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االلتزام بتناول الدواء

l. تعريف مصطلح االلتزام : 

 )observance( تُعرف منظمة الصحة العاملية مصطلح االلتزام

يتعلق  فيام  املريض  التوافق بني ترصف  بـ"درجة  االمتثال  أو 

بأخذه الدواء وإتباعه لنظام عالجي مصاحب، مع ما يقدمه 

املعالج من تعليامت أو إرشادات طبية".

تشري املنظمة يف تقريريها لسنة 2003 أن نسبة التزام املرىض 

عامليا بتناول الدواء بلغت %50، وأن هذه  املستويات تدنت 

بتزايد نسبة انتشار األمراض.

II. عوامل عدم االمتثال:

تذكر منظمة الصحة العاملية أربعة أبعاد رئيسية:

1. عوامل مرتبطة باملريض:

من  � منخفض  ثقايف  مستوى  أن  حيث  الثقايف:  املستوى 

التعليم قد يؤدي إىل صعوبة فهم أو مواجهة املرض، ويف نفس 

اإلطار تشري اإلحصائيات إىل أن الذين لديهم ثقافة متدنية هم  

أقل التزاما بنسبة 37%.

الدواء  � ومظهر  طعم  يلعب  قد  للطفل  فبالنسبة  العمر: 

املراهقني  يخص  فيام  أما  االلتزام،  عىل  التأثري  يف  كبريا  دورا 

فالصعوبة تكمن خاصة يف رفضهم أن يوضعوا يف خانة املرىض، 

بينام يجد املسنون صعوبة كبرية يف التعامل مع الدواء.

عدم الشعور بالحاجة للدواء أو فعاليته. �

2. عوامل مرتبطة بالعالج: 

وجود آثار جانبية للدواء: خاصة بالنسبة لألدوية الخافضة  �

اآلثار  هذه  بني  ومن  النفسية،  األمراض  وعالجات  للضغط 

األكرث نفوذا زيادة الوزن )gain de poids(، و تعذر الجلوس  

 ،)neuroleptiques( الذهان  ملضادات  بالنسبة   )akathisie(

ثالثية  االكتتاب  ملضادات  بالنسبة  واإلمساك  الفم  وجفاف 

إىل   باإلضافة   )Antidépresseurs tricycliques( الحلقات 

بعض اإلختالالت الجنسية لكثري من العالجات. 

شكل الجرعة: يف دراسة أجريت سنة 1982 عند 70 من  �

كبار السن ) متوسط العمر 79 عاما( تبني أن %13 منهم كانوا 

غري قادرين عىل فتح األنبوب الذي يحتوي عىل الدواء و8% 

منهم يفتحونه بصعوبة كبرية، كام تبني أن 58 يف املائة منهم 

لألقراص  املختلفة  األلوان  بني  التمييز  قادرين عىل  كانوا غري 

ذات نفس الشكل.

الكفاءة العالجية: مام قد يؤدي باملريض إىل ترك العالج  �

إذا مل يشعر بالتحسن أو مل يقتنع بجدواه.

بالعالج  � تتعلق  دراسة  يف   )Bayle( باييل  العالج:  مدة 

مبضادات االكتتاب )Antidépresseurs( قال أن 28 يف املائة 

من املرىض ال ميتثل بعد شهر واحد من العالج، يف حني تصل 

النسبة إىل 51 يف املائة بعد أربعة أشهر.

قد  � اليومية  الجرعات  عدد  تعدد  فمثال  العالج:  تعقيد 

يكون له وقع أكرث سلبية من عدد األقراص، فمن السهل عىل 

املريض أن يتناول 20 قرصا مرة واحدة عىل أن يأخذ 5 أقراص 

موزعة عىل أربع مرات يف اليوم.

3. عوامل اقتصادية واجتامعية: والتي من أبرزها غياب نظام 

تغطية صحية مالئم للمريض اليشء الذي قد يضطره إىل تحمل 

تكلفة العالج أو الدواء املذكور يف الوصفة الطبية لوحده.

يعترب االلتزام العالجي من املفاهيم القدمية جدا، حيث كتب أبو قراط منذ أكرث من ألفي سنة: "عىل األطباء أن يعلموا جيدا 

أن املرىض يكذبون غالبا عندما يرصحون بأخذهم لألدوية املوصوفة". ويستمد االهتامم املتزايد به من عدة عوامل، منها: 

الوعي املتنامي بحقوق املرىض، تراجع النموذج الطبي األبوي، السعي لتحسني نوعية ومستوى الرعاية الصحية، ظهور األمراض 

الفريوسية املعقدة، والتحسينات الدوائية الهائلة خاصة العالجات باملضادات الحيوية. الدكتور محمد بوغرارة

صيدالني بمدينة وجدة 

Bourhraram@yahoo.fr
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4. عوامل متعلقة بنظام الرعاية الصحية: خاصة تلك املتصلة بالطبيب وكذلك 

االستشارات،  وثرية  الخدمة،  نوع  الطبيب،  معتقدات  بإيجاز  أذكر  الصيدالين، 

التي تربط املريض باملعالج ودرجة  العالقة  التوعوي لكل منهام وقيمة  الدور 

إقناع هذا األخري للمريض بجدوى العالج.

III. عواقب عدم االمتثال:

ميكن بلورتها يف ثالثة محاور رئيسية، فردية اجتامعية واقتصادية و سوف أقترص 

هنا  عىل العواقب  عىل املريض نظرا ألهميتها:

1. االنتكاس )Rechute(: حيث تأكد الدراسات عىل حضور هذا األثر يف األمراض 

أو   )Troubles bipolaires( القطب ثنايئ  املزاج اضطراب  املتعلقة باضطراب 

االكتئاب املتكرر )dépression récurrente( حيث أن مدة العالج يف املستشفى 

خالل االنتكاس تكون أقرص عندما يكون املريض مراقبا لدوائه.

االلتزام هو سبب رئييس يف  وفق موريف وكوسرت عدم  الدواء:  2. عدم فعالية 

عدم االستجابة للدواء.

أظهرت دراسة أجريت سنة 1964 يف تنزانيا أن %70 من الذين أخذوا الدواء 

لعالج السل ملدة تقل عن 6 أشهر متاثلوا للشفاء مقابل %96 من الذين اخذوا 

الدواء ملدة ترتاوح بني 9 و 12 شهرا.

جرعة  أن  األطفال،  عند  الروماتيزمية  األمراض  عالج  حول  دراسة  أظهرت  كام 

الدواء التي تكون يف املعتاد بامللجم يف الكلجم يف اليوم )mg/kg/jour( تروم 

الحصول عىل مستويات معينة للدواء يف جسد الطفل. قد يؤدي عدم االلتزام 

بهذا الربوتوكول إىل وصول الدواء إىل مستويات منخفضة بشكل غري فعال، مع 

زيادة احتامل حدوث حاالت الهياج.

سبيل  مميتة عىل  عواقب  له  يكون  قد  االلتزام  فعدم  الحياة:  الخطر عىل   .3

أمراض  عند   )coma acidocétosique( السيتوين  الحامض  غيبوبة  املثال 

الكظرية )insuffisance surrénale aigue( نتيجة  الغدة  السكري، أو قصور 

انسحاب الستريويدات القرشية )sevrage brutal en  corticoïdes(، كام أن 

عدم االلتزام يف الطب النفيس يزيد من خطر االنتحار.

االلتزام  ضعف  أن  جيدا  املعروف  فمن  للعالج:  الفردية  املقاومة  ظهور   .4

باملضادات الحيوية يتسبب يف مقاومة الجراثيم للعالج.

5. قلة التوزان أو تعقد املرض: خاصة األمراض املزمنة كالسكري، الرصع، الربو، 

أو ارتفاع الضغط الدموي.

هذه  كل  عىل   )Andersan et kirk( وكورك  أندرسون  من  كل  ارتكز  وقد 

العوامل للخروج بالتوصيات التالية:

ͳ السعي للحفاظ عىل عالقة رشاكة مع املريض.	

ͳ فهم الظروف  السلوكية واالجتامعية للمريض. 	

ͳ محاولة الحصول عىل الدعم األرسي.	

ͳ تثقيف وتحفيز وتشجيع املريض.	

ͳ ممتد 	 دوايئ،  مستحرض  أو  محدودة،  جانبية  أثار  وذو  بسيط  عالج  وصف 

املفعول خاصة يف األمراض املزمنة.

ͳ ضبط وثرية االستشارات الطبية حسب احتياجات املريض. 	

ͳ تكريس املزيد من الوقت للمريض.	

ͳ ممرضني 	 أطباء،  صيادلة  أرس،  من  الرشكاء  جميع  مع  وثيق  بشكل  العمل 

أخصائيي التغذية  وغريهم.

خاتمة:

 إن مدى التزام املريض بتناول الدواء، وامتثاله لقواعد النظام الغذايئ، ومتابعة 

مواعيد االستشارات الطبية هو انعكاس لجزء من الرعاية الذاتية التي ينخرط 

فيها املريض لضبط مرضه املزمن، مام من شأنه أن يجنبه املضاعفات املستقبلية. 

وعدم االلتزام هو سبب مهم يف تزايد التكاليف الصحية وانتشار املرض، اليشء 

الذي  قد ينتج عنه  نتائج  وخيمة إن عىل مستوى الفرد أو الجامعات.
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