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 فصل پنجم

  هاي تسکینی در دنیاوضعیت ارائه مراقبت 
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 سطح بندي وضعیت کشورها از نظر توسعه مراقبت هاي تسکینی 

 ،1بین المللی نظارت بـر مراقبـت هـاي پایـان عمـرموسسه  توسط که اي مطالعه به توجه با تسکینی، هاي مراقبت وضعیت بخش این در
این مطالعه، کشـورهاي جهـان بـه  2006در گزارش   ).1( شود می بررسی گرفته، صورت کشور 234 در تسکینی هاي مراقبت ارزیابی جهت

 دوهـر یـک بـه  سـه و چهـارگروهـاي  _2011_گروه تقسیم می شدند، اما در گزارش اخیـر آن چهارلحاظ سطح مراقبت هاي تسکینی به 

 تقسیم شده اند. bو  aزیرگروه 
 سیسـتمی گیـريشکل جهت یچهارجوب توسعه یا و تسکینی هايمراقبت ارائه حال در فعال طور به کشور 160حدود  بررسی، این نتایج طبق
 بـا کشـورهایی و بـوده  ايمنطقـه و محدود بسیار هاپیشرفت حاضر، حال در وجود این با. و به باال) 2هستند (سطح  خدماتی چنین ارائه براي

 وضـعیت بـا شـورهايک در .دهنـدمـی تشـکیل را کشـورها از %15 حـدود تنها) 4سطح( وسیع سطح در و یافته ادغام تسکینی هايمراقبت
 بـا بنـابراین. است ترسیدس غیرقابل جامعه، کل براي خدمات موارد از بسیاري در ،)3 سطح( ايناحیه و محدود تسکینی هاي مراقبت

 اینکـه بـراي تسکینی هاي مراقبت روي پیش درازي راه هنوز ها،انسان همه حق عنوان به تسکینی هايمراقبت به نیاز افزایش وجود
مساحت  با مرتبط تورهايفاک تسکینی، هاي مراقبت روي پیش شده شناخته موانع بر عالوه .دارد وجود باشد جهانی جامعه دسترس در

 هـاي مراقبت وسعهت که کرد توجه باید همچنین. شوندمی محسوب مهمی هايچالش جمعیت و نیز تعدادآن  هاي زیرساخت و کشور
 حرکـت گیـريشـکل هب منجر که است ايخارجی و داخلی فشارهاي مجموع به کشور یک پاسخ بیانگر نهایتا و نبوده خطی تسکینی

 .شودمی تسکینی هاي مراقبت با رابطه در هایی
 ده است:شررسی گرفته بها وجود داشته با شاخص هاي زیر مورد کلیه مناطق و کشورهایی که خدمات تسکینی در آندر این مطالعه 

 پوشش؛ میزان •
 مردم؛ عموم به  رسانی اطالع و تسکینی هاي مراقبت با رابطه در جامعه آگاهی سطح •
 اپیوئیدها؛ بودن دسترس در میزان •
  تربیت؛ و  آموزش مختلف هاي شیوه و سطح نیز و عدم یا وجود •
 تسکینی. خدمات هاي هزینه پرداخت سیستم •
  :گرفته قرار ارزیابی مورد زیر موارد باالتر سطح یک در سپس 
 خدمات؛ ارائه سطوح و ساختار •
 کشوري؛ سالمت نظام سیاستگذاري بر تسکینی هاي مراقبت تاثیر •
 بیماران؛ درمان اصلی جریان و ها مراقبت دیگر با آن ارتباط نیز و تسکینی هاي مراقبت مختلف سطوح بین ارتباط و هماهنگی •
  زمینه. این در تحقیق و پژوهش وضعیت •

                                                           
1- International Observatory on End of Life Care (IOELOC) 
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 ).1-5(جدول  فته استگر قرار زیر شرح به  گروه چهار از یکی در و گرفته قرار سنجش مورد فوق موارد اساس بر کشورها وضعیت سپس و

 
 

 2گروه  1گروه 
براي  ظرفیت سازي

 مراقبت هاي تسکینی

 3گروه 
ارائه مراقبت هاي تسکینی 

 در برخی از مناطق

 4گروه 
رویکرد یکپارچه سازي و 

 ادغام مراقبت ها

ـــت  ـــیچ فعالی ـــدون ه ب

 شناخته شده

 حضور پرسنل مطلع −
ها بـا درمیان گذاشتن خواسته −

المللی مرتبط هاي بینسازمان
 هاي تسکینی؛با مراقبت

المللـی بـا مراکـز ارتباطات بـین −
کننده خدمات برقـرار شـده ارائه

 است؛

 ها؛شرکت در کنفرانس −

هاي ویزیت در مراکز مراقبت −

 تسکینی و هاسپیس؛

آمـــوزش و توانمندســــازي  −

ــیم مراقبــت هــاي اعضــاي ت

 تسکینی؛

هــــاي توانمندســــازي دوره −

 خارجی؛

ــراي − ــدوین راهبردهــایی ب -ت

 توسعه؛

مذاکراتی بـا وزارت بهداشـت و 
 ن.سیاستگذارا

ــت ــشظرفی ــازي در بخ ــاي س ه
 مختلف ادامه دارد اما:

در یک منطقه از کشور یا بیش  -

هاي تسکینی بـه از آن مراقبت

 مقدار کافی وجود دارد؛

خدمات تسکینی ارائه شـده بـه  -

هاي تسـکینی در خانـه مراقبت

 ارتباط دارد؛

رســانی و حمایــت در آگــاهی -

 مناطقی وجود دارد؛

منابع مالی مشخص تعیین شده  -

 است؛

 مورفین در دسترس است؛ -

هاتوانمندسـازي و توسط هاسپیس
 گیرد.آموزش صورت می

هاي سازي و ارائه مراقبتظرفیت
ــاطق  ــی از من ــکینی در برخ تس

 وجود دارد اما: 

ــا  - ــه از کشــور ی در یــک منطق

ـــت ـــیش از آن مراقب هـــاي ب

تسکینی به مقدار کافی وجـود 

 دارد؛

-طیفی از انواع خدمات و ارائه -

 وجود دارد؛ کنندگان

رسانی عمومی به صورت آگاهی -

ــت ــورد مراقب هــاي وســیع در م

 تسکینی در کشور وجود دارد؛

یکپـــارچگی و ادغـــام قابـــل  -

هاي تسـکینی سنجش مراقبت

ــت ــتیدر مراقب ــاي بهداش -ه

 درمانی نظام سالمت؛

 ها؛تأثیر بر روي سیاست -

 اندازي مراکز آموزشی ویژه؛راه -

 ارتباطات دانشگاهی؛ -

 هاي کاربردي؛پژوهشانجام  -
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 گیري انجمن ملی؛شکل - 

 .گروه بندي کشورها بر اساس توسعه مراقبت هاي تسکینی1 -5جدول
 

 ،کـار این کنار در توان می ینهمچن. کندمی ارائه تسکینی هاي مراقبت از متفاوتی دیدگاه آن، کاربرد و کشورها بندي تقسیم نوع این

 و مـرگ نـرخ ،)GDP( داخلی ناخالص تولید ،)HDI( انسانی یافتگی توسعه شاخص چون دیگري هاي شاخص و ها گیري اندازه از

 .شد خواهند بررسی ادامه در که کرد استفاده) Population size( جمعیت و) CDR( خام میر
 

 .ها قابل شناسایی نیست کشورهایی که هیچ فعالیت ملموسی در زمینه مراقبت هاي تسکینی در آن -1گروه

 .نشان داده شده است 1-5ها در نقشه شکل که پراکندگی آن  کشور در این گروه قرار می گیرند 75
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کشورهایی که هیچ فعالیت ملموسی در زمینه مراقبت هاي تسکینی در آن هـا قابـل . 1گروه. 1 -5 شکل

 شناسایی نیست
 

 سازي براي مراقبت هاي تسکینیظرفیت  – 2گروه 

ي گذاراسـتیسو  یانسان يروین ،یسازمان و توسعه جادیا يبرا شده یطراح فعالیت هاي آغازین عیوس فیط از يشواهددر این کشورها 
ز هـیچ فعالیـت شند اما هنوو این کشورها داراي پتانسیل شکل گیري موارد مذکور می با دارد وجوددر رابطه با مراقبت هاي تسکینی 

 ساختارمندي شکل  نگرفته است. این فعالیت هاي آغازین شامل مواردي از این قبیل است:
 ؛حضور در کنفرانس هاي مهم و کلیدي در زمینه مراقبت هاي تسکینی −
 ؛بت هاي تسکینی را در دیگر کشورها گذرانده اندوجود افرادي از آن کشور که دوره هاي مراق −
 ؛مذاکره سیاستگذاران و و وزرا در رابطه با مراقبت هاي تسکینی −
 .شکل گیري خدمات مراقبت هاي تسکینی در سطح ابتدایی −

 2011ند امـا در گـزارش در این گروه بود 2006). ترکیه و کشور ما نیز در گزارش 2-5شکل کشور را شامل می شود ( 23این گروه  

  ارتقا یافته اند. 3aو کشور ما به گروه  3bترکیه به گروه 
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 ظرفیت سازي براي مراقبت هاي تسکینی. 2گروه  .2 -5 شکل

 

 مناطقارائه مراقبت هاي تسکینی در برخی از  -3گروه 

 زیر گروه با ویژگی هاي زیر است: 2در طبقه بندي گزارش جدید این گروه شامل 

 

  1مجزا از یکدیگربا تامین خدمات به شکل محدود و  a3گروه 

 نده که به خوبی پشتیبانی نمی شود؛توسعه فعالیت هاي مراقبت هاي تسکینی به شکل پراک −
 2؛یا عدم وجود یک حمایت کننده منابع مالی استمساله تامین بودجه که به شدت وابسته به وجود  −

 ؛محدودیت در دسترسی به مورفین −
 .دك استخدمات مراقبت هاي تسکینی که اغلب بر اساس مراقبت در منزل بوده و نیز نسبت به سایز جمعیت ان −

 ن گروه پرداخته خواهد شد.به کشور مصر از ای  ).3-5شکل ( خودمان و نیز مصر قرار می گیرند کشور از جمله کشور 74در این گروه 
 

                                                           
1- Isolated palliative care provision 
2- Donor dependent 
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 با تامین خدمات به شکل محدود و ایزوله 3aگروه  .3 -5 شکل

 1سراسريبا تامین خدمات به شکل  b3گروه 

 ؛توسعه فعالیت هاي مراقبت هاي تسکینی در مناطق متعدد و وجود حمایت هاي محلی در آن مناطق −
 ؛چندین منبع تامین بودجهوجود  −
 ؛در دسترس بودن مورفین −
 ؛ارائه خدمات مراقبت هاي تسکینی توسط تامین کنندگانی مستقل از سیستم مراقبت هاي بهداشتی −
 .خدمات) رائه کنندهاوجود بعضی برنامه هاي اموزشی و تربیتی مرتبط با مراقبت هاي تسکینی در هاسپیس ها(ساختارهاي  −

                                                           
1- Generalized palliative care provision 
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 می گیرند. دو کشور اردن و ترکیه در این گروه مورد بررسی قرار ).4-5کل ر قرار می گیرند (شکشو 17در این گروه 

 

 با تامین خدمات به شکل جنرالیزه 3bگروه  .4 -5 شکل

        

 رویکرد یکپارچه سازي و ادغام مراقبت ها – 4گروه 

 ویژگی هاي زیر تقسیم می شود.با  4bو  4aاین گروه نیز به دو زیرگروه 

 ار دارد:کشورهایی که در آن ها مراقبت هاي تسکینی در مراحل ابتدایی ادغام با جریان اصلی درمان بیمار قر -4aگروه 

 توسعه تعداد زیادي از فعالیت هاي مراقبت هاي تسکینی در بسیاري از مناطق −
 ان آنگوناگونی در انواع خدمات ارائه شده و نیز تامین کنندگ −
 آگاهی افراد حرفه اي سیستم مراقبت هاي بهداشتی وجوامع مختلف از مراقبت ها تسکینی −
 در دسترس بودن مورفین و تعدادي از دیگر داروهاي ضددرد قوي −
 تاثیر محدود مراقت هاي تسکینی در سیاستگذاري −
 برگزاري دوره هاي آموزشی مراقبت هاي تسکینی توسط تعداد زیادي از سازمان ها −
 القه به تشکیل انجمن ملی مراقبت هاي تسکینیع −

  ی شوند.و از این بین، مالزي و آفریقاي جنوبی بررسی م )5-5شکل کشور قرار می گیرند ( 25در این گروه 
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 اصلی درمان بیمار قرار دارد: کشورهایی که در آن ها مراقبت هاي تسکینی در مراحل ابتدایی ادغام با جریان 4aگروه  .5 -5 شکل

 

 ار دارد:: کشورهایی که در آن ها مراقبت هاي تسکینی در مراحل پیشرفته ادغام با جریان اصلی درمان بیمار قر4bگروه 

 توسعه تعداد زیادي از فعالیت هاي مراقبت هاي تسکینی در بسیاري از مناطق −

 انواع تامین کنندگان تامین جامع تمام انواع خدمات مراقبت هاي تسکینی  توسط −

 سکینیآگاهی وسیع افراد حرفه اي سیستم مراقبت هاي بهداشتی، جوامع مختلف و عموم مردم از مراقبت ها ت −
 دسترسی نامحدود به مورفین و تمام دیگر انواع داروهاي ضددرد قوي −

 تاثیر اساسی مراقبت هاي تسکینی در سیاست گذاري به ویژه در بخش سالمت و بهداشت −

 توسعه مراکز آموزشی رسمی مراقبت هاي تسکینی −

 برقراري لینک هاي اکادمیک با دانشگاه ها −
 وجود انجمن ملی مراقبت هاي تسکینی −
 

 تالیـا فرانسـه و ای شـوند انگلـیس، سـوئد، مـی بررسـی گروه این در که کشوري 4. )6-5لکشور در این گروه جاي دارند (شک بیست
 باشند.می
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 کشورهایی که در آن ها مراقبت هاي تسکینی در مراحل پیشرفته ادغام با جریان اصلی درمان بیمار قرار دارد -4bگروه .6 -5 شکل

 

 اجتماعی -هاي کالن اقتصاديتحلیل شاخص

 مورد کشورها بافت به توجه با تسکینی هاي مراقبت وضعیت بررسی کنار در که دیگري هاي شاخص شد، گفته پیشتر که طور همان

 ):2-5(جدول  است زیر موارد گرفته قرار ارزیابی

 ؛(GDP/Capita)سرانه تولید ناخالص داخلی  -

 ؛(HDI)شاخص توسعه انسانی  -

 جمعیت؛ میزان -

 ومیر.نرخ خام مرگ -

. دهـدمـی دست به زندگی، استانداردهاي و دانش عمر، طول اساس بر کشورها توسعه از متعددي سنجش هاي یافتگیتوسعه شاخص
 در) %64(موجـود کشـور 45 از کشـور 29 .دارد وجـود قـوي ارتباط انسانی یافتگیتوسعه شاخص و تسکینی هايمراقبت وضعیت بین

 در ایـن. باشد می پایین HDI داراي) %2( گروه این از کشور 1 تنها که حالی در هستند. باالیی یافتگی توسعه شاخص داراي 4 گروه

 ایـن. نشـده محاسـبه شـاخص این ها آن از %54 در و دارند HDI از باالیی سطح %3 فقط ،1 گروه کشور 75 بین از که است حالی
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 هاي مراقبت وضعیت لحاظ به کشورها بندي سطح در رفته کار به روش که است واقعیت این بیانگر شاخص، دو این بین قوي ارتباط

 .است برخوردار کافی) Reliability( پایایی و) Validity(روایی از تسکینی
 بـا رابطـه امل می شـود. درشرا  وسیعی محدوده 1 و 4 گروه کشورهاي بین در) دالر المللی بین واحد به( سرانه تولید ناخالص داخلی

 متفاوت بسیار GDP با کشورهایی که چرا کرد تحلیل بیشتري احتیاط با باید تسکینی هايمراقبت وضعیت و GDP ارتباط تحلیل
 . دارند وجود گروه 4 هر در
 

ســطح توســعه  
ـــــــتم  سیس

ــت ــاي مراقب ه
 تسکینی

 )4- 0( 

 نرخ  خام
مرگ و میر،  

بـــــه ازاي 
ــر  1000 نف

 )2جمعیت  (

جمعیت کـل، 
ــر  ــون نف میلی

)3( 

ـــاخص  ـــه ش رتب
 )4توسعه انسانی (

 

ــــد  ــــرانه تولی س
ــر  ــی، ب ــالص مل ناخ
ــا  ــاس دالر آمریک اس

)5( 
 

 4b 9 4/62 28 38818 انگلیس
 4b 10 9,4 10 56927 سوئد

 4b 8 63,1 20 42377 فرانسه
 4b 10 60,8 24 36116 ایتالیا
 4a 5 9/28 61 9656 مالزي

 4a 15 5/50 123 8070 آفریقاي جنوبی
 3b 4 3/6 95 4666 اردن

 3b 5 6/73 92 10498 ترکیه
 3a 5 5/82 113 2781 مصر

 3a 5 8/74 88 14526 ایران

 است 2011. همه اطالعات این جدول مربوط به سال GDP,HDI, CDR, population sizeشاخص هاي توسعه یافتگی، . 2-5 جدول

 
 

 کشور 9بت هاي تسکینی در گزارش وضعیت مراق

                                                           
-1 از آنجا که    GDP 2011 ،ایران در دست نبودGDP است. قرار داده شده 2009 به مربوط   
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ین شـود. از بـ وضعیت مراقبت هاي تسکینی در چند کشـور توسـعه یافتـه و در حـال توسـعه بررسـی مـیاین قسمت گزارشی از  در
هـاي  ن هـا از سـند مراقبـتکشور انگلیس، سوئد، فرانسه و ایتالیا پرداخته شده و اطالعات مربوط بـه آ 4کشورهاي توسعه یافته به 
 3صـر (کشورهاي در حال توسعه نیز مالزي، افریقاي جنوبی، اردن، ترکیه و م؛ از ) 6( آورده می شود 2007تسکینی در اتحادیه اروپا، 

شـود؛  یبررسـی مـ مـرعموسسه بین المللی نظارت بر مراقبت هاي پایـان  مورد آخر از خاورمیانه) طبق گزارشات منتشر شده توسط
است. بنابراین به نظر  2006مربوط به سال  )9( دن، ترکیه و مصر، ار)8( قاي جنوبیو آفری 2008 مربوط به سال )7( ياطالعات مالز

ده را تـا حـد ات داده شـمی رسد به دلیل نزدیکی زمان بررسی وضعیت کشورها (چه توسعه یافته و چه در حال توسعه)، بتوان اطالعـ
ها ت کشـورعیرس از وضـاسناد آخرین اطالعات مدون در دسـتزیادي با هم مقایسه کرد. اما توجه به این نکته ضروري است که این 

م ترین آن ها می ثال از مهتغییر کرده است. م _به میزان متفاوت در هر یک _ل اخیر وضعیت کشورهابوده اند، از این رو طی چند سا

خـرین گـزارش، آتقسیم بندي می شـده امـا در  2جزء کشورهاي با سطح  IOELC 2006توان به ترکیه اشاره کرد که در گزارش 

تفـاوت شـد یافتـه آن میافته است، بنابراین آنچه در این متن بررسی می شود نسبت به وضعیت فعلـی و ر ارتقا 3b، به سطح 2011
 است.

در این گزارش وضعیت نظام مراقبت هاي حمایتی و تسکینی در این کشورها از سه دیدگاه ساختار ارائه خدمات ، فرایندهاي اصـلی و 
در ادامه مـوارد ذیـل بـه تفصـیل در ارتبـاط بـا  مورد بررسی قرار میگیرد. 1سکینیفرایندهاي پشتیبان نظام مراقبت هاي حمایتی و ت

به اختصار این موارد را مورد بررسی قرار داده  13-5و  12-5هریک از این کشور ها به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است: (جدول 
 است.)

 ؛ارائه خدمات ساختار تسکینی از دیدگاه حمایتی و مراقبت هاينظام  وضعیت  -1
 ؛شاملفرایندهاي اصلی  هاي حمایتی و تسکینی از دیدگاهوضعیت نظام مراقبت -2

 .پوشش مراقبت هاي حمایتی و تسکینی 2,1
 دمات مراقبت هاي حمایتی و تسکینی ارائه خ.2,2

 شامل؛ فرایندهاي پشتیبان اقبت هاي حمایتی و تسکینی از دیدگاهوضعیت نظام مر -3

 ؛ انسانی يروینتامین  .3,1
 ؛نیروي انسانیآموزش .3,2
 ؛ تامین دارو.3,3
 ؛در نظام مراقبت هاي حمایتی و تسکینی  امین منابع مالی.ت3,4
 شتر دیده شده است).هاي توسعه یافته که این مساله بی(در کشور سیاستگذاري .3,5

                                                           
  توضیحات تفصیلی در ارتباط با ساختار و فرایندهاي نظام مراقبت هاي حمایتی و تسکینی در فصل چهارم همین متن آمده است.1
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 ستانتسکینی در انگلحمایتی و مراقبت هاي نظام 

 ارائه خدمات  ساختاراز دیدگاه تسکینی حمایتی و مراقبت هاي  نظام  وضعیت

یم مشـاوره اي تـ 305تـیم مراقبـت در منـزل،  356در انگلـیس پیشرو کشورهاي جهان در مراقبت هاي تسـکینی اسـت.  انگلستان
 نیبـت هـاي تسـکیمراقسـرویس  1139مـوع واحد بستري بیمارستانی در مج 63و هاسپیس  158کلینیک روزانه،  257، یبیمارستان

مراقبـت هـاي یس سـرو 258هاسـپیس در مجمـوع  34تیم مراقبت در منـزل و  112، یتیم مشاوره اي بیمارستان 112بزرگساالن و 
 اطفال ارائه می دهند. تسکینی

  خدمات اطفال خدمات بزرگساالن
واحد بستري  هاسپیس

 بیمارستانی
  تیم

مشاوره اي 

 بیمارستانی

مراقبت در 
 منزل

کلینیک 
 روزانه

 تیم 

مشاوره اي 

 ییمارستانی

مراقبت در 
 منزل

 مجموع هاسپیس

158 63 305 356 257 112 112 34 1397 
 ستان .مراقبت هاي تسکینی در انگل3-5جدول

  از دیدگاه فرایند هاي اصلی   تسکینیحمایتی و مراقبت هاي  نظام وضعیت 

 پوشش مراقبت هاي حمایتی و تسکینی 

 11:42.8سرویس مراقبت هاي تسکینی، نسبت خدمات به جمعیت در انگلیس برابر  1397میلیون جمعیت و مجموعا  59,8با داشتن 

(000s)  تخت برآورد می شود.  3180می باشد. هم چنین تعداد کل تخت هاي مراقبت تسکینی حدود 

 ارائه خدمات  حمایتی و تسکینی 

 مراقبت روانی و حمایت از خـانواده و مراقبـان بیمـار و اجتماعی  -هر پنج خدمت مراقبت جسمانی، مراقبت معنوي، مراقبت فرهنگی  
  .2شونددر کنار مراقبت هاي مختص روزهاي پایانی زندگی و مراقبت هاي پس از مرگ در این کشور ارائه می

                                                           
103×42.8  خدمت به ازاي یکنسبت خدمات به جمعیت برابر   1- نفر می باشد.   
قسمت دوم ( فرایند هاي اصلی نظام مراقبت هاي حمایتی و تسکینی ارائه شده  –توضیحات بیشتر در ارتباط با هریک از مراقبت ها در فصل چهارم  - 2
 است)
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  قبت هاي حمایتی و تسکینی از دیدگاه فرایندهاي پشتیبان نظام مراوضعیت 

  انسانی  يروینتامین 

 70000 زیـن و پزشـک، 750 و پرسـتار 5000 حـدود _دارد وجـود نـهیزم نیـا در متخصص افراد  7000-6000 تعداد حاضر حال در
 شد.ست ها خالی می باپداشته و بسیاري از با این حال هنوز کمبود تعداد نیروي انسانی در این زمینه وجود  .یاجتماع داوطلب

 نیروي انسانی آموزش 

  نهیزم نیا در شرویپ يکشورها جزء چنان هم و است شده دهید آن در ینیتسک طب در آموزش مساله که است يکشور نیاول سیانگل
 یعمـوم پزشـکان يازتوانمندسـ جهـت تـر، نییپـا سطوح در یآموزش کولومیکور به ینیتسک طب ورود به ازین کماکان اما. باشد یم

 . شود یم احساس

 تامین دارو

سـط پزشـکان تو نمـورفی قابل قبول است، با این حال بعضا عدم تمایل به تجـویزدسترسی به اپیوئیدها طی ساعات کاري استاندارد 

ن میـزان با ایـمی باشد و  mg/capita 58.8781برابر  WHOمیزان مصرف ساالنه مورفین طبق گزارش  عمومی دیده می شود.
 م را از این لحاظ در بین کشورهاي دنیا دارد.ششمصرف، رتبه 

 منابع مالیتامین 

 درصد هزینه هاي پرداخت شده توسط دولت در بخش هاي مختلف مراقبت هاي تسکینی به قرار زیر است:
 از هزینه هاي مشاوره بیمارستان 83%
 از هزینه هاي مراقبت در منزل 59%

 بستري در بیمارستاناز هزینه هاي  30
 از هزینه هاي کلینیک روزانه 23%

المت و سـین بودجـه مابقی هزینه با بودجه اي ترکیبی از بخش دولتی و خصوصی تامین مالی می شـوند. از آن جـا کـه مسـاله تـام
ن تفـاوت هـایی در ، بنـابرایدهشکشور جزء (انگلیس، ایرلند شمالی، اسکاتلند و ویلز) به خود آن ها واگذار چهار مراقبت هاي اجتماعی 

 نحوه تامین منابع مالی مراقبت هاي تسکینی در بین آن ها دیده می شود.
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 سیاستگذاري 

سیاست گذاري در زمینه مراقبت هاي تسکینی را به عهده دولـت هـاي اعضـاي آن مـی گـذارد. در انگلـیس  1اتحادیه اروپادر اروپا، 
 )10(منتشر شد. 3توسط وزارت بهداشت 2008در سال  2استراتژي مراقبت هاي پایان عمر

، این مساله در حـال حاضـر جایگـاه قابـل انگلیس 4نظام سالمت ملیپس از گذشت سال ها از توسعه مراقبت هاي تسکینی زیرنظر 
سی تقا دستررجهت ا 5تعداد بسیاري طرح هاي ملی و منطقه اي 2000توجهی در استراتژي ملی سالمت به دست آورده است. از سال 

نظـام سـالمت به مراقبت هاي پایان عمر و افزایش کیفیت آن ها، راه اندازي شده است. این مساله شامل سرمایه گذاري هاي کالن 
اي هـشبکه ملی سرطان و چندین گایـدالین منتشـر شـده در  جنبـه  34رابطه با ورود طب تسکینی به  در 6، برنامه هاي عملی ملی

 ود.مختلف مراقبت هاي تسکینی می ش
 

 تسکینی در سوئدحمایتی و مراقبت هاي نظام 

 ارائه خدمات ساختاراز دیدگاه تسکینی حمایتی و مراقبت هاي  نظام  وضعیت

دار اسـت.  در ناسـبی برخـورسوئد در بین کشورهاي اروپایی مجموعا رتبه سوم را در مراقبت هاي تسکینی دارد و نسبتا از وضعیت م 
هاسـپیس در  5وزانـه و کلینیـک ر 8تـیم مشـاوره اي بیمارسـتانی،  10واحد بستري بیمارستانی،  40 تیم مراقبت در منزل، 50سوئد 

بت هـاي تسـکینی سرویس مراق 2سرویس مراقبت هاي تسکینی ویژه بزرگساالن ارائه می دهند؛ هم چنین در مجموع  113مجموع 
 اطفال وجود دارد.

  خدمات بزرگساالن
خـــــدمات 

 اطفال

 
بســتري واحــد  هاسپیس

 بیمارستانی

تــیم مشــاوره اي 

 بیمارستانی

 مجموع کلینیک روزانه مراقبت در منزل

                                                           
1 -Europe union  
2 -End of life care strategy 
3 -Department of Health 
4-National Health System (NHS)  
5 -Regional  
6 -Action plan 
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5 40 10 50 8 2 115 
 . مراقبت هاي تسکینی در سوئد4-5 جدول

  از دیدگاه فرایند هاي اصلی  نظام  مراقبت هاي حمایتی و تسکینی وضعیت  

 هاي حمایتی و تسکینی  پوشش مراقبت

 بــرســرویس مراقبــت هــاي تســکینی، نســبت خــدمات بــه جمعیــت در ســوئد برا 115جمعیــت و مجموعــا میلیــون  9بــا داشــتن 

 1:78.2 (000s)  تخت برآورد می شود.  650می باشد. هم چنین تعداد کل تخت هاي مراقبت تسکینی حدود  

 حمایتی و تسکینی  خدمات ارائه 

اجتماعی و مراقبت روانی و حمایت از خانواده و مراقبان بیمار  در  -هر پنج خدمت مراقبت جسمانی، مراقبت معنوي، مراقبت فرهنگی 
 .1شوندکنار مراقبت هاي مختص روزهاي پایانی زندگی و مراقبت هاي پس از مرگ در این کشور ارائه می

  قبت هاي حمایتی و تسکینی از دیدگاه فرایندهاي پشتیبان نظام مراوضعیت 

 تامین نیروي انسانی 

 طـب در تیـفعال بـه ولمشغ یاجتماع داوطلب و ستیوتراپیزیف يادیز تعداد و پرستار 1500 و پزشک 300 حدود تعداددر حال حاضر 
  هستند. ینیتسک

 نیروي انسانی آموزش 

 دانشگاه و ها سیاسپه توسط شده ارائه متنوع یآموزش  يها کورس به یدسترس امکانهمه افراد مشغول به فعالیت در طب تسکینی 
 .باشد یم پزشکان ژهیو  مراقبت هاي تسکینی پلمید يها دوره ها برنامه نیا جمله از دارند، را ها

 تامین دارو 

 می باشد. mg/capita 34.2028و میزان مصرف ساالنه مورفین آن برابر  2دسترسی به اپیوئیدها به راحتی امکان پذیر بوده

                                                           
قسمت دوم ( فرایند هاي اصلی نظام مراقبت هاي حمایتی و تسکینی ارائه شده  –توضیحات بیشتر در ارتباط با هریک از مراقبت ها در فصل چهارم  - 1
 است)

2 - Easily available 
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 تامین منابع مالی

ه همیشـه ي روزانه کهاي تسکینی توسط دولت پوشش  داده می شود، به جز خدمات کلینیک هاتقریبا هزینه تمامی خدمات مراقبت 
 هم توسط دولت پرداخت نمی شود.

 سیاستگذاري 

نظارت مـی  2برد بهداشت و رفاهشوراي استان به طور مستقل حمایت و مدیریت شده و توسط  60توسط   1بهداشت و درمان عمومی
از پیشـگیري تـا _شود. این سازمان در حال تدوین گایدالین ها و شاخص هاي ارزیابی کیفیت براي مراقبـت بیمـاري هـاي مـزمن 

سازمان ثبت ملی مراقبـت هـاي تسـکینی با هدف افزایش اثربخشی، کیفیت و عدالت در نظام سالمت است.  _مراقبت هاي تسکینی
 رفت حمایت ها را در این زمینه پایش می کنند.شکه کیفیت و پی سازمان غیردولتی دو  4ی سوئدشوراي مراقبت هاي تسکینو  3سوئد

 تسکینی در فرانسه حمایتی و مراقبت هاينظام 

 وضعیت نظام مراقبتهاي حمایتی و تسکینی از دیدگاه ساختار ارائه خدمات 

بـت هـاي یسـتم مراقت حرفه اي در تجـویز اپیوئیـدها، سعلی رغم وجود کاستی هایی در خدمات مراقبت هاي تسکینی مانند تعصبا
ه صورت بت و مجلس تسکینی فرانسه به لحاظ دسترس پذیري گسترده، تنوع خدمات و ساختار تحقیقاتی اي که توسط وزارت بهداش

 رتبه ششم بین کشورهاي اروپایی.، مستمر حمایت می شود، بسیار قابل توجه است
سـرویس  201در مجمـوع  تیم مشـاوره اي بیمارسـتانی 39واحد بستري بیمارستانی و  78ت در منزل، تیم مراقب 84در فرانسه تعداد 

ویـژه  اي تسـکینیهـمراقبت هاي تسکینی بزرگساالن ارائه می دهند. الزم به ذکر است که متخصصین اطفال در فرانسـه مراقبـت 
 بت هاي تسکینی نامعلوم است.اطفال را ارئه نمی دهند، از این رو تعداد دقیق  خدمات اطفال مراق

این بخش متمرکز  خدمات در مراقبت هاي تسکینی در فرانسه از بیمارستان ها منشا گرفته و هم اکنون نیز بیشترین گروه هاي ارائه 
د خـدمات با استناد به تعدا سال اخیر 10شده اند، اگرچه که در سال هاي اخیر مراقبت در منزل نیز به سرعت توسعه یافته است.  طی 

 نیروي انسانی، رشد در این زمینه چشمگیر بوده است. 15000سازمان  با  110مراقبتی افزایش یافته، 

  خدمات بزرگساالن

                                                           
1- General healthcare 
2- Board of Health and Welfare 

3 -Swedish National Registry of Palliative Care 
4 -Swedish Council for Palliative Care 
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 مجموع مراقبت در منزل تیم مشاوره اي بیمارستانی واحد بستري بیمارستانی

78 39 84 201 
 مراقبت هاي تسکینی در فرانسه .5-5جدول

 وضعیت نظام مراقبت هاي حمایتی و تسکینی از دیدگاه فرایندهاي اصلی 

 تسکینیحمایتی و پوشش مراقبت هاي 

 1:315.4سرویس مراقبت هاي تسکینی، نسبت خدمات به جمعیت در فرانسه برابـر  201میلیون جمعیت و مجموعا  63,4با داشتن 

(000s) تخت برآورد می شود.  1615ینی حدود می باشد. هم چنین تعداد کل تخت هاي مراقبت تسک 

 حمایتی و تسکینی ارائه خدمات 

اجتماعی و مراقبت روانی و حمایت از خانواده و مراقبان بیمار  در  -هر پنج خدمت مراقبت جسمانی، مراقبت معنوي، مراقبت فرهنگی 
 .1شوندکشور ارائه میکنار مراقبت هاي مختص روزهاي پایانی زندگی و مراقبت هاي پس از مرگ در این 

 پشتیبان وضعیت نظام مراقبت هاي حمایتی و تسکینی از دیدگاه فرایندهاي 

 تامین نیروي انسانی 

ن ارد. تعـداد داوطلبـادپرستار مشغول به فعالیت در زمینه مراقبت هاي تسـکینی در فرانسـه وجـود  2000پزشک و  400تعداد حدودا 
دو تشـکل از میمارستانی بحیطه نامشخص است؛ اگر چه که به عنوان نمونه یک تیم مشاوره اي اجتماعی و دیگر افراد درگیر در این 

 منشی است. یکروان شناس و پنج پرستار، یک پزشک، 

 نیروي انسانیآموزش 

 فعالیـت اي آن جهتعلی رغم وجود کورس هاي آموزشی پس از فارغ التحصیلی در زمینه مراقبت هاي تسکینی که گذراندن دوره ه
یاري از موزشـی، بسـدر این حیطه ضروري است، و نیز وجود دوره هاي آموزشی مراقبت هاي تسکینی در برنامـه بیمارسـتان هـاي آ

 پزشکان فرانسوي از ناکافی بودن آموزش در زمینه نحوه مدیریت درد اظهار نارضایتی می کنند.

                                                           
قسمت دوم ( فرایند هاي اصلی نظام مراقبت هاي حمایتی و تسکینی ارائه شده  –توضیحات بیشتر در ارتباط با هریک از مراقبت ها در فصل چهارم  -  1

 است)
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 تامین دارو

زشـکان پسـیاري از بنسبت به تجویز این داروهـا توسـط پزشـک عمـومی و  تجویز داروهاي اپیوئیدي نیاز به تخصص دارد، در واقع

رفین ساالنه رتبه میزان مصرف مو mg/capita 20.0461با این حال فرانسه با   مراقبت هاي تسکینی مقاومت شدیدي وجود دارد.
 م را در بین کشورهاي جهان دارد.چهارده

 تامین منابع مالی

ی براي تمامی بیمارستان کامال با دیگر مراقبت هاي بهداشتی ادغام شده است، به نحوي که خدامتتامین مالی مراقبت هاي تسکینی 
 اما خدمات مراقبت در متزل مکانیسم هاي متفاوتی در پرداخت هزینه ها دارد. بیماران رایگان است.

 

 سیاستگذاري 

بـرد عمـومی ، 2006مـی شـود. در سـال  2سال تجدیـد 3انجام می شود و تقریبا هر  1دائمیدر این زمینه به صورت گذاري  سیاست
سندي را با هدف معرفی مفاهیم کلیدي مراقبت هاي تسکینی به پزشکان عمومی، از جمله مراقبت در منزل، کنتـرل درد و  3بهداشت

 حمایت از خانواده بیمار، منتشر کرد.
می شود. این قوانین  حق  طور منظم تجدیدنظر و بازبینی برمی گردد و از آن پس به 1986شروع قانون گذاري در این زمینه به سال 

انینی  بـراي م چنـین قـوهـبهره مندي از مراقبت هاي تسکینی را براي تمامی بیمارانی که به آن نیاز دارند به رسمیت مـی شناسـد؛ 
گرفته اند،  ماه مرخصی 3 است،آموزش و تربیت و نیز غرامت براي افردي که جهت مراقبت از عضوي از خانواده که رو به پایان عمر 

 تدارك دیده شده است.

در قانون حقوق بیمار و مراقبت   2005از  4دستورالعمل عدم احیاقانونی تلقی نمی شوند، اگر چه که  assisted suicideاوتانازي و 
 هاي پایان عمر دیده شده است.

                                                           
1 -Consistent  
2 -Renew  
3 -General board of health 

4 -Do not attempt resuscitation  
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 تسکینی در ایتالیاحمایتی و  مراقبت هاينظام 

 ساختار از دیدگاهتسکینی حمایتی و هاي مراقبت  نظام وضعیت

از  آن جا که ایتالیا پیرترین جمعیت را در اروپا دارد، مراقبت هاي تسکینی روز به روز اهمیت بیشـتري پیـدا مـی کننـد. ماننـد دیگـر 
،بین ارائه خدمات مراقبت هاي تسکینی به شهروندان در مناطق مختلف ناهماهنگی وجـود دارد.  1کشورهاي با دولت هاي غیرمتمرکز

دموگرافیک آن منطقه متناسـب اسـت: بـه -در این کشور نابرابري در دسترسی به مراقبت هاي تسکینی به شدت با وضعیت اجتماعی
ي در پایان عمر زیر نظر پزشک مراقبـت مـی شـوند تـا در منطقـه لحاظ آماري افراد در منطقه ایتالیاي شمالی با احتمال بسیار بیشتر

 جنوبی.
سرویس مراقبت هـاي  258 واحد بستري بیمارستانی در مجموع 5کلینیک روزانه و  10هاسپیس،  90مراقبت در منزل،  153در ایتالیا 

ه می راقبت در منزل ارائمخدمات به شکل  مرکز در مجموع خدمات ویژه اطفال را ارائه می دهند. عمده 9تسکینی ویژه بزرگساالن و 
 شود.

 
خـــــدمات  خدمات بزرگساالن

 اطفال
 

 مجموع کلینیک روزانه مراقبت در منزل واحد بستري بیمارستانی هاسپیس

90 5 153 10 9 267 
 .مراقبت هاي تسکینی در ایتالیا6-5 جدول

 اصلیازدیدگاه فرایندهاي تسکینی حمایتی و مراقبت هاي  نظام وضعیت

 تسکینیحمایتی وپوشش مراقبت هاي 

 1:219.1 برابـر ایتالیـا در جمعیت به خدمات نسبت تسکینی، هاي مراقبت سرویس 267 مجموعا و جمعیت میلیون 5/58 داشتن با

(000s) شود می برآورد تخت 1095 حدود تسکینی مراقبت هاي تخت کل تعداد چنین هم. باشد می. 

                                                           
1 -Decentralized  



 
 

 طرح تدوین برنامه ملی مراقبت هاي جامع حمایتی و تسکینی سرطان 101 شبکه ملی تحقیقات سرطان/   

 

 

 تسکینیحمایتی وخدمات  ارائه

اجتماعی و مراقبت روانی و حمایت از خانواده و مراقبان بیمار  در  -هر پنج خدمت مراقبت جسمانی، مراقبت معنوي، مراقبت فرهنگی 
 .1شوندکنار مراقبت هاي مختص روزهاي پایانی زندگی و مراقبت هاي پس از مرگ در این کشور ارائه می

 ازدیدگاه فرایندهاي پشتیبانتسکینی حمایتی و مراقبت هاي  نظام وضعیت

 انسانی  يروینتامین 

حـال، آمـوزش رسـمی  روان شناس در مراقبت هاي تسکینی فعالیت می کنند؛ با ایـن 140پزشک و پرستار  به همراه  2000بیش از 
منطقـه جنـوبی  در چه کـه اندکی در این زمینه وجود دارد. هم چنین داوطلبان اجتماعی نقش مهمی در اقبت هاي تسکینی دارند؛ اگر

 .بیشتر خانواده ها ترجیح می دهند خودشان از خویشاوندانشان مراقبت کنند

 نیروي انسانی آموزش 

دین ان اسـت، بـمساله آموزش در مراقبت هاي تسکینی نیز با همان مشکل نابرابري مذکور در بخش هاي مختلـف دسـت بـه گریبـ
 صورت که بیشتر کورس هاي آموزشی در شمال ایتالیا وجود دارد. 

ن انکولـوژي ظر متخصصیت از آن جا که طب تسکینی به عنوان یک تخصص در ایتالیا وجود ندارد، بنابراین مراقبت هاي تسکینی زیر
یماران آشـنایی ت عاطفی بو بیهوشی و نیز پزشکان عمومی انجام می شود، که در بسیاري موارد به خوبی با اصول کنترل درد و حمای

 الزم را ندارند.
بسـته بـه فـاوت و واآموزش در مراقبت هاي تسکینی عمدتا وابسته به بخش خصوصی است  و از این رو در مناطق مختلف بسـیار مت

دارد، امـا  صـیلی وجـودکورس هاي ارائه شده توسط مرکز ارائه کنننده آن است. تعداد اندکی کورس هاي آموزشی پـس از فـارغ التح
 آموزش مدیریت درد در طول تحصیل به خوبی انجام نمی شود.

 تامین دارو 

مصـرف سـاالنه  ود. میـزانشبا اینکه به طور گسترده در دسترس است اما سوء استفاده شده و یا کمتر از میزان مورد نیاز مصرف می 

 در دنیا). 38گزارش شده است (رتبه  mg/capita 3.0506مورفین در ایتالیا 

                                                           
قسمت دوم ( فرایند هاي اصلی نظام مراقبت هاي حمایتی و تسکینی ارائه شده  –توضیحات بیشتر در ارتباط با هریک از مراقبت ها در فصل چهارم  - 1

 است)
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 تامین منابع مالی

ر متفاوت است، نحوه پرداخت هزینه هاي مراقبت هـاي تسـکینی از آن جا که سیستم مراقبت هاي بهداشتی در مناطق مختلف کشو
سط دولت تامین مالی می شـوند. هـم چنـین تا از خدمات تو 250نیز داراي تفاوت هاي بسیاري است. تخمین زده می شود که حدود 

 1عمـومی خدمت هم از بخش خصوصی و هـم 155خدمت توسط سازمان هاي مردم نهاد و بخش خصوصی حمایت می شود و  137
 تامین مالی می شود.

  سیاست گذاري 

مراقبت هاي بهداشتی تا حد زیادي به صورت منطقه اي مدیریت می شود، سیاستی که باعث ایجاد مـدل هـاي متفـاوتی از سیسـتم 
لیا به سال هاي مراقبت و نحوه بازپرداخت هزینه ها در سراسر کشور شده است. سیاست گذاري در زمینه مراقبت هاي تسکینی در ایتا

بر می گردد، زمانی که گایدالین هایی براي ایجاد شبکه هاسپیس منطقه اي و به عنوان حداقل دستورالعمل هاي الزم  1990-2000
، دولت تالش کرد تا طرحی براي راه انـدازي کـورس هـاي تخصصـی مراقبـت هـاي 2005سازمانی، تدوین شد. هم چنین در سال 

و نیز قانونی کردن دستورالعمل هاي پیشرفته در زمینه مراقبت هاي تسکینی ارائه کند، اما اطالعاتی از  تسکینی بعد از فارغ التحصیلی

(پـروژه کودکـان) توسـط وزارت  Progetto Bambinoپـروژه   2006نحوه تکمیل این طرح در دست نیست. هم چنین در سـال 
جهت ایجاد شبکه مراقبت در منزل ویژه کودکان راه اندازي شد که یکی از شـبکه هـا بـا موفقیـت شـکل  2ماروزابهداشت و موسسه 

تاي دیگر در حال برنامه ریزي هستند. هم چنین یک کمیسیون در وزارت بهداشت متشکل از برجسته ترین افراد خبره در  3گرفت و 
 ي تسکینی می باشد.این زمینه وجود دارد که در حال تدوین طرح ملی مراقبت ها

 

  تسکینی در مالزيحمایتی و مراقبت هاي وضعیت نظام 

 ارائه خدمات ساختار  حمایتی و تسکینی از دیدگاه مراقبت هاي نظاموضعیت 

هاسـپیس و  2بیمارستانی،  تیم مشاوره اي 3کلینیک روزانه،  7تیم مراقبت در منزل،  20، سازمان هاي مردم نهاددر مالزي در بخش 
حد بستري بیمارسـتانی و وا 20تیم مشاوره اي بیمارستانی،  54سرویس  و در بخش دولتی،  33حد بستري بیمارستانی در مجموع وا 1
مایـت هـاي دولـت از سرویس مراقبت هاي تسکینی را ارائه می دهند. این پیشرفت ها بـه خـاطر ح 77کلینیک روزانه در مجموع  3

 توسعه مراقبت هاي تسکینی بوده است.

                                                           
1- Private and public sector 
2- Maruzza  
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 یملـ انجمن پنانگ شعبه و) کواالالموپر در(  1يمالز سیهاسپانجمن  تیفعال با يمالز در ینیتسک يها مراقبت ستمیس يریگ شکل
 را يا منطقـه و یعمـوم يها مارستانیب همه دولت ،1998 در. شد شروع منزل، در يا هیریخ خدمات ارائه در 1990 سال در سرطان
 سـطح در ینیتسـک يها مراقبت با مرتبط يها تیفعال ریچشمگ رشد به منجر که یتیفعال کرد، ینیتسک يها مراقبت نیتام به ملزوم
 سازمان زیر اشاره کرد. 2از بین مهم ترین سازمان هاي فعال در زمینه مراقبت هاي تسکینی در مالزي می توان به  .شد کشور

 و یس شدولتی مراقبت هاي تسکینی تاسغیر دیک سازمان حمایت کننده از مراکز که به عنوان  انجمن هاسپیس مالزي
 )APHN( 2شبکه مراقبت هاي تسکینی آسیا و اقیانوسیه

م اکنـون انجام شد و فعالیت هاي آن طی سـال هـاي بعـد، هـ APHN) جهت شکل گیري 2001-1995سال ( 6با تالشی که طی 

APHN  دف آن حمایـت از هـکشور تبدیل شده اسـت.  29عضو از  1000به شبکه اي در منطقه آسیا و اقیانوسیه متشکل از بیش از
 افراد و سازمانهاي متعهد به تسکین درد و رنج ناشی از بیماریهاي تهدید کننده زندگی در منطقه است.

  خدمات بزرگساالن
واحد بستري  هاسپیس

 بیمارستانی

اي تیم مشاوره 

 بیمارستانی

 مجموع کلینیک روزانه مراقبت در منزل

2 21 57 20 10 110 
  . مراقبت هاي تسکینی در مالزي7-5 جدول

  فرایندهاي اصلی وضعیت نظام مراقبت هاي حمایتی و تسکینی از دیدگاه 

 تسکینیحمایتی و پوشش مراقبت هاي 

 1:230سرویس مراقبت هاي تسکینی، نسبت خـدمات بـه جمعیـت در مـالزي برابـر  110میلیون جمعیت و مجموعا  25,3با داشتن 

(000s) درصد تخمین زده شـده اسـت.  24براي مالزیایی هاي نیازمند، حدود  2002پوشش مراقبت هاي تسکینی در سال  .می باشد
، 2004تخـت مـی باشـند. در سـال  1000تسکینی سود می برند که این تعداد نیازمنـد بیمار سرطانی از مراقبت هاي  26000ساالنه 
 تخت مراقبت هاي تسکینی موجود بوده است. 1000حدود 

تا  10ه فاصله بها محدود سازمان ها ي غیر دولتی ارائه کننده مراقبت هاي تسکینی معموال در مناطق شهري مستقر بوده و پوشش آن
 یس ها می باشدکیلومتري از هاسپ 50

                                                           
1- Malaysian Hospice Council 
2- Asia Pacific Hospice Palliative Care Network (APHN) 
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 ارائه خدمات حمایتی و تسکینی .

اي مخـتص هـمراقبـت ودر کشور مالزي خدمات معنوي و روانی به بیمار ، همراهان و مراقبان وي در کنار مراقبت هـاي جسـمانی  
 11روزهاي پایانی زندگی ارائه میشود.

   پشتیبانفرایندهاي وضعیت نظام مراقبت هاي حمایتی و تسکینی از دیدگاه 

 تامین نیروي انسانی

نیـروي  351از  2005بخش عمده نیروي کار مراقبت هاي تسکینی در مالزي به صورت داوطلبانه به فعالیـت مـی پردازنـد. در سـال 
 پرستار در این زمینه به ارائه خدمات پرداخته اند. 70پزشک و  65داوطلب، 

وان نفر به عن  52، مجموعا افراد حرفه اي درگیر در مراقبت هاي تسکینینفر به عنوان دیگر  19پرستار و  27پزشک و  6هم چنین با 
 کارمند در این حیطه فعالیت می کنند.

 نیروي انسانی آموزش 

همـان  اشـته اسـت.از زمان شروع شکل گیري فعالیت هاي مراقبت هاي تسکینی در مالزي، بحث آموزش و تربیت جایگاهی ویـژه د
طی  1990ین زمینه از سال اشاره شد، اولین برنامه آموزشی در ا 1993مراقبت هاي تسکینی در  سال  طور که در اولین کنفرانس ملی

 کورس هایی براي پزشکان، پرستاران و داوطلبان برگزار شده است.
هاي آغاز شد. طـی سـال 1995آموزش مراقبت هاي تسکینی براي کارکنان بیمارستان و بهداشت عمومی در سال  1در ایالت ساراواك

 پرستار در این زمینه آموزش دیده اند. 850، تعداد 2006تا  1995
 

 تامین دارو

 به قرار زیر است: 2002مصرف ساالنه داروهاي نارکوتیک در مالزي در سال 
 کیلوگرم 123کودئین: 

 کیلوگرم 389دهیدروکدوئین: 
 کیلوگرم 23مورفین: 

 کیلوگرم 6اکسی کدون: 

                                                           
1 -Sarawak 
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 کیلوگرم 78فول کدین: 
 کیلوگرم 31دیفنوکسیالت: 

 کیلوگرم 21متادون: 
 کیلوگرم 86پتیدین: 

 کیلوگرم 6کوکائین: 

 تامین مالی 

این رو منلبـع  ی دهد، ازدر بیمارستانهاي دولتی، خدمات مراقبت هاي تسکینی بخشی از نظام ارائه خدمات سالمت کشور را تشکیل م
 اص داده است.اختص م نهادمردسازمان هاي الوه بر این دولت بودجه اي را به مالی آن از بودجه کلی نظام سالمت تامین می شود. ع

  تسکینی در آفریقاي جنوبیحمایتی و مراقبت هاي نظام 

 وضعیت نظام مراقبت هاي حمایتی و تسکینی از دیدگاه ساختار ارائه خدمات 

 چنـد در يبعـد دهـه در ینیتسـک يها مراقبت ستمیس سیتاس به منجر ،یجنوب يقایآفر در 1970 دهه اواخر در نیآغاز يها تیفعال
با هدف ارائه گزارش، تسهیل و هماهنگ  1987 در  1انجمن هاسپیس و مراقبت هاي تسکینی آفریقاي جنوبی يریگ شکل. شد شهر

. شـدند عضو آن در سازمان 80 حدود 2006 سال تا و بوده کردن فعالیت ها در ارتباط با رشد و توسعه مراقبت هاي تسکینی در آفریقا
 خـدمات: شـامل خدمات انواع. کنند یم نیتام یمحل ابعاد در را ینیتسک يها مراقبت که دارند ییها شعبه ها سازمان نیا از ياریبس

 يهـا مراقبـت مار،یب از تیحما يها گروه ت،یترب و آموزش ،یمارستانیب یبانیپشت يها میت روزانه، کینیکل منزل، در مراقبت ،يبستر
انجمـن مراقبـت از دیگر سازمان هاي مهم در این زمینه می توان بـه . . است... و خانمان یب افراد از تیحما يها گرو سوگ، از پس

سرویس مراقبت تسکینی به بیمـاران و  120سازمان در مجموع حدود  60در آفریقاي جنوبی حدود  اشاره کرد.  2 هاي تسکینی آفریقا
  .خانواده هاي آنان ارائه می کنند

                                                           
1- The Hospice and Palliative Care Association of South Africa (HPCA) 
2-  Africa Palliative Care Association (APCA) 
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 هاي حمایتی و تسکینی از دیدگاه فرایندهاي اصلی وضعیت نظام مراقبت

 نییپوشش خدمات مراقبت هاي تسک

اي جنـوبی برابـر سرویس مراقبت هاي تسکینی، نسبت خدمات به جمعیـت در آفریقـ 120میلیون جمعیت و مجموعا  44,8با داشتن 
1:373.3 (000s) ن در مناطقی از آ آفریقاي جنوبی بسیار پراکنده است، بدین صورت کهپوشش مراقبت هاي تسکینی در  .باشدمی

یـز میسـر دایی آن نمراقبت ها در سطح مناسب و به صورت جامع ارائه می شوند اما در مناطقی دیگر حتی دسترسـی بـه سـطوح ابتـ
بیمـار سـرطانی  9233ین بـکه از ایـن بیمار در این سازمانها مورد مداوا قرار گرفتند  24613 ، تعداد2003-2004طی سالهاي  نیست.

 اند.بوده

 ارائه خدمات حمایتی و تسکینی 

اي مخـتص هـمراقبـت ودر کشور مالزي خدمات معنوي و روانی به بیمار ، همراهان و مراقبان وي در کنار مراقبت هـاي جسـمانی  
 12روزهاي پایانی زندگی ارائه میشود.

 پشتیبانهاي حمایتی و تسکینی از دیدگاه فرایندهاي وضعیت نظام مراقبت

  انسانی نیرويتامین 

 842، 2004-2003 طبق آمار ملی مرتبط با ظرفیت نیروي کار موجود در مراقبت هاي تسـکینی آفریقـاي جنـوبی، در طـول سـالیان
ده اند، از طرفـی نیـروي در این حیطه بوساعت در ماه مشغول به فعالیت  125780نیروي کار به عنوان کارمند استخدامی در مجموع 

  ساعت در ماه، بوده است. 25806نفر با مجموعا  1978کار داروطلب نیز در این مدت 

 آموزش نیروي انسانی

، انجمن هاسـپیس و مراقبـت 1آموزش مراقبت هاي تسکینی در سطوح مختلفی و توسط سازمانهاي متعددي مثل دانشگاه کیپ تاون
 .آفریقاي جنوبی و سایر هاسپیس ها ارائه می شودهاي تسکینی 

 تامین دارو

 مصرف ساالنه داروهاي نارکوتیک در آفریقاي جنوبی به قرار زیر است:
 کیلوگرم 7587کودئین: 
  کیلوگرم 156مورفین: 

                                                           
1 - Cape Town 
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 کیلوگرم 85دهیدروکدوئین: 
 کیلوگرم 98فول کدین: 

 کیلوگرم 1934دکسترو پروپوکسی فن: 
 گرمکیلو 283پتیدین: 
 کیلوگرم 1متادون: 

 کیلوگرم 1دیفنوکسیالت: 
 کیلوگرم 4کوکائین: 

 مالی  منابع تامین

عمـده  ده و قسـمتد و بودجه کمی از طرف دولت به آن اختصاص داده شنهاسپیس ها به عنوان یک سازمان غیردولتی ثبت می شو
 شود.میبودجه باید توسط خود هاسپیس ها تامین 

  تسکینی در اردنحمایتی و مراقبت هاي وضعیت نظام 

 نظام مراقبت هاي حمایتی و تسکینی از دیدگاه ساختار ارائه خدمات وضعیت 

  3بشـیر ارائه می شود. همچنین بیمارسـتان آل 2و المالة 1سازمان ملک حسین چهار خدمت مراقبت هاي تسکینی توسط دودر اردن، 
تسکین درد و عالئم براي بیماران سرطانی در برخی بخش هاي آنکولـوژي در به ارائه مراقبت هاي مشاوره اي می پردازد. از طرفی، 

 شود.بیمارستانهاي عمومی در امان و اربد دیده می
 اردن فعالیـت مـی در انـهداوطلب سازمان غیردولتی غیردولتی بوده و در قالب تاسیس شده یک بنیاد 1993موسسه المالة که در سال 

 3-10هم می کند کـه بـین سال فرا در نفر 45متوسط مراقبت هاي تسکینی را براي  طور موسسه به این ،1990اواسط دهه  کند.  از
 و قبـت هـاي پزشـکیاین موسسه، مراقبت در منزل را به شـکل جـامعی شـامل مرا .هستند سال 19 زیر جوانان و اطفال درصد آنها
 دهد. می رائها آنان هاي خانواده و بیماران به معنوي و روانی حمایت پرستاري،

تاسیس شده و  یک بیمارستان دولتی است که به درمان بیماران (بزرگساالن و اطفـال)  1997مرکز سرطان ملک حسین نیز در سال 
اسـت و بیمـاران از همـه  اردن در با بخش تخصصی مراقبت هاي تسـکینی مرکز سرطانی اختصاص یافته است. این بیمارستان تنها

 بیمـار 2300 از بـیش سـال بـه هر در حاضر حال در و تخت بوده 148 بیمارستان ارجاع داده می شوند. ظرفیت آننقاط اردن به این 

                                                           
1 -King Hussein cancer center 
2 -Al Malath foundation 
3 -Al Basheer hospital 
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 تـیم .جـذب مـی شـود خاورمیانـه در همسایه کشورهاي از آن بیماران از درصد 25خدمات ارائه می کند. الزم به ذکر است که  جدید
 حمایـت و تغذیـه، فیزیـوتراپی، پرستاري، پزشکی، جمله تسکینی از قبت هايکه مرا شده تاسیس 2004 اکتبر در این مرکز هاسپیس

زندگی آنها ارائه می دهد. دو خدمت مراقبـت هـاي تسـکینی شـامل  پایان در بزرگسال بیماران به خانه در یا و بیمارستان را در روانی
 مشاوره بیمارستانی و مراقبت در منزل نیز  توسط تیم هاسپیس آن ارائه می شود. 

 بـه مبتال بیماران به الئمع و درد خدمات تسکین که دارد امان وجود در دولتی هاي بیمارستان در عمده انکولوژي واحد هم چنین سه
 بـراي دولتـی هـاي بیمارسـتان همـه در مراقبت هاي تسـکینی تخصصی ارائه می دهد، با این حال خدمات عمر پایان در را سرطان

 مان است.عنبوده و عمده خدمات در شهر  دسترس اطفال در یا و بزرگساالن
 

  خدمات بزرگساالن
 مجموع مراقبت در منزل تیم مشاوره اي ییمارستانی

2 2 4 
 هاي تسکینی در اردن . مراقبت9-5 جدول

  فرایندهاي اصلیوضعیت نظام مراقبت هاي حمایتی و تسکینی از دیدگاه 

 تسکینی حمایتی و  مراقبت هاي پوشش

  (000s) 1:1325 برابـر اردن در جمعیـت بـه خـدمات نسبت تسکینی، هاي مراقبت سرویسچهار  مجموعا و جمعیت میلیون 3/5 داشتن با

 .باشد می

 حمایتی و تسکینیخدمات ارائه 

 .مراقبت ها از دیدگاه جسمانی، معنوي و ر وانی و فرهنگی اقتصادي در این کشور مد نظر قرار گرفته است

 فرایندهاي پشتیبان وضعیت نظام مراقبت هاي حمایتی و تسکینی از دیدگاه 

 تامین نیروي انسانی 

، متخصـص درد(رد عضـو پـاره وقـت دا چهارپرستار) و  چهارمدیر هاسپیس، پزشک و (عضو تمام وقت  ششموسسه المالة تیمی از 
تیم حمایت می  رده و  ازمددکار اجتماعی، متخصص تغذیه و یک روحانی مذهبی )دارد. داوطلبان اجتماعی نیز در فعالیت ها شرکت ک

 کنند.
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 کیـ پزشـکی، مـدیر تـیم، مـدیر: وقت به ترتیب زیـر دارد پاره و وقت تمام عضو 30مرکز سرطان ملک حسین نیز تیمی متشکل از 
 نفـر 19 ، تیم مشاوره کننده هماهنگ سرپرستار واحد، منزل، در مراقبت کننده هماهنگ پرستار پرستاري، مدیر یک هاسپیس، پزشک
 .تیم منشی و تغذیه، متخصص یک فیزیوتراپیست، اجتماعی، مددکار روانشناس، پرستار،

 

 نیروي انسانی آموزش 

مراقبـت هـاي  جـامع آموزشـی برنامـه یـک توسعه منظور به سازمان جهانی بهداشت با همکاري حال درمرکز سرطان ملک حسین 
پرستاري مـی  و شکیپز دانشجویان و مند بیمارستان براي متخصصان عالقه داخل در اي منطقه آموزش مرکز یک ایجاد و تسکینی

 بـه هـدمتع مـالة نیـزموسسـه ال آل بشیر فعالیت می کند. بهداشت هم چنین در گسترش آموزش در بیمارستان جهانی باشد. سازمان
 .است متخصصان در زمینه مزاقبت هاي تسکینی و مردم آموزش

 تامین دارو

 : 2002میزان مصرف داروهاي نارکوتیک در اردن در سال 
 کیلوگرم 35کودئین: 
  کیلوگرم 3مورفین: 
 کیلوگرم 24پتیدین: 

 جنبـه از ه است که یکیایجاد کرد جهانی بهداشت سازمان حمایت با مراقبت هاي تسکینی ملی برنامهبهداشت  وزارت ،2003 سال از
 .هاست اپیوئید مصرف مناسب سیاست برنامه، تسهیل این مهم هاي

  مالیمنابع  تامین

غیـر  باشـند، در داشته رسیمالة دست آل موسسه سازمان هاي مردم نهادرایگان  خدمات به توانند می در صورت نیازمند بودن بیماران
 این صورت وجه اندکی به ازاي خدمات از آنان دریافت می شود.

ریـه ازمان هـاي خیسحسین نیز که یک بیمارستان دولتی است، مراقبت هاي تسکینی و منابع مالی آن توسط  ملک سرطان در مرکز
 حمایت می شود.  غیر دولتی

می پـردازد، بـدین صـورت کـه  سرطان به اردنی مبتال شهروندان همه براي اي نهیارا خدمات ارائه به دولت ،2004 سال هم چنین از
 و بپیوندنـد، )قبلـی سالمت بیمه وضعیت گرفتن نظر در بدون( 1دولتی دربار سلطنتی بیمه طرح به توانند می سرطان به مبتال بیماران

 .خواهند داشت بهداشتی هاي مراقبت هاي هزینه از درصد 10 حدود پرداخت به نیاز در این صورت تنها
 

                                                           
1 - Government Royal Court 
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 تسکینی در ترکیه  حمایتی و مراقبت هاينظام 

 ارائه خدماتساختار از دیدگاهتسکینی حمایتی و مراقبت هاي  نظاموضعیت 

 انکولوژي استانبول وجود دارند و واحدهاي و آنکارا در دانشگاهی هاي بیمارستان در عمده طور به درد تسکین با حمایتی هاي مراقبت
 شـده و  تاسـیس 1989 سـال در ترکیـه انکولوژي کشور این خدمات را ارائه می دهند. گروه بزرگ هفت بیمارستان در 1شناسی درد و

 آمـوزش بخشـی را بـراي ، این گروه1990 اواخر دهه متمرکز است. در مختلف هاي سرطان بر که است مختلف بخش چندین داراي
برگـزار کـرد.  ترکیه در تسکینی هاي مراقبت کنفرانس براي توسعه یک  نیز 2004 سال اکتبر ایجاد کرده و در مراقبت هاي تسکینی

 دارد. وجود ترکیه در شناسیهاي درد گروه با پزشکی دانشکده 20 و درد تخصصی مرکز 30 هم چنین حدود
 لیت می کنند.فعادر این حیطه  درد متخصصین و ندارد، بنابراین انکولوژیست ها وجود ترکیه در تسکینی طب متخصص هیچ

 فعـالیتی م چنـین هـیچهـاختصاص می یابد،  سرطان به مبتال مراقبت هاي تسکینی در ترکیه صرفا به بیماران الزم به ذکر است که
 .ندارد وجود اطفال مراقبت هاي تسکینی براي

 
  خدمات بزرگساالن

 مجموع واحد بستري بیمارستانی

7 7 
 ترکیه. مراقبت هاي تسکینی در 10-5 جدول

 فرایندهاي اصلی  از دیدگاهتسکینی حمایتی و مراقبت هاي  نظاموضعیت 

 تسکینیحمایتی و پوشش مراقبت هاي 

 1:9842.8سرویس مراقبت هاي تسکینی، نسبت خدمات به جمعیت در ترکیه برابـر هفت میلیون جمعیت و مجموعا  9/68با داشتن 

(000s) می باشد. 

 حمایتی و تسکینی  خدماتارائه 

 محدود به مراقبت هاي جسمانی و درد بوده است. 2005خدمات حمایتی و تسکینی در ترکیه تا سال 

                                                           
1 - Algology  
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 پشتیبانفرایندهاي  از دیدگاهتسکینی حمایتی و مراقبت هاي  نظاموضعیت 

 انسانی یروي تامین ن

 و نکولوژیسـتاپزشـکان  زا نداشته و هم اکنـون برخـی وجود ترکیه در مراقبت هاي تسکینی متخصص پزشک هیچ ،2005 سال در
مراقبـت هـاي  ر زمینهد) پرستاري و پزشکی دانشجویان روانشناسان، پرستاران، پزشکان،( همکاران آموزش ترویج در درد متخصصان

 خود فعالیت می کنند. بخش در تسکینی

 نیروي انسانی  آموزش

آکـادمی ، 2دانشکده پزشکی دانشگاه استانبول، 1در آنکارابیمارستان دانشگاهی قاضی درد (در  متخصصان ها و انکولوژیست از تعدادي
موجود فعالیت مـی  هاي بیمارستان مرکز درد و انکولوژي واحد در مراقبت هاي تسکینی آموزش توسعه در  )3نظامی گولهان در آنکارا

 کنند.

 تامین دارو 

تقات خـش هـا و مشـبنسخه هاي سـبز بـراي آرام  سیستم نسخه رنگی دارد، به این شکل که نسخه هاي قرمز براي اپیوئید، ترکیه
 ربـاالت نباید ر تجویزهر با ین درمورف دوز اپیوئید (مثل ترامادول) و نسخه هاي سفید براي تجویز سایر داروها استفاده می شوند. میزان

و  کـدئین، گـرم میلی 40 صقر 24 از بیش نسخه، هر در مرفین آمپول 10 از بیش به داروها نیز نباید باشد. عرضه گرم میلی 400 از
 روز باشد. 10-7 دارو در طی بسته سه از بیش

 منابع مالی تامین

 یمارسـتانب در بیمـاران است، ارائه می شـود. استوار دولت بر بودجه که دانشگاهی هاي بیمارستان در حاضر حال در تسکینی خدمات
 طریـق از آنهـا هـاي ینـهیا همه یا قسمتی از هز و پرداخت می کنند خصوصی صورت به را خود درمان و دارو هزینه یا دانشگاه هاي
 .پوشش داده می شود خصوصی بیمه توسط یا و سبز، کارت طرح بوسیله درمانی دولت، بیمه طرح سه از یکی

 بیمارسـتان در در زمان بستري درمان و دارو باشد، شده درآمد صادر کم افراد براي توسط دولت براي 4سبز کارت  یک که صورتی در
 ممکـن کـه شـود، پرداخـت بیمار توسط باید سرپایی دانشگاه به صورت رایگان در دسترس خواهد بود. هزینه دارو براي بیماران هاي

                                                           
1- Gazi university hospital, Ankara 
2 -Istanbul university faculty of medicine 
3 -Gulhan military academy (GATA), Ankara 

4 -Green card 
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 هـاي بیمارسـتان موجـود در در اواخر زنـدگی پزشکی هاي داده شود. هم چنین حمایت فرد پوشش درمانی خدمات توسط بیمه است
 .سبز داشته باشند کارت یک یا و شده باشند بیماران بیمه که صورتی در است، البته رایگان بستري بیماران براي بهداشت وزارت

 برنامه توسط ازپرداختیب اما سالمت اداره می شود، خصوصی هاي تعدادي از خدمات مراقبت در منزل نیز وجود دارد که توسط شرکت
 غیـر خیریـه هـاي مانتوسـط سـاز  مراقبت هاي تسکینی مبنی بر ارائه گزارشی چهی دولتی براي این خدمات وجود ندارد. بیمه هاي

 .ندارد وجود دولتی

   تسکینی در مصرحمایتی و  مراقبت هاينظام 

  وضعیت نظام مراقبت هاي حمایتی و تسکینی از دیدگاه ساختار ارائه خدمات 

سرطان در موسسه ملی خدمت هاسپیس یا مراقبت هاي تسکینی ارائه می کنند. این دو سازمان  ششسازمان در مجموع دو در مصر، 
نام دارند. موسسه ملی سرطان در قاهره تسکین درد و مدیریت عالئم را در واحد بیمارستانی  2مذهب اوانجلی جامعه پزشکیو  1قاهره

جامعه پزشکی مذهب اوانجلی نیز امکانات و تسـهیالت مراقبـت هـاي  ارائه کرده و در برنامه ریزي و توسعه خدمات فعالیت می کند.
واحد آنکولوژي در بیمارستانهاي دانشگاهی در مصر وجود دارد کـه  ششهاسپیس روزانه و بستري را فراهم می کند. هم چنین تعداد 

ن وجـود دارد. بـا ایـن حـال هـیچ مرکز کوچک سرطان در قسمتهاي مختلـف آ هشتبه ارائه تسکین درد می پردازد. عالوه بر این، 
 ي به مراقبت هاي تسکینی نمی پردازد. سازمان هاي مردم نهاد

، مراقبت هاي ترل عالئمدر مصر گایدالین هایی ملی براي مدیریت درد حاد و مزمن سرطان دیده شده است. گایدالین هایی براي کن
 را ایجاد شده اند.پایان زندگی، و مراقبت هاي هاسپیس و مراقبت در منزل نیز اخی

 
 خدمات بزرگساالن 

 هاسپیس واحد بستري بیمارستانی مراقبت در منزل کلینیک روزانه مجموع

6 2 1 1 2 
 . مراقبت هاي تسکینی در مصر11-5 جدول

                                                           
1 -The national cancer institute in Cairo 
2 -The Cairo Evangelical medical society 
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   فرایندهاي اصلی وضعیت نظام مراقبت هاي حمایتی و تسکینی از دیدگاه 

 تسکینی حمایتی و مراقبت هاي پوشش 

 ابـرسـرویس مراقبـت هـاي تسـکینی، نسـبت خـدمات بـه جمعیـت در مصـر بر شـشمیلیون جمعیـت و مجموعـا  1/76با داشتن 

 1:12683.3 (000s) می باشد. 

 ارائه خدمات حمایتی و تسکینی 

 ده است. ارائه خدمات در مصر محدود به مراقبت هاي جسمانی و مراقبت هاي روزهاي پایانی زندگی بو 2005تا سال 

   فرایندهاي پشتیبان وضعیت نظام مراقبت هاي حمایتی و تسکینی از دیدگاه 

 تامین نیروي انسانی 

زنـد. طبـق ی مـی پرداهمان طور که گفته شد به طور عمده دو موسسه ملی سرطان و جامعه مذهبی اوانجلی به ارائه خدمات تسـکین
 ر دارد.دستیار پرستا چهار، یک پرستار ارشد، و اطالعات در دسترس، جامعه پزشکی مذهب اوانجلی یک مدیر پزشکی

 نیروي انسانی آموزش 

 قـرار هـدف را ینیتسـک هـاي مراقبت خدمات ارتقا براي آموزشی اي برنامه ،)EMRO(مدیترانه شرق اي منطقه دفتر حاضر حال در
 ارائـه آن دفهـ کـه اسـت شـده ایجـاد مصـر سرطان ملی موسسه بوسیله نیز تسکینی هاي مراقبت آموزشی برنامه یک. است داده

 بعـدي برنامـه. است پزشکی هاي حرفه دیگر و پرستاران پزشکان، براي عمومی پزشکی آموزش از قسمتی عنوان به پایه آموزشهاي
 .است انگلیس در پرستاران آموزشی هاي دوره دادن ترتیب

 تامین دارو  

 زیر است:به قرار  2002مصرف ساالنه داروهاي نارکوتیک در مصر در سال 
 کیلوگرم 296کودئین: 
 کیلوگرم 5مورفین: 
 کیلوگرم 87پتیدین: 

 منابع مالی  تامین

درصد از بیماران بصورت رایگان درمان می شوند و بقیه داراي  65دولتی است. برآورد می شود که  ”موسسه ملی سرطان“تامین مالی 
عه پزشکی مذهب اوانجلی هاسپیس و مراقبت هاي در منزل را ارائه بیمه سالمت هستند که هزینه درمان آنها را پوشش می دهد. جام
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می کند که به صورت خصوصی تامین مالی می شوند و بیماران خود هزینه هاي درمان خود را می پردازند. با این حال هزینـه هـا در 
 سطح پایین نگه داشته می شود.
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 کشور
آفریقاي  مالزي ایتالیا فرانسه سوئد انگلیس شاخص

 جنوبی
 مصر ترکیه اردن
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 1NA - - 2 2 90 _ 5 158 هاسپیس 

 واحد 
ــــتري  بس
 بیمارستانی

63 40 78 5 21 NA _ 7 1 

 تــــــــیم 
مشاوره اي 
 بیمارستانی

305 10 39 _ 85 NA 2 _ _ 

مراقبت در 
 منزل

356 50 84 153 20 NA 2 _ 1 

کلینیــــک 
 روزانه

257 8 _ 10 10 NA _ _ 2 

ـاي  ــ مراقبته
تســــکینی 

 اطفال

34 2 _ 9 _ _ _ _ _ 

 6 7 4 120 110 267 201 115 1397 کل
ـبت  ـــــ نس
ــت بــه  جمعی

 سرویس 

42,8 
103* 

 

78,2 
103* 

315,4 
103* 

219,1 
103* 

230 
103* 

373,3 
103* 

1325 
103* 

9842,8 
103* 

12683,3 
103* 

ـه 
رف

 ح
ـار

ي ک
رو

 نی
داد

تع   400 300 750 پزشک 
2000 

71 NA 2 NA NA 

 NA 26 NA NA 97 2000 1500 5000 پرستار

داوطلــــب 
 اجتماعی

70000 NA NA NA 235 NA 12 NA NA 

 _ _ _ _ _ 140 _ _ _ سایر

ـرف  ـــ ـزان مص ـــ می
Mg/capita(مورفین

56,878
1 

20,046
1 

34,2028 3,0506 1,3293 3,4821 1,1020 2,1688 0,1566 

                                                           
1- Not  Accessible  
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((13) 

  .شاخص هاي بررسی وضعیت مراقبت هاي تسکینی12-5 جدول
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1 -Non-Governmental Organization (NGO) 

 شاخص
 

 کشور
 سیاستگذاي تامین منابع مالی  آموزش 

ــد  یسانگل ــکینی در ح ــب تس ــوزش ط آم
 تخصصی در آن دیده شده است.

هـاي آموزشـی ولی در کوریکولـوم
سطوح غیر تخصصـی دیـده نشـده 

 است.

 درصد مشارکت دولت دولت در ارائه خدمات مختلف:
 از هزینه هاي مشاوره بیمارستان 83%
 از هزینه هاي مراقبت در منزل 59%

 از هزینه هاي بستري در بیمارستان 30
 روزانهاز هزینه هاي کلینیک  23%

و  مابقی هزینه با بودجه اي ترکیبی از بخش دولتـی
 خصوصی تامین مالی می شوند.

سیاست گذاري منظم زیر نظر سازمان سـالمت 
رسـد. همچنـین به انجام مـی  (NHS)ملی 

 هاي متعددي زیـر نظـرراهنما ها و دستورالعمل
 آید.این سازمان به اجرا در می

اه هــا و ارائــه دوره آموزشــی در دانشــگ سوئد
هاسپیس ها ولی این آموزش به صورت 

 شود.اختیاري در نظر گرفته می

تمامی خدمات مراقبت هاي تسکینی توسـط دولـت 
ک پوشش  داده می شود. بجز هزینه مربوط به کلینی

 روزانه. 

ـورت  ـه ص ـان ب ـاي بهداشـت و درم همراه با سایر قسمت ه
وصـی اي و ملی سیاستگذاري میشوند. دو سازمان خصمنطقه

 وظیفه پایش مراقبت هاي تسکینی را برعهده دارند. 
کورس هاي آموزشی پـس از فـارغ  فرانسه

 التحصیلی 
خدمات بیمارسـتانی بـراي تمـامی بیمـاران رایگـان 
ــاي  ــم ه ــزل مکانیس ــت در مت ــت.خدمات مراقب اس

 متفاوتی در پرداخت هزینه ها دارد.

 سیاستگذاري منظم با فاصله زمانی سه ساله به
 رسد.انجام می

آموزش در مراقبت هـاي تسـکینی  ایتالیا
عمدتا وابسته به بخـش خصوصـی 
است ، به صـورت تخصـص وجـود 
ندارد و توسط انکولوژیست ها ارائـه 

 شود. این یک ضعف است. می

بر حسب منطقه جغرافیایی دولت و بخش خصوصی  
 سهم متفاوتی در تامین منابع مالی دارد. 

مراقبت هاي بهداشتی و در نتیجه مراقبت هاي 
شـوند. اي ارائـه مـیتسکینی به صورت منطقـه

کمیسیون تخصصی در وزارت بهداشت در حال 
 تدوین برنامه ملی هستند. 

برنامه آمـوزش مخـتص پزشـکان،  مالزي
رستاران و داوطلبان در آن در نظـر پ

 گرفته شده است .

ولتـی دولت هزینه ارائه خدمات را در بیمارستانهاي د
از  اي را براي حمایـتبر عهده دارد. همچنین بودجه

 هاي مردم نهاد در نظر گرفته است. سازمان

یک کمیته تخصصـی در وزارت بهداشـت ایـن 
ن مهم را بر عهده گرفتـه و یـک برنامـه در ایـ

 ارتباط تدوین و ترویج شده است.
آفریقاي 

 جنوبی
آموزش مراقبت هاي تسکینی در سطوح 
ـازمانهاي خصوصـی  مختلفی و توسط س

 د. متعددي به صورت جداگانه ارائه می گرد

هاسپیس ها مسئول تامین بودجـه مـورد نیـاز خـود 
 هستند. 

ر سازمان ملی مراقبت هاي تسکینی و هاسپیس ها د
زد. در پـرداسازمان دیگر به این مهم می 60ارتباط با 

 . ه استاین ارتباط برنامه و استاندارد ملی تدوین شد
در حال توسعه یک برنامه آموزشـی  اردن

ـــراي متخصصـــان، پزشـــکان و  ب
 پرستاران

ام تامین مالی اردن ترکیبی از خیریـه، دولتـی و نظـ
 .بیمه مراقبت سالمت است

دو سازمان مردم نهـاد در حـال گسـترش طـب 
ــر  ــر نظ ــت زی ــتند وزارت بهداش ــکینی هس تس

WHO .به این مهم میپردازد 
تعدادي از دانشگاه ها در حال  ترکیه

توسعه آموزش تسکینی و رفع درد 
 هستند. 

بجز نظام مراقبت سالمت ارائه شده توسـط دولـت، 
بیمه پزشکی خصوصی به صورت محدود و یـک یـا 

، هـیچ منبـع مشـخص 1سازمان هاي مردم نهاددو 
 اختصاص یافته به مراقبت هاي تسکینی وجود ندارد.

یک تیم تخصصی انکولوژیست تحـت حمایـت 
وزارت بهداشــت در حــال زمینــه ســازي بــراي 

 گسترش طب تسکینی هستند.

توسعه برنامه آموزشی در سطح  مصر
 پزشک عمومی و پرستاران 

 خدمات بیمارستانی برعهده دولت و بیمه است ولـی
 مراقبت در منزل به صورت خصوصی تامین میشود. 

 .دانشگاه کاریو این مهم را برعهده گرفته است

 وضعیت آموزش، تامین منابع مالی و سیاستگذاري مراقبت هاي حمایتی و تسکینی در نه کشور دنیا 13-5جدول شماره 
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