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پیشگفتار
 384میلیون نفر از مردم دنیا به COPD
مبتال هستند.

1

سومین عامل مهم مرگ و میر در کنار بیماری قلبی و سکته 1.ما ،به عنوان
حامی جهانی بیماران ،بر این باوریم که تقویت آگاهی و درک بیماران،
پرستاران ،متخصصان پزشکی ،سیاستگذاران و عموم مردم درباره تاثیر
 COPDو فرصتهای بهسازی کیفیت مراقبت از بیماران ،ضروری است .از
نظر ما ،بیماران باید بتوانند آزادانه با  COPDزندگی کنند ،از نشانهها و تشدید
شدن این بیماری راحت باشند ،کمتر مجبور به مراجعه به بیمارستان شوند و
عمر خود را تا حد ممکن افزایش دهند.

تونیا ویندرز ()Tonya A. Winders
رئیس و مدیرعامل
شبکه آلرژی و آسم
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رئیس
پلتفرم جهانی آلرژی و بیماران
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مقدمه
 COPDطبق برآوردها 384 ،میلیون تن از مردم
1
دنیا را مبتال کرده است.
بیماری مزمن انسداد ریه ( )COPDمجموعهای از مشکالت پیشرونده ریوی است که عمدتًا با نشانههای تنفسی
(سرفه مزمن ،تنگینفس و تولید خلط) و اختالل در عملکرد ریه ،به دلیل محدود شدن جریان هوا و/یا تورم شدید
خودنمایی میکند .شدت نشانهها ،اختالل عملکرد ریه و تجربه وخامت (عود بیماری) در بین بیماران متفاوت
است2.
میزان شیوع  COPDدر جهان رو به افزایش است .در سال  2015حدودا  3.2میلیون تن از مردم بر اثر ابتال به
 COPDجان باختند که این آمار در مقایسه با  ،1990افزایش  11.6درصدی را نشان میدهد COPD 3.همچنین
بار سنگینی بر دوش اقتصاد جهانی تحمیل کرده است و ساالنه در سراسر دنیا هزینهای معادل  100میلیارد دالر
برای کشورها به همراه دارد2,4,5.
اسناد و دستورالعملهای راهبرد جهانی ،شامل اسناد مربوط به ابتکار جهانی برای بیماری مزمن انسداد ریه
( )GOLDو انجمن بیماریهای صدری آمریکا ( ،)ATSبهترین راهکارهای مراقبت از افراد مبتال به  COPDرا بر
اساس تازهترین یافتهها ارائه کردهاند .در این زمینه دستورالعملهای ملی نیز وجود دارند که از نظر شدت
بیماری ،فنوتیپ بیمار و معیارهای درمان 6متغیر هستند و در حوزه چگونگی مدیریت افراد مبتال به  COPDدر
سطح جهانی و ملی ،در آنها ناهمخوانیهایی دیده میشود .در ضمن ،حدود  90درصد موارد  COPDدر دنیا
تشخیص داده نمیشود 7و کیفیت رعایت رهنمودهای درمان ممکن است نامناسب

باشد8،9.

نمایندگان سه سازمان ملی حمایت از بیماران به همراه هفت تن از متخصصان بالینی به بررسی ارزش تدوین
منشور بیمار به عنوان نقطه آغازین بالقوه در روند اصالح کیفیت مراقبت از افراد مبتال به  COPDپرداختند .این
منشور سپس از حمایت و کمک مالی  AstraZenecaبرخوردار شد و قرار است معیارهایی را درباره آنچه افراد
مبتال به  COPDباید از فرآیند مراقبت خود انتظار داشته باشند ،تعیین کند .این انتظارات با برداشت جاری از
بهترین شیوههای مربوط به خدمات کنونی  COPDسازگار است و اجماعی درباره استانداردهای جهانی مراقبت
 COPDو زمینهسازی برای درمان بهنگام و شواهد-محور با هدف حفظ سالمت ،کاهش نشانهها و پیشگیری از
تشدید بیماری ارائه میکند .هدف از این منشور ،بسیج کردن دولتها ،ارائهدهندگان خدمات درمانی،
سیاستگذاران ،فعاالن صنعت سالمت ریه و بیماران/پرستاران در زمینه رسیدگی به نیازهای برآوردهنشده و
مشکالت  ،COPDو در نهایت همکاری برای اصالحات هدفمند در حوزه مراقبت ،در زمان حال و آینده ،است.

شش اصل مراقبت مطلوب از افراد دچار COPD
این منشور شش اصل مراقبت مطلوب را مشخص میکند که بیماران ،صرفنظر از محل سکونت خود ،باید انتظار
داشته باشند .مفاهیم اصولی را کارگروهی متشکل از  20تن از متخصصان بالینی و نمایندگان گروه حمایت از
بیماران تدوین کردهاند .کمیته کارشناسی که مسئولیت نگارش منشور بیمار  COPDرا بر عهده داشته ،این
مفاهیم را ویرایش کرده است.
شناسه Veeva: Z4-29638
تاریخ آمادهسازی :اکتبر 2020

اصل شماره 1

من شایسته دسترسی
بهنگام به خدمات تشخیص
و ارزیابی  COPDهستم

•

نشانههای مراحل اولیه  COPDممکن است خفیف باشد؛ یعنی شاید بیمار نتواند آن را شخصًا تشخیص دهد.
در اغلب موارد ،بیمار این نشانهها را نتیجه سالخوردگی یا سیگار کشیدن فرض میکند10

•

در نتیجه COPD ،در اغلب موارد دیرهنگام و در مرحله پیشرفته آن تشخیص داده میشود .این یکی از دالیل
افزایش آمار تشدید بیماری ،بروز بیماریهای دیگر و افزایش هزینه است

11

•

تشخیص داده نشدن  COPDبار سنگینی به بیماران و نظام سالمت تحمیل میکند .البته ،متخصصان پزشکی
این افراد را مبتال به بیماری تشخیص نمیدهند و بنابراین خدمات و درمان مناسب به آنها ارائه نمیشود .تقریبًا
 90درصد از موارد  COPDدر دنیا بدون تشخیص میماند 7و این افراد با همان کیفیت بیماران
میگیرند12

•

تشخیصدادهشده از خدمات درمانی برای رفع نشانههای خود بهره
در حال حاضر ،درمانی وجود ندارد که بتواند سرعت تغییر را پس از شروع افت عملکرد ریه تغییر
پایش نشانهها ،پیشگیری از تشدید و جلوگیری از مرگ زودهنگام برای افراد مبتال به  COPDضروری است

•

تشخیص دقیق  COPDفقط با دمسنجی ،آزمایش فیزیکی برای ارزیابی بازگشتپذیری محدودیت جریان هوا،

دهد13.

امکانپذیر است که اجرا و تفسیر نتیجه آزمایش باید بر عهده افراد دارای مهارت قرار بگیرد 2.البته صرفًا این
ارزیابی برای تصمیمگیری درمانی پیشنهاد نمیشود و 2ابزارهای تشخیصی دیگری نیز باید به کار گرفته شود
•

بیماران و متخصصان پزشکی باید از ابزارهای الزم برای تشخیص نشانههای اولیه  COPDو دسترسی به
منابع مناسب برخوردار باشند که از جمله اینها میتوان به پرونده پزشکی و آزمایشهای تشخیصی اشاره کرد
که از ابزارهای تشخیص آگاهانه و دقیق محسوب میشوند
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اصل شماره 2

من حق دارم بدانم که ابتال
به  COPDچه تاثیری بر
من دارد و این بیماری
چگونه پیشرفت میکند

•

 COPDبیماری ناهمگنی است که در مرحله تشخیص اولیه ممکن است بر اساس شدت نشانهها و تاریخچه
تشدید دستهبندی

•

شود2

البته ،نشانههای این بیماری پیشرونده ممکن است بهتدریج تغییر کند یا بدتر شود و حال بیمار را وخیم کند.
 COPDبا مشکالت دیگری نیز همراه است که این مشکالت در تشدید بیماری ،کاهش کیفیت زندگی و افت
نتایج بالینی نقش دارند 14,15.این عوامل بر کیفیت مدیریت بیماری (از نظر فارماکولوژیکی و
غیرفارماکولوژیکی) تاثیرگذار است

•

با افزایش تقاضا برای خدمات  ،COPDمشارکت فعال بیماران در روند مراقبت و رسیدگی فوری به نشانهها
برای پیشگیری از پیشرفت بیماری ضرورت یافته است

•

مداخالت خود-مدیریتی در افراد مبتال به  COPDبا بهبود کیفیت زندگی از نظر سالمت ،کاهش موارد بستری در
بیمارستان و بهبود نشانهها ارتباط

•

دارد16

بیماران باید از آموزش فردی درباره  COPDو چگونگی تاثیرگذاری این بیماری بر مشکالت دیگر برخوردار
شوند تا بتوانند در روند مراقبت خود فعاالنه مشارکت کنند .این آموزش برای اجرای تغییرات بلندمدت و اعالم
تغییرات نشانهها به متخصصان پزشکی با هدف جلوگیری از پیشرفت بیشتر بیماری نیز ضروری است.
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اصل شماره 3

حق دسترسی به بهترین درمان
فردی شواهد-محور با هدف
بهرهمندی از زندگی مطلوب و
طوالنی برای من محفوظ است

•

اهداف درمان  COPDمبتنی بر کاهش نشانهها و کاهش احتمال تشدید در آینده ،پیشگیری از افت عملکرد
ریه و مرگ زودرس است 2.بسیاری از روشهای درمانی برای دستیابی به این اهداف ،از جمله نشانههای
شدهاند17,18,19

•

کاهش آمار مرگ ،سودمند ظاهر
کمبودهای بسیاری در روند مدیریت غیرفارماکولوژیکی (مثال ً توانبخشی ریه ،شامل ورزش و آموزش ،و ترک
سیگار) و فارماکولوژیکی  COPDوجود دارد .برای بیش از دو-سوم افراد ،درمان نگهدارنده تجویز

نمیشود20

و افراد گیرنده درمان ،تا سه چهارم افرادی که حداقل دو نوبت با تشدید بیماری روبرو میشوند ،چنان که باید
از درمانهای پیشنهادی  GOLDبرخوردار
•

نمیشوند21

 COPDبیماری ناهمگنی است و شدت نشانهها ،سابقه تشدید ،مشکالت همزمان ،تاثیر بر کیفیت زندگی و
نشانگرهای زیستی بین بیماران فرق میکند و مدیریت  COPDباید با وضعیت هریک از بیماران متناسب باشد

•

 COPDباید برنامه مدیریت شواهد-محور و فردی را در مرحله تشخیص اولیه و مرحله پیگیری درخواست کنند
تا امکان پیشگیری کنشگرا و بهنگام از پیشرفت بیماری ،به جای مقابله با وضعیت جسمی وخیم ،فراهم شود.
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اصل شماره 4

من حق دارم که ،در صورت
«تشدید»* بیماری ،خواستار بازبینی
فوری برنامه مدیریت فعلی شوم تا از
تشدید و پیشرفت بیشتر بیماری
جلوگیری کنم
*با نام دیگر تشدید ناگهانی

•

تشدید بیماری تاثیر زیانباری بر بیماران و جامعه دارد .هزینه بستری شدن ناشی از تشدید بیماری حدود دو-
میدهد22.

سوم از هزینههای درمانی مرتبط با  COPDرا شکل

یک نوبت تشدید جدی (بیمارستان) ،احتمال مرگ بیمار را افزایش
•

میدهد23

بیش از  70درصد بیماران دچار  COPDظرف سه سال پس از تشخیص دچار تشدید بیماری
و سابقه تشدید بهترین ابزار پیشبینی ریسک آینده

•

تشدید مستمر متوسط (با درمان عمومی) یا
میشوند24,25,26

است27

تشدید با افزایش احتمال عوارض قلبی-عروقی ،مانند انفارکتوس میوکاردیال ( )MIو سکته ارتباط دارد.
احتمال بروز  MIدر بازه  5روز از شروع تشدید دو برابر میشود و بهتدریج به خط مبنا بازمیگردد .احتمال
بروز سکته aظرف ده روز به میزان  40درصد افزایش

مییابد28

•

تشدید ظاهرًا تاثیر مهمی بر سالمت روانی و عاطفی دارد و متخصصان بالینی ممکن است این تاثیر را
دستکم بگیرند29

•

با وجود این ،تشدید  COPDبا فوریت مورد رسیدگی قرار نمیگیرد .الگوی جهانی فعلی درمان از نوع تقویت
بر پایه شکست است که در آن تقویت روند درمان پس از شروع روند وخامت نشانهها ،مانند تشدید ،مد نظر
قرار میگیرد 2.البته ،فقط  25درصد از بیماران ،پس از بروز نشانههای تشدید تحت درمان نگهدارنده ،همان
درمان ارائهشده برای پیشگیری یا کاهش
گزارشنشده باقی مانده است31

•

نشانهها30،

قرار گرفتهاند و بیش از نیمی از موارد تشدید

سیاستگذاران ملی و متخصصان پزشکی باید هزینههای چشمگیر مرتبط با  COPDرا درک کنند و مطمئن
شوند که تشدید زمینهساز بازبینی روند مدیریت و رسیدگی به الگوی جهانی فعلی درمان (تشدید شکست-
محور) ،گذار به درمان شواهد-محور برای حفظ وضعیت سالمت ،به حداقل رساندن نشانهها و پیشگیری از
موارد تشدید است

a

بدون اهمیت آماری

شناسه Veeva: Z4-29638
تاریخ آمادهسازی :اکتبر 2020

اصل شماره 5

حق دسترسی به مراقبت تخصصی
مناسب و ضروری (در بیمارستان یا
جامعه) برای مدیریت ،COPD
صرفنظر از محل زندگی ،برای من
محفوظ است

•

مراقبت تخصصی به مراقبت دریافتی از متخصصان پزشکی که از مهارت و دانش تخصصی برای ارائه مراقبت
متناسب با  COPDبرخوردارند ،اطالق میشود

•

سطح بهکارگیری متخصصان و دسترسیپذیری بررسی تنفسی تخصصی با کاهش احتمال مرگ و کیفیت
خدمات  COPDارتباط

دارد32,33.

احتمال مرگ در حالت بستری برای افرادی که ظرف  24ساعت از بستری

شدن در بیمارستان ،به دلیل عود شدید بیماری ،مراقبت تخصصی دریافت میکنند ،در مقایسه با آنهایی که
مراقبت تخصصی دریافت نمیکنند 14 ،درصد کمتر
•

است33

همچنین ،موانعی در مسیر دسترسی به خدمات تخصصی و سرپایی  COPDو توانبخشی ریوی وجود دارد.
این موانع را عمدتًا به کمبود منابع ،بهویژه در مناطق غیرشهری ،نسبت

•

میدهند34

البته ،با فناوریهای دیجیتال ،از جمله مشاوره راه دور COPD ،باید به معیاری برای میزان کارآیی این
فناوریها در زمینه بهبود خدمات جاری و فراهم کردن امکان ارائه مراقبت تخصصی ،صرفنظر از محل
زندگی فرد ،تبدیل شود
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اصل شماره 6

من حق دارم که آزادانه و با
کیفیت زندگی هرچه بهتر،
بدون احساس ننگ یا گناه ،با
 COPDزندگی کنم

•

در سراسر دنیا ،مصرف تنباکو مهمترین عامل ابتال به  COPDاست 2و به همین دلیل ،این بیماری بهنوعی
ننگآمیز محسوب میشود

•

در نتیجه این بدنامی ،بسیاری از بیماران احساس تقصیر ،گناه و شرم

میکنند35.

افراد مبتال به COPD

همچنین در مواردی به سرزنش شدن از سوی متخصصان پزشکی اشاره کردهاند که این مساله ممکن است
تمایل به دریافت درمان را کاهش دهد36

•

هرچند ،بهتدریج آشکار شده است که مصرف تنباکو یگانه دلیل ابتال به  COPDنیست .عوامل دیگری را
میتوان با این بیماری مرتبط دانست که از آنها میتوان به آلودگی هوا در محیط سرپوشیده (خانه) و آزاد،
استعداد ژنتیکی ،تحوالت غیرعادی ریه و تسریع روند پیری اشاره

•

کرد2

متخصصان پزشکی ،بیماران و عموم مردم باید با عوامل متعدد تاثیرگذار بر ابتال به  COPDآشنا شوند تا
بتوانند بدنامی مربوط به این بیماری را کاهش دهند و موانع دسترسی مردم به خدمات درمانی را رفع کنند
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