج الفردية (( )ITPتوضح الغرض من العالج لتعزيز أهمية االلتزام وتحديد األهداف الفردية)
16

• وضع خطة العالج بالتعاون مع المريض واألسرة/مقدم الرعاية

ﻋبء ﻧظﺎم اﻟﻌﻼج

ﺗﺻور ﻧﺟﺎح اﻟﻌﻼج ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،زﯾﺎدة ﻣﺗوﺳط اﻟﻌﻣر اﻟﻣﺗوﻗﻊ ،ﻣﺳﺎر اﻟﻣرض اﻟﻣﺗﻐﯾر ،ﺗﺟﻧب اﻟﻣرض واﻟﺣﺎﺟﺔ
ّ
إﻟﻰ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ،ﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة

اﻵﺛﺎر اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ

إدراك اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻼج ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻼج اﻟﯾوﻣﻲ إذا ﻛﻧت ﺗﺷﻌر أﻧك "ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾرام" أو ﻻ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن
أﻋراض ،ﺑﻌض اﻷدوﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﺑﻧﻔس أھﻣﯾﺔ أدوﯾﺔ أﺧرى ،ﺷﻛوك ﺣول ﺿرورة اﻟﻌﻼج

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ

ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣرﯾض

اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺗﺻورة
ﻣن اﻟﻌﻼج
ﺗﻌﻘﯾد اﻟﻌﻼج
ﻋبء ﻧظﺎم اﻟﻌﻼج
اﻵﺛﺎر اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ

اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺗﺻورة ﻣن اﻟﻌﻼج

المراجع
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Morrison؛ اﻻﻟﺗزام
ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ
اﻟﺗﻲ
اﻟﻌواﻣل اﻟﺣرﺟﺔ
L, Milroy S. Cochrane Database Syst Rev. 2020;4(4):CD0068424.
Faint NR, et al. J Paediatr Child Health. 2017;53:488–93؛
5.

ﺗﺄﺛﯾر؛ ﻋﻠﻰ اﻟﻔور ،أو ﻋدم وﺟود ﻋواﻗب ﻣﻠﻣوﺳﺔ ،أو ﻓﺗرة "ھﻧﺎء
ﯾظﮭر
ﻻ
ﻋﻧدﻣﺎ
اﻟﻣﺛﺎل،
ﺳﺑﯾل
ﻋﻠﻰ
اﻟﻔورﯾﺔ
اﻟﻔﺎﺋدة
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ﻋﻼج ﺟدﯾد
ﺑﻌد ﺗﻘدﯾم
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 2018;25:33–68.
اﻟﻌﻣر اﻟﻣﺗوﻗﻊ ،ﻣﺳﺎر اﻟﻣرض اﻟﻣﺗﻐﯾر ،ﺗﺟﻧب اﻟﻣرض واﻟﺣﺎﺟﺔ
ﻣﺗوﺳط
زﯾﺎدة
اﻟﻣﺛﺎل،
ﺳﺑﯾل
ﻋﻠﻰ
ﺗﺻور ﻧﺟﺎح اﻟﻌﻼج
Sawicki GS, et al. Pediatr Pulmonol. 2015;50:127–36ّ 9.؛
اﻟﺣﯾﺎة
ﻧوﻋﯾﺔ
اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ،
إﻟﻰ10اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ
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ﺗﺣﺳﯾنMed
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2014;23:393–402
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إدراك اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻼج ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻼج اﻟﯾوﻣﻲ إذا ﻛﻧت ﺗﺷﻌر أﻧك "ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾرام" أو ﻻ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن
	Dempster NR, et al. Health Educ Behav. 2018;45:435–4312.؛
أﺧرى ،ﺷﻛوك ﺣول ﺿرورة اﻟﻌﻼج
أھﻣﯾﺔ أدوﯾﺔ
أﻋراض ،ﺑﻌض اﻷدوﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﺑﻧﻔس
Goodfellow؛
	NA, et al. BMC Pulm Med. 2015;15:4313.
	Hogan A, et al. Int J Clin Pharm. 2015;37:86–9314.؛
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اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ

ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣرﯾض

اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺗﺻورة
ﻣن اﻟﻌﻼج
ﺗﻌﻘﯾد اﻟﻌﻼج
ﻋبء ﻧظﺎم اﻟﻌﻼج

ﺗﻌﻘﯾد اﻟﻌﻼج
اﻟﻌواﻣل اﻟﺣرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام
ﺻﻌوﺑﺔ إﻋطﺎء اﻟﻌﻼج ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﺗﻌﻘﯾد اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟرذاذة ،ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﺗﺢ ﻋﻠب اﻟدواء ،إدارة وﺗﻌﻘﯾد إﻋطﺎء ﻋﻼج
اﻟﺗﻠﯾّف اﻟﻛﯾﺳﻲ ﻣﻊ ﻋﻼﺟﺎت اﻷﻣراض اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ
اﻹﻟﻣﺎم ﺑﺎﻟﻌﻼج ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﺑدء ﻋﻼج ﺟدﯾد
ﺗﺧﺻﯾص اﻟﻌﻼج

،

اﻵﺛﺎر اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ

ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﻋدم اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻼج ،اﻟوﻗت اﻟذي ﺗﺳﺗﻐرﻗﮫ اﻟﻌﻼﺟﺎت

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ

ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣرﯾض

ﺗﻌﻘﯾد اﻟﻌﻼج

التدخالت المحتملة لدعم االلتزام األمثل

التدريب على المهارات للمرضى/مقدمي الرعاية
على سبيل المثال ،كيفية استخدام الرذاذة أو قناع ضغط الزفير اإليجابي لتصفية مجرى الهواء
– برامج تعليمية لتعزيز وتثقيف المرضى/مقدمي الرعاية بشأن العالج وكذلك التقييم الدوري وتقديم التوجيه العملي بشأن أساليب إعطاء العالج ،مثل
10،1
برنامج إعادة التأهيل الخاصة بأسلوب تنظيف مجرى الهواء في الواليات المتحدة
8
– زيادة المعرفة بالدواء ،على سبيل المثال ،توفير تعليمات سهلة الفهم للمريض ،وتشجيع مشاركة الوالدين من خالل تعليمات مباشرة وغير مباشرة
10،8،1

اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺗﺻورة
ﻣن اﻟﻌﻼج
ﺗﻌﻘﯾد اﻟﻌﻼج
ﻋبء ﻧظﺎم اﻟﻌﻼج

اﻟﻌواﻣل اﻟﺣرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام

ﺻﻌوﺑﺔ إﻋطﺎء اﻟﻌﻼج ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﺗﻌﻘﯾد اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟرذاذة ،ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﺗﺢ ﻋﻠب اﻟدواء ،إدارة وﺗﻌﻘﯾد إﻋطﺎء ﻋﻼج
اﻷﻣراض اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ
ﻋﻼﺟﺎت
اﻟﺗﻠﯾّف
المرضى ،
ﻣﻊ عالج
اﻟﻛﯾﺳﻲنظام
تخصيص/تبسيط
82

للح ّد من التعقيد ،وتلبية االحتياجات الفردية للمريض وتيسير االلتزام بخطة العالج

11
ﻋﻼج
اﻟﻣﺛﺎل ،ﺑدء
ﺑﺎﻟﻌﻼج
اﻹﻟﻣﺎم
ﺟدﯾد العالج)
يوم ووقت
(تشير إلى
ﺳﺑﯾل ()ITP
ﻋﻠﻰالفردية
خطة العالج
راجع أداة
–

• وضع خطة العالج بالتعاون مع المريض واألسرة/مقدم الرعاية

ﺗﺧﺻﯾص اﻟﻌﻼج

،

اﻵﺛﺎر اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ

ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﻋدم اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻼج ،اﻟوﻗت اﻟذي ﺗﺳﺗﻐرﻗﮫ اﻟﻌﻼﺟﺎت

االستفادة من الرعاية المقدمة من الصيدلي في العيادات الخارجية
متخصصو الرعاية الصحية الذين يمكن الوصول إليهم مجانًا ويمكنهم توفير التثقيف والدعم للمرضى لمواجهة التحديات في استخدام األدوية
12،6

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ

ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣرﯾض

اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺗﺻورة
ﻣن اﻟﻌﻼج
ﺗﻌﻘﯾد اﻟﻌﻼج
ﻋبء ﻧظﺎم اﻟﻌﻼج
اﻵﺛﺎر اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ

ﺗﻌﻘﯾد اﻟﻌﻼج

المراجع
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اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟرذاذة ،ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﺗﺢ ﻋﻠب اﻟدواء ،إدارة وﺗﻌﻘﯾد إﻋطﺎء ﻋﻼج
ﺗﻌﻘﯾد
اﻟﻣﺛﺎل،
ﺳﺑﯾل
ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻼج
ﺻﻌوﺑﺔ إﻋطﺎء
Abraham O, et al. J Am Pharm Assoc. 2018;58:246–9؛
6.
اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ
اﻷﻣراض
ﻋﻼﺟﺎت
ﻣﻊ
اﻟﻛﯾﺳﻲ
ّف
اﻟﺗﻠﯾ
Nasr SZ, et al. J Med Econ. 2013;16:801–87.؛
Macdonald M, et al. JBI Database System Rev Implement Rep. 2016;14:258–85؛
8.

ﺟدﯾد
ﻋﻼج
ﺑدء
اﻟﻣﺛﺎل،
ﺳﺑﯾل
ﻋﻠﻰ
ﺑﺎﻟﻌﻼج
اﻹﻟﻣﺎم
Butcher JL & Nasr SZ. J Pediatr Psychol. 2015;40:8–179.؛
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اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻼج ،اﻟوﻗت اﻟذي ﺗﺳﺗﻐرﻗﮫ اﻟﻌﻼﺟﺎت
 2014;23:i50–5ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﻋدم
ﺗﺧﺻﯾص اﻟﻌﻼج
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اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ

ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣرﯾض

اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺗﺻورة
ﻣن اﻟﻌﻼج
ﺗﻌﻘﯾد اﻟﻌﻼج
ﻋبء ﻧظﺎم اﻟﻌﻼج
اﻵﺛﺎر اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ

ﻋبء ﻧظﺎم اﻟﻌﻼج
اﻟﻌواﻣل اﻟﺣرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام
ﻣدة اﻟﻌﻼج ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،أﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻼج اﻟﯾوﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻘدة واﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﺔ ﻟﻠوﻗت
ﺗﻛرار اﻟﻌﻼج ،،،،،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﻋدد ﻣرات إﻋطﺎء اﻟﻌﻼج ﻛل ﯾوم
إدراك اﻟﻣرﯾض ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﻗد ﺗﻛون اﻟﻌﻼﺟﺎت ﻣﻌﻘدة ﺟدًا ﺑﺣﯾث ﯾﺻﻌب ﻓﮭﻣﮭﺎ أو ﺗﺳﺗﻐرق وﻗﺗًﺎ طوﯾﻼً ﺟدًا ﻣن
ﻣﻧظور اﻟﻣرﯾض ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ اﻹﺟﮭﺎد واﻹزﻋﺎج ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ ،واﻟﺗﺑﺎﯾن ﻓﻲ إدراك اﻟﻣرﯾض واﻷﺳرة/ﻣﻘدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ
اﻟﺗﻌب أو اﻹرھﺎق أو اﻹﻧﮭﺎك ﻣﺛل ﺗﺄﺛﯾر إﻋطﺎء اﻟﻌﻼﺟﺎت ﻛل ﯾوم

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ

ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣرﯾض

ﻋبء ﻧظﺎم

اﻟﻌﻼجالتدخالت المحتملة لدعم االلتزام األمثل

تقييم عبء العالج
فهم ما هو عملي وقابل للتحقيق بالنسبة للمريض واألسرة
20

اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺗﺻورة
ﻣن اﻟﻌﻼج
ﺗﻌﻘﯾد اﻟﻌﻼج
ﻋبء ﻧظﺎم اﻟﻌﻼج
اﻵﺛﺎر اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ

اﻟﻌواﻣل اﻟﺣرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام

تخصيص/تبسيط نظام عالج المرضى
بخطة
اﻟﻌﻼجااللتزام
للمريض وتيسير
االحتياجات الفردية
وتلبية
التعقيد،
للح ّد

العالج واﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﺔ
اﻟﻣﻌﻘدة
اﻟﯾوﻣﯾﺔ
اﻟﻣﺛﺎل ،أﻧظﻣﺔ
ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل
ﻣدةمناﻟﻌﻼج
22
– راجع أداة خطة العالج الفردية (( )ITPتشير إلى يوم ووقت العالج)

بالتعاون مع المريض واألسرة/مقدم الرعاية
العالج
خطة
وضع
•
،،،،
21،20

ﺗﻛرار اﻟﻌﻼج

ﻟﻠوﻗت

 ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﻋدد ﻣرات إﻋطﺎء اﻟﻌﻼج ﻛل ﯾوم

اﻟﻣﺛﺎل ،ﻗد ﺗﻛون اﻟﻌﻼﺟﺎت ﻣﻌﻘدة ﺟدًا ﺑﺣﯾث ﯾﺻﻌب ﻓﮭﻣﮭﺎ أو ﺗﺳﺗﻐرق وﻗﺗًﺎ طوﯾﻼً ﺟدًا ﻣن
،منﻋﻠﻰ
اﻟﻣرﯾض
إدراك
ﺳﺑﯾلالعالج
توصيات
متنوعة
مجموعة
تقديم
يناسبه
اختيار ما
اﻟﺣﯾﺎة للمريض
بحيث يمكن
العالج الطبيعي
إﻟﻰألساليب
مختلفة
خيارات
سبيل المثال،
على
ﻓﻲ إدراك اﻟﻣرﯾض واﻷﺳرة/ﻣﻘدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ
واﻟﺗﺑﺎﯾن
اﻟﯾوﻣﯾﺔ،
واﻹزﻋﺎج ﻓﻲ
اﻹﺟﮭﺎد
ﯾؤدي
تقديمﻣﻣﺎ
اﻟﻣرﯾض
ﻣﻧظور
12

ﺗﺄﺛﯾر إﻋطﺎء اﻟﻌﻼﺟﺎت ﻛل ﯾوم
اﻟﺗﻌب أو اﻹرھﺎق أو اﻹﻧﮭﺎك ﻣﺛل
،

مشاركة الصيادلة في الفريق متعدد التخصصات
للمساعدة في إدارة الدواء بشكل مثالي ،وتثقيف المرضى ،والحفاظ على نوعية الحياة المرتبطة بالصحة
21 20

تحسين أنظمة إعطاء الدواء
مثل الرذاذات فائقة السرعة لتقليل مدة العالج
16،14،6

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ

ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣرﯾض

اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺗﺻورة
ﻣن اﻟﻌﻼج
ﺗﻌﻘﯾد اﻟﻌﻼج
ﻋبء ﻧظﺎم اﻟﻌﻼج
اﻵﺛﺎر اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ

ﻋبء ﻧظﺎم اﻟﻌﻼج
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ﻋبء ﻧظﺎم اﻟﻌﻼج

المراجع

	Geller DE & Madge S. Respir Med. 2020;105;S24–3116.؛
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ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،أﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻼج اﻟﯾوﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻘدة واﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﺔ ﻟﻠوﻗت
ﻣدة اﻟﻌﻼج
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إﻋطﺎء اﻟﻌﻼج ﻛل ﯾوم
 ،،،،،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﻋدد ﻣرات
ﺗﻛرار اﻟﻌﻼج
	 .CF CARE Individual Treatment Plan22.متاح على( https://www.cfcare.net/dashboard/eu/uk/itp :تم الوصول إليه في
يوليو 2021
اﻟﻣرﯾض) ،.ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﻗد ﺗﻛون اﻟﻌﻼﺟﺎت ﻣﻌﻘدة ﺟدًا ﺑﺣﯾث ﯾﺻﻌب ﻓﮭﻣﮭﺎ أو ﺗﺳﺗﻐرق وﻗﺗًﺎ طوﯾﻼً ﺟدًا ﻣن
إدراك

ﻣﻧظور اﻟﻣرﯾض ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ اﻹﺟﮭﺎد واﻹزﻋﺎج ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ ،واﻟﺗﺑﺎﯾن ﻓﻲ إدراك اﻟﻣرﯾض واﻷﺳرة/ﻣﻘدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ
اﻟﺗﻌب أو اﻹرھﺎق أو اﻹﻧﮭﺎك ﻣﺛل ﺗﺄﺛﯾر إﻋطﺎء اﻟﻌﻼﺟﺎت ﻛل ﯾوم

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ

ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣرﯾض

اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺗﺻورة
ﻣن اﻟﻌﻼج
ﺗﻌﻘﯾد اﻟﻌﻼج

اﻵﺛﺎر اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ
اﻟﻌواﻣل اﻟﺣرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام
ﺗﻌرض اﻟﻣرﯾض ﻵﺛﺎر ﻋﻛﺳﯾﺔ وآﺛﺎر ﺟﺎﻧﺑﯾﺔ ﻣﺛل ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠﻊ ،ﻋدم اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗذوق ،اﺿطراب اﻟﺣﯾﺎة
ﻛﺛرة اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷدوﯾﺔ ﻣﺛل اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺗزاﻣن ﻷدوﯾﺔ ﻣﺗﻌددة

ﻋبء ﻧظﺎم اﻟﻌﻼج
اﻵﺛﺎر اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ

ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣرﯾض

اﻵﺛﺎر اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ

التدخالت المحتملة لدعم االلتزام األمثل

تنظيمي
– تخصيص خطط إدارة المرض بهدف تقليل عبء العالج وتخفيف األعراض التي تظهر على المرضى ،والحفاظ على الوعي باآلثار العكسية
المحتملة للدواء
– يمكن أن تكون ممرضات التليّف الكيسي والمعالجون الطبيعيون بمثابة جهة االتصال الرئيسية للمساعدة في التعامل مع العالج
2،1

اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺗﺻورة
ﻣن اﻟﻌﻼج
ﺗﻌﻘﯾد اﻟﻌﻼج

اﻟﻌواﻣل اﻟﺣرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام

اﻟﺗذوق ،اﺿطراب اﻟﺣﯾﺎة
ﺗﻌرض اﻟﻣرﯾض ﻵﺛﺎر ﻋﻛﺳﯾﺔ وآﺛﺎر ﺟﺎﻧﺑﯾﺔ ﻣﺛل ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠﻊ ،ﻋدم اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ
،

دمج الصيادلة ضمن الفريق متعدد التخصصات واالستفادة من الرعاية التي يقدمها الصيادلة في العيادات الخارجية
يمكن أن يقدم الصيادلة تثقيفًا ودع ًما يركز على المريض لموجهة التحديات في استخدام األدوية ،مثل اآلثار العكسية ،وردود فعل األدوية ،والجرعات
األدويةاﻷدوﯾﺔ ﻣﺛل اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺗزاﻣن ﻷدوﯾﺔ ﻣﺗﻌددة
اﺳﺗﻌﻣﺎل
ﻛﺛرة
المناسبة من
65

ﻋبء ﻧظﺎم اﻟﻌﻼج
التثقيف النفسي
تقديم وصفًا لآلثار الجانبية
1

اﻵﺛﺎر اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ
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ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﺗﻠﯾّف اﻟﻛﯾﺳﻲ ،ﯾﻣﻛن أن ﺗؤﺛر ﻣدﺧﻼت اﺧﺗﺻﺎﺻﯾﻲ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺗﻘدات اﻟﻣرﺿﻰ /ﻣﻘدﻣﻲ اﻟرﻋﺎﯾﺔ
ﺣول اﻟﻣرض واﻟﻌﻼج ،ﺳوء اﻟﻔﮭم أو ﺳوء اﻟﺗﻔﺳﯾر ﻋﻧد ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻌواﺋﻖ ،اﻟوﻋﻲ ﺑﺎﻟﻌواﻣل اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﻣﻌﺗﻘدات اﻷﺳرﯾﺔ

ﺗﻧظﯾم ﻧظﺎم اﻟرﻋﺎﯾﺔ
اﻟﺻﺣﯾﺔ
أدوات اﻟﻣراﻗﺑﺔ
اﻟرﻗﻣﯾﺔ
اﻟوﺻول
اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ

ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻧظﺎم
اﻟﺻﺣﻲ

اﻟﻣﻌرﻓﺔ/اﻟﻣﮭﺎرات/اﻟﻘدرة المحتملة لدعم االلتزام األمثل
التدخالت
تحديث المعرفة باستمرار
لمواكبة أحدث المستجدات فيما يتعلق بااللتزام ،ومشهد عالج التليّف الكيسي ،ومهارات التواصل مع المريض/مقدم الرعاية لضمان اتخاذ قرارات
سريرية مستنيرة ودعم شامل للمرضى
3–1

اﻟﻣﻌرﻓﺔ/اﻟﻣﮭﺎرات/
اﻟﻘدرة
إرﺷﺎدات ﺣول
اﻟﻌﻼﺟﺎت
اﻧﺗﻘﺎل اﻟرﻋﺎﯾﺔ
)اﻟﻌﻣر(

اﻟﻌواﻣل اﻟﺣرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام

تحسين
التواصل اﻟﺗﻠﯾّف اﻟﻛﯾﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻏﯾر ﻣدرك ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
مهارات رﻋﺎﯾﺔ
ﻣﻌرﻓﺔ ﻓرﯾﻖ
– يجب أن يتلقى األطباء تدريبًا لدعم المحادثات مع المرضى/مقدمي الرعاية لبناء عالقات أقوى الحقًا وبناء الثقة وتحسين وضع األهداف و/أو إحداث
9،4

تغيير سلوكي


ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗوﺻﯾل ودﻋم اﻟﻣرﺿﻰ و/أو اﻷﺳر اﻟﺗﻲ
التعلمﻋﻠﻰ
اﻟﻛﯾﺳﻲ
ﻓرﯾﻖ اﻟﺗﻠ
ﻣﮭﺎرات
للمرضى
فتحسن من
يمكنﯾّأن
ﻣﻊالرعاية
اﻟﺗواﺻللتقديم
العروض العملية
–
اﻟرﻋﺎﯾﺔ
ﻣﻘدﻣﻲ
ﻣﻌﺗﻘدات
ﻋﻠﻰ
اﻟﺻﺣﯾﺔ
اﺧﺗﺻﺎﺻﯾﻲ
(جميع ﺗؤﺛر
ﯾﻣﻛن أن
اﻟﻛﯾﺳﻲ،
اﻟﺗﻠﯾّف
راجعﻣن
ﺗﻌﺎﻧﻲ
االلتزام)
اﻟﻣرﺿﻰ /أدوات
االلتزام ،ومجموعة
وكتيب
التعليمية،
اﻟرﻋﺎﯾﺔالفيديو
وجميع مقاطع
ﻣدﺧﻼت التحفيزية،
وحدات المقابالت
التحفيزية
المقابالت
موارد
–
والتدخالت المحتملة)
المختلفة
ﺑﺎﻟﻌواﻣل النمو
الرعاية في مراحل
ﻋﻧديواجهها
اﻟﺗﻔﺳﯾرالتي
تحديات االلتزام
اﻟﻔﮭم إلى
ﺳوء (تشير
اإللكتروني
اﻟﻣرض التعلم
راجع وحدات
–
اﻷﺳرﯾﺔ
واﻟﻣﻌﺗﻘدات
اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ
المرضى/مقدمواﻟوﻋﻲ
ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻌواﺋﻖ،
أو ﺳوء
واﻟﻌﻼج،
ﺣول
10

11

ﺗﻧظﯾم ﻧظﺎم اﻟرﻋﺎﯾﺔ
اﻟﺻﺣﯾﺔ
أدوات اﻟﻣراﻗﺑﺔ
اﻟرﻗﻣﯾﺔ
اﻟوﺻول
اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ

ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻧظﺎم
اﻟﺻﺣﻲ

اﻟﻣﻌرﻓﺔ/اﻟﻣﮭﺎرات/اﻟﻘدرة

المراجع

Duff A & Latchford G. Pediatr Pulmonol. 2010;45:211–201.؛
Glauser TA, et al. Pediatr Pulmonol. 2012;47:434–402.؛

اﻟﻣﻌرﻓﺔ/اﻟﻣﮭﺎرات/
اﻟﻘدرة
إرﺷﺎدات ﺣول
اﻟﻌﻼﺟﺎت
اﻧﺗﻘﺎل اﻟرﻋﺎﯾﺔ
)اﻟﻌﻣر(
ﺗﻧظﯾم ﻧظﺎم اﻟرﻋﺎﯾﺔ
اﻟﺻﺣﯾﺔ
أدوات اﻟﻣراﻗﺑﺔ
اﻟرﻗﻣﯾﺔ

Goldbeck L, et al. Cochrane Database Syst Rev. 2014:CD0031483.
ﺗؤﺛر؛ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام
Cooley؛اﻟﺗﻲ
اﻟﺣرﺟﺔ
اﻟﻌواﻣل
KF, et al. Pediatr Pulmonol. 2020;55:948–584.

Santer M, et al. BMC Pediatr. 2014;14:635.؛

ﻏﯾر ﻣدرك ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
 2019;29:846–56اﻟﺗﻠﯾّف اﻟﻛﯾﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل
ﻣﻌرﻓﺔ ﻓرﯾﻖ رﻋﺎﯾﺔ
اﻟﻣﺛﺎل'O؛
Toole DPH, et al. Qual Health Res.
6.

Ohn M & Fitzgerald؛
A. Paediatr Respir Rev. 2018;25:33–67.
اﻟﻣﺛﺎل ،اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗوﺻﯾل ودﻋم اﻟﻣرﺿﻰ و/أو اﻷﺳر اﻟﺗﻲ
اﻟﻛﯾﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل
ﻣﮭﺎرات اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ ﻓرﯾﻖ اﻟﺗﻠﯾّف
Eaton CK, et al. Patient Educ Couns. 2020;103:1587–928.؛
اﺧﺗﺻﺎﺻﯾﻲ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺗﻘدات اﻟﻣرﺿﻰ /ﻣﻘدﻣﻲ اﻟرﻋﺎﯾﺔ
ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﺗﻠﯾّف اﻟﻛﯾﺳﻲ ،ﯾﻣﻛن أن ﺗؤﺛر ﻣدﺧﻼت
Prieur MG, et al. Pediatr Pulmonol. 2021;56:S97–1069.؛
ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻌواﺋﻖ ،اﻟوﻋﻲ ﺑﺎﻟﻌواﻣل اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﻣﻌﺗﻘدات اﻷﺳرﯾﺔ
اﻟﺗﻔﺳﯾر .ﻋﻧد
ﺳوء اﻟﻔﮭم أو
Resourcesواﻟﻌﻼج،
ﺣول اﻟﻣرض
https://www.cfcare.net/dashboard/eu/uk/mi-resources
متاح على:
ﺳوءCF CARE
Motivational
Interviewing
	10.
(تم الوصول إليه في يوليو )2021؛
	 .CF CARE e-learning resource11.متاح علىhttps://www.cfcare.net/dashboard/eu/uk/e-learning-module :
(تم الوصول إليه في يوليو .)2021

اﻟوﺻول
اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ

إرﺷﺎدات ﺣول اﻟﻌﻼﺟﺎت
اﻟﻣﻌرﻓﺔ/اﻟﻣﮭﺎرات/
اﻟﻘدرة
إرﺷﺎدات ﺣول
اﻟﻌﻼﺟﺎت

اﻟﻌواﻣل اﻟﺣرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام
اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ اﻟﻌﻼج ،،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﻋﻧد ﺑدء ﻋﻼج ﺟدﯾد ،ﻣﻊ ﻋﻼج ﺗﺻﻔﯾﺔ ﻣﺟرى اﻟﮭواء

اﻧﺗﻘﺎل اﻟرﻋﺎﯾﺔ
)اﻟﻌﻣر(
ﺗﻧظﯾم ﻧظﺎم اﻟرﻋﺎﯾﺔ
اﻟﺻﺣﯾﺔ
أدوات اﻟﻣراﻗﺑﺔ
اﻟرﻗﻣﯾﺔ
اﻟوﺻول
اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ

إرﺷﺎدات ﺣول

اﻟﻌﻼﺟﺎتالمحتملة لدعم االلتزام األمثل
التدخالت

تقديم المساعدة عند بدء العالج
– تشجيع مساعدة الوالدين/الوصي/مقدم الرعاية عند بدء العالج ،مثل عالج تصفية مجرى الهواء
• ف ّكر في استخدام طريقة "إعادة التثقيف"  -وهي طريقة تُستخدم للتأكد مما إذا كان المريض يفهم ما يتم شرحه له  -إذا كان يفهم ،فهو قادر على "إعادة
التثقيف" بالمعلومات بدقة
2،1

اﻟﻣﻌرﻓﺔ/اﻟﻣﮭﺎرات/
اﻟﻘدرة
إرﺷﺎدات ﺣول
اﻟﻌﻼﺟﺎت
اﻧﺗﻘﺎل اﻟرﻋﺎﯾﺔ
)اﻟﻌﻣر(
ﺗﻧظﯾم ﻧظﺎم اﻟرﻋﺎﯾﺔ
اﻟﺻﺣﯾﺔ
أدوات اﻟﻣراﻗﺑﺔ
اﻟرﻗﻣﯾﺔ

اﻟﻌواﻣل اﻟﺣرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام

اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ اﻟﻌﻼج ،،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﻋﻧد ﺑدء ﻋﻼج ﺟدﯾد ،ﻣﻊ ﻋﻼج ﺗﺻﻔﯾﺔ ﻣﺟرى اﻟﮭواء
تقديم الدعم
3

ُعرض على المرضى المصابين بالتليّف الكيسي ومقدمي الرعاية لهم التوعية والتدخالت الوقائية والداعمة باستمرار لتعزيز مهارات التكيّف
ينبغي أن ي َ
وإدارة المرض ،مثل العالج السلوكي المعرفي وأساليب حل المشكالت

التغيير السلوكي
أسلوب تقديم المشورة المرتكزة على المريض لمساعدة المرضى على تغيير السلوك
– راجع أداة مقياس النظير البصري لاللتزام وعدم االلتزام ()VASANA( 5قياس االلتزام الحالي)
– راجع موارد المقابالت التحفيزية( 6جميع وحدات المقابالت التحفيزية ،وجميع مقاطع الفيديو التعليمية ،وكتيب االلتزام ،ومجموعة أدوات االلتزام)
4

اﻟوﺻول
اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ

إرﺷﺎدات ﺣول اﻟﻌﻼﺟﺎت

المراجع

Mikesell CL, et al. Respir Care. 2017;62:920–71.؛

اﻟﻣﻌرﻓﺔ/اﻟﻣﮭﺎرات/
اﻟﻘدرة
إرﺷﺎدات ﺣول
اﻟﻌﻼﺟﺎت
اﻧﺗﻘﺎل اﻟرﻋﺎﯾﺔ
)اﻟﻌﻣر(

Butcher JL & Nasr SZ. J Pediatr Psychol. 2015;40:8–172.؛
Quittner AL, et al. Thorax. 2016;71:26–343.؛

اﻟﺗﻲ؛ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام
اﻟﻌواﻣل اﻟﺣرﺟﺔ
Duff A & Latchford G. Pediatr Pulmonol. 2010;45:211–204.

Non-Adherence5.
 .CF CARE: Visual Analogue Scale for Adherence andمتاح علىhttps://www.cfcare.net/ :
،
ﺟدﯾد ،ﻣﻊ ﻋﻼج ﺗﺻﻔﯾﺔ ﻣﺟرى اﻟﮭواء
ﻋﻼج
ﺑدء
ﻋﻧد
اﻟﻣﺛﺎل،
ﺳﺑﯾل
ﻋﻠﻰ
،
اﻟﻌﻼج
اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ
( dashboard/eu/uk/vasanaتم الوصول إليه في يوليو )2021؛
 .CF CARE: Motivational interviewing resources6.متاح علىhttps://www.cfcare.net/dashboard/eu/uk/mi-videos :
(تم الوصول إليه في يوليو .)2021

ﺗﻧظﯾم ﻧظﺎم اﻟرﻋﺎﯾﺔ
اﻟﺻﺣﯾﺔ
أدوات اﻟﻣراﻗﺑﺔ
اﻟرﻗﻣﯾﺔ
اﻟوﺻول
اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ

اﻧﺗﻘﺎل اﻟرﻋﺎﯾﺔ )اﻟﻌﻣر(
اﻟﻣﻌرﻓﺔ/اﻟﻣﮭﺎرات/
اﻟﻘدرة
إرﺷﺎدات ﺣول
اﻟﻌﻼﺟﺎت
اﻧﺗﻘﺎل اﻟرﻋﺎﯾﺔ
)اﻟﻌﻣر(

اﻟﻌواﻣل اﻟﺣرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام
ﯾﻣﻛن أن ﯾؤﺛر ﻋﻣر اﻟﻣرﯾض  ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﻣراھﻖ إﻟﻰ ﺑﺎﻟﻎ ،اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﻛﻠﯾﺔ/اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ،ﻋﻠﻰ
اﻟروﺗﯾن ،اﻷوﻟوﯾﺎت اﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳﺔ ،اﻹﻋداد ﻏﯾر اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻟﻠﺑﻠوغ
ﻧﻘطﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟرﻋﺎﯾﺔ ﻣﺛل ﺧدﻣﺎت رﻋﺎﯾﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن

ﺗﻧظﯾم ﻧظﺎم اﻟرﻋﺎﯾﺔ
اﻟﺻﺣﯾﺔ
أدوات اﻟﻣراﻗﺑﺔ
اﻟرﻗﻣﯾﺔ
اﻟوﺻول
اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ

اﻧﺗﻘﺎل اﻟرﻋﺎﯾﺔ

التدخالت المحتملة لدعم االلتزام األمثل
)اﻟﻌﻣر(

البرامج االنتقالية المنظمة
يجب تنظيم انتقال البالغين المصابين بالتليّف الكيسي من الرعاية الطبية لألطفال إلى الرعاية الطبية للبالغين ودمج نهج تنموي ومعلومات فردية عن
التليّف الكيسي ،ومهارات المناصرة الذاتية واإلدارة الذاتية ،واحتياجات الرعاية الصحية المستقبلية ،واآلثار المترتبة على نمط الحياة ،وكيفية التنقل في
نظام الرعاية الصحية
21،19،17،1

اﻟﻣﻌرﻓﺔ/اﻟﻣﮭﺎرات/
اﻟﻘدرة
إرﺷﺎدات ﺣول
اﻟﻌﻼﺟﺎت
اﻧﺗﻘﺎل اﻟرﻋﺎﯾﺔ
)اﻟﻌﻣر(
ﺗﻧظﯾم ﻧظﺎم اﻟرﻋﺎﯾﺔ
اﻟﺻﺣﯾﺔ

اﻟﻌواﻣل اﻟﺣرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام

اﻟﻣﺛﺎل ،اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﻣراھﻖ إﻟﻰ ﺑﺎﻟﻎ ،اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﻛﻠﯾﺔ/اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ،ﻋﻠﻰ
ﯾﻣﻛن أن ﯾؤﺛر ﻋﻣر اﻟﻣرﯾض  ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل
التثقيف والتدريب المناسبان لمرحلة حياة كل مريض ومرضه ،
اﻟﻛﺎﻓﻲيّفﻟﻠﺑﻠوغ
والمضاعفات ﻏﯾر
اﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳﺔ ،اﻹﻋداد
اﻷوﻟوﯾﺎت
اﻟروﺗﯾن،
الكيسي خالل الفترة االنتقالية
المرتبطة بالتل
وظائف الرئة
احتمالية تدهور
تقليل
17 16

– تحسين الكفاءة الذاتية وتحسين مهارات المراقبة


ﺧدﻣﺎت رﻋﺎﯾﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن
الثغرات ﻣﺛل
اﻟرﻋﺎﯾﺔ
اﻟوﺻول إﻟﻰ
ﻧﻘطﺔ
المعرفية
المعلومات لمعالجة
تخصيص
–

– الخريطة التعليمية :تقييمات سنوية منظمة لنقاط القوة والضعف في المعرفة ،وخطة للعام التالي
– راجع وحدات التعلم اإللكتروني( 22تشير إلى تحديات االلتزام التي يواجهها المرضى/مقدمو الرعاية في كل مرحلة من مراحل النمو األساسية)

أدوات اﻟﻣراﻗﺑﺔ
اﻟرﻗﻣﯾﺔ
اﻟوﺻول
اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ

اﻧﺗﻘﺎل اﻟرﻋﺎﯾﺔ

التدخالت المحتملة لدعم االلتزام األمثل
)اﻟﻌﻣر(

تمكين المرضى للتشجيع على الرعاية الذاتية
بناء عالقات قوية مع فريق رعاية التليّف الكيسي وإشراك المرضى في قرارات العالج
– راجع أداة خطة العالج الفردية ()ITP( 23توضح الغرض من العالج لتعزيز أهمية االلتزام وتحديد األهداف الفردية)
• وضع خطة العالج بشكل وثيق مع المريض بينما ينمو ويكبر
– راجع موارد المقابالت التحفيزية( 24الوحدة  5من المقابالت التحفيزية ،ومقطع الفيديو التعليمي "البدء في التفكير في وضع خطة وأهمية زيادة الثقة")
ﻣن وحالتهم
أنفسهم
اﻟﻣﺛﺎل،الثقة في
البالغين ،وتعزيز
المرضى لحياة
ﻋﻣرعلى تجهيز
الرعاية
مقدمي
المرضيةﺑﺎﻟﻎ ،اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﻛﻠﯾﺔ/اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ،ﻋﻠﻰ
ﻣراھﻖ إﻟﻰ
اﻻﻧﺗﻘﺎل
ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل
اﻟﻣرﯾض ،
ﯾؤﺛر
تشجيع أن
ﯾﻣﻛن
18،16،1

اﻟﻣﻌرﻓﺔ/اﻟﻣﮭﺎرات/
اﻟﻘدرة
إرﺷﺎدات ﺣول
اﻟﻌﻼﺟﺎت
اﻧﺗﻘﺎل اﻟرﻋﺎﯾﺔ
)اﻟﻌﻣر(

اﻟﻌواﻣل اﻟﺣرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام

اﻟروﺗﯾن ،اﻷوﻟوﯾﺎت اﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳﺔ ،اﻹﻋداد ﻏﯾر اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻟﻠﺑﻠوغ

ﻧﻘطﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟرﻋﺎﯾﺔ ﻣﺛل ﺧدﻣﺎت رﻋﺎﯾﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن

ﺗﻧظﯾم ﻧظﺎم اﻟرﻋﺎﯾﺔ
اﻟﺻﺣﯾﺔ
أدوات اﻟﻣراﻗﺑﺔ
اﻟرﻗﻣﯾﺔ
اﻟوﺻول
اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ

المراجع

(اﻧﺗﻘﺎل اﻟرﻋﺎﯾﺔ )اﻟﻌﻣر

؛Abraham O, et al. J Am Pharm Assoc. 2018;58:246–91.

؛Duff A & Latchford G. Pediatr Pulmonol. 2010;45:211–202.
Masterson TL, et al. Pediatr Pulmonol. 2011;46:295–3013.
اﻟﺗﻲ؛؛ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام
اﻟﻌواﻣل اﻟﺣرﺟﺔ
Ohn M & Fitzgerald A. Paediatr Respir Rev. 2018;25:33–64.
Transition and adherence5.
https://www.cysticfibrosis.org.uk/the-work-we-do/ : متاح على.Cystic Fibrosis Trust:

 ﻋﻠﻰ،اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ/اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﻛﻠﯾﺔ
،ﺑﺎﻟﻎ
إﻟﻰ
ﻣراھﻖ
ﻣن
اﻻﻧﺗﻘﺎل
،اﻟﻣﺛﺎل
ﺳﺑﯾل
ﻋﻠﻰ
،
ﯾﻣﻛن أن ﯾؤﺛر ﻋﻣر اﻟﻣرﯾض
)؛2021  (تم الوصول إليه في يوليوresearch/research-areas/transition-and-adherence
ﻟﻠﺑﻠوغDOI:
اﻟﻛﺎﻓﻲ
ﻏﯾر/13993003
 اﻹﻋداد،اﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳﺔ
،اﻟروﺗﯾن
؛Amini S, et al. Presented at ERS, 2019;54: PA4520;
10.1183
.congressاﻷوﻟوﯾﺎت
-2019.PA4520
6.
؛Rouzé H, et al. Patient Prefer Adherence.
2019;13:1497–5107.

اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن
رﻋﺎﯾﺔ
ﺧدﻣﺎت
ﻣﺛل
اﻟرﻋﺎﯾﺔ
ﻧﻘطﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ
؛Helms SW, et al. J Pediatr Psychol. 2015;40:349–588.
؛Mikesell CL, et al. Respir Care. 2017;62:920–79.
؛Narayanan S, et al. Expert Rev Respir Med. 2017;11:129–4510.	
؛Nasr SZ, et al. J Med Econ. 2013;16:801–811.	
؛Goodfellow NA, et al. BMC Pulm Med. 2015;15:4312.	
؛Shakkottai A, et al. Pediatr Pulmonol. 2015;50:1224–2913.	
؛Bishay LC & Sawicki GS. Adolesc Health Med Ther. 2016;21:117–2414.	

/اﻟﻣﮭﺎرات/اﻟﻣﻌرﻓﺔ
اﻟﻘدرة
إرﺷﺎدات ﺣول
اﻟﻌﻼﺟﺎت
اﻧﺗﻘﺎل اﻟرﻋﺎﯾﺔ
()اﻟﻌﻣر
ﺗﻧظﯾم ﻧظﺎم اﻟرﻋﺎﯾﺔ
اﻟﺻﺣﯾﺔ
أدوات اﻟﻣراﻗﺑﺔ
اﻟرﻗﻣﯾﺔ
اﻟوﺻول

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ

المراجع

(اﻧﺗﻘﺎل اﻟرﻋﺎﯾﺔ )اﻟﻌﻣر

؛Olivereau L, et al. J Cyst Fibros. 2020;19:402–615.	
؛Faint NR, et al.J Paediatr Child Health. 2017;53:488–9316.	

؛Sawicki GS & Tiddens H. Pediatr Pulmonol. 2012;47:523–3317.	
اﻻﻟﺗزام
ﻋﻠﻰ
ﺗؤﺛر
اﻟﻌواﻣل اﻟﺣرﺟﺔ اﻟﺗﻲ
https://www.cysticfibrosis.org.uk/ : متاح على.CF Trust: Leaving school and cystic fibrosis – booklet for parents18.	
)؛2021  (تم الوصول إليه في يوليوlife-with-cystic-fibrosis/leaving-school

 ﻋﻠﻰ،اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ/ اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﻛﻠﯾﺔ،اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﻣراھﻖ إﻟﻰ ﺑﺎﻟﻎ
،اﻟﻣﺛﺎل
 ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل، ﯾﻣﻛن أن ﯾؤﺛر ﻋﻣر اﻟﻣرﯾض
؛Sawicki
GS, et al. Pediatr Pulmonol. 2015;50:127–3619.	
ﻟﻠﺑﻠوغ
 اﻟﻛﺎﻓﻲLK,
ﻏﯾرetاﻹﻋداد
،اﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳﺔ
 اﻷوﻟوﯾﺎت،اﻟروﺗﯾن
؛Tuchman
al. Pediatrics.
2010;125:566e573
20.	
؛Coyne I, et al. J Child Health Care. 2017;21:312e33021.	

/اﻟﻣﮭﺎرات/اﻟﻣﻌرﻓﺔ
اﻟﻘدرة
إرﺷﺎدات ﺣول
اﻟﻌﻼﺟﺎت

ﻧﻘطﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟرﻋﺎﯾﺔ ﻣﺛل ﺧدﻣﺎت رﻋﺎﯾﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن
https://www.cfcare.net/dashboard/eu/uk/e-learning-module : متاح على.CF CARE e-learning modules22.	

اﻧﺗﻘﺎل اﻟرﻋﺎﯾﺔ
()اﻟﻌﻣر

 (تم الوصول إليه فيhttps://www.cfcare.net/dashboard/eu/uk/itp : متاح على.CF CARE Individual Treatment Plan23.	
)؛2021 يوليو
https://www.cfcare.net/dashboard/eu/uk/mi-resources : متاح على.CF CARE Motivational Interviewing Resources24.	
.)2021 (تم الوصول إليه في يوليو

ﺗﻧظﯾم ﻧظﺎم اﻟرﻋﺎﯾﺔ
اﻟﺻﺣﯾﺔ

)؛2021 (تم الوصول إليه في يوليو

أدوات اﻟﻣراﻗﺑﺔ
اﻟرﻗﻣﯾﺔ
اﻟوﺻول

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ

ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻧظﺎم
اﻟﺻﺣﻲ

ﺗﻧظﯾم ﻧظﺎم اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ
اﻟﻌواﻣل اﻟﺣرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام

اﻟﻣﻌرﻓﺔ/اﻟﻣﮭﺎرات/
اﻟﻘدرة
إرﺷﺎدات ﺣول
اﻟﻌﻼﺟﺎت

دﻋم اﻟﻔرﯾﻖ ﻣﺗﻌدد اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﻧُﮭﺞ ﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ ﺗُر ّﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﯾض ﻟﺗﻘدﯾم اﻻﺳﺗﺷﺎرات وإدارة اﻟﻣرﺿﻰ
اﻟﻣﺻﺎﺑﯾن ﺑﺎﻟﺗﻠﯾّف اﻟﻛﯾﺳﻲ ،ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد اﻟﻣرﺿﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺗﻐﯾرة

اﻧﺗﻘﺎل اﻟرﻋﺎﯾﺔ
)اﻟﻌﻣر(

اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻻﻟﺗزام ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣرﻛز رﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﻠﯾّف اﻟﻛﯾﺳﻲ ﻟدﯾﮫ ﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ
ﻣطﺑّﻘﺔ ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻻﻟﺗزام أو اﻟﺗدﺧل ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﻣرﯾض ﻏﯾر ﻣﻠﺗزم

ﺗﻧظﯾم ﻧظﺎم اﻟرﻋﺎﯾﺔ
اﻟﺻﺣﯾﺔ

ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ،ﻣﺛل اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﺗﻐﯾرة وﻏﯾر اﻟﻣوﺛوﻗﺔ ،وﺗﺳﺟﯾﻼت اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣن اﻷﺟﮭزة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ واﻻﺳﺗﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ
ﺗزود اﺧﺗﺻﺎﺻﯾﻲ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋدم اﻻﻟﺗزام

أدوات اﻟﻣراﻗﺑﺔ
اﻟرﻗﻣﯾﺔ
اﻟوﺻول

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ

ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻧظﺎم
اﻟﺻﺣﻲ

ﺗﻧظﯾم ﻧظﺎم

المحتملة لدعم االلتزام األمثل
التدخالت
اﻟﺻﺣﯾﺔ
اﻟرﻋﺎﯾﺔ

تنفيذ تعزيز االلتزام القائم على األدلة في عيادات التليّف الكيسي
ضمان تقييم االلتزام ومعالجته التحديات الناجمة في كل زيارة

7

اﻟﻣﻌرﻓﺔ/اﻟﻣﮭﺎرات/
اﻟﻘدرة
إرﺷﺎدات ﺣول
اﻟﻌﻼﺟﺎت

اﻟﻌواﻣل اﻟﺣرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام

توفير مرافق مناسبة لألطفال/األسر
ﻋﻠﻰفي كل زيارة
الصحية
اختصاصي
ﺳﺑﯾل مع نفس
ﻋﻠﻰالمواعيد
اللعب؛
العيادات مع إمكانية الوصول إلى مرافق
ﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ ﺗ ُ
اﻟﻣرﯾض
الرعايةر ّﻛز
اﻟﻣﺛﺎل ،ﻧُﮭﺞ
دﻋم اﻟﻔرﯾﻖ ﻣﺗﻌدد اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت
3

اﻟﻣﺻﺎﺑﯾن ﺑﺎﻟﺗﻠﯾّف اﻟﻛﯾﺳﻲ ،ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد اﻟﻣرﺿﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺗﻐﯾرة

ﻟﺗﻘدﯾم اﻻﺳﺗﺷﺎرات وإدارة اﻟﻣرﺿﻰ

االستفادة من الرعاية المقدمة من الصيدلي في العيادات الخارجية

14،1

اﻧﺗﻘﺎل اﻟرﻋﺎﯾﺔ
)اﻟﻌﻣر(

،
ﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ
اﻟﻛﯾﺳﻲ ﻟدﯾﮫ
اﻟﺗﻠﯾّف
رﻋﺎﯾﺔ
والدعمﻣرﻛز
التثقيف ﻛﺎن
توفيرﻣﺎ إذا
اﻟﻣﺛﺎل،
ﺳﺑﯾل
ﻋﻠﻰ
ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔيمكناﻻﻟﺗزام
اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ
استخدام األدوية
التحديات في
لمواجهة
للمرضى
ويمكنهم
مجانًا
الوصول إليهم
الصحية الذين
اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔالرعاية
متخصصو
ﻣطﺑّﻘﺔ ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻻﻟﺗزام أو اﻟﺗدﺧل ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﻣرﯾض ﻏﯾر ﻣﻠﺗزم

ﺗﻧظﯾم ﻧظﺎم اﻟرﻋﺎﯾﺔ
اﻟﺻﺣﯾﺔ

،التواصل (بين الثقافات)
اﻟﻣﺗﻐﯾرة وﻏﯾر اﻟﻣوﺛوﻗﺔ ،وﺗﺳﺟﯾﻼت اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣن اﻷﺟﮭزة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ واﻻﺳﺗﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ
الموظفين على ﻣﺛل اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت
تدريباﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
ﺟﻣﻊ
تقديم الرعاية الوجدانية والمناسبة ثقافيًا
ﺗزود اﺧﺗﺻﺎﺻﯾﻲ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋدم اﻻﻟﺗزام

أدوات اﻟﻣراﻗﺑﺔ
اﻟرﻗﻣﯾﺔ
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اﻟوﺻول
اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ

ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻧظﺎم
اﻟﺻﺣﻲ

ﺗﻧظﯾم ﻧظﺎم

المحتملة لدعم االلتزام األمثل
التدخالت
اﻟﺻﺣﯾﺔ
اﻟرﻋﺎﯾﺔ

نهج الفريق متعدد االختصاصات فيما يخص الرعاية
تعزيز الرعاية الفردية وزيادة الكفاءة وضمان المشاركة بين المريض والموظفين
– زيادة وقت التواصل مع المريض أثناء زيارات العيادة مع أعضاء الفرق متعددة التخصصات وتقليل وقت االنتظار بين االستشارات
– الحافظ على اتساق المشاركين في عيادات االلتزام حيثما أمكن
– تخصيص عامل رئيسي الستخدام مهارات تنشيط المريض أو مهارات المقابالت التحفيزية
حا بشأن أهداف 
للمريض
كفريق ،كن
–
اﻟﻔرﯾﻖ واض ً
اﻟﻣﺛﺎل ،ﻧُﮭﺞ ﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ ﺗُر ّﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﯾض ﻟﺗﻘدﯾم اﻻﺳﺗﺷﺎرات وإدارة
بالنسبةﺳﺑﯾل
العالج ﻋﻠﻰ
ﻣﺗﻌدد اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت
دﻋم
16

اﻟﻣﻌرﻓﺔ/اﻟﻣﮭﺎرات/
اﻟﻘدرة
إرﺷﺎدات ﺣول
اﻟﻌﻼﺟﺎت

اﻟﻌواﻣل اﻟﺣرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام

اﻟﻣﺻﺎﺑﯾن ﺑﺎﻟﺗﻠﯾّف اﻟﻛﯾﺳﻲ ،ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد اﻟﻣرﺿﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺗﻐﯾرة

اﻟﻣرﺿﻰ

اﻧﺗﻘﺎل اﻟرﻋﺎﯾﺔ
)اﻟﻌﻣر(

االستفادة من تدابير االلتزام الموثوق بها واالستفادة من التقنيات الرقمية والمراقبة المنزلية

ﺗﻧظﯾم ﻧظﺎم اﻟرﻋﺎﯾﺔ
اﻟﺻﺣﯾﺔ

– ضمان التحقق من معدالت االلتزام من خالل تقنيات قياس متعددة وتضمين أساليب أكثر موثوقية مثل المراقبة اإللكترونية (أي أن الرذاذة اإللكترونية

أدوات اﻟﻣراﻗﺑﺔ
اﻟرﻗﻣﯾﺔ
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ﻣﻣﺎرﺳﺎتمثلﻗﯾﺎﺳﯾﺔ
اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻻﻟﺗزام ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣرﻛز رﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﻠﯾّف اﻟﻛﯾﺳﻲ ﻟدﯾﮫ
– تساعد المراقبة الذاتية المرضى على فهم حالتهم وإدارتها ذاتيًا بشكل أفضل .يمكن استكشاف النُ ُهج الرقمية المخصصة الحتياجات المريض،
اﻟﺗدﺧل ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﻣرﯾض ﻏﯾر ﻣﻠﺗزم
اﻻﻟﺗزامّف أو
ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ
ﻣطﺑّﻘﺔ
الكيسي
الخاصة بالتلي
التطبيقات
،
وﺗﺳﺟﯾﻼت اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣن اﻷﺟﮭزة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ واﻻﺳﺗﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ
اﻟﻣوﺛوﻗﺔ،
اﻟﻣﺗﻐﯾرة وﻏﯾر
االلتزامﻣﺛل
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
ﺟﻣﻊ
™Technology
اﻟﺗﻘﻧﯾﺎتالتنفس ([
عبر استنشاق
يمكنها مراقبة
)]Adaptive Aerosol
ﺗزود اﺧﺗﺻﺎﺻﯾﻲ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋدم اﻻﻟﺗزام

اﻟوﺻول
اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ
 ،MDTالفريق متعدد التخصصات.

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ

ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻧظﺎم
اﻟﺻﺣﻲ

ﺗﻧظﯾم ﻧظﺎم اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ
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اﻟوﺻول

ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ،ﻣﺛل اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﺗﻐﯾرة وﻏﯾر اﻟﻣوﺛوﻗﺔ ،وﺗﺳﺟﯾﻼت اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣن اﻷﺟﮭزة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ واﻻﺳﺗﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ
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ﺗزود اﺧﺗﺻﺎﺻﯾﻲ اﻟرﻋﺎﯾﺔ
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اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ

ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻧظﺎم
اﻟﺻﺣﻲ

أدوات اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟرﻗﻣﯾﺔ
اﻟﻌواﻣل اﻟﺣرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام

اﻟﻣﻌرﻓﺔ/اﻟﻣﮭﺎرات/
اﻟﻘدرة
إرﺷﺎدات ﺣول
اﻟﻌﻼﺟﺎت

اﻻﺳﺗﺧدام ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﻧﻘص اﻟﺧﺑرة ﻓﻲ أدوات اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟرﻗﻣﯾﺔ ،ﺿﻌف اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟرﻗﻣﯾﺔ ،ﻧﻘص اﻟوﻋﻲ
ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﯾزات

اﻧﺗﻘﺎل اﻟرﻋﺎﯾﺔ
)اﻟﻌﻣر(

ﻋﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔًﺎ ﻣن اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔً ﺑﻔرﯾﻖ رﻋﺎﯾﺔ
ﺗﻔﺿﯾل اﻟﻣرﯾض ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،اﻟﻣرﺿﻰ اﻟذﯾن ﯾﻔﺿﻠون ﻧو ً
اﻟﺗﻠﯾّف اﻟﻛﯾﺳﻲ

ﺗﻧظﯾم ﻧظﺎم اﻟرﻋﺎﯾﺔ
اﻟﺻﺣﯾﺔ

ﻋبء إﺿﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ ﻹﻧﺷﺎء ﻣﮭﻣﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣرﯾض ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﮭﺎ

أدوات اﻟﻣراﻗﺑﺔ
اﻟرﻗﻣﯾﺔ

ﻓﻘدان اﻟﺣداﺛﺔ/اﻻھﺗﻣﺎم ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،اﻧﺧﻔﺎض اﻟﺗﺣﻔﯾز ﻣﻊ ﻣرور اﻟوﻗت ،اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟرﺗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺷﺎﺑﮫ
ﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻼج

اﻟوﺻول
اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ

ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻧظﺎم
اﻟﺻﺣﻲ

أدوات اﻟﻣراﻗﺑﺔ

التدخالت المحتملة لدعم االلتزام األمثل
اﻟرﻗﻣﯾﺔ

اختيار المريض
تحديد المرضى/مقدمي الرعاية األكثر احتماالً لالستفادة من استخدام أدوات المراقبة الرقمية
– يمكن أن يساعد االختيار الدقيق في تقليل الوقت المستثمر في التدريب ونشر األدوات الرقمية
3،1

اﻟﻌواﻣل اﻟﺣرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام

اﻟﻣﻌرﻓﺔ/اﻟﻣﮭﺎرات/
اﻟﻘدرة
إرﺷﺎدات ﺣول
اﻟﻌﻼﺟﺎت

االستخدام 
االنتقائي
ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﻧﻘص اﻟﺧﺑرة ﻓﻲ أدوات اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟرﻗﻣﯾﺔ ،ﺿﻌف اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟرﻗﻣﯾﺔ ،ﻧﻘص اﻟوﻋﻲ
اﻻﺳﺗﺧدام
تشجيع استخدام أدوات المراقبة الرقمية في أوقات محددة إذا كان االلتزام يمثل مشكلة ،على سبيل المثال ،استخدام تطبيق التتبع قبل بضعة أيام من
ﺑﺟﻣﯾﻊ
اﻟﻣﯾزاتيتعلق بالفحوص السنوية
االستشارة أو فيما

اﻧﺗﻘﺎل اﻟرﻋﺎﯾﺔ
)اﻟﻌﻣر(

ﻋﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔًﺎ ﻣن اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔً ﺑﻔرﯾﻖ رﻋﺎﯾﺔ
ﺗﻔﺿﯾل اﻟﻣرﯾض ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،اﻟﻣرﺿﻰ اﻟذﯾن ﯾﻔﺿﻠون ﻧو ً
اﻟﺗﻠﯾّف اﻟﻛﯾﺳﻲ

ﺗﻧظﯾم ﻧظﺎم اﻟرﻋﺎﯾﺔ
اﻟﺻﺣﯾﺔ
أدوات اﻟﻣراﻗﺑﺔ
اﻟرﻗﻣﯾﺔ

1

– يجب االتفاق على تكرار ونوع المتابعة مع المرضى/مقدمي الرعاية مقد ًما

تخصيص تقديم التكنولوجيا
ً
استخدام المراقبة الرقمية مصم ًما وفقا لمهارات المرضى وقدراتهم ،على سبيل المثال ،تقديم ميزات التطبيق تدريجيًا ،أو تقديم المشورة
يجب أن يكون
إﺿﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ ﻹﻧﺷﺎء ﻣﮭﻣﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣرﯾض ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﮭﺎ
ﻋبء
بشأن استكشاف التطبيق ،أو شرح الجوانب ذات الصلة و/أو األساس المنطقي لالستخدام
1

ﻓﻘدان اﻟﺣداﺛﺔ/اﻻھﺗﻣﺎم ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،اﻧﺧﻔﺎض اﻟﺗﺣﻔﯾز ﻣﻊ ﻣرور اﻟوﻗت ،اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟرﺗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺷﺎﺑﮫ
ﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻼج

اﻟوﺻول
اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ

ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻧظﺎم
اﻟﺻﺣﻲ

أدوات اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟرﻗﻣﯾﺔ

المراجع

Floch J, et al. JMIR Mhealth Uhealth. 2020;8:e1589631.؛

Calthorpe RJ, et al. BMJ Open Respir Res. 2020;7:e0006012.؛
.Calthorpe RJ, et al. Thorax. 2020;75:72–73.

اﻟﻌواﻣل اﻟﺣرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام

اﻟﻣﻌرﻓﺔ/اﻟﻣﮭﺎرات/
اﻟﻘدرة
إرﺷﺎدات ﺣول
اﻟﻌﻼﺟﺎت

اﻻﺳﺗﺧدام ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﻧﻘص اﻟﺧﺑرة ﻓﻲ أدوات اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟرﻗﻣﯾﺔ ،ﺿﻌف اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟرﻗﻣﯾﺔ ،ﻧﻘص اﻟوﻋﻲ
ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﯾزات

اﻧﺗﻘﺎل اﻟرﻋﺎﯾﺔ
)اﻟﻌﻣر(

ﻋﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔًﺎ ﻣن اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔً ﺑﻔرﯾﻖ رﻋﺎﯾﺔ
ﺗﻔﺿﯾل اﻟﻣرﯾض ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،اﻟﻣرﺿﻰ اﻟذﯾن ﯾﻔﺿﻠون ﻧو ً
اﻟﺗﻠﯾّف اﻟﻛﯾﺳﻲ

ﺗﻧظﯾم ﻧظﺎم اﻟرﻋﺎﯾﺔ
اﻟﺻﺣﯾﺔ

ﻋبء إﺿﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ ﻹﻧﺷﺎء ﻣﮭﻣﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣرﯾض ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﮭﺎ

أدوات اﻟﻣراﻗﺑﺔ
اﻟرﻗﻣﯾﺔ

ﻓﻘدان اﻟﺣداﺛﺔ/اﻻھﺗﻣﺎم ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،اﻧﺧﻔﺎض اﻟﺗﺣﻔﯾز ﻣﻊ ﻣرور اﻟوﻗت ،اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟرﺗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺷﺎﺑﮫ
ﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻼج

اﻟوﺻول
اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ

ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻧظﺎم
اﻟﺻﺣﻲ

اﻟوﺻول
اﻟﻌواﻣل اﻟﺣرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام

اﻟﻣﻌرﻓﺔ/اﻟﻣﮭﺎرات/
اﻟﻘدرة
إرﺷﺎدات ﺣول
اﻟﻌﻼﺟﺎت

ﺑُﻌد اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﻟﻣرﻓﻖ رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻣرﺿﻰ اﻟﻌﯾﺎدات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﺳﻔر ﻟﻣﺳﺎﻓﺔ طوﯾﻠﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟروﺗﯾﻧﯾﺔ
ﻟﻣرﺿﻰ اﻟﻌﯾﺎدات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ

اﻧﺗﻘﺎل اﻟرﻋﺎﯾﺔ
)اﻟﻌﻣر(

ﺗﻛرار اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ ﻓرﯾﻖ ﻣﺗﻌدد اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت ﻣﺛل اﻟﻣرﺿﻰ اﻟذﯾن ﯾﻌﯾﺷون ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻓﺔ ﺑﻌﯾدة ﻣن ﻣرﻛز رﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﻠﯾّف
اﻟﻛﯾﺳﻲ ﻗد ﻻ ﯾﻛوﻧوا ﻗﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ زﯾﺎرة ﻓرﯾﻖ رﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﻠﯾّف اﻟﻛﯾﺳﻲ ﺑﺎﻧﺗظﺎم

ﺗﻧظﯾم ﻧظﺎم اﻟرﻋﺎﯾﺔ
اﻟﺻﺣﯾﺔ

اﻟﺣﺿور إﻟﻰ ﻋﯾﺎدة اﻟﺗﻠﯾّف اﻟﻛﯾﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﻗد ﯾﻛون ﻟزﯾﺎرة ﻋﯾﺎدة اﻟﺗﻠﯾّف اﻟﻛﯾﺳﻲ ﺗﺄﺛﯾر إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام

أدوات اﻟﻣراﻗﺑﺔ
اﻟرﻗﻣﯾﺔ

اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟدواء ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،اﻟوﺻول اﻟﻣﺣدود إﻟﻰ اﻟدواء ﺑﺳﺑب ﻋواﻣل ﻣﺛل اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ واﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺣﺻول
ﻋﻠﻰ اﻟدواء ﺑﺎﻟرذاذ ﻣن اﻟﺻﯾدﻟﯾﺔ

اﻟوﺻول
اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ

ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻧظﺎم
اﻟﺻﺣﻲ

اﻟوﺻول

التدخالت المحتملة لدعم االلتزام األمثل

تنفيذ استخدام التطبيب عن بُعد/التواصل المنتظم عبر الهاتف
خاصة للمرضى الذين يعيشون على مسافة بعيدة من مركز التليّف الكيسي
2

اﻟﻣﻌرﻓﺔ/اﻟﻣﮭﺎرات/
اﻟﻘدرة
إرﺷﺎدات ﺣول
اﻟﻌﻼﺟﺎت

اﻟﻌواﻣل اﻟﺣرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام

إنشاء شبكة دعم للمرضى الذين ال يحصلون على دعم منزلي
المرض
تسهيل إدارة
ﻟﻣرﻓﻖ رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻣرﺿﻰ اﻟﻌﯾﺎدات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ
ﺑُﻌد
4



ﻟﻣرﺿﻰ اﻟﻌﯾﺎدات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ

ﻣﺛل اﻟﺳﻔر ﻟﻣﺳﺎﻓﺔ طوﯾﻠﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟروﺗﯾﻧﯾﺔ

استكشاف إمكانية تقديم الرعاية وتنفيذها في عيادات التوعية

5

اﻧﺗﻘﺎل اﻟرﻋﺎﯾﺔ
)اﻟﻌﻣر(

اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت ﻣﺛل اﻟﻣرﺿﻰ اﻟذﯾن ﯾﻌﯾﺷون ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻓﺔ ﺑﻌﯾدة ﻣن ﻣرﻛز رﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﻠﯾّف
اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ
ﺗﻛرار
ﻣﺗﻌددالصحية
ﻓرﯾﻖالرعاية
الوصول إلى
تحسين إمكانية
اﻟﻛﯾﺳﻲ ﻗد ﻻ ﯾﻛوﻧوا ﻗﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ زﯾﺎرة ﻓرﯾﻖ رﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﻠﯾّف اﻟﻛﯾﺳﻲ ﺑﺎﻧﺗظﺎم

ﺗﻧظﯾم ﻧظﺎم اﻟرﻋﺎﯾﺔ
اﻟﺻﺣﯾﺔ

الخارجية
العيادات
ﻟزﯾﺎرة في
ﯾﻛون الصيدلي
المقدمة من
من الرعاية
واالستفادة
الصيادلة
دمج
اﻟﻛﯾﺳﻲ ﺗﺄﺛﯾر إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام
اﻟﺗﻠﯾّف
ﻋﯾﺎدة
اﻟﻣﺛﺎل ،ﻗد
ﺳﺑﯾل
التخصصات ﻋﻠﻰ
متعددف اﻟﻛﯾﺳﻲ
إﻟﻰفيﻋﯾﺎدة
اﻟﺣﺿور
الفريقاﻟﺗﻠﯾّ

أدوات اﻟﻣراﻗﺑﺔ
اﻟرﻗﻣﯾﺔ

6

يمكن أن يساعد الصيادلة في التغلب على تحديات التغطية التأمينية وتسهيل الوصول إلى أنظمة العالج
الوقت المناسب
واألدوية الموصوفة في 

اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟدواء ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،اﻟوﺻول اﻟﻣﺣدود إﻟﻰ اﻟدواء ﺑﺳﺑب ﻋواﻣل ﻣﺛل اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ واﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺣﺻول
ﻋﻠﻰ اﻟدواء ﺑﺎﻟرذاذ ﻣن اﻟﺻﯾدﻟﯾﺔ

اﻟوﺻول
اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ
 ،MDTالفريق متعدد التخصصات.

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ

ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻧظﺎم
اﻟﺻﺣﻲ

اﻟوﺻول

المراجع

Abraham O, et al. J Am Pharm Assoc. 2018;58:246–91.؛
Chrysochoou EA, et al. Acta Paediatr. 2017;106:18822.؛
Jennings MT, et al. Med Princ Prac. 2014;23:393–4023.؛
اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام
اﻟﺣرﺟﺔ
اﻟﻌواﻣل
Hogan A, et al. Int J Clin Pharm. 2015;37:86–934.؛
Duff A & Latchford G. Pediatr Pulmonol. 2010;45:211–205.؛
.Abrahamﻣﺛل اﻟﺳﻔر ﻟﻣﺳﺎﻓﺔ طوﯾﻠﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟروﺗﯾﻧﯾﺔ
اﻟﻌﯾﺎداتO,اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
ﺑﻌد اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﻟﻣرﻓﻖ رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻣرﺿﻰ
ُ et al. J Am Pharm Assoc. 2018;58:246–96.

اﻟﻣﻌرﻓﺔ/اﻟﻣﮭﺎرات/
اﻟﻘدرة
إرﺷﺎدات ﺣول
اﻟﻌﻼﺟﺎت

ﻟﻣرﺿﻰ اﻟﻌﯾﺎدات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ

اﻧﺗﻘﺎل اﻟرﻋﺎﯾﺔ
)اﻟﻌﻣر(

ﺗﻛرار اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ ﻓرﯾﻖ ﻣﺗﻌدد اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت ﻣﺛل اﻟﻣرﺿﻰ اﻟذﯾن ﯾﻌﯾﺷون ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻓﺔ ﺑﻌﯾدة ﻣن ﻣرﻛز رﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﻠﯾّف
اﻟﻛﯾﺳﻲ ﻗد ﻻ ﯾﻛوﻧوا ﻗﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ زﯾﺎرة ﻓرﯾﻖ رﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﻠﯾّف اﻟﻛﯾﺳﻲ ﺑﺎﻧﺗظﺎم

ﺗﻧظﯾم ﻧظﺎم اﻟرﻋﺎﯾﺔ
اﻟﺻﺣﯾﺔ

اﻟﺣﺿور إﻟﻰ ﻋﯾﺎدة اﻟﺗﻠﯾّف اﻟﻛﯾﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﻗد ﯾﻛون ﻟزﯾﺎرة ﻋﯾﺎدة اﻟﺗﻠﯾّف اﻟﻛﯾﺳﻲ ﺗﺄﺛﯾر إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام

أدوات اﻟﻣراﻗﺑﺔ
اﻟرﻗﻣﯾﺔ

اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟدواء ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،اﻟوﺻول اﻟﻣﺣدود إﻟﻰ اﻟدواء ﺑﺳﺑب ﻋواﻣل ﻣﺛل اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ واﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺣﺻول
ﻋﻠﻰ اﻟدواء ﺑﺎﻟرذاذ ﻣن اﻟﺻﯾدﻟﯾﺔ

اﻟوﺻول
اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ

ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺷؤون
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
اﻟﻣوارد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

اﻟﻣوارد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
اﻟﻌواﻣل اﻟﺣرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام
اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﯾﻣﻛن أن ﯾؤدي اﻟﻣﺳﺗوى اﻷدﻧﻰ ﻣن ﺗﻌﻠﯾم ﻣﻘدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض اﻻﻟﺗزام
اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻷﺳرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﻧواﯾﺎ اﻵﺑﺎء ﻟدﻋم اﻻﻟﺗزام ،وﺗﻔﺎﻋﻼت اﻷﺳرة ووظﯾﻔﺗﮭﺎ ،واﻟﺗواﺻل داﺧل اﻷﺳرة،
اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻷﺳرﯾﺔ اﻟروﺗﯾﻧﯾﺔ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌواﻣل واﻟﺗدﺧﻼت اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ ،ﯾُرﺟﻰ اﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻓﺋﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺗﺣت اﻟﻣﺟﺎل اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣرﯾض ،ﯾُرﺟﻰ
اﻟﻧﻘر ھﻧﺎ.
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اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ

ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺷؤون
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
اﻟﻣوارد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

اﻟﻣوارد

التدخالت المحتملة لدعم االلتزام األمثل
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ

تقديم معلومات حول العالج لألسرة
يمكن استخدامها لدعم/بدء المحادثات المتعلقة بااللتزام واكتساب الثقة في تقديم العالج وكذلك تحديد الجوانب األساسية الضرورية للرعاية
– توفر المؤسسات الوطنية المعنية بالتليّف الكيسي محتوى متعدد التنسيقات للمرضى واآلباء/مقدمي الرعاية .من أمثلة
المؤسسات المعنية بالتليّف الكيسي( www.cff.org :الواليات المتحدة) ،و( www.cfcc.org.auأستراليا) ،وwww.cysticfibrosis.org.uk
(المملكة المتحدة).

ﯾؤديعلى:
المؤسساتأنالوطنية
المعلومات حول
اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ مزيد من
يمكن العثور على
www.ecfs.eu/ctn/national-cf-sociationsإﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض اﻻﻟﺗزام
اﻟﻣﺳﺗوى اﻷدﻧﻰ ﻣن ﺗﻌﻠﯾم ﻣﻘدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ
اﻟﻣﺛﺎل ،ﯾﻣﻛن
ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل
اﻟﺗﻌﻠﯾم
15–13،9

اﻟﻌواﻣل اﻟﺣرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام

ﻧواﯾﺎ اﻵﺑﺎء ﻟدﻋم اﻻﻟﺗزام ،وﺗﻔﺎﻋﻼت اﻷﺳرة ووظﯾﻔﺗﮭﺎ ،واﻟﺗواﺻل داﺧل اﻷﺳرة،
اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻷﺳرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل،
مقابالت تحفيزية تشمل أفراد األسرة والمريض معًا
اﻟروﺗﯾﻧﯾﺔ
السلوكاﻷﺳرﯾﺔ
اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت
التناقض
االستدراكي لعالج
لتغيير
20

– راجع موارد المقابالت التحفيزية( 21كتيب االلتزام)

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌواﻣل واﻟﺗدﺧﻼت اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ ،ﯾُرﺟﻰ اﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻓﺋﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺗﺣت اﻟﻣﺟﺎل اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣرﯾض ،ﯾُرﺟﻰ
اﻟﻧﻘر ھﻧﺎ.
الدعم االجتماعي داخل فريق التليّف الكيسي والشبكات األوسع نطاقًا
– مواعيد فردية مع األخصائيين االجتماعيين والمعالجين وغيرهم من اختصاصيي الرعاية الصحية
– تشجيع الدعم من األصدقاء الذين ال يعانون من التليّف الكيسي واإلدراج في قصة التليّف الكيسي
17،4
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اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻌواﻣل اﻟﺣرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام
دﺧل اﻷﺳرة ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﯾﻣﻛن أن ﯾؤدي ارﺗﻔﺎع دﺧل اﻷﺳرة اﻟﺳﻧوي إﻟﻰ اﻟﺗزام أﻓﺿل
اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،اﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﯾﺔ ﻟﻠدواء اﻟﻣوﺻوف ،ﻧﻘص اﻟﺗﺄﻣﯾن

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ

ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺷؤون
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اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
اﻟﻣوارد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ

اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

التدخالت المحتملة لدعم االلتزام األمثل

توقع/تحديد العقبات وابتكار الحلول المحتملة
راجع موارد المقابالت التحفيزية( 5الوحدة  5من المقابالت التحفيزية ،ومقطع الفيديو التعليمي "البدء في التفكير في وضع خطة وأهمية زيادة الثقة"،
ومجموعة أدوات االلتزام  -مثالً ،رقة عمل حل المشكالت)
5

اﻟﻌواﻣل اﻟﺣرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام

في الفريق متعدد التخصصات واالستفادة من الرعاية المقدمة من الصيدلي في
دمج الصيادلة
الخارجيةأﻓﺿل
العياداتاﻟﺗزام
اﻟﺳﻧوي إﻟﻰ
اﻷﺳرة ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﯾﻣﻛن أن ﯾؤدي ارﺗﻔﺎع دﺧل اﻷﺳرة
دﺧل
يمكن أن يساعد الصيادلة في التغلب على تحديات التغطية التأمينية لضمان حصول المرضى على األدوية وتلقيها في الوقت المناسب
اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،اﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﯾﺔ ﻟﻠدواء اﻟﻣوﺻوف ،ﻧﻘص اﻟﺗﺄﻣﯾن
4

اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

اﻧﻘر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ
 ،MDTالفريق متعدد التخصصات.
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ﯾﻣﻛن أن ﯾؤدي ارﺗﻔﺎع دﺧل اﻷﺳرة اﻟﺳﻧوي إﻟﻰ اﻟﺗزام أﻓﺿل
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ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،اﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﯾﺔ ﻟﻠدواء اﻟﻣوﺻوف ،ﻧﻘص اﻟﺗﺄﻣﯾن
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