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 مقدمه 
ند. در سطح جهان ایـن هاي تهدید کننده حیات درگیروضعیتکودك با  500000میرند و میکودك  50000مریکا حدود آهر ساله در 

تناسـب بـا سـطح  مدلسوزانه و  نیازمند مراقبتهاي حمایتی و تسکینی جامع آنانرسد. این کودکان و خانواده هاي ها میعدد به میلیون
  تکاملی کودك هستند.

  در نظـر  ،سـتندز مـرگ هد انیازمند مراقبـت قبـل و بعـ آن ياضمراقبتهاي تسکینی خانواده و بیمار را به عنوان یک واحد ویژه که اع
اینکـه  صـرف نظـر از کینیهاي تساجزا مراقبت "کند که  هاي تسکینی بیان میگیرد. انجمن طب کودکان امریکا درباره مراقبتمی

اید در همـه بی و حمایتی تسکین هايشود. مراقبتمی ائهدر زمان تشخیص و در طول بیماري ار .بیماري به درمان یا مرگ منجر شود
 شرایط شامل خانه بیمارستان و مدرسه در دسترس باشد. 

نـوي کـودك و ي عـاطفی و معارزیابی نیازها -هاي اولیه باید براي تشخیص نیاز کودك به مراقبتهاي تسکینی دهندگان مراقبتئهارا
ه کـودك در بـت بـه خـانواده مراقئـارا –ارزیابی و مدیریت درد و عالیم کودك  -پیشرفته تسهیل برنامه ریزي مراقبتهاي  -خانواده

 ه طـور مشـابهبـببینند. پزشکان عمومی و متخصصـان  آموزشهاي ارجاع به متخصص عزاداري و شناخت شاخص ها و اندیکاسیون
 ه دهند. هاي تسکینی را در صورت لزوم ارائتوانند و باید مراقبتمی

رد در برخـی مـوا دیده  یک هماهنگ کننده مراقبت و آموزشکم باید شامل یک پزشک عمومی هاي تسکینی دستراقبتهر تیم م 
 کمـک بـه هاي متخصـص روانپزشـک کـودك و متخصـص دوران کـودکی بـرايیک متخصص سوگواري باشد. به عالوه حمایت

تسـکینی  هـايمراقبـت نجا که گـروهز آا در دسترس باشد.خانواده باید  مشکالت پیچیده کودك دچار وضعیت تهدید کننده زندگی و
شـکالت ماز تمـام  متخصصان مراقبتهاي بهداشتی تا زمان فراهم شدن گروه حمایتی و مراقبـت -شاید به سرعت در دسترس نباشد

 بینی و درمان کنند.باید درد و عالیم بیمار را پیش -فیزیکی روانی و معنوي کودك و خانواده

 ارائه گرددباید  آنهاهایی که مراقبتهاي تسکینی کودکان در مورد وضعیت
رونده یا فته یا پیشبدخیمی هاي پیشر :هایی که مداواي درمانی محتمل است ولی شاید نتیجه بخش نباشد مانندوضعیت •

 .با پیش اگهی بد و بیماریهاي قلبی مادرزادي یا اکتسابی پیچیده و شدید
 طوالنی شدید با هدف نگهداري کیفیت زندگی مانند: انهاي نیازمند به درموضعیت •

 دیکاسیون داردیه انا پیوند کلی ن دیالیزکه در آنارسایی کلیه در مواردي عفونت نقص ایمنی اکتسابی، فیبروز سیستیک،  اختالل شدید،
 دیستروفی عضالنی ولی در دسترس نیست، نارسایی مزمن یا شدید تنفسی،
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 مانند: .نی استیدرمان صرفا تسک آنهاهاي پیشرونده که در وضعیت •

انـواع  osteogenesis imperfecta.      – 13یـا  18اختالالت کروموزمی خاص مثـل تریزومـی  -اختالالت متابولیک پیشرونده 
 شدید

 :.مانندشودو عوارض شدید می آسیبهاي شامل ناتوانی هاي غیر پیشرونده شدید که باعث وضعیت •

اري ناشـی از بیمـ شـدید عصـبی آسـیب -ی شـدیدائنارسـ -دشوار است آنهاعفونت راجعه یا عالیمی که کنترل لج مغزي شدید با ف 
 هولوپروزنسفالی یا مالفورماسیونهاي شدید مغزي دیگر. -مغزي هیوکسیک یا انوکسیک آسیب -عفونت

 هاي تسکینی کودکاناجزا ضروري در برخورد با مراقبت
 سکینی کودکان شامل موارد زیر است:ارائه مراقبت هاي ت اجزا ضروري در

 توجهات جسمی  -1

 درد و نشانه هاي دیگرشناختن  •
 ایجاد و اشاعه برنامه هاي دارویی و غیر دارویی •
 تهیه داروهاي فوري براي خانه •
 تسکینی در صورت نیازبتهايستادن کودك نزد متخصص درد و مراقفر •

 توجهات روانی اجتماعی: -2

 هاي کودك و خانوادهها و نگرانیشناختن ترس •
 دهاهاي کودك و خانوها و نگرانیتوجه به ترس •
 اطمینان به کودك و خانواده که رها و ترك نخواهند شد •
 هاي خواهر و برادر و بقیه خانوادهتوجه به نگرانی •
 هاي تطابق و ارتباطی کودكشناختن روش •
 تطابق و ارتباطی خانواده و کودك هايتنظیم برنامه مراقبت هماهنگ با روش •
 ارتباط با کودك هماهنگ با وضعیت تکاملی وي •
 بیمار توضیح مفهوم مرگ هماهنگ با درك کودك از مرگ بر طبق تکامل •
 ا خودکشیه از مواد یادفیا مواردي مثل سو است زننده دیگر آسیبگفتگو درباره تجربیات پیشین بیمار از مرگ یا رخدادهاي  •
 ها بر پایه تجربیات پیشین بیمارمه درمانی و انتخابتنظیم برنا •
 در نظر داشتن فرستادن کودك و خانواده به متخصصین بهداشت روان در صورت نیاز •
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 ارزیابی منابع براي حمایت سوگواري •
 برنامه ریزي براي پیگیري خانواده پس از مرگ کودك •
 .اطمینان دادن به خانواده که رها نخواهند شد •

 نويتوجهات مع-3

 ربوط به مرگ)باورهاي م انجام ارزیابی معنوي ( مروري بر امیدها رویاها ارزشها  معناي زندگی نگرش به نقش دعا و مراسم و •
 فرهنگ بیمارهماهنگ با  در نظر داشتن فرستادن کودك به نزد فراهم کننده مراقبتهاي معنوي •
 اجازه خانواده  معنوي بابیماري به فرد فراهم کننده حمایت کمک براي توضیح  ارائه •
 زمان دادن به کودك و خانواده براي تامل در معنی و هدف زندگی •

 برنامه ریزي مراقبت پیشرفته -4

 مشخص کردن تصمیم گیرندگان •
 دخیل کردن تصمیم گیرندگان اصلی •
 درمیان گذاشتن اطالعات مربوط به تصمیم گیري با همه گروه •
 گفتگو درباره سیر بیماري •
  .اطالعات به اندازه اي که موضوع قابل فهم باشد ارائه •
 ایجاد اجماع درباره سیر بیماري •
 شناسایی اثر بیماري بر ظرفیت کارکردي و کیفیت زندگی بیمار •
 مشخص کردن زمان احتمالی تا مرگ •
 عیین اهداف درمانت •
 .یمار استابتدایی در ب آسایشتعیین اینکه هدف درمان  مداوا   نامشخص و یا ایجاد راحتی و  •
 درمیان گذاشتن اهداف با گروه درمانی •
 هاي نزدیک پایان زندگیفکر درباره موارد مربوط یا نگرانی •
 یژهوراي موارد و تصمیمات ب -مانند دستور انجام ندادن احیا درصورت لزوم -درمانی ایجاد و درمیان گذاشتن برنامه •
چه  وماس گرفته شود ت چه کسیاینکه با  نزدیک به مرگ جسمی در زمانبنا به تغییرات  یجاد دستورالعمل پیش بینی کننده ا •

 را کنترل کند. کسی عالیم بیمار
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 توجهات عملی   -5

 گروه درمانی ایجاد راه هاي ارتباط و هماهنگی با •
 :به اهداف مانند بیراي دستیابه کارگیري افراد جدید مورد نیاز ب. شناسایی مدیر درمانی و راه ارتباط که همیشه در دسترس باشد •

 یا مراقبت تسکینی آسایشگاهمتخصص 
 در دسترس قرار دادن برنامه درمانی براي همه گروه •
 رعایت ترجیح کودك و خانواده براي محل درمان و مراقبت •
 ی استقابل دستیاب آنانمورد ترجیح  اطمینان دادن به کودك یا خانواده که اهداف بیان شده درمان در محل •
 مرگ و اعالم مرگ تماسهاي در زمان –ایجاد و در میان گذاشتن برنامه براي محل مرگ  •
 شدن با محیط زندگی و تحصیل کودك آشنا •
 ایجاد و درمیان گذاشتن برنامه مراقبت براي همه محیط هاي مربوط •
 ات اجتماعیاري موسسدر صورت امکان با همک آموزشه ئبت مانند مدرسه براي اراتالش براي دیدار از محل هاي مراق •
 ینده کودكوآتوجه به وضعیت کارکردي حال  •
رباره پرس و جو د تخت بیمارستان براي نیازهاي بعدي سفارش وسایل پزشکی مانند صندلی چرخدار  ساکشن  لگن توالت  یا •

 فشار اقتصادي ناشی از بیماري بر خانواده
  موجود در اجتماع هايحمایتکمک از خدمات اجتماعی  مشاورین اقتصادي  یا دیگر ائه ار •

 ارزیابی و مدیریت درد و عالیم 
نـده زنـدگی ت تهدید کنبندي شده و ماهرانه در و عالیم کودك باید بخش اصلی کار هر پزشکی که با کودك  با وضعیمدیریت زمان

ر طی روند بیمـاري داره اینکه مناسبی را براي خانواده نیازمند حمایت این بیمار درب آموزشدر تماس است باشد. به عالوه پزشک باید 
 باید انتظار چه وقایعی را داشته باشند فراهم کند. 

ربـاره احتمـال دتوانند کـه بکنند باید بخواهند و متخصصان مراقبتهاي بهداشتی که با کودکان با وضعیت تهدید کننده زندگی کار می
 بت کنند.به طور باز و روشن صح آنهاهاي فیزیکی و عاطفی و روشهاي پیشگیري و درمان آسیبل رنجها و احتما -مرگ

ي آنهـایـد بـا درمبا ،م دهنـدند مراقبت کودکان با وضعیت تهدید کننده زندگی یا دوره کوتاه زندگی را انجـااپزشکان عمومی که مایل
نتـرل نشـانه هـاي د استفاده در کداروهاي مور شنا باشند.آو تشنج   سیانوز   ،تفراغاس  ،تهوع  ،تنگی نفس  دارویی و غیر دارویی درد،

 آورده شده است. 1در جدول شماره  شایع در طب تسکینی کودکان
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 داروهاي مورد استفاده در مراقبت هاي حمایتی و تسکینی کودکان  1 جدول

 اندیکاسیون دارو دوز اولیه

 درد یا تنگی نفس Morphine ساعت 3-4مقعدي هر  –زیر زبانی  -دهانی کیلوگرم/میلی گرم3/0

ــــــــــطراب ,Lorazepam ساعت 4-6مقعدي هر  –زیر زبانی  -کیلوگرم/میلی گرم دهانی 05/0  و اض
 Haloperidol  ساعت 12-8مقعدي هر  –زیر زبانی  -کیلوگرم/میلی گرم دهانی   02/0-01/0 ژیتاسیونآ

 خارش Diphenhydramine ساعت 6-8هر  -کیلوگرم/میلی گرم دهانی     1-  5/0

 تهوع استفراغ Prochloperazine ساعت 6-8هر –زیر زبانی  -کیلوگرم/میلی گرم دهانی   15/0 -1/0

 Ondansetron ساعت 6-8هر –وریدي  -کیلوگرم/میلی گرم دهانی  15/0

 تشنج Diazepam ساعت 2-4کیلوگرم/میلی گرم مقعدي هر  5/0-3/0

-2دکان ساعت براي کو 4هر –زیر زبانی  -دهانی کیلوگرم/میلی گرم 625/0 -125/0
راي سـاعت بـ 4هـر–زیر زبـانی  -دهانی کیلوگرم/میلی گرم125/0 -25/0سال  یا 12

 سال 12کودکان بزرگتر از 

Hyoscyamine ترشحات 

  نیازهاي عاطفی و معنوي
 سـت کـه دارايو حمایتی کودکان تجربه پیچیده بیمـاري تهدیـد کننـده زنـدگی توسـط کـودك ا هاي تسکینیمراقبتیک  ویژگی 

ه با کودکـان کو افراديویژگیهاي رشدي  تکاملی  فیزیکی  عاطفی  اجتماعی  روانشناسی  و معنوي خاص دوره کودکی است. از اینر
اي خـانواده را هـودك و سیسـتمد دانش و تجربه پایه در تکامل ککنند بایکار می آنانخانواده  و عیت تهدید کننده زندگیمبتال به وض
که کودك به مرگ ی هنگامی). حت2است (جدول  آنانی با عواطف طبیعی و تکامل معنوي شنایارتباط با کودك نیازمند آ داشته باشند.
ودك را کـشـنا بـراي آ و روتین هـايا سن کودك شود والدین و مراقبان باید ترغیب شوند که رفتارهاي معمول متناسب بنزدیک می
  ادامه دهند.

رتبـاط ااي معمـول هـالزمه کار در حد وضعیت تکاملی کودك نیازمند ارتباط کالمی و همچنین زبان سمبولیک و بـدنی اسـت. روش
وسـیقی و ایجـاد ا اجراي میبیانی با کودکان عبارتند از کشیدن تصویر  بازي با عروسک حیوانات  نوشتن داستان و روزنوشت  نوشتن 

فهم کـودك ود.شاي محیط میهها و بازتابرزوها رویاها و ترسآمراسم. کار در حد و اندازه تکاملی کودك باعث تشویق وي به بیان 
  ).3از مرگ وابسته به سطح تکاملی وي است (جدول
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 . تکامل مفهوم مرگ و معنویت درکودکان2 جدول

 تکامل معنوي مداخالت
 

 سن هاویژگی مفهوم غالب مرگ
 (به سال)

 -فراهم کردن حداکثر راحتـی جسـمی
 بخش گذراآرامو اشیا  آشناحضور افراد 

 (اسباب بازي مورد عالقه) و پایداري و
 .تداوم 

تماد و امید عاایمان به صورت 
نیـاز بـه احسـاس  به دیگران

 .ارزشمند بودن و عشق 

داراي ارتبــاط حســـی و  هیچ
 حرکتی با محیط است

 محدود زبانی داردمهارت 
 فهمدپایداري اشیا را می

ــکال ــود اش ــه وج     متوج
 .می شود

2-0  

حداقل جدایی از والدین. اصـالح ایـن 
 باور اشتباه که بیماري یک تنبیه است.

ارزیابی وجود احساس گنـاه و تسـکین 
وي در صورت احساس گناه. استفاده از 

 .مرگ) -زبان مناسب (در حال مردن

ایمان به صـورت جـادویی و  
ــم  ــرکت در مراس ــی. ش تخیل

شود. نیاز به شـهامت مهم می
 .و روحیه دادن

 باور به مـوقتی و قابـل بازگشـت
مثل خواب. مـرگ را  بودن مرگ

گیرد. بـاور براي خود در نظر نمی
تواند منجر بـه به اینکه افکار می

 .مرگ شود

ــا  ــادویی و پوی ــر ج تفک
 -نمـــایی. خودمحـــوري

 -قابل بازگشتتفکر غیر 
ــادین ــازي نم ــل -ب تکام
 .مهارتهاي زبانی

6-2 

  
ارزیابی ترس کـودك از رهـا شـدگی. 

جزییـات  ارائـهراستگو بودن با کودك. 
عینی در صورت درخواست. حمایـت از 
تالشهاي کودك براي کنترل و تسلط. 
ــرکت در  ــراي ش ــودك ب ــه ک ــازه ب اج

 .تصمیم گیري

 
ایمــان متوجــه بــه درســتی و 
ـــابیر  ـــذیرش تع ناراســـتی. پ

خــارجی بــه عنــوان حقیقــت.   
ارتباط دادن مراسـم باهویـت 

 .فردي

 
ــه درك بزرگســاالن از  تکامــل ب
مرگ. فهمیدن  اینکه مرگ براي 

دهد. عالقه به خودش هم رخ می
 .فیزیولوزي و جزییات مرگ

 
 تفکر عینی

12-6 

به  تقویت اعتماد به نفس کودك. اجازه
کودك بـراي بیـان احساسـات شـدید. 
اجازه حفظ حریم خصوصی به کودك. 
.کمک به استقالل. کمک به دسترسی 
کودك به هم سن و سـاالن. راسـتگو 
بودن با کودك. اجازه به کودك بـراي 

 در تصمیم گیري. شرکت

بیـر درونـی بـه اغاز پـذیرش 
عنوان حقیقت. تکامل ارتبـاط 
با خدا و نیروي برتر. جسـتجو 
بــراي معنــی هــدف  امیــد و 

 .ارزش زندگی

ــر فیزیکــی  ــل غی جســتجوي عل
 .مرگ

ــت تفکــر ــی عمومی . عین
به دسـت  شدن واقعیت. 

اوردن توانـــایی تصـــویر 
سازي از خود. مهم شدن 
تصویر بدنی و اعتماد بـه 

 .نفس

18-12 
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 سطوح تکاملی کودك از نظر ادراك مرگ  3 جدول

نشان دهنده درك پرسشهایی که  نتایج درك ناکامل از مرگ
 ناکامل از مرگ هستند

 مفهوم مرگ

پرهیــز از جــدایی از وابســتگیهاي 
 .شخصی. نخستین گام در سوگواري

تا چه زمانی مرده خواهی ماند؟ کـی (حیـوان 
 نم چیزياتومی گردد؟خانگی مرده من ) برمی

نی اتـووقتی مـردي دوبـاره مـیرو زنده کنم؟ 
 زنده بشی؟

ه مرده دوباره زنـد بازگشت ناپذیري (موجودات
 نخواهند شد)

اشتغال ذهنی با احتمال رنج جسمانی 
 .فرد مرده

کنـی؟ وقتـی مـردي وقتی مردي چه کار مـی
میتونی ببینی؟ زیر زمـین  چـی مـی خـوري؟ 

 مرده ها ناراحت هم میشن؟

 ربوطپایانی یا نبود کارکرد (تمام کارکردهاي م
 رود)به زنده بودن با مرگ از بین می

گ را به عنون تنبیه کودك یا شاید مر
. شـاید باعـث فرد مرده درنظر بگیرد

 .احساس گناه یا شرم شود

 میرند؟ مـنمیرند؟ بچه ها هم مییا همه میآ
 میرم؟مجبورم بمیرم؟ من کی می

 میرند)جهان شمولی (همه موجودات زنده می

ممکن اسـت باعـث احسـاس گنـاه 
 شدید بشود

چــون  دمهــا چــرا میمیــرن؟ مــردم میمیــرنآ
ادمهاي بدي هسـتند؟ چـرا گربـه مـن مـرد؟ 

 میتونم بخوام کسی بمیره؟

رابطه علت و معلول (فهم واقـع بینانـه علـت 
 مرگ)

و مرگ  سالگی 6-5ا تجهان شمول بودن ان را  - گویند که تا سه سالگی کودك مرگ را به عنوان یک تغییر در وضعیتمحققان می
. خشش  امیـد  امنیـتتوجهات معمول معنوي در کودك عبارتند از  عشق بدون شرط  ب.کندسالگی درك می 9-8پذیري انسان را تا 

اثیر بـر تـ ار بلکـه بـاکـکند نه فقـط از طریـق تکمیـل یـک خواهد بداند که زندگی او تفاوتی را ایجاد میکودك مانند بزرگسال می
ه  و  حیوانـت رادر  مدرسـشان مثل والدین  خواهر  بـانبا جدا شدن از اجزا مهم جه .کودکان همچنین نگران تنهایی هستند.دیگران

 شان و یا ناتوانی در انجام خواسته هایشان.خانگی و نگران از دست دادن تمامیت وجودي

 مراقبتهاي سوگواري
یـدادهاي ن روتـریپـر تـنش شود. از دست دادن یک فرزند یکی ازغاز میآوالدین از زمان تولد و یا حتی زودتر -روند وابستگی کودك

دگی     اف جدیـد زنـالدین به جستجوي تسلط شـناختی بـر آن و اهـدن وکند که در طی آممکن است که یک بحران معنایی ایجاد می
د بلکـه یـاد نخواهد ش یند. واکنش سوگ روندي است که در طول عمر ادامه خواهد یافت و معموال هیچگاه براي والدین حلبر می آ

انـد در خطـر  ز دسـت دادهایک کـودك را  ن زندگی کنند. والدینی کهان را در زندگی ترکیب کنند و با آدگیرند که چگونه این فقمی
 هاي پیچیده سوگ و خطر بیشتر مرگ در اثر عوامل طبیعی و غیر طبیعی هستند.واکنش

فقدان کارکرد  و نبود یا اختالل در شوند. در موقعیت شرایط تهدید کننده زندگی  کودکان دچار سوگواري  کودکان نیز دچار سوگ می
شوند. کودکان نزدیک به پایان زنـدگی شـاید دچـار هاي متناسب با سن مثل بازي و مدرسه میارتباط متقابل و شرکت در در فعالیت

تنها خـواهر و  شوند.نهیند میان چگونه از عهده این ناراحتی برآکه اطرافیسوگ به علت مرگ قریب الوقوع و رنج ناشی از نگرانی این
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کـه چرا که مرگ کودك حتی کسـانی  .ساالن در اجتماع اطراف هم باید مورد توجه قرار گیرندوسن برادرها بلکه همکالسی ها و هم

 دهد.شکار خانواده و دوستان هستند را تحت تاثیر قرار میآخارج از دایره 

 برنامه ریزي مراقبت پیشرفته
شـدید یـا  ورت بیماريصوي در  ن به شناخته شدن خواسته هاي بیمار و خانوادهآاست که طی  برنامه ریزي مراقبت پیشرفته روندي

دولتـی مـرتبط  سوم محلی وو ر باید با قوانین ،ل برنامه ریزي مراقبت پیشرفته هستندکه مسئوتهدید کننده زندگی کمک شود.کسانی
یم گیـري ندارنـد توانایی تصم براي افراد صغیر یا بزرگساالنی که  ها و قوانین تصمیم گیري قیمدستور احیا نکردن بیمار و روشمثل 

 شنا باشند.آ

یـري وارد گونـد تصـمیم رریزي مراقبت پیشرفته یک روند چهار مرحله ایست. ابتدا تصمیم گیرندگان باید مشخص شـوند و در برنامه
انواده وي ه کودك و خکمرگ قریب الوقوع به شکلی و پیش اگهی مشخص شود و  وي از بیماري از شوند. دوم درك بیمار یا خانواده

الت فعلـی و ر پایـه مـداخاهداف مراقبـت بـ  از بیماري و پیش اگهی و بیماري آنانمتوجه شوند توضیح داده شود. سوم بر پایه درك 
 دامات طـوالنیسـتفاده از اقـاخر تصمیم مشترك دربـاره آدر  ریزي شود.یا فقط براي راحتی بیمار برنامه درمان  احتمال درمان بعدي

 کننده زندگی و مداخالت قوي پزشکی مثل تهویه مکانیکی یا مایع درمانی گرفته شود.

متفـاوت از گـروه  آنـانهـاي مـورد بـاور به عنوان یک قاعده عام تصمیم گیري با بیمار و خانواده وي است حتی اگر باورها و ارزش 
شـان را درك مفروض از بیماري و اهداف مراقبت نبود یا اگر بیمار و خانواده نتایج تصمیم درمانی باشد. اگر این تصمیمات هماهنگ با

 گفتگو باید ادامه یابد. در صورت حل نشدن تعارض و اختالف یک متخصص اخـالق بایـد مـورد مشـورت قـرار گیـرد. ،دانستند نمی
ضروري برنامه ریزي مراقبت پیشـرفته طراحـی شـده انـد و  نوشته هاي مستند که براي نشان دادن اجزا  وهاي پیشرفته دستورالعمل

 .)1(در این موقعیت ضروري هستند خواسته هاي بیمار و خانواده وي را درباره مراقبت پزشکی نشان دهد

. وقتی که ما به عنوان متخصصان سالمتی و بهداشـتی از )1،2(هاي تسکینی یعنی درمان هر عالمت فیزیکی روانی یا عاطفیمراقبت
به جاي  شود.غاز میآي در دسترس آنهاشاید به نظر برسد که انجام ان پس از تمام یا اکثر درم ،کنیمهاي تسکینی صحبت میمراقبت

ی به صورت سنتی اجرا شود که در پایان بیماري به درمان به درمان بیمارانی بپردازد که قابل معالجه نیسـتند هاي تسکیننکه مراقبتآ
کـه در هاي تسکینی را در اوایل دوره بیماري درباره کسانیشده سازمان بهداشت جهانی مراقبت ائهما باید بکوشیم که با توجه مدل ار

 ). 3.(خطر مرگ هستند اجرا کنیم

توان تنها به عنوان بزرگسـاالن کوچـک درمـان کـرد. بیشـتر کودکان را نمینی همانند بقیه جنبه هاي پزشکی هاي تسکیمراقبتدر 
سایشگاه  تسکینی براي بزرگساالن طراحی شده اند ولی کودکان داراي نیازهاي ویژه اي هستند. هاي تسکینی و آبرنامه هاي مراقبت

رگ نیازمند ترکیـب کـردن اصـولی ی متفاوت از بزرگساالن و کودکان دیگر است. درك کامل ممثال درك کودك از مرگ در هر سن
ه زندگی و احساسات با مـرگ پایـان نهایت و نبود کارکرد (تمام کارکردهاي تعریف کنند –برگشت ناپذیري (مرگ دایمی است)  چون

 شوند). بیماري و حوادث باعث مرگ میو اصل علیت ( –میرند) جهان شمولی (همه موجودات زنده می – )می یابد
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ولی به نظر می رسد که کودکان در سه سالگی مرگ را بـه عنـوان  .ورندآکودکان این سطوح درك را در سنین متفاوت به دست می 

در نتیجه مهم است که بـدانیم  .)1،3(سالگی می فهمند 9در شش سالگی جهان شمولی و فناپذیري فردي را تا  –تغییري در وضعیت 
دانند که در حال مردن هستند. دوري کردن از این موضوع کودکان را مورد حمایت قرار نمـی دهـد کودکان در حال مرگ معموال می

. کودکـان هماننـد ) 4(شود که دچار تـرس و انـزوا شـوندت کنند و باعث میشود که نتوانند درباره احساساتشان صحببلکه باعث می
 را درمیان بگذارند. آنهااشند یا نه باید تشویق شوند که ینده دارند و چه بیمار بآبزرگساالن امیدها ترسها و رویاهایی درباره 

و  همه جانبه از جسم ذهـن و احساسـات کـودكهاي تسکینی براي کودکان مراقبت کند که مراقبتسازمان بهداشت جهانی بیان می
کند که فشارهاي جسمی روانی و اجتمـاعی کـودك را ارزیـابی و و مراقبین بهداشتی را ملزم می است همچنین حمایت از خانواده وي

این نگرش به مراقبتهاي تسکینی نیازمند یک گروه با کارکرد بین بخشی است که در بهترین شرایط باید از اوایل  .)4،5(تسکین دهند
 ب الوقوع بودن مرگ وارد کار شوند.دوره بیماري و نه فقط هنگام قری

 )1،5،6(بتهاي تسکینی و خدمات مراقبتهاي حمایتیاعضا گروه اسایشگاه مراق

 پزشک مدیر -1

 مدیر بیمار /پرستار هماهنگ کننده -2

 يپرستار مراقبین -3

 اجتماعی مددکار -4

 متخصص زندگی دوره کودکی -5

 روان شناس  مددکار بهداشت روانی -6

 درمانگر تنفسی -7

 مشاور مراقبت معنوي -8

 داروساز -9

 مشاور امور سوگواري -10

 مشاور رژیم درمانی -11

 درمانگر فیزیکی  کار درمانی  گقتار درمانی -12
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 ساختارهاي مراقبت در خانه -13

 حمایت از والدین و خانواده بیمارگروه داوطلبان  -14

هاي تسـکینی و سایشگاه مراقبتآهاي تسکینی است و درمان عالیم فیزیکی تنها یکی از اهداف مراقبت ؛وري شودآالزم است که یاد
کنـد و گیري مشترك براي والـدین و کودکـان را فـراهم د راهنماي پیش بینی کننده  تصمیمتوانهاي حمایتی و تسکینی میمراقبت

 –دوسـتان نزدیـک  –مـادر و پـدر بـزرگ  -خواهر و برادر  -هاي خانواده محور براي شامل کردن والدینهمچنین منجر به مراقبت
 )8، 7.(همکالسی ها و اعضا مهم دیگر حلقه اجتماعی کودك شود –معلمان 

 :)9(نیازهایی که در طب کودکان باید در انتهاي زندگی مورد توجه باشد

 درد و عالیم بیمارکنترل  -1

 تصمیم گیري -2

 دسترسی به ساختارهاي پزشکی -3

 و احترام شأنحفظ  -4

  مراقبت خانواده محور -5

 مسایل روانی اجتماعی  -7

 نیازهاي معنوي -8

ادامـه . معنویت باید با هدف کمک به افراد براي پیـدا کـردن معنـی و هـدف در زنـدگی و نیازهاي معنوي مستقل از دین وجود دارند
 ).8،10(ارتباطات و فراتر رفتن از خود مورد توجه قرار گیرد

 )6،7،8،9،10،11،12،13(موانع دریافت مراقبتهاي تسکینی

 امید نادرست به معالجه در بین مراقبین بهداشتی -1

 تاخیر در شناسایی نیاز -2

 هاي تسکینی کودکاننااشنایی با مراقبت -3

 دیده در زمینه مراقبتهاي تسکینی آموزشکمبود مراقبان بهداشتی  -4
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 زیاد از خدماتفاصله  -5

 ي دیگر به طور همزمانآنهانپذیرفتن شیمی درمانی یا درم -6

 پیگیري ناکافی یا ناپیوسته پس از ترخیص -7

 تداوم ضعیف مراقبت در طی بستري -8

 بی توجهی به مسایل معنوي و روانی اجتماعی -9

 حمایت ضعیف مالی -10

ي خاص طبـی اسـت کـه بـه طـور آنهاادامه درم –صورت وجود تمایل مراقبتهاي تسکینی حتی در  آسایشگاهیک مانع وارد شدن به 
عبارتنـد از  آنهـاشوند مجاز نیست. این درمهاي تسکینی وارد میسایشگاه مراقبتآشوند و براي بیمارانی که به سنتی درمان تلقی می

شایعترین دلیل ارجاع نکردن کودکـان  آنهاکه تمایل به ادامه این درمتزریق خون. گزارش شده   ،پرتو درمانی  ،جراحی ،شیمی درمانی
هـاي مراقبـت آسایشـگاهاز فواید خـدمات  آنهادکان و در نتیجه محروم شدن کومراقبتهاي تسکینی توسط انکولوژیست  آسایشگاهبه 

 .)10( تسکینی است

نومالیهاي محدود کننده حیات یا اختالالت ژنتیکـی شناسـایی آوري در تشخیص پیش از تولد بسیاري از جنین هاي با آبا پیشرفت فن
با فاصله کمی پس از تولد خواهد مرد دسترسی به  خواهند سقط جنین کنند و در انتظار کودکی هستند کهکه نمیشوند. براي زنانیمی

مراقبتهاي تسـکینی بـراي خـانواده حمایـت روانـی  آسایشگاهمراقبتهاي تسکینی پرناتال حمایت ارزشمندي است. این نوع  آسایشگاه
 ).12(کنداهم میابع و فرصت خاطره سازي در طی برنامه ریزي براي تولد و مرگ احتمالی فرزندشان را فرناجتماعی  اطالعات  م

هـاي تسـکینی کودکـان خر زندگی کودکان اهمیت ویژه اي براي متخصصان درگیر در مراقبتآور در طی مراحل آکنترل عالیم رنج 
ه عالیم درمـان نشـده در کـودك در حـال دارد. اهمیت این مساله فقط از جنبه نگاه انسان دوستانه نیست بلکه واضح است که خاطر

ر . اگر مشکالت جسمانی درمان نشود  کودك بیمـا)13(ماندها پس از مرگ کودك میره والدین و خواهر و برادرها سالمرگ در خاط
 توانند مراقبت مسایل روانی اجتماعی و معنوي را به خوبی بپذیرند و با این مشکالت برخورد مناسب داشته باشند.و خانواده وي نمی

ودك و کـاعـث نـاراحتی بزار دهنده (مثل تنهـایی) کـه آبهبود شرایط  –بر بهبود عالیم (مثل درد و تنگی نفس)  ینیي تسکآنهادرم
نیز هـدف دیگـر  سالم بماند وشود متمرکز است. اطمینان از اینکه خانواده سوگوار بتوانند فعال لذتهاي زندگی میدوري کردن وي از 

ا توجـه بـه بـ آنـانواده ایجاد کیفیت بهتر زندگی براي بیماران و خـان هاي تسکینیمراقبت هدف هاي تسکینی کودکان است.مراقبت
 ). 14(حضور بیمار است بدون توجه به محل آنانارزشهاي مورد باور 



 مراقبت هاي جامع حمایتی و تسکینی سرطانطرح تدوین برنامه ملی  212 شبکه ملی تحقیقات سرطان/   

 

 اصول مراقبتهاي تسکینی 
 احترام به شان بیماران و خانواده: -1

ا بـشـورت کـردن مهاي تسکینی براي کودك شامل حساسیت و احترام به خواسته هاي کودك و خـانواده اسـت. بـا تدارك مراقبت 
هـا زمـایشآربـاره دبل درمان جیح کودك با بیماري غیرقاوالدین و یا قیم قانونی کودك برنامه مراقبت کودك باید شامل احترام به تر

 ها و درمان باشد.پایش

 هاي تسکینی قابل قبول و دلسوزانه:دسترسی به مراقبت -2

 ). 15(بخشد نیز فراهم کنندکه کیفیت زندگی را بهبود می اقداماتیعالوه بر تسکین درد و عالیم جسمانی  پزشکان باید دسترسی به 
انی  درمـ یخانواده و مشاوره در سوگواري  حمایت از طرف افـراد هـم سـن و سـال  موسـیق مشاوره، آموزشاین اقدامات عبارتند از: 

اسـتراحت دادن بـه یا حمایت معنوي براي والدین و خواهر برادرها و استراحت دادن به خـانواده باشد.مداخالت متناسب با سن کودك 
-فرصت استراحت و تجدید قوا خواهد داد که می آنانکودك بیمار توسط مراقبینی غیر از اعضا خانواده به  خانواده و تدارك مراقبت از

 ها یا روزها طول بکشد و با توجه به یک برنامه ریزي و یا به صورت متناوب و در صورت لزوم اجرا شود.تواند براي ساعت

 حمایت از مراقبین -3

ودك کـر رونـد مـرگ هاي تسکینی و همکاران و موسساتی که درگید توسط گروه گروه مراقبتهاي بهداشتی بایمتخصصان مراقبت 
 هستند حمایت شوند.

 حمایت اجتماعی -4

 اهیآگـا افـزایش هاي عمومی و تخصصی باید ب آموزشدکان با وهاي تسکینی کو تخصصی پیشرفته براي مراقبت حمایت اجتماعی
 ا پیش ببرد.ر آنسی به دستر –هاي تسکینی کودکان و تالش براي رفع موانع بوروکراتیک درباره نیاز و ارزش مراقبت

 و پژوهش آموزشپیشرفت مستمر مراقبتهاي تسکینی کودکان از راه  -5

مـر عبیشـتر بـه  هاي تسکینی کودکان اضافه کردن زندگی به سالهاي عمر کودك است نه فقط اضافه کردن سـالهايهدف مراقبت
 کودك.

 با والدین کودك در حال مرگ کار
و محدوده زمانی که مرگ محتمل است  آگهیتخمین واقع گرایانه اي از پیشزم است با اذعان به نبود قطعیت  متخصص کودکان ال

د دهد و باید ابراز احساسات والدین را در موارد ناامیدي خشم شوك و رنجی را که به علت بیماري کـودك دارنـد مـور ئهرخ دهد را ارا
  ).16(کند که روي کیفیت باقیمانده زندگی کودك تمرکز کنندحمایت قرار دهد. پذیرفتن این احساسات به والدین کمک می
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ست که متخصص کودکان والدین و کودك را از ادامه مراقبت و حمایت از کودك بیمار در طـی بیمـاري و پـس از امهمترین کار این

شدن به ویژه در طی بیماري طوالنی کودك یک نگرانی مهم کودك با بیماري مـزمن یـا در مرگ مطمئن سازد. ترس از انزوا و رها 
 ).17(حال مرگ و خانواده وي است

 - آنـانرود که حمایت خود را از سوگ  والدین و احساس گنـاه مرگ چه قابل انتظار یا غیر منتظره باشد از پزشک کودکان انتظار می
ابراز کند. خانواده باید این فرصت را داشته باشد که  –که والدین در حال تطابق با فقدانی غیر قابل فهم براي دیگران هستند در حالی

یک پیام نوشته شـده  .)18(دگی  مذهبی یا فرهنگی خود را اجرا کند و کودك را قبل و پس از مرگ در اغوش بگیرندرسوم مهم خانوا
 تواند براي خانواده و پزشک تسلی بخش باشد.سم تدفین میاز طرف پزشک یا حضور در مرا

 کار با کودك بیمار
متخصص کودکان باید والدین را در درك و حمایت از خواهر و برادر بیمار که تحت تاثیر وضعیت بیماري و مرگ احتمالی وي هستند 

مورد توجه قرار  آنانمایت شوند و همزمان غم و اندوه کمک کند. والدین باید در فراهم کردن نیازهاي کودك بیمار و فرزندان دیگر ح
بیماري خود و یا خواهر و برادرش نیست. کودکان باید تشـویق  مسئولگیرد.کودك باید اطمینان یابد که وي خطایی مرتکب نشده و 

ان را ابــراز شــوند کــه دربــاره احساســات خشــم تــرس انــزوا و گنــاه صــحبت کننــد و از راه هنــر یــا موســیقی درمــانی احساساتشــ
نیـاز دارنـد  آنچه که به  آنوري از آکه به درد .کودکان ممکن است به خاطر کمک به والدین ساکت بمانند در حالی)15،16،17(کنند

. کنـد شـاید پنهـان باشـدکه داللت بر خواست کودك براي صحبت درباره مرگ مـیئیهانشانه ).16،18 (احساس دوري و انزوا کنند
و صریح معموال موثرترین راه تسکین کودك ناراضی است و باعث حمایت دو طرفه و رشد فردي در طی مراحـل  ارتباط باز و صادقانه

 شود.انتهایی زندگی کودك می

 هاي تسکینی کودکانحداقل استانداردهاي مراقبت

ي مختلـف را هـاموقعیـت بین آرامحداقل استانداردهاي مراقبتهاي تسکینی کودکان عبارت است از وجود ساختاري که تبادل کامل و 
 ر تمـام شـبانهدهاي تسکینی کودکـان در دسترس بودن متخصص مراقبت –تضمین کند که عبارتند از دست کم یک مراقب دائمی 

، جسـمی  ه نیازهـاين گروه مراقبت بین بخشی با تجربه و مهارت کافی براي رسیدگی بـروز و همه روزهاي سال و در دسترس بود
شـاور م –ار اجتمـاعی مددک –پرستار  –عاطفی و معنوي کودك و خانواده.گروه مذکور باید دست شامل یک پزشک  ،اجتماعی ،روانی

 گر مسایل دوران کودکی باشد.امور معنوي و درمان

 ر دسترس باشد.دالینی باید بی و آموزشتسکینی کودکان شاید براي همه خانواده ها الزم نباشد ولی منابع  هاياگر چه خدمات مراقبت
(بـا وجـود  تضـمین کنـد هاي تسکینی کودکان بدون یک مدیر که تداوم کار و مراقبت را هماهنگ با اهداف خانواده و کودكمراقبت
 ) انجام پذیر نیست.3راقبت سطح هاي متناوب و گردش زیاد پرسنل در مراکز ممراقبت
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ر اخـر حمایـت دوري است. استراحت دادن به خانواده و پزستاران خانگی براي حفظ تداوم یکپارچگی و امنیت و رفاه کودك بیمار ضر

است در دسترس  قتی که نیازومراقبان و دیگرانی که تحت تاثیر مرگ کودك قرار میگیرند تا  –در هنگام سوگواري باید براي خانواده 
 باشد و هزینه این خدمات هم باید به طور منصفانه باز پرداخت شود.

 توصیه ها
سـترده در گر ه و بـه طـوهاي تسکینی کودکان و استراحت دادن به خانواده و مراقبان باید گسـترش داده شـدبرنامه هاي مراقبت -1

ج هستند فراهم یر قابل عالو رفاه کودکانی که دچار بیماري تهدید کننده زندگی یا بیماري غ آسایشدسترس باشد تا کنترل عالیم و 
 شود.

ه در طـی دور یهـاي تسـکیندر تشخیص وضعیت تهدید کننده زندگی یا غیر قابل درمان مهم است که مـدل یکپارچـه مراقبـت -2
 ه به عاقبت بیماري به طور مستمر ادامه یابد.بیماري بدون توج

یشـبرد ودکـان بـراي پمراقبتهـاي تسـکینی ک آسایشـگاههاي تسکینی کودکان و تغییرات در قوانین و بازپرداخت خدمات مراقبت -3
 دسترسی کودکان و خانواده هاي نیازمند به این خدمات الزم است.

نی راقبتهاي تسـکیمتخصصان درد و جراحان کودکان باید با م –ان خانواده پزشک –تمام متخصصین و فوق تخصصهاي کودکان  -4
اي هـمهـارت -کینی  هاي تسـهاي مداوم باید مباحثی مثل مراقبتآموزشتخصصی و فلوشیپ و در  آموزشباشند. در  آشناکودکان 
ی نی کننـده زنـدگي طوالآنهادرم مدیریت عدم قطعیت پیش اگهی و تصمیم گیري براي چشم پوشی از –سوگ و فقدان  –ارتباطی 

امتحانات بـورد تخصصـی و فـوق تخصصـی بایـد ).21 ،20 ،19(جنبه هاي معنوي زندگی و بیماري و طب جایگزین گنجانده شود –
 شامل پرسشهایی از مراقبتهاي تسکینی کودکان باشد.

نترل درد و ک –ت هزینه ها قوانین و بازپرداخ –هاي تسکینی کودکان حمایت بیشتر از پژوهش براي برنامه ریزي موثر در مراقبت -5
دهنـده کین اروهـاي تسـعالیم بیمار و مشاوره براي سوگواري الزم است. صنایع دارویی باید بر چسب هاي اطـالع رسـانی دربـاره د

 مناسب براي کودکان را فراهم کنند. السیونورمعالیم در جمعیت کودکان و ف

 گ از روي ترحم براي کودکان نباید مورد حمایت قرار گیرد.انجام خودکشی با کمک پزشک یا مر -6

مراقبـت قابـل قبـول و  ارائـههاي تسکینی کودکان هم فلسفه و هم یک روش منسجم براي مراقبت آسایشگاهمراقبتهاي تسکینی و 
ایـن مراقبـت بـر  اسـت. آنـانه دلسوزانه و مستمر به کودکان با بیماریهاي مزمن پیچیده و یا تهدید کننده زندگی و خانواد –شایسته 

 ارائـهکاهش رنج و بهینه ساختن کارکرد و فراهم کردن فرصت رشد فردي و معنوي متمرکز است. برنامـه ریـزي و  –کیفیت زندگی 
شـود. خانواده و مراقبین به عنوان کانون اصلی انجـام مـی –هاي گروهی یک تیم بین بخشی شامل کودك این مراقبت از راه تالش

ي بهبود دهنده بیماري و یا به عنـوان آنهاتواند و باید در طول درمهاي تسکینی کودکان میمراقبت سایشگاهٱهاي تسکینی و مراقبت
                                          درمان اصلی اجرا شود.
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