
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول

 مفاهیم پایه در نظام مراقبت هاي حمایتی و تسکینی 
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 تعریف مراقبت هاي حمایتی و تسکینی  .1,1

افدامات هستند با هدف اي از مجموعه )1(هاي تسکینیمیالدي سازمان بهداشت جهانی مراقبت 2002براساس تعریف سال 
 اي هـبیمـاري ارتقاي کیفیت زندگی بیماران و خانواده هاي آنـان ، بـراي برطـرف نمـودن شـکالت و معضـالت ناشـی از

دهاي آنان، با بواسطه پیشگیري یا برطرف نمودن در  (Life-threatening illness) العالج و تهدید کننده زندگیصعب
 روانی و فیزیولوژیک).-رمان درد و سایر مشکالت (روحیتشخیص زودرس ، ارزیابی کامل و د

 توان مراقبت هاي حمایتی و تسکینی را اینگونه تعریف نمود:به بیانی دیگر می

 تسکین درد و دیگر عالئم ناراحت کننده را میسر می کند. •

 زندگی را تصدیق می کند و مرگ را به عنوان فرآیندي طبیعی در نظر می گیرد. •

 تعویق می اندازد نه به آن شتاب می بخشد. نه مرگ را به •

 جنبه هاي روانی و معنوي مراقبت از بیمار را ادغام می کند. •

 سیستم پشتیبانی را براي کمک به زندگی فعاالنه بیماران تا وقت مرگ ارائه می دهد. •

رگش مـدر سـوگ  ور سیستم پشتیبانی براي کمک به خانواده ها در روبرو شدن با مسئله در طول دوران مریضی بیما •
 کند.ارائه می

امل مشـاوره م باشـد، شـبا استفاده از رویکردي تیمی به نیازهاي بیماران و خانواده شان رسیدگی می کند، و اگـر الز •
 درباره مرگ عزیزشان است.

 دهد. کیفیت زندگی را افزایش خواهد داد و ممکن است همچنین دوره بیماري را تحت تأثیر مثبت قرار •

دارند طول عمر  نی که قصددوره بیماري در ارتباط با شیوه هاي درمانی دیگر مانند شیمی درمانی و پرتو درما در اوایل •
 بیمار را زیاد کنند  قابل اجرا است.

 شامل بررسی هاي موردنیاز براي درك و مدیریت بهتر عوارض ناراحت کننده بالینی است. •
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 گستره نظام مراقبت هاي حمایتی و تسکینی  .1,2

 
س از تشخیص ه زمانی پگستره ارائه خدمات نظام مراقبتهاي حمایتی از چند دیدگاه قابل بررسی است، اینکه این خدمات چ
دهـد ارائه مـی این نظام بیماري قابل ارائه هستند؟ خدمات این نظام براي ارائه به چه کسانی تنظیم شده است؟ خدماتی که

بنـدي یمی قابـل تقسـه خدمات به لحاظ میزان تخصصی بودن آنها در چه سـطوحگیرد و اینکاساسا چه ابعادي را در بر می
 هستند؟

 هاي حمایتی و تسکینی  شروع مراقبت 

ور سنتی طارند. به دبیماران مختلف بر اساس سن ، جنس ، مرحله و نوع بیماري نیازهاي مختلفی به حمایت هاي تسکینی 
نی هسـتند. بـه تسـکی -یتیحل انتهایی زندگی هستند نیازمند مراقبت هاي حمـاباور بر این بود که تنها بیمارانی که در مرا

راي وي ئـم بیمـار بـي درمانی در دسترس نبود در مواردي براي برطـرف نمـودن عالعبارتی براي بیمارانی که هیچ گزینه
 رسید تا عالئم فیزیولوژیک بیمار به صورت کامل یا نسبی برطرف گردد.اقداماتی به انجام می

-چنین مراقبت ، نیاز بهتر استران معتقدند هرچند نیاز به خدمات مراقبتی در روزهاي آخر زندگی برجستهظامروزه صاحب ن 
گی  ) زنـد1-1دارهـایی چـون سـرطان وجـود دارد. (نمـوهاي اول تشخیص بیمـاريهایی در بسیاري از مواقع از همان روز

ز اواردي قبـل مـشوند، از همان لحظـات اول تشـخیص و حتـی در می بیمارانی که به بیماري مزمنی چون سرطان گرفتار
ه مرحلـه با توجه بـ گیرد. نظام تسکینی براي هر بیماريتشخیص یا حین تشخیص بیماري تحت تاثیر این بیماري قرار می

 )2(. ندگی را به حداقل ممکن کاهش دهدبیماري و شدت آن سعی دارد تا این اثر منفی بر روي ز

 گستره نظام از نظر خدمات مراقبت هاي حمایتی و تسکینی 

جه قرار دارد. ره مورد توهاي روانی و معنوي موضوع هموااین خدمات فقط به جنبه هاي جسمانی بیمار محدود نبوده و جنبه 
ه زنـدگی، فعـال ادامر به همانگونه که در تعریف مربوط به مراقبت هاي حمایتی و تسکینی به اشاره شد، امیدوار کردن بیما

ک فراینـد بعنـوان یـ نگه داشتن او در عرصه فعالیت اجتماعی و کمک به بیمار با کنار آمدن با موضوعی تحت عنوان مرگ
الش اسـت تـا آنهـا در تـ هاي حمایتی و تسکینی با ارائهطبیعی و اجتناب ناپذیر از اهم موضوعاتی هستند که نظام مراقبت

به تفصیل  4-2-2سمت نمایی از خدمات را معرفی مینماید. در فصل چهارم ق 1-3ش دهد. (شکلکیفیت بقاي بیمار را افزای
 این خدمات مورد بررسی قرارگرفته اند.)

 گستره نظام از نظر افراد مورد هدف براي ارائه خدمات حمایتی و تسکینی

تنها افزایش کیفیت زندگی بیماران نیست، هاي حمایتی و تسکینی بر می آید، هدف این نظام همانگونه که از تعریف مراقبت
پـذیر خانواده بیماران و مراقبان آنها گروه مهمی هستند که بعنوان اعضاي فعال جامعه بالقوه در برابر چنین رخدادي آسـیب
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وري هستند. حمایت و پشتیبانی از نزدیکان و مراقبان بیمار بعنوان افرادي که در سختی و سنگینی بیماري شراکت دارند ضر

شود. این افراد بعنوان اعضاي جامعه با از دست دادن عزیز خود و یا با مشاهده زندگی سخت وي دچـار آمـال و شناخته می
شوند، شناخت نیازهاي چنین افرادي و ارائه خدمات متناسب با آن از وظایف نظام مراقبتهاي حمایتی و هاي فراوان میآسیب

هاي حمایتی و تسکینی بیمار، خانواده بیمار و مراقبـان ور ارائه خدمات در نظام مراقبتشود. بنابراین محتسکینی شناخته می
    گیري براي نحوه برنامه مراقبتی و همچنین ارائه خدمات و ارزیابی آنها نقش بسزایی دارند. او هستند. این افراد در تصمیم

 )1-3(تصویر 

 کینیگستره نظام از نظر سطوح ارائه خدمات حمایتی و تس

آنچه که بدیهی است، اینکه بیماران و خانواده انها  به سطوح مختلفی از خـدمات از لحـاظ تخصصـی بـودن آن نیازمندنـد. 
درصد از نیازمندان به مراقبت هاي حمایتی تنها به مراقبت هاي اولیه و  80مطابق تخمین سازمان جهانی بهداشت قریب به 

بیماران نیازمند دریافت خدمات تخصصی هسـتند. بـه همـین سـبب افـرادي بـا  درصد 20غیر تخصصی نیاز دارند، و تنها 
 )1-2هاي تسکینی مسئول ارائه خدمات هریک از سطوح ارائه مراقبت هستند(نمودارهاي متناسب در نظام مراقبت تخصص
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 یکپارچه نگر به دیدگاه جدید نسبت به مراقبت هاي حمایتی و تسکینی، برخالف دیدگاه سنتی در دیدگاه  .1-1نمودار
هاي حمایتی و تسکینی از بدو تشخیص بیماري آغاز میشوند، بیمار و همراهان وي کامال در روند ارائه درمان درگبر مراقبت

 یفیت زندگی بیمار و همراهان اوست. هستند و هدف نه تنها درمان که افزایش ک

 

 .هدف درمان است •

مراقبت درمـانی و تسـکینی یکجـا  •

 قابل ارائه نیست. 

بیماریها حـاد و بـراي کوتـاه مـدت  •

 هستند.

اش نمی خواهنـد در بیمار و خانواده •

ارتباط با مرگ بیمار خـود صـجبت 

 نمایند. 

 

هدف مـدیریت بیمـاري و  •

ــزایش  ــدگی اف ــت زن کیفی

 است.
 

ــکینی  • ــاي تس ــت ه مراقب
بهمـــراه مراقبـــت هـــاي 

 درمانی شروع میشوند.
 

بیمار و همراهان بیمـار در  •
برنامـــه ریـــزي درمـــانی 

 شرکت دارند.
 

ــیم بــین رشــته • اي یــک ت
ــار  ــدیریت بیم ــئول م مس

 است.

 

 هاي حمایتی و تسکینیدیدگاه سنتی در ارتباط با مراقبت

 هاي حمایتی و تسکینیدر ارتباط با مراقبت (Integrated)یکپارچهدیدگاه 

تشخیص یک 
 بیماري

 صعب العالج 

تشخیص یک 
 بیماري

 صعب العالج

 

مراقبت حمایتی 

 و تسکینی

 مراقبت درمانی

 مرگ

 مرگ

حمایت هاي 

 سوگواري

مراقبتهاي 

روزهاي 

 پایانی زندگی

 مراقبتهاي درمانی 



 

 
 ارائه مراقبت هاي حمایتی و تسکینی در سطوح مختلف نظام مراقبت هاي تسکینی و حمایتی بر اساس نیاز بیماران  1-2-نمودار



 

 
 

  

 
 مراقبان بیمار –خانواده بیمار-بیمار

   (Interdisciplinary Care)ايمراقبت بین رشته

  (Continuum of  Care)مداوم مراقبت 
ف 

ارائه مراقبت با ساختارهاي مختل
 

 ارائه خدمات تخصصی حمایتی و تسکینی

 حمایت و پشتیبانی 

هاي حمایتی و گستره خدمات در نظام مراقبت: 1-3تصویر

 تسکینی 

همانگونه که مستحضرید بیمار، خانواده بیمار و مراقبان بیمار محور ارائه 

ها و خدمات این نظام به صورت خدمات در این نظام هستند. مراقبت

اي و تیمی ارائه میشوند. طی آن ضمن ارائه خدمات تخصصی بین رشته

هاي مختلف نظام ، بیمار، خانواده وي و ذیل ساختارحمایتی و تسکینی 

هاي بیمارو مراقبان او تحت حمایت و پشتیبانی قرار میگیرند. نیاز

اطرافیانش مرتبا سنجیده میشود و بر این اساس برنامه مراقبت و حمایت 

 مورد بازنگري قرار میگیرد. 

 

 

 :تسکینی -ساختار هاي ارائه خدمات مراقبتی

 هاي حمایتی و تسکینیبیمارستانی مراقبتبخش  -

 هاي حمایتی و تسکینیتیم مشاوره مراقبت -

 هاسپیس -

 هاي سطح جامعه مراقبت -

 مراقبت در منزل  -

 کلینیک روزانه  -

 : حمایت و پشتیبانی

 حمایت مختص دوران پس از فوت  -

 حمایت از خانواده و مراقبان  -

 حمایت تیم مشاوره براي خانواده و مراقبان   -

 ات تخصصی حمایتی و تسکینی:خدم

 مراقبت جسمانی  -

 مراقبت روانی  -

 معنوي مراقبت  -

 مراقبت فرهنگی و اجتماعی  -

 مراقبت مختص روزهاي پایانی زندگی  -

 

 مراقبت مداوم:

 هاي جدید بیمارتشخیص نیاز -

-هماهنگی براي تغییر برنامه مراقبتی بیمار بر اساس نیاز -
 هاي جدید 

 هادریافت مراقبتارائه خدمات الزم براي  -

 



 

 

 هاي حمایتی و تسکینی  از دیدگاه حقوق بشرضرورت ارائه مراقبت .1,3

، شـده اسـتالملـی محتـرم شـمرده یکی از حقوق اساسی بشر است که د بسیاري از  قوانین حقوق بشر بـین1 حق سالمت
همانگونه کـه کشـورها گسـترش  از این رو)3(مراقبت هاي حمایتی و تسکینی نیز جزوي از  نظام سالمت  شناخته میشوند

ها وظیفه ایست در برابر انسانیت، خدمات حمایتی و تسکینی و گسـترش آن نیـز وظیفـه خدمات پیشگیري و درمان بیماري
 .است

طب تسکینی حق هر انسان بالغ و  خردسال مبتال بـه بیمـاري "، 2)4( 2002 بیانیه طب تسکینی کیپ تاون در سالطبق  
هـا موافقت گردید که دولت) 5( 20053کره جنوبی در مورد طب تسکینی در مارس سال محدودکننده حیات است. در بیانیه 

د که قوانین وجود دارن 4نگردر مراقبت هاي کل بسیاريهاي باید: دسترسی به طب تسکینی را یک حق بشري بدانند. ارزش
مد نظر قرار دادن بیمار و خانواده اش در کانون مراقبت هاي تسکینی  ها شاملکنند. این ارزشطب تسکینی را پشتیبانی می

 اي حقوق بشر و رفتار اخالقی قرار دارد.نگر بر مبناي اصول پایه. مراقبت هاي کلاست

مسـتلزم  دهـد واعتماد به نفس جامعه و فرد را ارتقا می 6بهداشتی اولیههاي مراقبت )6(،19785آتا در سال -بیانیه آلماطبق 
هاي بهداشتی اولیه، استفاده کامل از منابع محلـی و ملـی اسـت. ریزي، سازماندهی، اجرا و کنترل مراقبتمشارکت در طرح

به عنـوان -بان مراقبت از خودروشی که در آن به بیماران مبتال به بیماري هاي محدودکننده حیات، به عنوان کانون و صاح
تـرین شـیوه محسـوب مـی دهد، مناسبارزش می -هایی براي برآورده کردن نیازهایشانحلافرادي با  تجربه زندگی و راه

 شود.

برنامـه هـاي سـالمت عمـومی و مـدیریت این مراقبت ها باید در اولویت  :)7(معتقد است WHOسازمان بهداشت جهانی 
سـازي ایـن خـدمات و مند، ایجاد طرحی براي پیـادهکشورها باید با یک سیاست مناسب و چارچوب نظام. باشد 7بیماري ها

برداشتن همه گامهایی که با توجه به منابع موجود، براي اجراي این طرح منطقی هستند را تضمین نمایند. به عنوان بخشی 
ي غیرضروري مرتبط با سالمت بردارند و عـدم توفیـق در از این التزام، کشورها باید گامهایی در جهت حفظ مردم از دردها

 الویت دادن به توسعه خدمات طب تسکینی در میان خدمات درمانی، ناقض حقوق بشر خواهد بود.

                                                                 
1- Right to health 
2- 2002 Cape Town palliative care Declaration 
3- The Korea Declaration on hospice and palliative care of March 2005 
4- Holistic  
5- The Declaration of Alma-Ata of 1987 
6- Primary health care 
7- Public health and disease control program  



 

 

  



 

 

 ضرورت ارائه مراقبتهاي حمایتی و تسکینی از دیدگاه جلب رضایت عموم  .1,4

 
هاي کشنده در آرزوي مرگی آرام در محیطی شبیه بیماري درصد از بیماران مبتال به 90بر اساس مطالعات مختلفی بیش از 

درصد بیماران در منزل  20-30به شرایط منزل خود هستند ، این در حالی است که حتی در کشورهاي توسعه یافته نیز تنها 
درصد  نیز کاهش  10این میزان تا  2030شود تا سال و همکاران تخمین زده می Higginsonکنند. طبق مطالعه فوت می

بینی است که بسیاري از چنین بیماران هرچند اطالعات موثقی در این ارتباط از ایران دردسترس نیست، ولی قابل پیشیابد. 

 )8(سپارند.ها جان میشوند و در همین بیمارستانها بستري میبراي دریافت مراقبتهاي خاص در بیمارستان

-با اینکه نظام سالمت در قرن گذشته پیشرفت )9(جلب رضایت مردم یکی از پنج هدف اساسی نظام سالمت در دنیا است.
هاي چشمگیري در زمینه ارائه خدمات درمانی و افزایش بقاي بیماران داشته است. طبق آنچه که ذکر شـد هنـوز نتوانسـته 

ي بیماران مبتال به بیماري صعب العـالج نیسـت کـه در تنها خواسته خواست مراجعین خود را برآورده نماید. مرگ در منزل
هاي مزمن صـعب العـالج کـه هاي دیگر بیماران مبتال به بیماريشود، بسیاري از نیازنظام سالمت مبتنی بر ایام دیده نمی

بـه حمایـت، آرامـش بخشـیدن و  این بیماران شود. نیازمدتها با بیماري غیر قابل درمان خود چالش دارند، نادیده گرفته می
مقاوم کردن آنها براي کنار آمدن با مشکالت همراه با بیماریشان به مراتب بیشتر از نیاز آنها به دریافت درمـان بیماریشـان 

ها و حمایت هایی از لحظه تشخیص بیماري بایـد آغـاز آورده شد شروع چنین آموزش 1-1است و همانگونه که در قسمت 
 )10(شود.

افزایش کیفیت زنـدگی بیمـاران کـه لزومـا بـا  ;هاي حمایتی و تسکینی اساسا با چنین هدفی ایجاد شده استراقبتنظام م
افزایش طول بیماري همراهی ندارد. در کنار این هدف افزایش کیفیت مرگ براي بیماران و حمایت خانواده بیمـار در برابـر 

 چنین موضوعی نیز نادیده گرفته نشده است. 

هاي گوناگون سعی نموده که نیاز طیف وسیع بیماران خـود را پاسـخگو باشـد، تـامین با ایجاد فرایند ها و ساختار این نظام
هاسپیس براي بیمارانی که  که در لحظات پایانی عمر خود نیاز به مراقبت در محیطی آرام  و آسوده دارند، مراقبت در منزل 

هاي سر پایی در قالب مر خود را در محیط خانه خود بسر برند، ایجاد مراقبتبراي بیمارانی که تمایل دارند آخرین لحظات ع
کلینیک هاي روزانه براي بیمارانی که نیاز به بازتوانی اجتماعی براي بازگشت به زندگی عادي را دارند. هرچند نظام مراقبت 

هـدافش ( ماننـد نـرخ مـرگ در منـزل هاي تسکینی نسبت به نظام هاي درمانی ، نظام سالمت نوپا است و در رسیدن به ا
سازي هرچه بیشتر، اي نه چندان دور با گسترش و فرهنگبیماران) هنوز به موفقیت کامل نرسیده است امید میرود در آینده

 بتواند میزان رضایتمندي این بیماران از نظام سالمت را تامین نماید. 
  



 

 

 هاي سالمتکاهش هزینهضرورت ارائه مراقبتهاي حمایتی و تسکینی از دیدگاه  .1,5

هـاي حمـایتی و اي دارند که نظـام مراقبـتهاي عدیدههاي صعب العالج نیازهمانگونه که پیشتر آورده شد، بیماران مبتال به بیمار
هاي مختلف سعی در برآورده نمودن آنها دارد. اما وجود چنین نظامی تنها براي رعایـت حقـوق بشـر و یـا جلـب تسکینی به روش

 هاي حمایتی و تسکینی براي نظام سالمت نیز اهمیت قابل توجهی دارند.یماران نیست که اهمیت دارد این مراقبترضایت ب
هاي اولیه خود به مراکز ها  وجود نداشته باشد. این بیماران براي رفع نیازدر صورتی که یک نظام مدون براي تامین این نیاز 

بینـی نشـده اسـت، نـاگزیر ایـن توجه به اینکه مراجعه آنها به نظام سالمت پـیشمختلف نظام سالمت مراجعه میکنند و با 
هاي ویژه ایـن بیمارسـتان هـا بیماران به مراکز تخصصی و فوق تخصصی مراجعه میکنند و در اورژانس و یا بخش مراقبت

بـه ایـن بیمـاران تحمیـل  ها و آزمایشات هزینه برداريشوند. تستها و روزها بستري میبراي برطرف شدن عالئم ساعت

درصـد ایـن  80این در حالی است کـه در واقـع )12و11(.میشود و در مواردي اقدامات غیرضروري درمانی صورت میپذیرد
 اي دارند که هیچ نیازي به بستري در بیمارستان تخصصی ندارد. بیماران نیاز به خدمات اولیه

هاي تسکینی میتواند هاي مراقبتبیمارستان مختلف برقراري بخش 18در  )13(و همکاران  Marrissonبر اساس مطالعه 
 ها را در این موضوع یاري دهد با این توضیح که:بیمارستان

 279هاي تسکینی بستري میشود حدود با برقراري این بخش به ازاي هر بیماري که در یک بیمارستان در بخش مراقبت -
 شود. هاي بیمارستان کاسته مین بخش از هزینهدالر به ازاي هر روز از بستري در ای 374تا 

هاي بیمارستان کاسته هاي مربوط به انجام آزمایشدالر از هزینه 427هاي تسکینی به ازاي هر بستري در بخش مراقبت -
 شود. می

 کاسته میشود.   ICU(Intensive Care Unit)هاي دالر  به ازاي هر بستري از هزینه 6613 -

در دسترس است که با در نظر گرفتن تعداد تخت بیمارستانی، میـانگین   onlineهایی به صورت افزاريدر حال حاضر نرم 
هـاي هاي بستري بیماران در بیمارستان و چند متغیر دیگر میزان سود حاصل از بسـتري هـر بیمـار در بخـش مراقبـتروز

 http://www.capc.org/impact_calculator_basicتسکینی را تخمین میزند. 

ناشـی از بسـتري بیمـاران را در نظـر گرفتـه و بـا  (Direct)هاي مستقیم نکته قابل ذکر اینکه موارد ذکر شده تنها هزینه
 شود. می درصد به مبالغ باال باید افزوده 40هاي غیر مستقیم حدود احتساب هزینه

تشخیصی غیر ضروري و با شناخت  -رمانیهاي تسکینی با کاهش اقدامات دمراقبت بنابراین به جرات میتوان گفت بخش

هاي سالمت در کنار افزایش رضایتمندي هاي صعب العالج منجر به کاهش هزینههاي بیماران مبتال به بیماريبهتر نیاز

 گردد.هاي ارائه شده میبیماران از مراقبت
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