
 

 

 

 

 

 چهارمفصل 

 هاي حمایتی و تسکینی ساختار و فرایندهاي نظام مراقبت 
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 هاي حمایتی و تسکینی ساختار ارائه مراقبت

نظر سطح  مت و چه ازاز نظر نوع خد هاي تسکینی خدمات متنوعی را چههمانطور که در فصل اول آورده شد، نظام مراقبت
قسـمتی از ایـن  ظیفه ارائـههایی را نیاز دارد که هریک وپیچیدگی آن ارائه میدهد. ارائه چنین خدمات وسیعی لزوما ساختار

مـایتی و حهـاي راقبـتمهاي ارائه دهنده خدمات در نظـام خدمات را بر عهده گیرد. در ابتداي این فصل به بررسی ساختار
 پردازیم. ی میتسکین

   1هاي تسکینی در بیمارستانبخش مراقبت

ر بیمارستان است. هاي تسکینی ددر حیطه وظایف بخش مراقبت(complex)هاي پیچیده ارائه خدمات به بیماران با نیاز
شـورت مظر یا تحت نتواند در یک بیمارستان عمومی، تخصصی و یا فوق تخصصی دایر باشد ولی الزاماً زیر این بخش می

-جاد مـیها ایارستانها در قالب بیمپردازد. این بخشتسکینی به ارائه خدمات می -هاي حمایتییک تیم تخصصی مراقبت

نیستند را   (Hospices)هاشوند تا قسمی از عالئم و مشکالت بیمار که قابل مدیریت در منزل یا در مواردي  هاسپیس

ت جراحـی و برخـی ، ارائه خـدما (Stabilization)ار و پایدار ساختن ويبرطرف نمایند. برطرف نمودن عالئم حاد بیم
ادامـه  یمار بـراياقدامات تسکینی و... همگی در حیطه وظایف این بخش است. با برطرف شدن چنین عالئم و مشکالتی ب

رسانند نجام میها به اخشن بها و خدماتی که ایتوان مهمترین فرایندشود. میها ارجاع داده میمراقبت به منزل یا هاسپیس
 را به شکل زیر بیان نمود:  

 ارائه خدمات بستري؛  -
هاسـپیس  ر منـزل و یـادتر (که تـیم مراقبـت هاي پیچیدهتسکینی براي بیمارانی با نیاز -ارائه خدمات مراقبت حمایتی -

 امکانات مدیریت آن را ندارند.)؛
 اي براي بیماران؛ هاي بین رشتهارائه مراقبت -

 ؛ Stabilizationارائه خدمات اورژانس براي بیماران داراي عالئم حاد و نیازمند به -

 اعته؛ س 24ها و تیم مراقبت در منزل به صورت هاي دیگر بیمارستان، به هاسپیسارائه مشاوره به بخش -
 هاي آموزشی تخصصی براي پزشکان و پرستاران به صورت تئوري و عملی؛ ارائه دوره -
 پرستاري به صورت تئوري و عملی.  -اي آموزشی براي دانشجویان پزشکیهارائه دوره -

                                                                 
1- Hospital Palliative Care Unit (HPCU) 
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هـاي اهکـارره به بررسی اي از اقدامات میتواند کمک کننده باشد که در ادامسازي خدمات مذکور مجموعهدر راستاي بهینه

 شود. افزایش کیفیت خدمات پرداخته می

 هـا بسـتري بسـتري دارنـد در ایـن بخـشاطمینان از اینکـه تنهـا بیمـارانی کـه نیـاز واقعـی بـه 
 شوند:می

ند، اختصاص یابد نیازي دار هاي محدود بخش به بیمارانی که واقعا چنینبعبارتی فرایندهایی باید در نظر گرفته شود تا تخت
 در این راستا چند فرایند مهم باید مدنظر باشد:

 هاي بستري تنظیم مقررات براي اندیکاسیون •
ه کدام ي مینماید کگیرهاي بیمارستان یا بخش است، به عبارتی بیمارستان یا بخش تصمیمسیاستگذارياین مهم در سطح 

 هاي بستري دارندبیماران لزوما نیاز به مراقبت
 ایجاد ساختار و مکانیسم ارجاع براي بستري  •

سـطح  ته به تشـخیصصصی، وابسگردند تا بستري بیماران در سطح تخها در سطح ملی ایجاد میها و مکانیسماین ساختار
 انویه است.ثتر از آن باشد. به عبارتی بستري شدن بیمار در سطح ثالثیه وابسته به معرفی وي از سطح پایین

 

هایی مطـابق خواسـت بیمـار و نـه فقـط بـر اسـاس ها در چنین واحداطمینان از اینکه ارائه مراقبت
 رسد: میهاي پزشکی به انجام تشیخص
ت و وجه بـه خواسـهاي پزشکی است. در این بخش تها اساس ارائه خدمات درمانی، تشخیصول در بیمارستانبه طور معم

 گردد:هاي زیر تبیین مییابد. بنابراین فراینداي مینیاز بیمار اهمیت ویژه
 هاي وي هایی براي ارزیابی نیاز و درخواستایجاد فرایند •
 مانیتورینگ رضایت بیمار از ارائه خدمات  •

 رسد: ها با کیفیت مناسب و سرعت کافی به انجام میاطمینان از اینکه ارائه مراقبت

اي براي اینکه مشکالت این بیماران به سرعت تشخیص داده شود و با کیفیت مناسب برطرف گردد تا اینکه این ایجاد زمینه
باز گردد. این موضوع در ارتباط با بیمارانی که در دوران پایانی زندگی خود هستند اهمیت بیماران به محل مورد ترجیح خود 

 ١LCPباشـند. چـارچوب  ي خـود را داشـتهاي از این جهت دارد که این بیماران شانس فوت در محـل مـورد عالقـهویژه
 چارچوب مناسبی براي اطمینان از این موضوع است: 

                                                                 
1 - Liverpool Care Pathway for the Dying 
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 براي تشخیص افرادي که در مراحل نهایی زندگی خود هستند؛هایی در نظر گرفتن مکانسیم •
 تنظیم مقررات ویژه روزهاي پایان زندگی مانند دستورالعمل رضایت براي عدم احیا بیمار؛ •

  هایی براي ارزیابی و رسیدگی سریع به مشکالت این بیماران.در نظر گرفتن مکانیسم •

 یابند:یها به محل قبلی دریافت خدمات انتقال مراقبتاطمینان از اینکه بیماران پس از پایان دریافت م

هاي راقبتمرائه خدمات اتر هاي دیگر بیمارستان و یا از سطوح پایینشوند یا از بخشبیمارانی که در این بخش بستري می
ي قبلـی هـامراقبـت اند. در هر صورت باید راهکارهایی براي بازگشت بیمـاران بـه رونـدتسکینی به این بخش ارجاع شده

هـاي ت مراقبـتاضاي دریافـهاي پایانی زندگی خود هستند و تقاندیشیده شود. این موضوع در ارتباط با بیمارانی که در روز
راینـد تـوان فن راستا میید. در ایپایان زندگی را دارند مصداق ندارد و بیمارستان باید این خواسته این بیماران را برآورده نما

 نمود:هاي ذیل را تعریف 
 تعیین مقرراتی براي ترخیص بیماران به محض بهبودي مشکل آنها؛  •
رجاع هاي درمانی و یا تسکینی براي اها و سطوح ارائه خدمات مراقبتها، ساختارهماهنگی با سایر بخش •

 مراقبت هاي الزم پس از ترخیص؛  بیمار در راستاي دریافت
 ارند.دهایی را زندگی به بیمارانی که درخواست چنین مراقبتهاي پایانی هاي مربوط به روزارائه مراقبت •

 تسکینی -هاي حمایتیتامین فضاي فیزیکی و روانی مناسب براي بخش مراقبت

ه چندان دور اي نر آیندهآگهی پایینی دارند و دشوند، پیشهاي تسکینی بستري میبسیاري از بیمارانی که در بخش مراقبت
وت نماید، غیر فدوست دارد  ها براي اینکه بیمار در منزل خود یا در همان مکانی کهغم تمامی تالشروند. علی راز دنیا می

تی را بـراي یتواند مشـکالمسپارند. این موضوع بالقوه ها جان میقابل انکار است که بسیاري از این بیماران در همین بخش
ها سنل این بخشیر شود، پرهمانند مکانی براي مرگ میتواند تعبپرسنل ، بیماران و همراهان آنها ایجاد نماید. چنین بخشی 

 تحت فشار روانی شدیدي قرار میگیرند. بنابراین به نظر میرسد توجه به مواردي ضروري باشد:
هـاي اي که بخش حتی شـادتر و جـذاب تـر از سـایر بخـشتامین یک فضاي فیزیکی مناسب به گونه •

 بیمارستان باشد؛
مار و روانی محتمل براي پرسنل، مراقبان بی-فتن برنامه براي مقابله با مشکالت روحیحمایت و در نظر گر •

 خانواده وي. 
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 1تیم مشاوره مراقبت تسکینی در بیمارستان

تیم مشاوره مراقبت تسکینی در پاسخ به نیاز به وجود متخصص طب تسکینی شکل می گیرد. این ساختار زمانی کـه منـابع 
در دسترس نباشد یا در شـرایطی کـه نیازهـا محـدود "بخش مراقبت تسکینی در بیمارستان"و اداره  کافی براي راه اندازي

شود. بنابراین در بیمارستان هاي محلی که بخش انکولوژي ندارند، راه اندازي این ساختار باشند، بهترین ساختار محسوب می

دارد  (HPCU)تیم مشاوره با بخش مراقبت تسکینیهاي مراقبت تسکینی مفید است. تفاوتی که در مرحله شروع فعالیت
این است که در اینجا صرفا مشاوره به بخش هاي دیگر بیمارستان در شرایط الزم براي ارائه خدمات تسکینی و کنترل درد 

درگیـر نداشته و خودش به صورت عملی  2اما تیم هیچ گونه مسئولیتی در رابطه با ارائه خدمات .شودو سایر عالئم، داده می
 آن نخواهد شد.

 مود:  نرسانند را به شکل زیر بیان ها به انجام میها و خدماتی که این بخشتوان مهمترین فرایندمی

 ؛)Primary Care( اولیه خدمات ارائه مسئول تیم به مشاوره ارائه •

 بیمار؛ سازي توانمند و کمک هستند، برخوردار اولیه خدمات یا بستري از که بیمارانی پیگیري •

 ؛)درمانگاه از بیمار براي وقت گرفتن( خدمات: دریافت به بیمار هدایت •
آیـا  کـه یـنا بـراي بیمار همراهان و مراقبان به کمک( اولیه: خدمات تیم با  اورژانس اقدامات براي هماهنگی •

 ؛)ضروري است یا نه واقعا اورژانس به انتقال بیمار
ان از بیمارست در این صورت باید تدابیر الزم جهت انتقال سطح جامعه:هاي تسکینی در ارائه مشاوره به مراقبت •

 به خانه (مشاوره به مراقبت در منزل) و برعکس دیده شود.

جـا کـه از آنباشند.الزم به ذکـر اسـت پرستار آموزش دیده در طب تسکینی میو پرسنل این تیم شامل پزشک متخصص 
 ندارد. 3نیاز به حضور درمانگر وظیفه این تیم صرفاً ارائه مشاوره است،

 (Hospice)هاسپیس 

هایی هستند براي ارائه خدمات معنوي، روانی، اجتماعی و جسمانی با کیفیت بـاال بـراي بیمـارانی کـه در ها مکانهاسپیس
-ویژگی هاسپیسترین ها از خانواده این بیماران و مراقبان آنها. اصلیمراحل انتهایی زندگی خود هستند و نیز همین مراقبت

                                                                 
1- Hospital Palliative Care Team (HPCT) 
2- Providing care 
3- Therapist 
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هاي بیماران، خانواده و مراقبان آنها است. امروزه هاسپیس ها ارائـه است. هدف آنها پوشش تمامی نیاز آنها 1نگرها دید کل

 دهند:خدمات زیر را نیز پوشش می
 ارائه خدمات بستري بیماران در محیطی شبیه به خانه  •

ی به نحوي که در زمان مقتضـبرنامه مراقبت هاي حمایتی و تسکینی بیماران:  (Coordination)هماهنگی •
الزم بـراي  ه همـاهنگیهـاي جامعـبیمار به بیمارستان منتقل شود و یا اینکه در موارد درخواست بیمار با تیم مراقبت

 بازگشت بیمار به منزل خود به انجام رسد. 
 اي ی و اجتماعی در سطح تخصصی وچند رشتههاي جسمانی، معنوي، روانارائه خدمات مراقبت •
 و تربیت نیروي انسانی متخصص در زمینه مراقبت هاي حمایتی و تسکینی  ارائه آموزش •

 (توضیح در ادامه آورده شده است.) ارائه خدمات مراقبت در منزل  •
 هاي پس از فوت بیمار براي خانواده و مراقبان وي)( مراقبت مراقبت هاي سوگواري •
 

ز اهمیـت دارنـد در هاسپیس ها نی (HPCU)هاي تسکینی موضوع مطرح شده در ارتباط با بخش بیمارستانی مراقبتپنج 
 بعالوه اینکه در هاسپیس ها باید چند موضوع دیگر نیز در نظر گرفته شود:

 
 تعیین مقررات براي پذیرش و ترخیص بیماران 

 هاي پایانی زندگیکه در روز ارائه خدمات قرار خواهند گرفت؟ بیمارانیتعیین اینکه کدام بیماران دقیقا در هاسپیس ها مورد 
ه زمانی در ایـن اران تا چخود هستند؟ یا بیمارانی که نیاز به مراقبت مکرر تحت نظر متخصص دارند؟  تعیین اینکه این بیم

 اسـپیس هـايصـوص در هشوند؟ تا زمان پایان زندگی؟ به محض بهبودي عالئم؟ این موضوع بـه خهاسپیس میزبانی می
 ردد.اید تعیین گهاي بستري در هاسپیس و ترخیص از آن باي دارد. بعبارتی تعیین اندیکاسیونرایگان اهمیت ویژه

 
 هماهنگی ادامه درمان هاي بیمار

درمان بسیاري از بیمارانی که در هاسپیس ها بستري میشوند. ممکن است نیاز به درمان هاي رادیوتراپی، انکولوژي یا حتی 
هاي جراحی داشته باشند، ویا نیازمند اقدامات تشخیصی مانند سی تی اسکن ، بنابراین یا خود هاسپیس باید قادر به تـامین 

ها و مراکز پاراکلینیک مشـکالت اینچنینـی را حـل هایی باشد. یا اینکه به نحوي با هماهنگی با بیمارستانچنین زیرساخت
 نماید. 

                                                                 
1- Holistic 
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 تامین منابع مالی 
یـن مربـوط بـه ا هاي رایگان تامین منـابع مـالیها در زمینه هاسپیس ها علی الخصوص هاسپیساز مهمترین چالش یکی

لی ن منـابع مـاها و کمک هاي مردمی یکی از راههاي متـداول در دنیـا بـراي تـامیهاسپیس هاست. جلب مشارکت خیریه
ماران بستري مراجعه بی بی سهم نیستند. بدلیل کاهش بارهاسپیس هاست. بیمه ها هم در تامین منابع مالی چنین مکانهایی 

 یستند.ها نسپیسدر هاسپیس ها به مراکز تخصصی بیمارستانی، بیمه ها نیز بی میل براي همکاري در تامین مالی ها

  (Community Care)مراقبت هاي جامعه  
. همانگونه که اندش یافتهها گسترها و بیمارستانهاي سطح جامعه براي بیماران براي کاهش بار بیماران به هاسپیسمراقبت

کینی که به بیمارستان ها تس -هاي حمایتیدرصد از بیماران نیازمند به مراقبت 80قبال نیز به این موضوع اشاره شد. حدود 
یازهـا در محـل نامین ایـن هـا تـکنند. در واقع نیاز به یکسري اقدامات اولیه دارند. هدف از این سطح از مراقبتمراجعه می

 گیرد. می ررسی قرارزندگی بیمار بدون ضرورت مراجعه وي به بیمارستان است. در زیر سه مدل ارائه این خدمات مورد ب

 
 ارائه خدمات تحت نظر تیم مشاور مراقبت تسکینی

از مهمتـرین  کـیوجـود دارد، ی (HPCT)هاي تسکینیهمانگونه که قبال عنوان شد در کشورهایی که تیم مشاوره مراقبت
ر زیـر نظـر زشک و پرستاهاي سطح جامعه پهاي جامعه است. در این مدل از ارائه مراقبتوظایف این تیم راهنمایی مراقبت

 ل کیفیت باالي آنات در مقابپردازند. هزینه پایین ارائه خدمتیم متخصص با مشاوره آنها به ارائه خدمات در منزل بیمار می
و یا سه بـار دطول روز  دمات است. پرستار یا پزشک مسئول بیماران یک منطقه جغرافیایی بوده دراز مزایاي این مدل از خ

د. اثربخشـی و پـردازن مـینماید. سپس معموال به واسطه مشورت تلفنی به ارائه خدمات به بیمارابیماران خود را ویزیت می
 گردد:نوان میموفقیت چنین مدل ارائه خدماتی در گرو چند موضوع است که ذیال ع

 گیرد؛بوري مشاوره هاي خود در ارائه خدمات را به خوبی بشناسد و در موارد ضرباید تیم ارائه مراقبت محدودیت  -
 ر بپردازد؛هاي اورژانس بتواند، به مدیریت عالئم و بیماباید پزشک مسئول ارائه خدمات در مواقع رخداد -
 هاي مخدر اساسی؛ دسترسی به دارو -
 دسترسی به امکانات و تجهیزات اولیه مورد نیاز؛  -
 آموزش و افزایش آگاهی همراهان و مراقبان بیمار براي انجام یکسري اقدامات اولیه.  -
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 هاي حمایتی و تسکینی خدمات پرستاري مراقبت

تار مرتبـاً ایـن پرسـ وشرشود. در این در این روش یک پرستار با تجربه و آموزش دیده مسئول ارائه خدمات به بیماران می
مک کننـده باشـد، کمیتواند  بیماران را ویزیت مینماید. هرچند در مواردي که فرد پرستار نداشته باشد این نحوه ارائه خدمت

ینصـورت ا. در غیر باشدلیکن چنین سرویسی نیازمند پشتیبانی از جانب یک  پزشک عمومی آموزش دیده در این زمینه می
 جه پرستار خواهد بود. فشار کاري باالیی متو

 1مراقبت هاي تسکینی فراگیر سطح جامعه

ن تـیم تمـامی پردازد. ایها در منزل بیمار میهاي تسکینی به ارائه مراقبتدر مناطق محدودي از دنیا تیم تخصصی مراقبت
د. ایـن خـدمت پـردازطه مـیمربوبرد و به ارائه خدمات هاي تسکینی را به بالین بیمار میتجهیزات الزم براي ارائه مراقبت

عمـال محـدود  رائه آن رانماید. هزینه باالي این سرویس امرگ در منزل و خدمات با کیفیت باال را براي بیمار تضمین می
 کند. می

ود. ذیـال بـه شـن یاد مـیشود از هر سه مدل منشا میگیرد و تحت عنوان مراقبت در منزل از آخدماتی که در واقع ارائه می
 شود. رسی مراقبت در منزل پرداخته میبر

 2مراقبت تسکینی در منزل
هاي بیمارستانی تا حـد ممکـن ها، کاهش پذیرشهدف از این مراقبت بوده و 3مراقبت در منزل جزء مراقبت هاي در سطح جامعه

بسـیاري از بیمـاران نیـز مـی باشـد، در صورتی که نیازهاي بیماران پیچیده نباشد، امکان ارائه خدمات در منزل که خواست است. 
 وجود دارد. در این صورت بیماران نیاز به دریافت طیف وسیعی از مراقبت ها متناسب با وضعیتشان دارند. خدماتی مانند:

 ارائه مراقبت هاي اولیه؛ -
  مراقبت هاي پرستاري؛ -
 مراقبت اجتماعی؛ -
 تحویل دارو؛ -
 ها و ارائه مشاوره؛پاسخ به پرسش -

                                                                 
1- Comprehensive Community Palliative Care Service  
2 -Home Care 
3 -Community level 
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 ؛1کار درمانی -
 فیزیوتراپی ؛ -
 ؛2ریزي غذاییبرنامه -
 ارائه خدمات خارج از ساعت کاري؛ -
 ؛ 3خدمات پاسخدهی سریع -

ساعته ارائه خدمات به بیماران از مشکالت اساسی آنان در مراقبت هاي تسکینی می باشد. یکی از  24عدم پوشش کامل و 
که اعضاي آن در کنار ارائـه مشـاوره تلفنـی، اقـدام بـه برنامه ها براي مقابله با این امر، خدمات پاسخدهی سریع می باشد 

 نمایند.می 5ساعته و در کل هفته 24و اورژانسی  4ریزي شدهویزیت هاي برنامه

ن مـوارد در خصـوص برخـی از ایـ .اي از اقدامات میتواند کمک کننده باشدسازي خدمات مذکور مجموعهدر راستاي بهینه
 دمات عبارتند از:  هاي افزایش کیفیت خبررسی راهکار

موثر بیماران نیازمند دریافت مراقبت هاي تسکینی و در دسترس بودن اطالعات آن بـراي  6طراحی سیستمی براي ثبت -
 تمامی مراقبان سالمت مرتبط با آن؛

 هاي پزشکی عمومی براي شناسایی، ارزیابی و برنامه ریزي مراقبت؛در نظر گرفتن سیستم -
 صورت تداوم ارائه خدمات مستقیم به بیمار توسط آن ها؛پشتیبانی از مراقبان در  -
 آموزش به کارکنان براي کسب دانش و مهارت الزم؛ -

 ساعت شبانه روز؛ 24دسترسی به خدمات پرستاري و مراقبت هاي شخصی در  -

 دسترسی و امکان انتقال فوري تجهیزات به خانه فرد؛ -

ي سطح جامعه با دیگر سطوح، و به ویژه بین خدمات خـارج از اندیشیدن تدابیري جهت ایجاد هماهنگی بین مراقبت ها -
 ؛7ساعت کاري با خدمات روزانه

                                                                 
1 -Occupational therapy 

2- Dietetic planning 
3- Rapid response services  
4- Planned 
5- 24/7 
6- Registration 
7- Day care services 



 
 طرح تدوین برنامه ملی مراقبت هاي جامع حمایتی و تسکینی سرطان  32 شبکه ملی تحقیقات سرطان/   

 
 .سطوح باالتر طب تسکینی بهارائه خدمات  نحوه از گزارش ارائه -

 مراقبت هاي تسکینی 1کلینیک روزانه
هسـتند، مـی پـردازد. هماننـد  2هـاي پرسـتارياین ساختار به ارائه مراقبت هاي تسکینی به بیمارانی که در خانه و یا خانه

و توجه به جنبه هاي مختلف نیازهاي بیماران اسـت. در همـین راسـتا،  3هاسپس، وجه تمایز مهم این ساختار، دید کل نگر
فعالیت هاي متنوعی در بهبود وضعیت بیماران مورد توجه قرار می گیرد، فعالیت هایی چون: انجام فیزیوتراپی، کار درمـانی، 

ابطـه دوسـتانه بـا آنـان در یـک موسیقی و هنر درمانی، مالقات با  افراد دیگري با وضعیت مشابه خود بیماران و برقراري ر
 محیط غیر کلینیکی و...

در این شرایط بیمار در خانه خود بوده و در زمان الزم (معموال یک یا دو بار در هفته) براي دریافت مراقبت هاي تسکینی به 
نین امکان فراغـت کلینیک روزانه مراجعه می کند.  مزیتی دیگري که اینگونه مراکز دارند، هزینه کم برپایی آن است. همچ

از مراقبت کوتاه مدتی را براي خانواده بیماران فراهم می کند. در بعضی کشورها رایج ترین شکل ارائه خدمات در این مراکز 
به این شکل است که بیماران، در روزهاي معینی توسط سیستمی که از طرف خود مرکز تدارك دیده شده و معموال توسـط 

 به مرکز منتقل شده و پس از دریافت خـدمات بـا همـان سیسـتم بـه منـزل هایشـان برگردانـده اداره می شود،  4داوطلبان
شود اندیشیدن تدابیري است که امکان رفـت و آمـد را شوند. بنابراین همان طور که پیداست مساله مهمی که مطرح میمی

 سیار دشوار باشد.براي بیماران تسهیل کند، در غیر این صورت این امر می تواند براي بیماران ب
 هاي صورت گرفته در این مراکز عبارتند از:نمونه اي از فعالیت

 استقبال از بیماران در بدو ورود؛ −
 راهنمایی کردن آنان براي پیوستن به گروه هاي مختلف حاضر در مرکز؛ −
 انجام فعالیت مورد عالقه خود از بین فعالیت هاي خالقانه اي که تدارك دیده شده؛ −
 صرف نهار؛ −
 مالقات با پرستار یا پزشک تیم و دریافت مشاوره  و کمک در موارد الزم؛ −
 تماشاي تلویزیون؛  −

                                                                 
1-Day clinic 

Care Home-2  :با . است...)  و هاروزي شبانه ، هاهاستل( خاص هاي گروه و) سالمندان هايخانه( سالمند افراد از مراقبت مراکز از طیفی منظور
 اصطالح 

 “Home Care “  اشتباه گرفته نشود. که در این متن آورده شده است 

3-Holistic 

4- Volunteers 
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 انجام فعالیت هاي باغبانی؛ −

 فعالیت هاي دوخت و دوز  و بافتنی؛ −
اي در پـی  مـار هزینـهنکته مهمی که وجود دارد این است که فعالیت هاي فوق باید تا حد امکان رایگان بـوده و بـراي بی

هاي مختلف  در بخش انداوطلبه باشد. آنچه که در این مرکز بیش از ساختارهاي دیگر به چشم می خورد، استفاده از نداشت
اده شود. همچنین الزم اسـت رابطه با کار با بیماران و وضعیت ویژه آنان د است. بنابراین الزم است تا آموزش هاي الزم در
 هاي الزم تدارك دیده شود.مناسب و واجد صالحیت در جذب چنین افرادي، معیاري براي جذب افراد
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 فرایندهاي نظام مراقبت هاي حمایتی و تسکینی

-فرایند -2فرایند هاي اصلی  -1هاي حمایتی و تسکینی در دوگروه مورد بررسی قرار میگیرند: در این فصل فرایندهاي نظام مراقبت
  .هاي پشتیبانی

ول اهداف نظام حه عبارتی ند و ببر فرایندهایی هستند که به ارائه خدمت و مراقبت میپرداز این فرایندها مشتمل فرایندهاي اصلی:
 پذیرند. و براي تحقق آنها انجام می

لی را برعهده یندهاي اصدن فرااین گروه از فرایند ها در واقع مسئول تامین زیر ساخت براي انجام پذیر ش فرایندهاي پشتیبانی:
 دارند. 

 پردازیم.هاي حمایتی و تسکینی میاین دو گروه از فرایندها در نظام مراقبت ذیال به بررسی

 

  هاي حمایتی و تسکینیفرایندهاي اصلی (خدمات) مراقبت 

 يا گسترده فیط در خدمات بر نظارت و اجرا ،يزیر برنامه يبرا ، 1"ها مراقبت ارائه ریمس" در این قسمت سعی خواهد شد،
هر فرد را  2هاي حمایتی و تسکینی مورد بررسی قرار گیرد. بسیاري از عوامل، نیازها و ترجیحاتشرایط را در نظام مراقبت از

 براي دریافت خدمات تحت تاثیر قرار می دهند. عواملی چون:

شکل ن مچندی مزمانماهیت خود بیماري و عالئمی که به دنبال دارد؛ براي مثال بسیاري افراد مسن، به طور ه •
 سالمتی دارند.

 ، در آسایشگاه و ...3محیط زندگی؛ مثال اینکه آیا تنها و یا با دیگران زندگی می کند، یا در خانه هاي مراقبت •
  اجتماعی؛ مثل فقر، پناهندگی و...-شرایط اقتصادي •
 وجود آسیب پذیري هایی چون ناتوانی هاي یادگیري و ذهنی •
 به ویژه در رابطه با مرگ اطرافیانتجربه هاي پیشین مرتبط با سالمت؛  •
 نگرش به زندگی و سالمت روانی •
 عوامل فرهنگی •
 باورهاي مذهبی و اعتقادي •

                                                                 
1-Care pathway 
2-Preferences 
3-Care home 
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ه از شش خص کرد ککین مشهاي حمایتی و تساما با وجود همه این تفاوت هاي میتوان یک مسیر مراقبتی در نظام مراقبت

 )2-1مرحله مشخص زیر تشکیل شده است(شکل 

  بیمار با ارتباط برقراري و شناخت -1

 (Review) رنامهب بازنگري و(care planning) ها مراقبت براي ریزي برنامه ،(assessment) بیمار نیاز ارزیابی -2

 (Care Coordination) ها مراقبت دریافت براي سازي هماهنگ -3

  باال کیفیت با خدمات ارائه -4

  زندگی روزهاي آخرین يویژه هايمراقبت -5

  بیمار  فوت از پس هايمراقبت -6
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 مسیر ارائه)(فرایندهاي اصلی مراقبت در نظام مراقبت هاي حمایتی و تسکینی  -2-1نمودار
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 برقراري ارتباط و  بحث با بیمار در رابطه با دریافت مراقبت هاي تسکینی

 دارد  کانما که آنجا تا ،مردم به شده ارائه خدماتیکی از عناصر کلیدي مراقبت هاي تسکینی، اطمینان از این امر است که 
 و ازهـاین از ،هـا مراقبـت تـامین مسـئول افـراد که است يضرور هدف نیا به دنیرس يبرا ي آن هاست.ازهاین يپاسخگو

ه هاي آنـان الت  و خواست، هم چنین باید به بیماران فرصتی داده شود براي درنظر گرفتن تمایباشند آگاه فرد هر حاتیترج
ها داده می  سترس به آنخدمات، بر اساس اطالعاتی که در مورد سیر بیماري شان و انواع خدمات در ددر رابطه با دریافت 

 ابـ چـه و خـود يها ادهخانو باچه  تمایلی به برخورد با مرگ خود و صحبت راجع به آن، مردم از یبرخمساله که  نیا شود.
 شود.  شده و خواستشان محترم شمرده شناخته تیرسم به دیبا ی، ندارنداجتماع مراقبت و بهداشت کارکنان

باشند، در غیر  مر داشتهااین  افرادي که به بحث و گفتگو با بیماران می پردازند، الزم است که دانش و مهارت کافی را در
ا ز گفتگوهفت فرد ادریا این صورت طرح چنین بحثی می تواند براي هر دو طرف آزار دهنده باشد. صداقت در بحث، میزان

توجه قرار  اید موردبد که و میزان تمایلش براي دریافت اطالعات بیشتر و نیز حضور دیگر افراد خانواده، مسائلی هستن
 بگیرند.

 :بنابراین به طور خالصه فرایندهایی که در این مرحله قرار می گیرند شامل موارد زیر هستند

  ؛بیمار ابرقراري ارتباط ب .1
  ؛مراقبت ها هاي بیمار در ارتباط بادرخواستها و در نظر گرفتن دیدگاه .2
 مانی خود تصمیم گیري نماید.بعد در ارتباط با اولویت هاي در دادن اطالعات به بیمار براي اینکه بتواند در مرحله .3

  

 براي دریافت مراقبت هاي تسکینی 2و برنامه ریزي 1ارزیابی 

، 3رابطه با نیازهاي مختلف بیمار اعـم از : نیازهـاي جسـمی، روانـی در این مرحله الزم است تا ابتدا یک ارزیابی جامعی در
اجتماعی و... صورت گیرد. یکی از جنبه هاي مهم در این مرحله، ارزیابی بیمار از نظر وضعیت  -، فرهنگی 4اجتماعی، معنوي

رابطه با تمایلش براي نوع و  ها (در صورت لزوم) است. هم چنین باید ترجیحات فرد دراقتصادي و توانایی در پرداخت هزینه

                                                                 
1-Assessment 
2-Planning  
3-Psychological 
4-Spiritual 
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در شـرایط الزم  1ها، مشخص شود. از دیگر مسائل مهم روشن کردن دیدگاه بیمار دررابطه با احیـانیز محل دریافت مراقبت

فرد، باتوجه به نتایج حاصل از ارزیابی نیازها و تمـایالت و ترجیحـات بیمـار ،  2هاي تسکینیاست. سپس باید طرح مراقبت
مشخص شود. این طرح، و به ویژه نظر مکتوب ییمار در رابطه با احیا، باید در دسترس همه افرادي که قانونا اجازه دسترسی 

خش اورژانس و خدمات فـوري قـرار بگیـرد. ، کارکنان ب3به آن را دارند و به ویژه پزشکان و کارکنان خارج از ساعات کاري
یکی از ابزاري که می تواند به این امر کمک کند، وجود پرونده الکترونیکی بیمار  و در دسترس بودن آن براي افراد مـذکور 

 است.

ر عوامل می همچنین باید توجه کرد که نیازها و خواسته هاي بیمار با تغییر شرایط بیماري و نیز میزان حمایت خانواده و دیگ
و در صـورت الزم  4تواند در طول زمان تغییر کند، که الزم است هر دوي این ها و بالتبع طرح مراقبتی، به طور منظم مرور

 شود. 5به روز

 بنابراین عمده فرایندهاي این مرحله عبارتند از:

 بیمار يازهاین یابیارز .1

 مراقبت لمح-2و  مراقبت نوع-1: در رابطه با مارانیب تیاولو نییتع .2

 مرحله قبل 2ه ببا توجه  مراقبت ي طرحزیر برنامه .3

 شرایط رییتغ با مراقبت طرح يبازنگر .4

 

 6هماهنگ سازي براي دریافت مراقبت ها

پس از مشخص کردن طرح مراقبت هاي تسکینی الزم است تا تمام خدمات مورد نیاز فرد به شیوه اي موثر هماهنگ شود. 
ممکن است به سرعت تغییر کند، ضروري است که تمام خدمات بدون تـاخیر و متناسـب بـا  با توجه به اینکه وضعیت بیمار

فرصت و زمانی که بیمار براي دریافت مراقبت ها دارد، هماهنگ شود. افراد ممکن است نیاز به دریافت خدمات از بخش ها  

                                                                 
1-Resuscitation  
2-Care plan 

3-Out of hour 
4- Review 
5-Update 
6-Care coordination 
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داشته باشند، که عدم آشنایی کارکنان یا  یا خانه خودشان 2هاي مختلف مثل بیمارستان، هاسپس، خانه مراقبت ها1و ساختار

دیگر بخش هاي تامین کننده خدمات، با این مساله موجب می شود که هماهنگی وقت زیادي گرفته و ممکن است نهایتـا 
 بیمار بر خالف خواسته خود و در محلی به غیر از مکان مورد انتظارش فوت کند.

 مختلف اتفاق بیفتد: در یک دید کلی این هماهنگی می تواند در سطوح 

 اعی و ...به طور مثال هماهنگی بین پرستار، پزشک، مددکار اجتم؛ هماهنگی درون یک تیم ارائه کننده خدمت •
هـاي ت؛ به طور مثال همـاهنگی بـین تـیم انکولـوژي و تـیم مراقبـهماهنگی بین تیم هاي مختلف درون یک ساختار •

 حمایتی و تسکینی

 ا موقـت اسـت،گاهی نیاز به تغییر ساختار مراقبت هاي تسکینی به طور دائم یـ مختلف؛هماهنگی بین ساختارهاي  •
ستان نـدارد، ا در بیمارهکه پس از مدتی در شرایط مناسب تري از بیماریش قرار می گیرد و نیاز به مراقبت  فرديمثال 

 می تواند خدمات را در سطوح پایین تري چون  هاسپس و یا در خانه دریافت کند.
یکـی بیمـار و ه الکترونمان طور که پیشتر بیان شد، براي ایجاد هماهنگی موثر میتوان از فناوري اطالعات و ثبـت پرونـده

 طراحی سیستم هایی براي اطالع رسانی و هماهنگی در سطوح مختلف، استفاده کرد.
 
  باال تیفیک با خدمات ارائه 

وارد زیر داشته ت شامل ماع خدماکنندگان خدمات ممکن است نیاز به ترکیب پیجیده اي از انواش و ارائهفرد بیمار، خانواده
 باشند. 

 مراقبت هاي اولیه -
 مراقبت هاي در سطح جامعه  -
 مراقبت هاي پرستاري  -
 مراقبت هاي تخصصی تسکینی -
 خدمات کلینیک هاي روزانه -
 اجتماعی  -مراقبت هاي فرهنگی  -

 هاي روانیمراقبت -

                                                                 
1-Structure 
2-Home care 
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 مراقبت هاي معنوي  -

 هاي جسمانی مراقبت -

 حمایت از مراقبان بیمار  -
 فیزیوتراپی -
 و.... -

مارسـتان، شـوند. بییهاي متفـاوتی ارائـه مـاین خدمات بسته به میزان پیشرفتگی و پیچیدگی مشکل بیمار بواسطه ساختار
خـدمات  ي ارائه اینهاي تسکینی از جمله ساختارها و روش هاهاي تسکینی، خدمات مشاوره مراقبتهاسپیس، تیم مراقبت

به  ر انتهاي این بخشدرایندها، فبه بیماران هستند. براي آشنایی با فرایند ارائه خدمات با کیفیت باال، پس از اشاره به سایر 
 برخی از مهمترین این خدمات به تفصیل اشاره خواهد شد. 

 

 راقبت در روزهاي پایانی زندگیم

د ز بیماران و افرامراقبت ا نحوه مراقبت از افراد در روزهاي پایانی زندگی و خدمات مرتبط با مرگ، به یقین شاخصی از نحوه
همیتی به انـدازه لی و با اآسیب پذیر است. بنابراین منطقی است که مراقبت در روزهاي پایانی زندگی، به عنوان فعالیتی اص

 شتی  و اجتماعی، به رسمیت شناخته شود. دیگر زمینه هاي مراقبت هاي بهدا
اند. از ایـن رو متماعی می اینکه مردم چگونه می میرند در خاطره ماندگار بسیاري از بستگان، کارکنان سالمت و مراقبان اج

 سیار مهمیبت، مساله درك مسئولیت براي تامین خدمات با باالترین کیفیت در روزهاي پایانی زندگی توسط مراقبان سالم
 است.

می شود. این مسـاله مـی توانـد بسـیاري از اوقـات  ۱فرایند مهم در این مرحله تشخیص زمانی است که فرد وارد فاز مرگ
چالش برانگیز باشد. در زمینه یک بیماري وخیم و پیشرونده محدود کننده حیات،  و در زمان عدم وجود عالئمی از برگشـت 

می تواند پیشنهادکننده این امر باشد که فرد روزها و ساعات پایانی زندگی خود را   و بهبود بیمار، وجود یک سري از نشانه ها
گذارند. دراین شرایط باید اقدامات مناسب صورت بگیرد. ضروري است که مراقبان سالمت با ترجیحات بیمـار و تصـمیمش 

و در صورتی که بیمـار فاقـد توانـایی الزم بـراي  در رابطه با احیا (اینکه آیا بیمار درخواست احیا دارد یا که خیر) آگاه باشند.
اتخاذ تصمیم در این زمینه باشد و هرجا که امکانش باشد باید خانواده وي در بحث هایی در رابطه با تصـمیم گیـري بـراي 

                                                                 
1- Dying phase 
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آن شرکت کنند. در این شرایط ممکن است که مرگ خیلی سریع اتفاق بیفتد، بنابراین حتمـا بایـد  ۲و یا قطع ۱ادامه درمان

 خانواده فرد براي درك این موضوع و جلب موافقتشان در مورد اقدامات بعدي، مورد مشورت قرار بگیرند.
اش رفته با بیمار و خـانوادههاست، که ممکن است طی بحث و گفتگوهاي پیشعنصر مهمی در مراقبت ۳"دستور عدم احیا"

هـاي ها سیاست و برنامه روشنی در این زمینه داشته باشند و توسط ساختارها و بخـشاتخاذ شود. الزم است که بیمارستان
 هاي مراقبت، هاسپیس و ... رعایت شود.ها، خانهمختلف ارائه خدمات از جمله آمبوالنس

 
 مراقبت پس از فوت بیمار 

نشده و بلکه  مار متوقفصل اول اشاره شد مطابق نظریه مراقبت یکپارچه، مراقبت هاي تسکینی با فوت بیهمانگونه که در ف
واسته ها و نیاز خاده فرد، کماکان ادامه می یابد. الزم است که مراقبان سالمت آشنایی کافی با خدمات، پاسخ گویی به خانو

ایت موثر از کنند. حم راي برخورد با از دست دادن عزیزشان کمکهاي معنوي، روحی و فرهنگی آن ها داشته  و به ایشان ب
زشـکی با نقـش پ خود مراقبان جهت نیل به چنین مقصودي ضروري است. هم چنین کارکنان سالمت باید آشنایی الزم را

 قانونی و تشخیص ضرورت ارجاع به آن در صورت لزوم داشته باشند.
 

اهدا عضو است که در بعضی از موارد امکان آن وجود دارد. ممکن است که خود فرد از دیگر مسائل مهم پس از مرگ مساله 
گیري در پیش از فوت رضایت خود را براي اهدا عضو اعالم کرده باشد و یا فردي از نزدیکان وي که واجد صالحیت تصمیم

با نزدیکان فرد متـوفی پیرامـون اهـدا  این زمینه است، با اعالم تمایل متوفی به چنین اقدامی، اجازه اهدا عضو بدهد. بحث
کنندگان اهدا و پیوند  عضو باید با درنظر گرفتن باورهاي فرهنگی و اعتقادي فرد متوفی و خانواده اش همراه باشد. هماهنگ

 افرادي هستند که براي این منظور آموزش دیده و بنابراین مناسب ترین افراد براي انجام بحث هاي الزم هستند.  ٤عضو
 

 هاي حمایتی و تسکینیبرخی از مهمترین خدمات نظام مراقبت

هاي نظام مورد بررسـی قـرار میگیـرد. از همانگونه که پیشتر اشاره شد در این قسمت پنج مراقبت مهم از مجموعه مراقبت
هـا در سـه هاي در سطوح مختلفی از میزان پیچیدگی و تخصصی بودن ارائه میشـوند هریـک از آنآنجایی که این مراقبت

                                                                 
1- Intensive treatment  
2- Treatment withdrawal  
3- Do Not Attempt Resuscitation (DNAR) 
4-Donor transplant coordinator 
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مورد بحث قرار خواهند گرفـت. بغیـر از  1درمانی یعنی سطوح اولیه، ثانویه و ثالثیه -هاي بهداشتیسطح عمده نظام مراقبت

هـاي پـس از فـوت هاي پایـانی زنـدگی و مراقبـتهاي مربوط به روزاند، مراقبتهایی که در این بخش آورده شدهمراقبت
ها) میت و همچنین شباهت آن در بین تمامی بیماران در قسمت قبل( مسیر ارائه مراقبتبیماران(مختص خانواده) به دلیل اه

 اند. بررسی شده

 2کنترل عالئم و درد بیماران

ل تلف درمان طومتوسط تا شدید، یک عالمت شایع در سرطان است. هرچند افزایش دسترسی به شیوه هاي مخ درد مزمن،
ز این بیماران بل توجهی اداده، اما عالئم درد همچنان به عنوان مشکلی براي بخش قازندگی بسیاري از ییماران را افزایش 

از عالئم و  نجش جامعیمطرح است. از آن جا که در حال حاضر امکان کنترل درد و سایر عالئم وجود دارد، الزم است تا س
 درد به عمل آید، تا بیمار بیهوده بار درد را به دوش نکشد.

در  ۳و سایر عالئم، اساس مراقبت هاي تسکینی را تشکیل داده و موثرترین شیوه در این زمینه، روش تیمیکنترل مؤثر درد 
اش است. مسائل بنیادي مطرح در کنترل عالئـم و درد برخورد با نیازهاي روانی، اجتماعی، روحی و فیزیکی بیمار و خانواده

نیازهاي بیماران با توجه کامل بـه جزئیـات، مـرور  ٥جامع ، کیفیت مراقبت هاي پرستاري، ارزیابی٤شامل تخصص پزشکی
هاي ارتباطی است. با توجه به شدت درد و عالئم و میـزان پیچیـدگی آن، کنتـرل درد در سـطوح مختلـف و مهارت 6منظم

 درمانی انجام می شود. -هاي بهداشتیمراقبت
 

 سطح اولیه  -الف 

 درد و عالئم را برعهده می گیرند. 7سنجش اولیه مراقبان به شکایت بیمار از درد توجه کرده و و 
 شود.سنجش عالئم بیمار ثبت می 

                                                                 
1 - Primary, Secondary & Tertiary Health Care 

2-Pain and symptom management  
3-Team approach 
4-Medical expertise  
5-Thorough assessment 
6-Regular review 

7- Primary assessment 
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 ،در مراقبـان نظـر تحت و داشته دسترسی...  و ایبوپروفن پانادول، پاراستامول، مانند اول درجه هاي مسکن به مراقبان 

 WHO پلکان ضـددرد به شود رجوع.(باشند داشته دسترسی نیز 3 و 2 درجه هاي مسکن به توانند می باالتر، سطوح
 )www.who.int/cancer/palliative/painladder/en/ ؛1
  ی دهند.ممراقبان بیمار و خانواده اش را در تصمیم گیري درباره مداخالتی که انجام می دهند مشارکت 
 غیردارویی کنترل عالئم و درد براي بیمار فراهم می شوند.هاي دارویی و روش 
 شود.مداخالت در تسکین درد ثبت می ۲اثربخشی 
 ن به بیماران آتفاده از ساده اي از  مصرف داروها براي کنترل درد، جهت استفاده در منزل، تهیه شده و نحوه اس چارت

 آموزش داده می شود. 
  ۳سنجیده می شوددرد در فواصل زمانی منظم دوباره. 
 ٤هاي روشنی درباره نحوه درخواست کمک ازسطوح باالتر، به ویژه در خارج از سـاعات کـاريمراقبان به دستورالعمل ،

 دسترسی دارند.
 به سطوح باالتر وجود دارد تا پشتیبانی بالینی الزم را براي بیمار و خانواده وي فراهم سازد. ٥ارجاع سیستم 

 

 سطح ثانویه  -ب

 شود عالوه بر آن:ارد سطح اول در این سطح نیز انجام میهمه مو
 ند.مراقبان درباره مراقبت تسکینی و اهمیت شناسایی عالئم بیمار ازجمله درد آموزش داده می شو 
 ۷براي پشتیبانی از سنجش جامع و کنترل عالئم و درد بیمار وجود دارد، و/یا سیستم شبکه اي ٦یک تیم بین رشته اي 

 براي ارائه چنین سرویس هایی در دسترس است.
 بینی شده و در صورت لزوم درمان می شود.عوارض جانبی داروها پیش 

                                                                 
1- WHO analgesic ladder 
2- Effectiveness 
3-Re-assessed  
4-Out of hour 
5-Referral  
6-Inter-disciplinary team 
7-Network system 

http://www.who.int/cancer/palliative/painladder/en/
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  و با فواصل منظم وجود دارد تا اطمینان حاصل شـود  ۱اي مداوم به صورت بین رشته ايدر طول خدمت، آموزش حرفه

دسترسـی داشـته و تحـت نظـر  2و  1قبان به مسکن هاي درجه است. مرا ۲دانش مراقبان در رابطه با کنترل درد به روز 
 نیز دسترسی داشته باشند. 3مراقبان سطح باالتر میتوانند به مسکن هاي درجه 

 مطلـوب تـر،  به وضعیت مراقبان موارد ارجاع از سطح پایین تر را  دریافت و مدیریت می کنند و پس از بازگشت بیمار
 پایین تر بر می گردانند. وي را براي دریافت خدمات به سطح

 ویـژه در خـارج از  ،به 3مراقبان دستورالعمل هاي روشنی درباره نحوه درخواست کمک از ارائه دهندگان خدمات سطح
 ساعات کاري، دارند.

 براي کنترل پیشرفته ارجاع می دهند. 3را تشخیص داده و به خدمات سطح مراقبان موارد پیچیده 

 

 سطح ثالثیه  -ج

  سطح دوم بعالوه:همه موارد 
 پشتیبانی  2و سطح 1براي سنجش و کنترل عالئم و درد بیمار موجود بوده و از مراقبان سطح ۳برنامه جامع مراقبت

 می شود تا اطمینان حاصل شود که برنامه مراقبتی دنبال می شود.

  تمام داروهاي نردبان ضددردWHO  ی وراکی در دسترس مخاز جمله مواد اپیوئیدي قوي مانند مورفین  )1-(تصویر
 باشد.

 ت مطلوب تر، به وضعی بیمار مراقبان موارد ارجاع از سطوح پایین تر را  دریافت و مدیریت می کنند و پس از بازگشت
 وي را براي دریافت خدمات به سطووح پایین تر بر می گردانند.

 .مراقبان این سطح مسئولیت آموزش به سطوح پایین تر را برعهده می گیرند 
 براي ارزیابی اثربخشی برنامه کنترل عالئم و درد انجام می شود. ٤پژوهش عملیاتی 
 /ه را تسهیل دییا عالئم پیچمکانیزم هاي مناسبی وجود دارتد که ارجاع بیمار براي مداخالت تخصصی در کنترل درد و

  ...می کنند. براي مثال ، در موارد خون ریزي غیرقابل کنترل یا نیاز به پرتودرمانی و.
 

                                                                 
1- Inter-disciplinary in-service continuing professional education   
2- Up-to-date 

3-Comprehensive plan of care 
4-Operational research 
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 مراقبت روانی 

 سطح اولیه  -الف

 مدتدهند تا اثر اجتماعی و روانی بیماري را در طول را انجام می اشخانوادهگفتگو با بیمار و ، 1هاکنندگان مراقبتارائه 
 .داشته باشند مهربانانه و همدالنه آن مورد بررسی قرار دهند و به دور از دلداري کاذب، رفتاري

                                                                 
1- Care providers 

 

 

 مخصوص درد متوسط تا شدید ئیديداروهاي اپیو
   وئیديداروهاي غیراپی -+/  
 هاي همراهدرمان -+ /  

 
 مخصوص درد مالیم تا شدید ئیديداروهاي اپیو

    وئیديداروهاي غیر اپی -+/  
 هاي همراهدرمان -+ /  

 : پلکان دسترسی به دارو مطابق نظر سازمان جهانی بهداشت 1-تصویر

بندي میشوند و مراقبان هر سطح بـه داروهـاي همـان سـطح دسترسـی خواهنـد داشـت و داروها در سه سطح خدمات دسته

 استفاده از داورهاي سطح باالتر مگر تحت نظر یا با مشورت سطح باالتر امکان پذیر نیست. 

 (Paracetamol)اپیوئیدي: آسپرین و پاراستامولمسکن هاي غیر  -
 اپیوئید براي درد مالیم تا متوسط :کدئین  -
 اپیوئید براي درد متوسط تا شدید: مرفین  -

 

 داروهاي مسکن غیراپیوئیدي
 هاي همراهدرمان -+/
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 دهند. آنها  علت اصلی پریشانی بیمـار را در مراقبان  نیاز به حمایت روان شناختی، اجتماعی و معنوي را تشخیص می

 دهند.ارجاع می ۱نمایند و بیماران را جهت خدمات روان شناختی به سطح ارائه خدمات جامعههر مالقات بررسی می
  شوند، وي تقبل میو از جمله فرزندانش را م اشخانوادهمراقبان سنجش اساسی نیازهاي حسی و اجتماعی بیمار و

نجش مشتمل س. این دهندبیمار را ارجاع میدهند و جهت برآورده نمودن نیازهاي پیچیده، را مورد حمایت اساسی قرار می
 باشد.ي وي میدهخانوابر گفتگو پیرامون معناي بیماري براي بیمار و 

 و ایـن  انـدگذراندهیی را هـاآموزش، ۲سـوگواريي مشاوره اي و مراقبـت هامهارتي ارتباطات پایه، مراقبان در زمینه
 گیرند.را عمالً به کار می هاآموزش

 نمایند.رك نمیکه مراقبان آنها را ت اندشدههاي آنان در موقعیت فعلی پذیرفته و مجاب بیماران و خانواده 
  بـه  ورا چگونـه  هـاخانوادهي بیشتر، هاکمکدانند براي دریافت با مشکالت اجتماعی و حسی، می مواجههمراقبان در

 کجا ارجاع دهند.
 شود.ارجاعات مناسب جهت برطرف نمودن نیازهاي روانی پیچیده انجام می 
 راي بـرآورده بـر، از آن مشاوره بـا بیمـا دهند و درمراقبان میزان حمایت خانوادگی و اجتماعی را مورد بررسی قرار می

 برند.نمودن بعضی از نیازهاي اجتماعی روانی بهره می
 نمایند.بیماري و تبعیض مرتبط با بیماري را درون و بیرون از خانواده بررسی می ۳مراقبان  وجود برچسب 
 شود.و از طریق آموزش خانواده و جامعه برطرف می ٤برچسب بیماري و تبعیض از طریق مدل سازي مراقبت محترمانه 
 د را به بحث ی و عملی خوشود تا نیازهاي حسی، اجتماعیی قرار داده میهافرصتهاي آنان در اختیار بیماران و خانواده

کـه  اییمـودن نیازهـنیی براي بـرآورده هانهیگزي مدارس فرزندان، حمایت قانونی و و گفتگو بگذارند، همانند شهریه
 . اندشدهمشترکاً شناسایی و انجام 

 ظ است.ي وي شامل حفظ شأن آنها و فرصتی براي انتخاب فعالیت درمانی، محفواختیار بیمار و خانواده 
  شوند تا از بازتاب آن جهت تصدیق اثر بـر روي مورد حمایت هستند و تشویق می ٥ي خودآگاهیهاکیتکنمراقبان در

 باشند، استفاده نمایند.کنند یا در حال مرگ میدست و پنجه نرم می کسانی که با مرگ یا فقدان 
 .مراقبان به برگزاري جلسات نظارتی مرتب و انجام بازدیدهاي میدانی نظارتی متعهد هستند 

                                                                 
1 Community Level  
2 Bereavement support 
3 stigma 
4 Modeling respectful care 
5- Self awareness 
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 ارد.یت قرار دافزایش کیفیت زندگی بیمارانی که در پایان بیماري قرار دارند و خانواده هاي آنان در اولو 
 نمایند.بق اقدامات روانی اجتماعی را ثبت میمراقبان  سوا 

 

 سطح ثانویه -ب

 و عالوه بر آن: 1ي موارد ذکر شده در سطح کلیه 
 موزش دیـده و آت معنوي  در اقدامات روانی اجتماعی، کارکنان، مددکاران یا مشاوران اجتماعی و ارائه دهندگان مراقب

یـق کارکنـان نمایند یـا از طرروانی اجتماعی و عملی را ارائه میمجرب حضور دارند. این افراد مراقبت و توصیه هاي 
 نمایند.دیگر بر مراقبت روانی اجتماعی نظارت می

 شود.روانی اجتماعی جامع اجرا و ثبت می ۱سنجش 
  ي، اي مقابلـه هاياستراتژیی است که توسط آن بیماري زندگی فردي، هاراهسنجش روانی اجتماعی مشتمل بر یافتن

رف یازي که باید برطهر گونه ن حمایتی آنها و گفتگو پیرامون امیدها، انتظارات و روابط آنان را تغییر داده است تامنابع 
 شود، مشخص گردد.

 ار روابـط ده از ابـزباشد که این اطالعات بـا اسـتفاسنجش مشتمل بر اطالعاتی پیرامون مسائل و روابط خانوادگی می
لی ه و نیاز به کمک عمي عملکرد خانواد. این امر نحوهباشندخانواده قابل کسب می و درخت خانوادگی همانند ژنوگرام

بت و خالصه ثاجتماعی،  ي حیاتی روزانه و مسائلهاتیفعال(براي مثال منابع مادي از قبیل پول و مسکن) را بر مبناي 
 نماید.می

 ضـادهاي تمراقبـت خـانوادگی از قبیـل حـل ي ي خانوادگی جهت گفتگو و مدیریت جمعی نیازهاي پیچیدههانشست
 شوند.خانوادگی برگزار می

 شود.یمي مراقبت کل نگر منجر سنجش به اولویت بندي نیازهاي روانی اجتماعی و شمول آنها در برنامه 
  نمایند.ی از قبیل افسردگی را شناسایی و آغاز میپزشکروانمراقبان درمان دارویی اختالالت 
 رمـانی، دبـر روان  توانند مشتملطراب و خشم از طریق حمایت روانی اجتماعی و اقداماتی که میعالیمی از قبیل اض

 یابند.ي آموزشی باشند، تسکین میهادرماني رفتاري شناختی و هادرمان
 ربـالگري سـنجش و غ در هر بازدید، مراقبان در صورت لزوم با استفاده از سنجش روانی اجتماعی یـا از طریـق ابـزار

 .سنجندمیانی مانند دماسنج پریشانی، سطح پریشانی بیمار و عدم مراعات شرایط مراقبت را پریش

                                                                 
1- Assessment  
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  اکـنش نشـانومراقبان ي که شاهد بیان احساسات شدیدي هستند، با رفتاري مناسب همراه بـا دلسـوزي و همـدلی 

 .دهندیم
  در برنامـه  نمایند، زیرا اینهـارا درك می ي آنهاارزش، هنجارها و هاسنتمراقبان نقاط قوت و ضعف خانواده از قبیل

 ریزي مراقبت حائز اهمیت هستند.
  ندینمایممراقبان مراقبت و حمایت اساسی در عزاداري را ارائه. 
  را مـدیریت  هـاشواکنکنند این نمایند و به خانواده کمک میي سوگواري را شناسایی میي پیچیدههاواکنشمراقبان

 نمایند.را به منابع حمایتی تخصصی عزاداري ارجاع می هاخانوادهنمایند یا 
 نمایند و آنهـا را مـورد دهند، بر آنها نظارت میمراقبان  سایر اعضاي گروه و مراقبان  مبتدي و متوسط  را آموزش می

 دهند.حمایت قرار می
 تواننـد بـه می هـاخانوادهو  آن بیماراننمایند که در منابع را ایجاد و نگهداري میي جامعه . سایر مراقبان  پایگاه داده

 مراقبت حسی و اجتماعی فراتر از سازمان یا خدمات دسترسی داشته باشند.
 ایـت ي نیـاز حممراقبان فرآیندي را که به خوبی ثبت شده است، جهت دریافت و مدیریت ارجاعـات کسـانی کـه دارا

 نمایند.باشند، ایجاد و پیاده سازي میعاطفی و اجتماعی می
 در بیـان افکـار،  یکان آنهانمایند که در توانمندسازي بیماران و نزدمراقبان  از رویکردهاي روانی اجتماعی استفاده می

 باشند.ي مرتبط با بیماري مورد مالحظه میهاینگراناحساسات و 
 

 سطح ثالثیه -ج

 :تمامی موارد ذکر شده در سطح و عالوه بر آن 
  شوند.مدیریت عالیم روانی اجتماعی ایجاد و پیاده سازي میرهنمودهاي عملی بالینی جهت 
 تأثیر  هاي تحت انوادهمراقبان  قبول نقش سرپرستی در پژوهش پیرامون نیازهاي احساسی و اجتماعی بیماران و خ

 شوند.ي مرگبار را متعهد میهايماریب
 دهند.ارائه میي احساسی و اجتماعی، خدمات مشاوره اي مراقبان در مورد مسائل پیچیده 
 باشند.مراقبان حامیان شمول مسائل احساسی و اجتماعی در برنامه هاي مراقبتی و آموزشی می 
 را  ارائه  عزاداري کینی ومراقبان  رسیدگی، ارزیابی و پژوهش ابتدایی در جنبه هاي احساسی و اجتماعی مراقبت تس

 .ندینمایم
  شود.تهیه می 2و  1خدمات دهندگان سطح رهنمودهاي روانی اجتماعی براي استفاده توسط 
  گردد.ارائه می 2و  1نظارت و آموزش جهت خدمات دهندگان سطح 
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 ي وي و جهت تهیه ادها خانوي اطالعات، بحث پیرامون اهداف مراقبت، پیشنهاد حمایت به بیمار یمراقبان  جهت ارائه

 نمایند.ي وي برگزار مییمار و خانوادهي مراقبت اجتماعی جامع، جلسات مرتبی را با بهاطرحو اجراي 
 

 مراقبت معنوي 

 سطح اولیه 

  ي وي انوادهخا بیمار و بزمان و فضا را جهت آغاز و بحث پیرامون نیازهاي معنوي  همراه  نیترمناسبمراقبان  قادرند
 ند.دهمشخص نمایند و اطالعاتی را پیرامون دسترسی به خدمات مراقبت معنوي در اختیار آنان قرار 

 باشد.ري میي حمایت اولیه ضروي وي به قصد شناسایی نیازها و ارائهي بیمار و خانوادهسنجش نیازهاي معنوي اولیه 
 ینکـه اپـذیرد و در مـورد اي که نیاز به برآورده شدن دارند، ارجـاع مناسـب صـورت میجهت نیازهاي معنوي پیچیده

 پاسخ گویند، آگاهی وجود دارد.ي وجودي را هاپرسشتمام  توانندینممراقبان  
 ي وي در صورت لزوم هدر میان تمامی مراقبان معنوي تمام طبقات مذهبی جامعه همکاري وجود دارد و بیمار و خانواد

 به آنها دسترسی دارند.
 ه ) در ابزارهاي سنجش بیمار گنجاندرا ببینید.43صفحه ( 1ي فیکاهاپرسشي ساده پیرامون معنویت از قبیل هاپرسش

 بحث پیرامون مسائل معنوي  را آغاز نمایند. شوند و مراقبان  قادرندمی
 طریق ارجاع (با  نها یا ازمراقبان  قادرند درد معنوي را تشخیص دهند، آن را تصدیق نمایند و اطمینان دهند که توسط آ

 شود.گیرد. این فرآیند ثبت میرضایت و احترام) مورد توجه قرار می
 ا قصد تغییر آنه نکهآد، بدون قادات، سنن و آداب مذهبی بیمار و خانواده مورد احترام مراقبان  قرار دارن، اعتپیش زمینه

 .دهندیمرا داشته باشند، بلکه آنها را در بافت خود مورد حمایت قرار 
 

 سطح ثانویه

 و عالوه بر آن: 1ي موارد ذکر شده در سطح همه 
  ارجـاع بـرآورده  شوند و در محل یا از طریـقشناسایی می 1دهندگان سطح نیازهاي معنوي  فراتر از ظرفیت خدمات

 شوند.می
 شوند.نیازهاي معنوي در طرح مراقبت گنجانده می 

                                                                 
1  - FICA 
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  شود.یی در مورد الزامات اعتقادات خاص و آداب پرسیده میهاپرسش شانیهاخانوادهاز بیماران و 
 معنوي  دلخواه خود دارند. نمراقباهاي آنان دسترسی منظمی به بیماران و خانواده 
 ن مراحـل بـا اص بین ایخي وي و وجود ارتباط نمایند و مراحل اندوه بیمار و خانوادهمراقبان مراحل اندوه را درك می

 دهند.معنویت آنها را تشخیص می
 باشند.ي فراتر از ظرفیت این سطح ضروري میارجاعاتی جهت مدیریت نیازهاي معنوي پیچیده 

 سطح ثالثیه

 و عالوه بر آن:  2ي موارد ذکر شده در سطح همه 
 ي خود دسترسی دارند.بیماران به خدمات مشاوره اي پیشرفته جهت نیازهاي معنوي  پیچیده 
  ضروري است. شانیهاخانوادهسنجش دقیق نیازهاي معنوي  بیماران و 
 امـش ضـروري و بـراي برقـراري آرشـوند در بسیاري مذاهب در مورد نیاز به سننی که موجب آسیب به معنویـت می

 باشند.شود که اینها در دسترس میباشند آگاهی وجود دارد. اطمینان داده میمی
 وجود  اهب مختلفي ارجاعی به رهنمودهاي معنوي  در مذدسترسی آسان به مراقبت معنوي در گروه مراقبت یا شبکه

 دارد.
 .مراقبان براي تفکر در مورد معنویت خود زمان دارند 
 شود.پژوهش و رسیدگی در موضوع تدارك مراقبت روحی انجام می 

 

 اجتماعی  –مراقبت فرهنگی  

 سطح اولیه 

  اري ش وي به بیمکند  فرهنگ بیمار و چگونگی تأثیر آن بر واکنکه کمک می ندینمایمي را مطرح هاپرسشمراقبان
 را درك نمایند .

  شود.یمنها رفتار با احترام و تواضع و همراه با میل به درك فرهنگ و طرز فکر آ شانیهاخانوادهبا بیماران و 
  شود.در مورد آنچه که مناسب نیازهاي آنان است، پرسیده می شانیهاخانوادهاز بیماران و 
 اثرگـذار  انریت بیمـاري فرهنگی که بتواند بر مدیشود و هر جنبهبراي مراقبت از بیماران با اطباي سنتی همکاري می

 شود.و با گروه میان رشته اي جهت مدیریت بیشتر به بحث گذارده میباشد شناسایی 
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 دات و بیـل اعتقـاي مذهبی یا سنن بیمار و خانواده پیرامون بیمـاري وي و تجـارب پایـان حیـات و مـرگ از قهانییآ

 شوند.ي مذهبی، درك و تصدیق میهانییآ
  ،و  هـارزشارفتارهـا،  ي وي که ممکن اسـت متفـاوت ازو عقاید بیمار و خانواده اهارزشمراقبان آن دسته از رفتارها

ي وي در مرکز توجه ادهو عقاید بیمار و خانو هاارزشدهند و تالش مینمایند رفتارها، عقاید خود باشند را تشخیص می
 مراقبت قرار دارند.

  ،ت اص مورد حمایخ، رسوم و سنن هانییآود و اجراي شي مقتضی ارجاعاتی انجام میهاسازمانیا  هاگروهبه اشخاص
 .ردیگیمقرار 

  همکاري تربزرگي معهي بهداشتی براي درك و احترام به بافت فرهنگی بیمار، خانواده و جاهامراقبتارائه کنندگان ،
 نزدیکی با مددکار اجتماعی دارند.

 شوند.اقدامات فرهنگی مستندسازي می 
  مایند.تحمیل ن شانیهاخانوادهو عقاید خود را بر بیماران و  هاارزشنباید مراقبان  آگاه هستند که 

 سطح ثانویه

   نمایند.اسایی میبسیار گرامی هستند را شن شانیهاخانوادهي فرهنگی را که در نزد بیماران و هاارزشمراقبان 
  ري که خدماتی رند، به طوآنها آشنایی دامراقبان  از عقاید فرهنگی و رسوم کلی محلی پیرامون مرگ اطالع دارند و با

 نمایند.حساس به فرهنگ ارائه می
 شود. در این سطح به مسائل کودکان نیز پرداخته می 

 سطح ثالثیه

  و عالوه بر آن: 2تمامی موارد ذکر شده در سطح 
 رام اینـد، احتـنممراقبان  تحقق آرزوهاي بیمار در موضوعات شخصی مهم از قبیل محل دلخواه مـرگ را بررسـی می

 دهند.کنند و مورد حمایت قرار میمی
 شوند.ي آموزشی گنجانده میموضوعات مرتبط با سنن و اعتقادات فرهنگی در تمام برنامه 
 انـدازد، بـه بحـث یي وي کـه رفـاه آنـان را بـه خطـر ممراقبان  آن دسته از عقاید و آداب فرهنگی بیمار و خـانواده

 گذارند.می
  ي زندگی خانواده، وهیی پیرامون اموري از قبیل شیهاپرسشمراقبان ویژگی و خصوصیان هر بیمار را از طریق پرسیدن

 نمایند.الگوهاي قدرت و برقراري ارتباط و انتظارت از مراقبان ، مشخص می
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  نمایند.یي وي مخود را صرف برآورده نمودن نیازهاي فرهنگی بیمار و خانواده1مراقبان حمایت عملی 

 

 حمایت از مراقبان

، رنج و خستگی مداومی را 4از دست دادنو اعضاي خانواده هایی که درگیر ارائه مراقبت تسکینی هستند، تجربه  3، دواطلبان2کارکنان
اجتماعی، عاطفی و دارند. بنابراین خود مراقبان نیازمند حمایت هستند تا قادر به ادامه مراقبت با کیفیتی متناسب با نیازهاي فیزیکی، 

پیشین بوده و غم و  از دست دادن روحی بیماران باشند. ارتباط نزدیک با بیماران در مراحل پایانی زندگی می تواند یاداور  تجربه هاي
ترتیب  اندوه حل نشده فرد را دوباره بیدار کند، و این امر می تواند در نحوه ارتباط مراقبان با شخص تحت درمان تأثیر بگذارد. بدین

مراقبان گاها حتی نیاز به حمایت بیشتري دارند. کوتاهی در شناسایی و رسیدگی به مشکالت عاطفی و روانی کار در مراقبت تسکینی 
 باعث استرس زیاد کارکنان شده و مشکالت تیم در طول زمان سربرمی آورند.

 در زیر فرایندهایی مرتبط با حمایت مراقبان آورده می شود:

  شامل فعالیت هایی با هدف مدیریت استرس مراقبان، شکل می گیرد. 5قبت از مراقبانمرابرنامه 

 .مراقبان مناسب براي کار مراقبت تسکینی مطابق با دستورالعمل هاي مقرر انتخاب می شوند 

 ه حرفـهقش و رابطـمراقبان در ابتداي کار و سپس در طول خدمت به طور مداوم اموزش داده شده و به منظور حفظ ن 
 اي به خوبی با  ماهیت واکنش هایشان نسبت به افراد دیگر، به ویژه بیماران، آشنا می شوند.

 .پس از مرگ بیمار، مکانیسمی براي بیان احساسات مراقبان در نظر گرفته می شود 

  هیانـه ما ریق جلسـاتطمراقبان به منظور ایجاد و حفظ هویت تیمی با هم مالقات کرده و  ارتباط بین خودشان را از
 حفظ می کنند.

 وي تیم رائلی که بر هایی  براي بحث در مورد مسهاي مراقبت وجود داشته و نشستگروه هاي حمایت از ارائه دهنده
 شود.اثر می گذارند، تشکیل می

 هاي کاري، در فواصل منظم و به صورت هایی براي کسب اطالعات مرتبط با مسائل و چالشامکان شرکت در نشست
 راي مراقبان وجود دارد.ب 1مستند

                                                                 
1- practical 
2-Staff 
3-Volunteers 
4-Loss  
5-Care of caregiver  
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 .بر ساعت و حجم و میزان استرس کاري مراقبان نظارت شده و  ثبت می شود 

  .همه مراقبان به صورت منظم و براي مدتی مشخص جهت تجدید نیرو از محیط کار دور می شوند 

 به دلیـل تمرکـز بـر  می شوند تا جلوي حداکثر فشار کاري  2مراقبان به صورت دوره اي بین بیماران مختلف جابه جا
 روي یک بیمار گرفته شود.

 یش الش هاي پتحقیقاتی درباره فرسودگی شغلی و خستگی در بین کارکنان مراقبت هاي تسکینی، جهت شناسایی چ
 روانجام می شود.

 .فعالیت هاي حمایتی در برنامه ها و بودجه هاي ساالنه گنجانده می شوند 
 

  بیماران معنوي هاينیاز ارزیابی براي (FICA) فیکا متود

. Ask: Are there spiritual beliefs that help you cope with 
stress or difficult times? What gives your life meaning? 
 

F,  
Faith and 
belief 

. Ask: Is spirituality important in your life? What influence does it have on how 
you take 
care of yourself? Are there any particular decisions regarding your health that 
might be affected by these beliefs? 
 

I, 
 Importance 
and influence 

. Ask: Are you part of a spiritual or religious community? C,  
Community 

Think about what you as the health care provider need to do with the 
information the 
patient shared—e.g., refer to a chaplain, meditation or yoga classes, or 
another spiritual resource. It 
helps to talk with the chaplain in your hospital to familiarize your-self with 
available resources 
 

A, 
Address/action 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                               
1-Documented 
2-Rotate 
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 فرایندهاي پشتیان نظام مراقبت هاي حمایتی و تسکینی -2-2

 چارچوب مفهومی گزارش

ه اسـت تـا ل تـالش شـدپیشتر تعریف مربوط به فرایندهاي اصلی و پشتیبان و تفاوت این دو نوع فرایند پرداختـه شـد. در ایـن فصـ
انـد مـورد دهمللـی ذکـر کـرالهاي حمایتی و تسکینی با توجه به آنچه که مجامع بینفرایندهاي پشتیبان در سطح کالن نظام مراقبت

 یرند. بررسی قرار گ

 قسمت کاربرد مهم این 

ررسـی متـون بد و شور دارهاي حمایتی و تسکینی تابعیت بسیاري از کل نظام سالمت کفرایندهاي پشتیبان نظام مراقبتباید دانست 
تسـکینی کمتـر  ی وبتهاي حمـایتها و فرایندهاي الزم براي پشتیبانی از نظام مراقها در تعیین رویهمربوط به سایر کشورها و سازمان

 خواهـد بـود.نده رند کمک کندا براي کسانی که در حوزه هریک از فرایندهاي پشتیبانی مانند فرایند آموزش منابع انسانی تسلط کافی
راینـدهاي فه بیشـتر بـر کسانی کـ هاي پشتیبان نظام در این قسمت بتواند زبان مشترکی بینامید است تبیین کالن فرایند در عوض

 . اصلی این نظام تسلط دارند با کسانی که مسؤولیت تأمین اجزاي پشتیبان آن را برعهده دارند ایجاد کند

ور، رایط کلـی کشـشـشده تاحد زیادي فرایندهاي پشتیبان بـا درك تالش میاین که باید در تدوین این بخش  مسأله مهم دیگر،
هـاي تصـی در مراقبـهاي تخصها و پانلالگوي حاکم بر نظام سالمت کشور مطرح گردند تا درك نزدیکتري براي اعضاي کارگروه

هـاي نشـگاهحـاکمیتی دا ، ساختارشورساختار نظام سالمت کشور و شبکه بهداشتی، درمانی کشناخت تسکینی و حمایتی ایجاد نماید. 
ز درمـانی بکه و مراکـشـها)، ساختار حاکمیـت و راهبـردي علوم پزشکی کشور (نماینده اجرایی وزارت بهداشت در استان و شهرستان

نی هـاي تسـکیالزم به یادآوري است که در این گزارش بـه سـطح ملـی نظـام مراقبـت عمومی و تخصصی کشور از آن جمله است.
درمـانی -ه بهداشـتیپرداخته خواهد شد ولی مصادیق فرایندهاي پشتیبان در سطوح استانی و شهر و روستایی در سطح شـبکسرطان 

 مورد توجه قرار خواهد گرفت. کشور

هـا بـر آن ملـهاز ج ي دنیـاهاي گوناگون، که مؤسسات کیفیت و بهره ورفرایندهاي پشتیبانی در نظامدر یک نگاه کلی در مورد کالن
 تأکید دارند عبارتند از:

 ؛فرایندهاي حاکمیت، سیاستگذاري و نظارت -
 ؛فرایند تأمین و مدیریت منابع مالی -
 ؛فرایند تأمین و مدیریت منابع انسانی -
 ؛فرایند مدیریت اطالعات -
 ؛فرایند مدیریت بهبود کیفیت -
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 ؛فرایند مدیریت دانش -
 .شود)مطرح  "توسعه تکنولوژينوآوري و "تواند به عنوان (که می تجهیزات مدیریت فرایند -

ا به صـورت ریت زیاد آن توان مطرح کرد که به علت اهم، مدیریت داروها به طور مشخص داروهاي مخدر را میتواندر مورد آخر می
 یک بخش مجزا در انتهاي این بخش خواهیم آورد.

محـدوده  امـا هریـک ارتبـاط بـا یکـدیگر هسـتند باید دانست که فرایند مدیریت پژوهش، نوآوري و مدیریت دانش، فراینـدهایی در
د اشـاره قـرار نـدهایی مـورگیرند. در این گزارش به فرایندهاي یادشده پرداخته خواهد شد و براي هریک زیرفرایمشخصی را در برمی

 هاي تخصصی خواهد بود.خواهد گرفت. کاربرد عمده این گزارش براي طرح در جلسات پانل
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 نظارت در نظام مراقبت هاي حمایتی و تسکینیحاکمیت، سیاستگذاري و  -1

بع و ارایـه الی، تـامین منـامکارکردها عبارتند از تولیت، تامین  .هستندهدف اصلی  سهکارکرد و  چهارهاي سالمت داراي تمامی نظام
تبط بـا بخـش تولیت مرصر حفظ و ارتقاء سالمت، پاسخگویی و عدالت. از کارکردهاي نظام سالمت عن :عبارتند ازنیز اهداف  .خدمات

 یت در نظام مراقبت تسکینی می باشد.محاک
-قبتآفرینان مراشاي تمامی نقها برها و راهبردت قواعد اجرایی و ارایه جهت گیريتولیت در مراقبت تسکینی به معناي تعیین و تقوی

ه نیابت ش پزشکی بکالن و پاسخگویی در باالترین سطح است که وزارت بهداشت ، درمان و آموز هاي تسکینی و پذیرش مسئولیت
تسکینی را در  راقبت هايم. در یک تقسیم بندي می توان نقش هاي تولیتی وزارت بهداشت براي از دولت این وظیفه را بر عهده دارد

 سه دسته قرار داد:
 ؛هاي کالن نظام مراقبت تسکینیگیريجهتمشی و یعنی تعیین خط :سیاستگذاريالف. 
سـته د. ایـن : یعنی بکارگیري همه تمهیدات ممکن جهت تضمین اجـراي سیاسـت هـاي اتخـاذ شـدهحاکمیت درون بخشیب. 

 .امکانات و منابع وزارت بهداشت می باشد ها در حیطه اختیارات،فعالیت
 ه اهـداف نظـامت دسـتیابی بـهاي دیگر در جهـاثیرگذاري بر بخشکارگیري ابزارهاي مشروع ته : یعنی برهبري بین بخشیپ. 

هاي مردم نهـاد  ی و سازمانها، سازمان هاي دولتی، غیر دولتی و غیر انتفاعش هاي دیگر منظور تمام وزارتخانه. بخمراقبت تسکینی
 ت کمک کنند.زارت بهداشبه ون جهت هستند که این پتانسیل و ظرفیت پیشبرد مراقبت هاي تسکینی را دارند و یا می توانند در ای

رایـی آن ارکـان اج ونکته مهم این که ساختار بهداشت و درمان کشور، به صورتی است که وزارت بهداشت، رکن سیاستگذاري است 
ي و یاستگذارسسطح ارند. ددرمانی شهرستان و استان را در اختیار -هاي علوم پزشکی در هر استان هستند که شبکه بهداشتیدانشگاه

انی حتـی در موزشی و درمآها و مراکز تر، هیات امناي دانشگاهحاکمیت در این بخش، سطح ملی (مرکزي) است و اال در سطوح پایین
 ها و مراکز درمانی وجود دارد. بیمارستان

 هاي حمایتی و تسکینیفرایندهاي حاکمیت در نظام مراقبت
 زیر خالصه نمود:توان به موارد فرایندهاي عمده حاکمیت را می

 ؛(فنی، اجرایی، پشتیبانی و ...) نیاز در اجراي برنامه وردسیاستگذاري و تعیین راهبردهاي م -
 ؛هاي حمایتی و تسکینی تعیین مقررات و قوانین و اصول ارزشی نظام مراقبت -
 ؛نظارت بر اجرا و رعایت قوانین و مقررات  -
 ؛مه ، هالل احمر ، بهزیستی و سازمان هاي بین المللی هاي دیگر از جمله بیمشارکت با سازمان -

  ؛ها از طرق مختلفNGOهاي مورد نیاز مردمی و جلب مشارکت -
 ؛تعیین راهکارهاي مناسب به منظور تامین و تخصیص منابع مورد نیاز براي اجراي مناسب برنامه -
 ؛برنامه در اجراي  هاي مراقبت تسکینینظارت بر عملکرد سازمان  -
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 ؛و توزیع منابع مورد نیاز براي راه اندازي مراکز طب تسکینی برآورد -
 ؛کارهاي مناسب براي برطرف کردن مشکالت اجرایی برنامهها و تعیین راهبررسی چالش -
  ؛نظام هايگیريهتها و جگیريتشکیل پایگاه دانش براي حفظ و استفاده از تجربیات موجود و دانش روز دنیا در تصمیم -
 .گیريهاي تصمیمگروه توسطزنگري سیاست هاي مراقبت تسکینی ارزیابی و با -
 

 تامین و مدیریت منابع مالی -2

خـود از سـه  نی می باشد کهدر رابطه با نظام مراقبت تسکی کارکردهاي نظام سالمتمالی یکی از و مدیریت منابع تامین بدون تردید 
 زیر بخش تشکیل شده است:

لیـات، امیـان، کارفرما خـانوار، هـا،بیمـه یعنی فرآیندي که طی آن نظام مراقبت تسکینی  از طریق دولـت، جمع آوري منابع:الف. 
خیریه و  لتی، نهادهايهاي اهدایی مردم، سازمان هاي غیر دوکمک ها در کشورها،هاي اجتماعی صنایع و شرکتعوارض و مسؤولیت

 نماید. هاي بین المللی منابع مالی خود را تامین میسازمان
د. در د تجمیع شـویعنی اینکه ریسک پرداخت هزینه هاي خدمات مراقبت تسکینی براي تمامی افرا تجمیع و مدیریت منابع:ب. 

مات دسترسـی شان بـه خـداین فرآیند هدف این است که افراد بر مبناي نیاز به خدمات مراقبت تسکینی و صرف نظر از توان پرداخت
  .داشته باشند

مات ه کنندگان خـدیابسته خدمتی مراقبت تسکینی به ار ارائهفرآیندي است که طی آن منابع تجمیع شده جهت  خدمت:خرید پ. 
 پرداخت می شود.

سـئله بـه مخشی از این بسیار سخت است. ب ممکن نباشد(مراقبت مراحل پایانی زندگی) اگر غیر هاي مراقبت تسکینیمحاسبه هزینه
 شوند. نیست این مراقبت ها از چه زمانی شروع میاین دلیل است که دقیقا مشخص 

 تامین و مدیریت منابع مالی فرایندهاي

 ؛نحوه تامین مالی سازمان هاي مراقبت تسکینی تعیین −
 ؛تعیین تعرفه هاي بخش طب تسکینی −
 ؛تعیین فرانشیز بیماران استفاده کننده از طب تسکینی −
 ؛کنندگانتعیین سهم بیمه ها در بازپرداخت به ارایه  −
 ؛جلب مشارکت مردم و خیرین جهت تامین مالی سازمان هاي مراقبت تسکینی −
 ؛شناسایی خیرین و مذاکره با آنان جهت تامین مالی سازمان هاي مراقبت تسکینی −
 ؛مدیریت و نظارت بر منابع مالی اهدایی از سوي خیرین و مردم −
 ؛زمان مطابق با آنتنظیم برنامه مالی ساالنه و تنظیم فعالیت هاي اجرایی سا −
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 بنـديودجـهیـا ب عالیـت،یابی بـر مبنـاي ف، هزینهتعیین نحوه بودجه ریزي سازمان مراقبت تسکینی(بودجه بندي بر مبناي صفر −

 ؛عملیاتی)
 هاي تسکینی؛هاي مختلف نظام مراقبتبخش مالی تعیین اختیارات −

 ؛مراقبت تسکینی مطابق با قوانین مربوطه و رویه هاي اخالقی مراکزانجام فعالیت هاي مالی  −
تحـت  هاي تسکینی در کشوري مانند کانادا، بر اساس سامانههاي نقدي براي مراقبتهاي مردمی و پرداختجلب مشارکت

  شود.از سوي اعطاکنندگان انجام می هاي مخصوصو تکمیل فرم 1هاي تسکینی کاناداانجمن مراقبتوب 

 مدیریت منابع انسانیتامین و  -3

اندیشـی فراگیـر، دور "ف نمود:توان چنین تعریمدیریت منابع انسانی را بر اساس تعریفی جامع و با رویکرد سیستمی و استراتژیک می 
باالخره بـه بول و اري قابل ق، تامین کیفیت زندگی کهانوآوري، تحولگري سازمان یافته در تامین منابع انسانی، پرورش و بهسازي آن

نظـام و یـا ن رویـرون و بدهاي تاثیرپذیري و تاثیرگـذاري محـیط کارگیري بجا و موثر این منبع استراتژیک با شناخت و اعمال جنبه
نـابع انسـانی مهی مـدیران با در نظر گرفتن چنین نگا" در راستاي تبیین استراتژي ها به منظور تحقق رسالت و اهداف نظام سازمان

نـابع انسـانی، ماربرد مطلـوب کـپردازند بلکه با تدابیر موثر در جذب و نگهداري ، بهسازي و انجام وظیفه کارکنان نمیبه نحوه  صرفا
ر آن قـرار کینی در اختیـاهاي حمایتی و تسخوي مناسب با فرهنگ و ماموریت نظام مراقبتو هایی با توانایی، شخصیت و خلق انسان

 میدهد.

 مدیریت منابع انسانی  تامین و فرایندهاي

 جذب، تامین و تعدیل نیروي انسانی  .1

 براورد نیروي انسانی مورد نیاز نظام مراقبت ها در هر بخش و منظقه  -
 اقدام براي جذب نیروي انسانی براي جایگاه هاي مورد نیاز  -
 جذب نیروهاي مردمی و داوطلب  -
 ابع انسانی هاي تعدیلی براي جلوگیري از اتالف مندر نظر گرفتن سیاست -

 
 . آموزش نیروي انسانی 2

 به صورت چند تخصصی آموزش به صورت تخصصی و فوق تخصصی مختص پزشکان  -
 در دوره عمومی پزشکی آموزش  -

                                                           

1 - Canadian Hospice Palliative Care Association 
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  با استفاده از مفاهیم آموزش چندتخصصی آموزش تخصصی پرستاران -
 آموزش عمومی براي پرستاران و داوطلبان اجتماعی  -

 
 . حفظ و نگهداري منابع انسانی 3

 هاي تسکینی حمایت و حفاظت همه جانبه از  کارکنان نظام مراقبت −

 تامین حقوق و مزایاي مناسب براي کارکنان نظام −

  
 بکارگیري موثر منابع انسانی  .4

 ي داوطلب هااستفاده از پتانسیل هاي موجود در نیرو −
 هاارتباط و انگیزش مناسب براي این تیم استفاده از تیم هاي چند تخصصی با برقراري −

 

 آموزش نیروي انسانی
ن آموزشـی هاي مدورههاي تسکینی در دو بخش عمده با مدارج معین دانشگاهی و دوآموزش منابع انسانی در نظام مراقبت

هـا، زشایـن آمـورز الورود و بازآموزي نیروهاي موجود، قابل طرح اسـت. ویژگـی بـاو به دو صورت آموزش نیروهاي جدید
 ها است. اي بودن آنچندرشته

بـا بیمـاران  جودي ارتباطها با ماهیت وها، لزوم انطباق ذهنی و شخصی داوطلبان طی این دورهویژگی بارز دیگر این رشته
نظام مشخص ن نسانی در ایاهاي آموزشی منابع ها است. این ویژگی الزامات خاصی را به دورهمزمن پیشرفته و مبارزه با آن

 کند.می

 دید:عین گرهاي تسکینی مهاي آموزشی در مراقبتدر یک مطالعه، چهار عامل مهم زیر براي پیشبرد موفق برنامه

 ر باشد؛رخورداصوص مراقبت تسکینی بتعیین فردي به عنوان مدیر آموزشی که از شایستگی و مهارت خوبی در خ −

 د؛حیت و مهارت کافی برخوردار باشنکه از صال رشته اي-تعیین مربیان آموزشی از بین تیم چند −

 ؛مراکز آموزشی به هیأت بورد مرکزي منظمگزارش  −
 .وجود آموزش مداوم حرفه اي جهت بهبود مهارت هاي آموزشی مربیان −

 هاي تسکینی عبارتند از: فرایند آموزش مراقبتاجزاي 

 هاي تسکینی؛فراخوان داوطلبان بالقوه آموزش مراقبت -

  ؛فراگیرانارزیابی نیازهاي دانشی و مهارتی  -
 اي منطبق؛هاي) آموزشی چندرشتههاي (درسنامهمند کوریکولومتدوین دقیق و روش -
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 اجراي فرایند انتقال دانش، آموزش و توانمندسازي نظري و عملی؛ -

 نظارت و ارزشیابی برنامه آموزشی و سنجش دانش و مهارت فراگیران؛ -

 بت تسکینیآموزش هاي الزم مراق

ین ایـن بیننـد. مهمتـربهاي کـافی هاي مختلفی باید آموزشگروههاي تسکینی، براي ارتقاي منابع انسانی در نظام مراقبت
  ها عبارتند از:گروه

قبـت پزشـکان متخصـص مرا هاي مراحل پایان زنـدگی در آمـوزشآموزش تخصصی مراقبت تسکینی و مراقبت -
 ؛تسکینی در دانشکده هاي پزشکی

 ؛ده پزشکی)کولوم آموزشی دانشکیروآموزش پایه مخصوص پزشکان عمومی (ادغام آموزش مراقبت تسکینی در ک -
 تاري؛هاي پرسهآموزش به پرستاران و گنجاندن واحد درسی آموزش مراقبت تسکینی در کوریکولوم آموزشی دانشکد -

 ؛خانوادهآموزش مدیریت درد و سایر مهارت هاي مرتبط مراقبت تسکینی به پزشکان  -
 ؛آموزش ویژه مراقبت تسکینی مخصوص متخصصان کودکان -
 ؛آموزش ویژه به مددکاران اجتماعی -
 ؛آموزش به روان پزشکان -
 .آموزش به داوطلبان -

 

 مراقبت هاي تسکینی پزشکان درآموزش مهارت هاي الزم 

 مهارت هاي بالینی .1

امات عملی، نجام اقداوانایی تثبت و ارائه اطالعات، گرفتن شرح حال از بیمار و همراهان وي، انجام معاینه فیزیکی، 
 تجویز تست هاي آزمایشگاهی و تشخیصی

 مهارت هاي برقراري ارتباط .2

 توانایی الزم جهت برقراري ارتباط موثر با بیماران و همراهان بیمار

 به دقت به سخنان بیمار گوش دهد؛بتواند  -
 بدن استفاده کند؛کالمی شامل زبان به طور مناسب از تکنیک هاي غیر  -
 گیري مهارت هم دلی را داشته باشد؛توانایی به کار -
 زم را به طور مناسب جمع آوري کند؛بتواند از بیمار و همراهان وي اطالعات ال -
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ر گهـی بـه طـوپـیش آبتواند به بیمار و همراهانش اطالعات و آموزش هاي الزم را درمورد تشخیص، درمان و  -

 مناسب ارائه کند؛
اس، د، مسـائل حسـبـ(مانند بیمار عصبانی و افسرده، دادن خبـر  بیمار و همراهان وي در شرایط خاصبتواند با  -

 و ...) ارتباط مناسب برقرار کند؛ اختالف زبان و فرهنگ و در شرایط بحرانی
 با بیمار و همراهان وي ایجاد کند؛توانایی جلب مشارکت و ایجاد رابطه درمانی  -

 
 

 درمان، بازتوانی)مراقبت بیمار(تشخیص،  .3

 مهارت هاي تصمیم گیري، استدالل و حل مسئله .4

 مهارت هاي پزشک در تجویز دارو .5

 زیر را براي بیمار در نظر بگیرد: پزشک باید هنگام تجویز دارو عوامل

 سن و جنس بیمار -
 شرایط عمومی و بیماري هاي همراه -
 دوز مناسب دارو -
یکی) پـاراکلین وارض، تداخالت دارویی و تغییرات(کلینیکی مناسب ترین روش براي مصرف داروي مورد نظر، عو -

 ناشی از مصرف دارو
 هزینه دارو و میزان دسترسی به آن در شرایط زندگی بیمار -

 مهارت هاي پزشک براي تغذیه بیماران .6

 پزشک باید بتواند توصیه هاي تغذیه اي الزم را به بیماران ارائه دهد. -
 د.را درك و نسبت به اصالح آن اقدام اولیه را انجام دهبتواند ارتباط تغذیه و بیماري ها  -
ي اصـالح خیص و بـرابتواند ارتباط بین سوء تغذیه و افزایش احتمال به بیماري یا کاهش جواب به درمان را تش -

 آن مشاوره الزم را درخواست نماید.
 ماید.ن اقدام نآبه ارجاع بتواند در زمان هایی که بیماري نیاز به توصیه هایی تغذیه اي ویژه دارد نسبت  -
 هد.دبتواند روش هاي غیرعلمی تغذیه اي را شناسایی  و توصیه هاي الزم را به بیماران ارائه  -
 بتواند تداخل مصرف مواد غذایی با داروها را تشخیص دهد. -

 اقدامات حمایتی .7
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روش  از اسـتفاده با ندارد وجود شکایات و عالیم کننده ایجاد عامل رفع امکان که مواردي در پزشک باید بتواند -

 بیمار براي ردي) راتسکینی(از جمله بی د حداکثر اقدامات شناختی روان و فیزیکی دارویی، جمله از موجود هاي
 کند. فراهم

 
 بازتوانی بیمار .8

 .کند ارایه بیمار خود به را الزم آموزش بازتوانی مورد در بتواند -
 .دهد ارجاع بازتوانی خدمات دهندگان ارایه به را خود بیمار لزوم موارد در بتواند -

 
 طب مکمل و جایگزین .9

 خود بیمار به کشور در طب مکمل رایج هاي روش از استفاده عدم یا استفاده مورد در را الزم هاي توصیه بتواند -
 .کند ارایه

 
 مهارت هاي استدالل و تصمیم گیري اخالقی .10

 .دگیر می آنها بهره از اخالقی استدالل در و آشناست طب در اخالقی مفاهیم اي پایه دانش با -
 .دهد می تشخیص اش اي حرفه تعامالت در را اخالقی مسایل -
 نحو به را خالقیا یل مسا مرتبط، ضوابط قانونی از آگاهی با و پزشکی در اخالقی هاي ارزش به بندي پاي با -

 .نماید می گیري و تصمیم نموده تحلیل و تجزیه صحیح
 حصـول بـراي رتبطم هاي در حرفه افراد سایر از استمداد ارتباط، برقراري مهارت قبیل از مرتبط مهارتهاي از -

 .کرد استفاده خواهد اخالقی گیري تصمیم در نتیجه بهترین
 خـود متصـمی ضـعف نقاط برطرف ساختن و شناسایی در اخالقی، معضل حل در خود تصمیم نتیجه بررسی از -

 .گیرد می بهره
 .داند می پژوهش در اخالق رعایت به ملزم را خود -

 

 مدیریت اطالعات -4

هـاي مـورد ساختترین زیریتامین نیروي انسانی یکی از اساس از نظر سازمان جهانی بهداشت مدیریت اطالعات در کنار تامین دارو و
هـاي از گام اده شد، یکیدشود. همانگونه که در فصل گذشته شرح هاي حمایتی و تسکینی شناخته مینیاز براي ارائه خدمات مراقبت

ي برقـراري منظم بـرا اساسی در ارائه این خدمات هماهنگی بین تیم چند تخصصی درمان و تسکین بیمار است، بدون وجود فرایندي
 هاي بسیاري روبرو خواهد شد. ارتباط بین اعضاي این تیم عملکرد نظام با دشواري
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 فرآیندهاي مدیریت اطالعات

 یاز دارند.ان به آن ني جمع آوري داده ها،  تحلیل آنها و در اختیار قرار دادن کسانی که در سازمطراحی یک فرآیند برا −
دیران و افـراد مـن بالینی، قابلیت ثبت اطالعات در هنگام ارایه خدمات تسکینی به گونه اي که  طبق نیازهاي اطالعاتی کارکنا −

 خارج از سازمان در اختیار آنان قرار داشته  باشد.

 ي پیشرفتهبیماري ها هم آوري زیرساخت موردنیاز براي استقرار پرونده الکترونیکی سالمت بیماران مبتال به سرطان وفرا −

  ؛ارایه گزارش هاي مورد نیاز −
 ؛تحلیل داده ها و گزارش هاي دریافتی −
 .به روز رسانی سیستم هاي اطالعاتی −

 مدیریت و بهبود کیفیت -5

 زیرفرایندهایی را به شرح زیر مطرح نمود:توان براي این مورد نیز می

 ؛برنامه ریزي براي بهبود کیفیت −
 ؛پایش اثربخشی مراقبت ها با جمع آوري و تحلیل داده ها −
 ؛بدست امده است) لیل داده ها(با استفاده از اطالعاتی که از تح پیاده سازي تغییراتی که منجر به بهبود کیفیت مراقبت ها شود −
 ؛تداوم مراقبت هاي تسکینیبهبود کیفیت و  −
 ؛اطمینان از دسترسی کامل به مراقبت تسکینی با کیفیت باال −
 .بستگان بیماران که از آن ها مراقبت  می کنند بهتر از حمایت  −

 

 امکاناتو  تجهیزاتمدیریت  -6

 مورد اشاره قرار داد:توان زیرفرایندهایی را به شرح زیر براي این مورد نیز می

 ؛تجهیزات مورد نیاز دهیفرآیند سفارش −
 ؛ذخیره سازي و توزیع تجهیزات فرآیند −
 ؛امکاناتسازي و توزیع تجهیزات و تعریف سیاست ها و رویه هاي مناسب براي سفارش دادن، ذخیره −
 ؛فراهم نمودن و حفظ تجهیزات پزشکی براي پاسخ به نیازهاي بیماران −
 .و امکانات استریلیزاسیون ضد درد فراهم نمودن تجهیزات جراحی −
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 1مدیریت و تامین دارو در نظام مراقبت هاي حمایتی و تسکینی -7

 مقدمه

ان سـازم نظـر طبـق .اسـت درد کنترل جهت ویژه به دارو تامین بحث تسکینی، هاي مراقبت ارائه اجزاء ترین مهم از یکی

. هسـتند درد رلکنتـ بحـث در داروهـا تـرینضـروري از شده، کنترل داروهاي سایر و ضددرد اپیوئیدهاي ،جهانی بهداشت

 کشـورهاي در اهـ آن مصـرف در توجهی قابل افزایش به منجر اخیر هاي سال در داروها این درمانی ارزش وسیع شناخت

 در کماکـان شـده، رلکنت داروهاي دسترسی قابلیت و بودن فراهم توسعه، حال در کشورهاي در اما است، شده یافته توسعه

 .دارد قرار پایینی سطوح

 در مسـائل گیزتـرینبران چالش حال عین در و ترین مهم از شده، کنترل داروهاي قیمت و دسترسی قابلیت  و بودن فراهم

 پیامـدهاي ارتقـا جهـت که کند می تشویق را افراد سایر و مدنی جامعه دولت، بهداشت، جهانی سازمان. هاست کشور همه

 .کنند تالش داروها، این با مرتبط سیاستگذاري از ناشی عمومی بهداشت

 دسترسی حداکثر بین مناسبی تعادل که رسید خواهند مطلوب وضعیت به زمانی پیامدها این سازمان جهانی بهداشت، نظر از

 . شود برقرار خود مطلوب حالت در انحرافی، و جا نابه استفاده حداقل با داروها  این از مجاز و منطقی استفاده به

 :نباشد دسترس در و فراهم است ممکن زیر دالیل به شده کنترل داروهاي

 سیاستگذاري و قانونی مسائل •

 الزم اجتماعی نگرش و دانش فقدان •

 اقتصادي هاي جنبه •

                                                           
 برگرفته از راهنماي  سازمان بهداشت جهانی در کنترل مصرف و توزیع دارو مخدر: -1

“Ensuring balance in National policies on controlled substances , Guidance 
for Availibilty and Accessibility of controlled medicine –World Health 
Organization 2011“ 
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 در. دهنـد قرار توجه ردمو را دارو تامین با مرتبط هاي جنبه همه ها دولت که است الزم مشکالت، این بر آمدن فایق براي

 زیـر بعد  شش در  هایهتوص این. کندمی ارائه توصیه 21 قالب در را خود دستورالعمل سازمان جهانی بهداشت، راستا همین

 :شود می  بررسی

 

 دارو کنترل به مربوط هاي سیاست و مقررات کنترل .1

 سیستم این در هاآن نقش و مراجع .2

 دسترسی قابلیت و بودن فراهم براي سیاستگذاري ریزيبرنامه .3

 سالمت مراقبت متخصصان .4

 آمارها و برآوردها .5

 دارو تامین تدارکات .6

 

تفاده شده اس "دارو"ز کلمه به اختصار ا "داروهاي اپیوئیدي"شوند (در این متن به جاي واژه  می بررسی ها توصیه این ذیالً

 :است)

 
 کنترل مقررات و سیاست هاي مربوط به کنترل دارو -1

 
ي مطلقاً بـرا "داروهاي کنترل شده"باید این امر  به رسمیت شناخته شود که هاي ملی کنترل دارو در سیاست  -1-1

 مقاصد درمانی و علمی، ضروري هستند.

 "بـودن فـراهم" تسـهیل جهـت نـاگزیريشـرط عنـوان بـه بایـد تمـام، وضوح و روشنی به ملی هايسیاست اهداف بیان

)Availability (دسترسی" و")Accessibility (شود گرفته درنظر شده کنترل داروهاي. 

 
هاي کنترل دارو به تعهدات قانونی بـین المللـی خـود جهـت گذاري ملی و سیاستها باید از طریق قانوندولت -2-1

 براي تمامی مقاصد درمانی و علمی، عمل کنند. داروهاي کنترل شده و قابلیت دسترسی تضمین فراهم بودن
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عمـل  دهنـد،ا تشـکیل میتا به تمامی معاهداتی که یکی از طرفهـاي آن ر المللی مسئولیت دارندها از نظر قانون بیندولت

ن آ مسـئول اجـراي گیرد بلکه دولت به عنوان یک کلیت،کنند. این مسئولیت فقط به عهده یک سازمان یا بخش قرار نمی
هدات عهداتی که از معاتباید به  است. از این رو مراجع کنترل دارو نه تنها نیازمند انطباق با معاهدات کنترل دارو هستند بلکه

 شود عمل کنند.المللی حقوق بشري ناشی میدیگر از جمله ابزارهاي بین

 
 ها در این سیستممراجع و نقش آن -2

 
داروهـاي کنتـرل شـده در مراقبـت  و قابلیـت دسترسـی ها باید مرجعی ملی را براي تضمین فراهم بودندولت -1-2

 .سالمت تعیین کنند

 
ر هاي مربوط به مواد کنترل شده دمطمئن شوند که تمامی مراجع دخیل در تدوین و اجراي سیاستها باید دولت -2-2

از  براي مقاصد علمی و درمانی و نیز پیشگیريو قابلیت دسترسی داروها  صورت لزوم براي افزایش فراهم بودن

 کنند.ار میها، مشارکت نموده و با هم نشست برگزسوء استفاده، سندرم وابستگی و انحراف آن

هاي . سازمانگزار شوندهاي مزبور باید در صورت لزوم بسته به شرایط ملی برها موثر باشد، نشستکه این همکاريبراي این
ها مکاري آنقضائی. ه گذاران دارویی، مراجع مراقبت سالمت، مقامات گمرکی، پلیس و اعضاي قوهمرتبط عبارتند از قانون

کنـد. همچنـین یمهـا را تضـمین هاي آنافزایی میان سیاستدهد تا موثرتر باشند و همامکان میکنندگان به کلیه شرکت
یجـاد اامـر سـبب  یابند کـه ایـندست می ها و چالشهاي همدیگرها، محدودیتسازمانهاي مزبور به درك بهتري از نگرانی

اي یري و اجرگده درمانی ملی و تصمیم فرصت همکاري مشترك جهت تحقق دسترسی به داروهاي کنترل شده براي استفا
 شود.هاي کنترل ملی میتدابیر ضروري براي متوازن کردن سیاست

 
ها باید وجود انجمنی را تضمین کنند تا مراجع کنترل دارو و مراجع سـالمت عمـومی در صـورت لـزوم بـا دولت -3-2

داروهاي کنترل شده  لیت دسترسیو قاب اي سالمت و سایر ذینفعان جهت ارتقاي فراهم بودنهاي حرفهسازمان

ت هـا، در آن مشـارکسندرم وابستگی و انحراف آن براي مقاصد درمانی و علمی و نیز پیشگیري از سوءاستفاده،

 کنند.نموده و با هم نشست برگزار 

شده فراهم کـرده و  دهد تا اطالعاتی را در مورد نیاز به مواد کنترلها امکان میهاي آناین امر به فعاالن سالمت و انجمن
گـذاري و گـذاران چیزهـاي بیشـتري را در مـورد تـاثیرات قانونگذاران آگاهی یابند. در مقابـل، قانونهاي قانوناز نگرانی



 

 طرح تدوین برنامه ملی مراقبت هاي جامع حمایتی و تسکینی در سرطان 68 شبکه ملی تحقیقات سرطان/   

 
گذاري بر مراقبت درمانی و اهمیت داروهاي کنترل شده بر بیماران به صورت خاص، و نیز سالمت عمومی در حالت سیاست

 کلی فرا خواهند گرفت.

 کمیسـیون هـاي متشکل از ذینفعان مرتبط منجمله مراجـع دولتـی، "هیئت مشورتی ملی"تواند در قالب ن همکاري میای
مومی عبت سالمت هاي درمانی و بخشهاي از دولت که مسئول مراقنمایندگان متخصصان سالمت، بیماران و بیمه پزشکی،

لـیس، مقتضـی، پ گـذاران اجـراي کنتـرل دارو. در صـورتنونباشند، منجمله مقامات و قاکه مستلزم کنترل داروهاست می
 توانند به این هیئت وارد شوند.مقامات گمرکی و اعضاي قوه قضائی نیز می

راي بـنتـرل شـده کماموریت کلی هیئت مشورتی ملی، مشاوره در مورد چگونگی تحقق موازنه میان فراهم بودن داروهاي 
ماموریـت،  وبـه ترکیـب  سوءاستفاده و وابستگی به مواد است. کار هیئت مشورتی ملی، بستهاستفاده دارویی و پیشگیري از 

 هاي زیر باشد:ممکن است شامل جنبه

 کمک به ارزیابی نیاز به داروهاي کنترل شده و گزارش در مورد درجه دسترسی به داروها؛ •

هـاي ملـی سـتورالعملبهترین رویه، تدوین د مشاوره در مورد افزایش استفاده منطقی از داروهاي کنترل شده، اجراي •

 المللی درمان.هاي بیندرمان و اجراي دستورالعمل

 
 و تعهدات خود باید مطمئن شوند کـه در اداي وظـایف خـود، مـانع هاهاي دولتی، بسته به نقشتمامی سازمان -4-2

شـوند. مراجـع سـالمت بایـد هاي سالمت و دسترسی به درمان قانونی با داروهاي کنتـرل شـده نمیسیاست

هم هاي اجراي قانون دارو و سایر سازمانهاي مـرتبط فـرااطالعات مرتبط در مورد اصول درمان را براي سازمان

 کنند.

ود. هم چنان جلوگیري ش »با اجازه مرجع قانونی نباشد«کنند که از تملک داروي مخدر در صورتی که ها الزام مییونکنوانس
داروهاي  "ايحرفه"ملک ت، دننیاز به داشتن پروانه یا مجوز ندار» در هنگام انجام کارکردهاي درمانی« که فعاالن سالمت،

یمـارانی کـه د. مشـابهاً بدر نظر گرفته شود و نبایـد از آن ممانعـت شـو» قانونیتملک با اجازه «کنترل شده باید به عنوان 
مالـک » قـانونی با اجازه«کنند، دریافت می مجاز و تاسیسات سالمت هاداروهاي کنترل شده را با مجوز درمانی از داروخانه

 باشند.این داروها می

کنند را آموزش دهند. بنابر این ر زمینه کنترل داروهاي مخدر کار میکنند تا افرادي که دها را متعهد میها، دولتکنوانسیون
هاي دخیل در کنترل داروي مخدر (براي مثال، مقامات گمرکی و پلیس)، بایـد از سیاسـت سـالمت دولـت در کلیه سازمان

داشته باشند تـا درك کننـد ها باید به قدر کافی اطالع خصوص درمان با داروهاي کنترل شده اطالع کافی داشته باشند. آن
کـه نبایـد تـدابیر کنترلـی اضـافی را که چه زمانی داشتن این داروها براي بیماران و متخصصان سالمت قانونی است و این
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اعمال کنند. این اصول هم چنین در درمان وابستگی به اپیوئید کاربرد دارد. اجراي قانون نباید مانع درمان این قبیل بیماران 

عنوان تـرویج داروهـاي غیرقـانونی ه اطالعات و آموزش در مورد درمان و استفاده از داروهاي کنترل شده نباید بهشود. ارائ
 نگریسته شده و مورد تعقیب قانونی قرار گیرد.

 
 ریزي و سیاستگذاري براي فراهم بودن و  دسترسی پذیريبرنامه -3

 
ر شده براي تمامی کاربردهاي درمـانی مـرتبط را ددولت باید فراهم بودن و قابلیت دسترسی داروهاي کنترل  -1-3

بـه  هاي سیاستگذاري دارویی ملی خود قرار دهند. همچنین باید داروهاي کنترل شده مرتبط و خدمات مـرتبط رابرنامه

 هاي سالمت عمومی بگنجانند.هاي ملی کنترل بیماري و سایر سیاستطور اختتصاصی در برنامه

روري اسـت ضـهاي خـاص تـدوین شـود. هاي سیاستی خاصی براي بیماريالزم است برنامهبعد از سیاستگذاري عمومی، 
شخص، هاي بیماري مکشورها، حداقل تضمین دهند که فراهم بودن و قابلیت دسترسی داروهاي کنترل شده براي سیاست

 گیرد.جا سیاست کنترل سرطان، مورد توجه قرار میاین

رح طـماجتنـاب از   هایی فراهم بودن و قابلیت دسترسی داروهاي کنترل شـده،سیاستنکته مهم در هنگام تدوین و اجراي 
مـار روههـاي بیگکردن حقوقی براي گروههاي خاص بیماران است که ممکن است به عنوان بازداشتن این حق براي سایر 

. تداوم مراقبـت شته باشدجود داتفسیر شود. مشابهاً هیچ محدودیت جغرافیایی براي دسترسی به این داروها در کشور نباید و
 ن شود.از سطح خانواده به اجتماع و باالترین سطح تخصصی مانند بیمارستانهاي دانشگاهی نیز باید تضمی

موالً المت که معسدر هنگام بستري شدن در اماکن توانند هاي دولتی تضمین کنند که بیماران میضروري است که سیاست
 .دامه دهندکنند، همچنان به استفاده از داروهاي کنترل شده اده استفاده نمیاز این قبیل داروهاي کنترل ش

بهداشت  سازمان جهانی"فهرست داروهاي اساسی"ها باید فهرستی از داروهاي اساسی را تعیین کنند. این فهرست از دولت
 ده مـورد نیـازشداروهاي کنترل شود و سازي میمدل "براي کودکان سازمان جهانی بهداشت فهرست داروهاي اساسی"و 

 گیرد.براي پوشش دادن نیازمندترین بخش جمعیت را در بر می

ده شـاي کنتـرل اي تدوین شوند کـه بـه اسـتفاده منطقـی از داروهـعالوه بر این الزم است سیاست هاي عمومی به گونه
یوئیـدها باشـند. ها در مـورد اپها و کلیشههها ممکن است شامل تالش براي مقابله با برخی افسانبپردازند. این قبیل سیاست
اش به و خانواده است بیمارها باید در مورد درمان درد و درمان وابستگی مطلع شوند. گنجاندن خوبیماران و خانواده هاي آن

 شود.مسأله منجر می» مالکیت«درك بهتر از 
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هـا هاي آنو بدون تبعیض از سیاست ها باید تضمین دهند که کلیه گروههاي جمعیتی به صورت مساويدولت -2-3

 در مورد فراهم بودن و قابلیت دسترسی داروهاي کنترل شده براي اسـتفاده منطقـی درمـانی و پیشـگیري از انحـراف،

 شوند.مند میسوءاستفاده و سندرم وابستگی بهره

که باید مطمئن کنند بل هانه جلوگیريها و توسعه خدمات درمانی نه تنها باید از تبعیض آگاها در هنگام تدوین سیاستدولت
هـا گروه شـود. تعـدادي از ایـنپذیر منجر نمیها به صورت ناآگاهانه به تبعیض علیه گروههاي آسیبشوند که این سیاست

ان از دگدز و استفاده کننـتال با ایکودکان، سالمندان، افرادي متعلق به طبقات پایینتر اجتماع، زندانیان، افراد مب منجمله زنان،
اي هاي ویـژهتالش ها به داروهاي کنترل شده بهپذیر هستند و تضمین دسترسی آنداروهاي مخدر تزریقی، به ویژه آسیب

ودن بـو فـراهم  ها و خدمات مـرتبط امکـان دسترسـیها باید تضمین کرد که این سیاستنیاز دارد. هنگام طراحی سیاست
 تند.به جنسیت حساس بوده و هم از نظر فرهنگی مناسب هس یکسان براي این گروهها را فراهم کرده و هم

 ورمان قرار گیرنـد ود مورد دخحق دارند بابت درد  بیمارانی که سابقه سوءاستفاده از مواد را دارند به اندازه هر کس دیگري،
، یک تصمیم ختلف درمانهاي مها به داروهاي اساسی را محدود کند. بررسی مزایا و معایب گزینهمقررات نباید دسترسی آن

ته انـد، دلیـل آن قه را داشپزشکی است. این حقیقت که برخی افراد داراي سندرم وابستگی به مواد اپیوئید هستند یا این ساب
 .ها دریغ شودشود تا از کنترل درد آننمی

 
که بر  دود کنندههاي کنترل داروي مخدر خود را از نظر وجود مقررات بسیار محها باید مقررات وسیاستدولت -3-3

ضـمین ت. همچنین باید بررسی کنند گذارد،ارائه مراقبت درمانی مناسب شامل استفاده از داروهاي کنترل شده تأثیر می

ه شود و تصمیماتی کـسازي نتایج سالمت است و اقدام اصالحی در صورت نیاز اتخاذ کنند که هدف این مقررات بهینه

 باید توسط متخصصان سالمت اتخاذ شوند.معموالً ماهیت پزشکی دارند 

رل داروهـاي هاي بـین المللـی کنتـدر بسیاري از کشورها، مقررات ملی دربردارنده مقرراتی است که از مقررات کنوانسـیون
 بـراي حفاظـت از«هـا ولتچه کـه از نظـر داند تا آنها این امر را مجاز دانستهتر است. البته کنوانسیونکنندهمخدر، محدود

هـم  نجـام شـود وامجاز شمرده شود. این تحلیل باید قانون بـه قـانون » سالمت یا رفاه عمومی، مطلوب یا ضروري است
 رسمی را پوشش دهد.  گذاري و هم سیاستقانون

 
هاي ملی کنترل داروهاي مخدر باید شـفاف و بـدون ابهـام باشـد تـا گذاري و سیاستشناسی در قانونواژه -4-3

 اي کنترل شده براي مقاصد علمی و درمانی با سوءاستفاده اشتباه گرفته نشود.استفاده از داروه
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تـرل شـده اروهـاي کندهاي نامناسب، سبب بدنام سـازي گذاري و سیاست کنترل دارو با استفاده از واژهگاهی اوقات قانون

در  نتـرل شـدهیز داروهـاي کشناسی ممکن است سـبب بازداشـتن پزشـکان از تجـوشوند. ابهام و تبعیض مرتبط با واژهمی
سـتفاده یز میـان اهایی شود که انجام چنین کاري مجاز است؛ همچنین این امر ممکن است مقاماتی که خواهـان تمـازمان

د ها اتخاذ کننیاستسزنگري در هایی را براي بامجاز و غیرمجاز هستند را به اشتباه بیندازد. از این رو الزم است کشورها گام
 ها حذف شود.آن هاي بدنام کننده از قانونده هماهنگ از اصطالحات درمانی اطمینان حاصل شده و واژهتا از استفا

م ایجاد ف دیگر، ابهااز یک طرف و استفاده درمانی طوالنی مدت از طر »)سوءاستفاده«(یا » سوءاستعمال«ممکن است بین 
 شود.

 
هاي بـین المللـی در حالت عادي توسـط کنوانسـیوندولت هایی که تصمیم به کنترل داروهایی می گیرند که  -5-3

 ها را بر آن ها نیز اعمال کنند.شوند، باید این دستورالعملکنترل دارو کنترل نمی

و ایـن در  جبار کننداشوند، احساس ها ممکن است براي کنترل موادي که از نظر بین المللی کنترل نمیگاهی اوقات، دولت
اشـند. بر برداشته که این مواد، خطرات جدي سوءاستفاده و آسیب براي سالمت عمومی را دصورتی است که مالحظه کنند 

تصـمیمات بـا  تی که ایـنهاي بین المللی، کشورها اجازه چنین کارهایی را دارند. با این حال، در صوربه موجب کنوانسیون
جه پیامد مهمی و در نتی داروهاي اساسی بوده موادي سروکار داشته باشد که دارو نیز محسوب شده و به ویژه زمانی که جزء

دودیت و مراقبت ها باید با محهاي پزشکی و علمی داشته باشند، اتخاذ آنبر فراهم بودن و دسترسی این مواد براي استفاده
 صورت بگیرد.

 
 متخصصان مراقبت سالمت -4

 
متخصصـان سـالمت در تمـامی پزشکان واجد صالحیت و تعلیم دیده و در صورت لزوم، پرسـتاران و سـایر  -1-4

گونـه سطوح مراقبت سالمت باید بر مبناي پروانه تخصص عمومی خود، دانش پزشکی کنونی و رویه خوب بـدون هیچ

 اي دیگر، مجاز به تجویز و توزیع داروهاي کنترل شده باشند.الزام پروانه

دسترسـی  و قابلیت ب محدودیت فراهم بودنالزام پزشکان به اخذ پروانه براي تجویز داروهاي کنترل شده ممکن است سب
 این داروها شود.
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 داروسازان واجد صالحیت و تعلیم دیده در تمامی سطوح مراقبت سالمت باید بر مبناي پروانه تخصص عمومی -2-4

تـرل اي دیگر، مجاز به تجویز و توزیع داروهـاي کنگونه الزام پروانهخود، دانش پزشکی کنونی و رویه خوب بدون هیچ

 باشند. شده

لیت دسترسی ودن و قاببالزام داروسازان به اخذ پروانه براي تجویز داروهاي کنترل شده، ممکن است سبب محدودیت فراهم 
 این داروها شود.

راي اصـالح بداروساز  شمارند. الزم است قانون به تواناییبرخی کشورها اصالح خطاهاي فنی توسط داروسازان را مجاز می
تجویز شده به  تا درمان ویزها و نیز توزیع مقادیر کم داروهاي کنترل شده در موارد اضطراري توجه کندخطاهاي فنی در تج

 موقع آغاز شود. 

 
سـتفاده اها باید آموزش دانش و مهارتهاي مرتبط با درمان درد و  اختالالت استفاده از مواد را در زمینـه دولت -3-4

 وهاي کنترل شده است،  در مدارس پزشکی، داروشناسی و پرسـتاريپزشکی و سایر شرایطی که نیازمند درمان با دار

 ترویج کنند. 

ر مدرك ملی بهاي مبتنی هاي کنونی باید از دستورالعملهاي درمان سازمان جهانی بهداشت و سایر دستورالعملبهترین رویه
 شوند. هستند، استخراجهاي مختلفی که نیازمند درمان با داروهاي کنترل شده و بین المللی براي بیماري

 
هـا بایـد ابتکـارات گیـرد، دولتدر کشورهایی که داروهاي کنترل شده براي نخستین بار در دسترس قرار می -4-4

 ود.آموزشی را براي متخصصان مراقبت سالمت سازماندهی کنند تا از استفاده منطقی از این داروها اطمینان حاصل ش

 
 برآوردها و آمارها -5

 
لمی و عها باید با استفاده از تمامی اطالعات مرتبط، روشی عملی براي تخمین واقع بینانه نیازهاي دولت -1-5

 درمانی به داروهاي کنترل شده ایجاد کنند. 
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هاي مقادیر داروهاي کنترل شده مورد نیاز براي مقاصد مجاز علمـی و درمـانی ها باید برآوردها و ارزیابیدولت -2-5

که فـراهم کننـد. در صـورتی 1المللی کنترل داروهاي مخدره براي داروهاي مخدر) را براي هیات بین(برآوردهاي سالیان

احتمال برود که فراهم بودن داروهاي کنترل شده براي مقاصد مجاز به علت تخمـین کمتـر از حـد واقعـی تقاضـاهاي 

ید برآوردهاي تکمیلی یا ارزیـابی نیـاز  با معمول، موارد اضطراري یا تقاضاهاي خاص کاهش یابد، در این صورت دولت

 ارائه کند. INCBرا به  اصالح شده

 را INCB هـا،دولت بـا همکـاري در که دهدمی ارائه را مخدر داروهاي به نیاز برآورد از سیستمی ،2Single کنوانسیون
 داروهاي تا دهدمی امکان کشورها به سیستم این. کند حمایت داروها این براي تقاضا و عرضه بین موازنه از تا سازدمی قادر

 یـا/و سـاخت از مـانع سیسـتم این. نکند تجاوز کل شده برآورد میزان از کهآن به مشروط کنند وارد یا/و ساخت را مخدري
 سـال، طـول در. گـرددمی -شـود ممنوعـه بازارهـاي وارد است ممکن که-مجاز مقاصد از تراضافه مخدر داروهاي واردات
 و هاتوصـیه از استفاده با را خود برآوردهاي باید هادولت. کنند تسلیم را تکمیلی برآوردهاي زمانی، هر در توانند می هادولت

 احتمـال تـا کنندمی توصیه را خاصی مقدار اضافه ها،روش این. دهند ارائه INCB و WHO توسط پیشنهادي روشهاي
 .برسانند حداقل به را سال آخر نزدیکی در برآوردها بودن ناکافی

 
گـردان را مطـابق بـا مقـررات هاي آماري در مورد داروهاي مخدر و داروهاي روانها گزارشالزم است دولت -3-5

 .نندتسلیم ک INCBهاي مرتبط شوراي اقتصادي و اجتماعی به متناظر کنوانسیونهاي بین المللی کنترل دارو و قطعنامه

 تولید، قبیل از شده کنترل وهايدار مورد در واقعی فعالیتهاي باید نیازها ارزیابی و برآوردها پیشاپیش ارائه بر عالوه کشورها

 داروهـاي براي دهیگزارش الزامات. کنند گزارش INCB به را آن انبارهاي و مصرف استفاده، صادرات، و واردات ساخت،
 .هستند گردانروان داروهاي با مرتبط الزامات از ترمفصل مخدر

 
 تامین دارو -6

 

                                                           
1 - International Narcotics Control Board (INCB) 

پروتکـل اصـالحی ایـن کنوانسـیون 1972سال است که در آن به موضوع داروهاي نارکوتیک پرداخته شده است و در  1961منظور کنوانسیونی در سال  -۲
 انتشار یافته است.
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 ها و سازمانهاي مدیریت کننده توزیع، مطمئن شوند که خرید، ساخت و توزیعها باید با همکاري شرکتدولت -1-6

اي که هیچ کمبـود عرضـه گیرد به گونهداروهاي کنترل شده به صورت به موقع و با پوشش خوب جغرافیایی انجام می

، هـاي مناسـبی بـراي جلـوگیري از انحـراف، کنترلوجود نداشته، همواره در زمان نیاز در دسترس بوده و در عین حال

 بگیرد.سوءاستفاده یا سندرم وابستگی صورت 

  فـروش و توزیع  جوزم که دارد وجود شده کنترل داروهاي فرموالسیون از فهرستی که است استوار فرض این بر مساله این
 .است کرده دریافت کشور آن در را

 سبب آن عرضه در اختالل زیرا شوند توزیع پیوسته صورت به تا شوند انبار باید دیگر داروي هر همانند شده کنترل داروهاي
 .کند ایجاد بیماران براي جدي عوارضی است ممکن اختالل این  و شودمی بیماران درمان در اختالل

 داشـته وجـود چنانهم اساسی علت اگر( بیمار درد بازگشت سبب است ممکن درد، ضد هاي اپیوئید با درمان ناگهانی قطع
 انقبـاض سـتفراغ،ا و تهـوع خـون، فشـار افزایش منجمله هایینشانه بروز موجب و شده "دارو ترك سندرم" ایجاد و) باشد

 .گردد ماهیچه درد و اسهال شکمی، عضالت دردناك

 در .کرد درمان غیرمجاز ئیدهاياپیو با را آن توانمی که دانندمی و بوده داروآشنا ترك سندرم با  وابستگی، سندرم با بیمارانی
 درمـان، بـه دسترسـی بدون هايدوره بنابراین. کند عود هاآن درد و شوند خارج درمان برنامه از است ممکن موردي چنین

 .اندازندمی خطر به را HIV از پیشگیري و وابستگی سندرم درمان نتایج

 وابستگی سندرم به رانبیما که نیست آن عالمت ضرورتاً امر این که کرد خاطرنشان باید دارو، ترك سندرم رخداد صورت در
 دسترسـی صورت در. ردک اجتناب دارو ترك سندرم از توانمی دارو استعمال مقدار تدریجی کاهش با معموالً. اند شده دچار

 در و هاروخانـهدا در گسـترده صـورت بـه داروهـا این است الزم سالمت، مراقبت مناسب سطح در شده کنترل داروهاي به
 .شوند فراهم نیاز مورد سالمت خدمات

 بـودن فـراهم نباید بنابراین گیرند،می قرار استفاده مورد نیز اولیه مراقبت سطح در شده کنترل داروهاي تمامی که جا آن از
 توزیـع هايداروخانه به رسیدن براي نباید هاآن هايخانواده و بیماران. شود محدود بیمارستانی هايداروخانه به صرفاً هاآن

 شـده کنترل داروهاي توزیع ترجیحاً. بپردازند زیادي هاي هزینه دارو، پول و سفر هزینه نظر از شده، کنترل داروهاي کننده
 بـر دولتـی انحصار هاکنوانسیون. شوند ترکیب دارو توزیع مطمئن هايسیستم طریق از نشده، کنترل داروهاي توزیع با باید

 ایـن بودن فراهم و دسترسی برابر در اضافی موانع موارد، از بسیاري در انحصار این و دانندنمی الزام را شده کنترل داروهاي
 در مثـال، بـراي شود؛ می همزمان تحویل تمرکز با دولتی انحصار که دهدمی رخ زمانی اغلب امر این. کندمی ایجاد داروها
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 صورتی در یا شود محدود استانی مراکز از محدودي تعداد به یا کشور پایتخت در محل یک به داروها این تحویل که جایی

 .شوند حاضر شده کنترل داروهاي براي خود سفارش وصول براي باید شخصاً داروسازان که

 
حداقل ه بده را ها باید تأثیر منفی کنترل و تدابیر امنیتی بر قابلیت تهیه و فراهم بودن داروهاي کنترل شدولت -2-6

 برسانند.

ا بر قیمـت تـأثیر از کشوره فراهم بودن به این داروها ممکن است در اثر تدابیر امنیتی محدود شود و این تدابیر در بسیاري
 ها براي جلوگیري از انحراف، الزامی نیستند.گذارند. بسیاري از تدابیر در کنوانسیونمی

 اري از کشـورها بـاا چـالش بسـیاز اپیوئیدها مواد نسبتاً ارزانی هستند. امـدر بازار جهانی، مورفین و متادون و بسیاري دیگر 
جـم حواردي کـه ها طی روند توزیع اسـت. در مـمصرف کنونی پایین داروهاي کنترل شده، مقرون به صرفه نگهداشتن آن

گردد. در تولید  ین داروهامعامالت کم باشد، هزینه پروانه و ثبت نام ممکن است آن قدر گران شود که مانع توزیع و فروش ا
ن امـر در ارد و همـیبندي یک دسته قرض ده هزارتایی ندبندي هر دسته قرص صدتایی فرقی با بسته و توزیع، هزینه بسته

جهت مجاز شـدن  یر امنیتیگذاري باالي داروخانه در مورد تدابمورد هزینه حمل و نقل نیز درست است، اما الزام به سرمایه
نبار نکند؛ این ها را خرید و اداروهاي کنترل شده ممکن است سبب شود تا آن داروخانه تصمیم بگیرد که آن آن براي توزیع

 ها شوند.عوامل ممکن است سبب گرانی کاذب داروهاي کنترل شده و مانع افزایش مصرف آن

 
داروهـاي  المللـیمراجع کنترل دارو باید از وجود دستورالعملهاي سازمان جهانی بهداشت جهـت تـدارك بین -3-6

کنترل شده براي مراقبت درمانی در مواقع اضطراري آگاهی داشته باشـد. ایـن دسـتورالعملها فراینـد سـاده 

بار مـانع کـارکرد اي براي واردات و صادرات داروهاي کنترل شده به کشوري که بروز یک واقعه مصـیبتشده

 ها را در صورت لزوم به کار ببندند.باید آن کنند. این مقاماتمراجع کنترل دارو در آن شده، فراهم می

مقامات  نین در کارچساخته ممکن است سبب افزایش تقاضا براي داروهاي کنترل شده شوند ، هم بالیاي طبیعی یا انسان 
 ادر کنند.ده را صشهاي کنترل شوند تا این مقامات نتوانند پروانه ورود براي داروملی کنترل دارو اختالل ایجاد کرده و سبب 
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 هاي حمایتی و تسکینی هاي ارزیابی عملکرد در خدمات مراقبتشاخص   -3

هـاي خصبه چاپ رسیده است به طـور کلـی سـه گـروه از شـا Jamaدر مجله  2008در یک مقاله مروري که در سال 
 ه است:ظر گرفته شدهاي حمایتی و تسکینی پیشرفته در بیماران در مرحله ترمینال، درنمراقبتارزیابی عملکرد براي 

  بیماران؛ زندگی کیفیت −
 و  مراقبت؛ از رضایت −
 اقتصادي. هاي هزینه −
 تصار نامیر به اخزست که در اابزارهاي مختلفی مورد استفاده قرار گرفته  هاگیري هریک از این گروه از شاخص اندازه در

 شود:برده می

 :ستا شده آورده زیر در هاکه مهمترین آن شود می سنجیده مختلفی ابزارهاي با زندگی کیفیت •

1. Multidimensional Quality of Life Scale-Cancer Version 
2. European Organization for Research and Treatment of Cancer 

(EORTC) QLQ-C30 
3. Medical Outcomes Study Short Form (SF-36 or SF-20). 
4. Functional Living Index-Cancer 
5. Sickness Impact Profile 
6. General Health Rating Index 
7. Hospice Quality of Life Index 
8. Spitzer Quality of Life Index 
9. Uni-scale 
10. Caregiver Quality of Life Index-Cancer 

 

ند چهایی که در شاخص بر اساس در بیشتر مطالعات، )سرپایی مراکز و بیمارستان منزل، در(مراقبت  از در مورد رضایت •
 هاي خاص استفاده شده است.  مطالعه کوهورت و سنجه
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در ایـن بخـش را  گیريهاي قابل اندازهسالمت: مهمترین شاخص مراقبت خدمات تأثیر آن بر و اقتصادي هايهزینه •

 توان موارد زیر به شمار آورد: می
 تعداد ویزیت بیماران در اورژانس بیمارستان؛ −
 تعداد و طول مدت بستري در بیمارستان؛ −
 میزان استفاده از منابع بیمارستانی −
 هاي پیشرفته بیمار؛گیري در مورد مراقبتمراجعه براي تصمیم −
 موارد ارجاع به نقاهتگاه؛ −
 میزان زمان حضور بیمار در منزل؛ −
 فوت در منزل. −
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