
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل سوم 
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  مقدمه

در راستاي تحقق آید منطقا باید هاي حمایتی و تسکینی به اجرا در میهایی که در ذیل نظام مراقبتها و فرایندخدمات و مراقبت

هدف غایی نظام مراقبت تسکینی و حمایتی همانگونه که در  هاي خاص در قدم اول و هدف خاص نظام در قدم بعدي باشد.راهبرد

گردد. اما براي رسیدن به چنین هدفی نظام مراقبان آنها محسوب میها و ذکر گردید بهبود کیفیت بقاي بیماران، خانواده1فصل اول 

مجموعه نمیتوان که بدیهی است نماید. هاي متفاوتی را دنبال میحمایتی و تسکینی در اقصا نقاط دنیا اهداف و اولویتهاي مراقبت

هاي مراقبت تسکینی در دنیا ذکر نمود زیرا هدف هر نظام مراقبتی وابسته به عوامل اي براي نظامف ثابت و از پیش تعیین شدهاهدا

باشد. آنچه که این درمانی کشور، وضعیت اقتصادي کشور، وضعیت فرهنگی اجتماعی و غیره میمتعددي از جمله وضعیت بهداشتی 

هاي تسکینی است که طی بررسی هاي انجام شده هاي نظام مراقبتآوري نموده است صرفا لیستی از اهداف و راهبردنوشته جمع

توان هاي حمایتی و تسکینی است. مسلما نمیرائه مراقبتبعنوان اهداف و راهبردهاي مورد توافق و مشترك بین عموم نظام هاي ا

رود این نوشته هاي حمایتی و تسکینی در کشور دانست . امید میهاي نظام مراقبتاي را تعیین کننده اهداف و راهبردچنین مجموعه

ها نگري یا از قلم افتادن برخی دیدگاه هاي کالن مانع از جزئیهاي نظام مراقبتبتواند با ارائه یک چارچوب کلی از اهداف و راهبرد

 در این موضوع گردد. 

 هاي حمایتی و تسکینی اهداف نظام مراقبت

 :شودمی هاي حمایتی و تسکینی آوردهذیال لیستی از اهداف نظام مراقبت

 نی هاي حمایتی و تسکیجامعه ، پزشکان و دولت از ضرورت و فواید ارائه مراقبت افزایش آگاهی -1هدف

ان آنها در هر ن و مراقببیمارا براي بیماران، همراهان و خانوادهو منطبق بر نیاز  و پایا در دسترس ارائه خدمات موثر ، -2دفه
 اقتصادي  –اجتماعی   سطحی به لحاظ

 ی تسکین وهاي حمایتی هاي بیماران و مسئوالن ارائه خدمات مراقبتجلب رضایتمندي بیماران، خانواده -3هدف

 هانی و غیربع انستامین منابع پایا و در دسترس ائم از منابع فیزیکی ، تجهیزات و دارو، منابع مالی ، منا -4هدف

 هاي حمایتی و تسکینی با نظام سالمت سازي نظام مراقبتیکپارچه -5هدف
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 هاي حمایتی و تسکینی راهبردهاي نظام مراقبت

 شود:و تسکینی ارائه می ایتیهاي حمذیال لیستی از راهبردهاي نظام مراقبت

هـاي تا ضـرورت مراقبـبهاي عمومی ، نشریات و بروشورها براي افزایش آگاهی عمومی در ارتباط استفاده از رسانه -1استراتژي 
 حمایتی و تسکینی 

 در نظر گرفتن مطالبات بیماران و همراهان آنها در تمامی مراحل برنامه ریزي درمانی  -2استراتژي

 هاي ویژه مختص خانواده بیماران و مراقبان آنها ر نظر گرفتن تسهیالت و مراقبتد -3استراتژي

 هاي علمی ارائه خدمات منطبق بر آخرین یافته -4استراتژي

 ها بتهاي نظارتی براي اطمینان از اثربخشی و رعایت اصول اساسی در ارائه مراقبرقراري برنامه -5استراتژي

 براي اینکه لحظات پایانی زندگی و فوت بیماران در مکان دلخواه رخ دهد.تالش همه جانبه  -6استراتژي

ات سترسی به خدمدهاي حمایتی و تسکینی در هر سه سطح آن به گونه اي که افزایش ظرفیت ارائه خدمات مراقبت -7استراتژي
 در سراسر کشور مقدور باشد. 

هـاي راقبـتمتخصص و تشکیل گروههـاي چنـد تخصصـی بـراي ارائـه مها براي تامین نیروي همکاري با دانشگاه -8استراتژي
 حمایتی و تسکینی 

 تسکینی  هاي حمایتی وجلب نظر دولت براي اختصاص بودجه و تسهیالت مشخص و پایا براي نظام مراقبت -9استراتژي

الی و فیزیکی منسانی، منابع ین نیروي اها در تامها و سایر سازمانهاي مردم نهاد، خیریه، بیمهمشارکت با سازمان -10استراتژي 
 مورد نیاز

 سکینی تهاي حمایتی و رفع موانع موجود در تامین دارو و تجهیزات مورد نیاز براي ارائه مراقبت -11استراتژي

آن بـا ط سکینی و ارتبـاهاي حمایتی و تهاي مورد نیاز براي تبادل اطالعات دردرون نظام مراقبتتامین زیرساخت -12استراتژي 
 سایر اجزاي نظام سالمت 

مایتی حهاي م مراقبتگیري و سیاستگذاري سالیانه بر اساس شرایط کشور و در راستاي توسعه و ارتقاي نظاتصمیم -13استراتژي
 و تسکینی 

 

  



 
 طرح تدوین برنامه ملی مراقبت هاي جامع حمایتی و تسکینی در سرطان 22 شبکه ملی تحقیقات سرطان/   

 

 
 

 

 منابع

1- World Health Organization, National Cancer Control Programmes: Policies 

and managerial guidelines. – 2P

nd
P ed.; 2002. 

2- National Health Services (NHS), Department of Health, End of Life care 

Strategies 2008 

3-African Palliative Care Association (APCA) standards for Providing Quality 

Palliative Care Across Africa, 2010. 

4- World Health Organization, Cancer Control: Knowledge into Action: WHO 

guide for effective program; module 5, 2007. 

5-Victoria Government Department of Health, Strengthening palliative care: 

Policy and strategic directions 2011–2015. 

۶- Canadian Hospice Palliative Care Association , A Model to Guide Hospice 

Palliative Care, Based on National Principles and Norms of Practice, 2002. 

 

 


