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 ( Home care and Terminal care)  : مقدمه و معرفی

های بیمارستانهای فوق تخصصی می  مشکالت عمده اورژانسمدیریت  بیماران پیشرفته سرطانی امروزه یکی از 

این گونه بیماران در اورژانس  صو یک پزشک مسئول و مختص End of life careباشد .داشتن یک درمانگاه 

 هر بیمارستانی الزامی است .

زندگی ومرگ یکی از وظایف عمده پزشکان طب تسکینی قبول مسئولیت  پیگیری ، برنامه ریزی و افزایش کیفیت 

بیماران سرطانی است . امروزه سوق دادن این بیماران به سمت منزل و انتقال تخت بیمارستانی به منازل یکی از 

، پرستار دوره دیده ویژه بیماران سرطانی این منظور در دسترس داشتن پزشک، برای اهداف طب تسکینی است .

آشنا هستند )کیفیت دادن به زندگی نه نجات دادن بیمار(  که با نگرش پالیاتیو مشاور روانشناس و مشاور مذهبی

 ضروری است.

نیازهای در حال حاضر اکثر این گونه بیماران متولی ندارند و پزشک معالج اولیه توان و فرصت پاسخ گویی به 

اطفی ، مالی ، لذا باعث نارضایتی شدید بیمار و خانواده شده و بار سنگینی را از لحاظ ع .روزافزون بیمار را ندارد

بستری  .نمی شود ها هم باعث رفع مشکالت آنها مراجعه به اورژانس اجتماعی و خانوادگی برایشان ایجاد می کند.

زیرا سرطان بیمار همچنان به رشد خود ادامه  .ارستان هم سودی برای بیمار نداردبیم ICUدر بخش و در نهایت در 

  .می کند و پرهزینه  فقط پروسه مرگ بیمار را طوالنیخواهد داد  و اقدامات درمانی پیشرفته هم 

 ،ارایه خدمات مراقبتی و تسکینی در منزل می باشد و هدف اصلی ،یکی دیگر از وظایف اصلی طب تسکینی

انتقال تخت بیمارستانی بیمار به منزل خودش و مراقبت روزهای آخر عمر او توسط عزیزان و بستگان با کمک یک 

قانونی و علمی این گونه بیماران فاز انتهایی واقف است  -ره دیده پالیاتیو که به تمام ابعاد اخالقیپزشک و پرستار دو

 ،انجام می پذیرد.
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 در منزل:معرفی مراقبت 

مورد  به سرویس و خدماتی گفته می شود که توسط پزشک یا پرستار دوره دیده( home care)  مراقبت در منزل

مراقبتی و حمایتی و تسکینی در منزل بیمار شبیه  کلیه نیازهای درمانی ، تا می شود، ارائه تائید اونکولوژیست

یا یکی از   مراقبتی که به بیماران در کنار زندگی شخصی شان همزمان در منزل خودشان ؛ شود برآوردهبیمارستان 

با این سرویس دهی این گونه  . ارائه می شود ،اند داری بیمار در منزل را متقبل شدهکه مسئولیت مستقیم نگه بستگان

و بعد  کردهبیماران فقط در مواقع اورژانسی با هماهنگی پزشک مسئول طب تسکینی به اورژانس بیمارستان مراجعه 

مرخص می شود و برای بقیه مسائل غیر اورژانسی به تخت اصلی  بیمار از بیمارستان سریعاً ،از رفع مشکل اورژانسی

 ید این است که همۀ مراقبتها لزوماًاین مطلب مؤو مراقبت می شود.  ود دارد بر می گرددخود که در منزل بیمار وج

سعی و تالش خود را در راستای حق و حقوق بیمار   Home careو کلیه پرسنل تیم  در بیمارستان ارائه نمی شود

به اخالقی و مالی  برای بیمار و خانواده ، قانونی، نظر علمی ازدهند به نحوی که هیچ گونه کمی وکاستی می انجام 

 وجود نیاید .

 :عبارتند از برای بستگان و پرستاران بیمارمراقبت در منزل  مزیت و اثرات 

 هستند نزدیک به بیمار خود، 

 نیازی به هدر دادن وقت در بیمارستانها نیست، 

 به زندگی عادی و روزمره آنها آسیب کمتری می رسد، 

  هستند، افراد خانوادهآغوش گرم کلیه در 

 امکان پذیر است، لذت بردن از همراهی آنها ویه ها و دوستان کمک همسا 

  حفظ می شود،  اقتصادی حتی در مراحل پایانی -کیفیت زندگی بیمار در ابعاد جسمی ، روحی ،اجتماعی 
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 فعال می  و جلوگیری از کاهش عملکرد ها در ازای افزایش طول عمر بیمار نقش خود بیمار در مسیر بیماری

 شود،

 می یابد، کاهش ها و آالم بیمار عالوه بر افزایش طول عمر بیمار، رنج 

  دیتوجهی بهبود بخش ها را تا حد قابلکیفیت زندگی آن بتوانتا می یابد تقویت باورهای مذهبی در بیماران، 

 بتوان کیفیت زندگی او را ارتقا داد حتی اگر هیچ تاثیری در افزایش طول عمر  تا شودمی کنترل  درد بیمار

 .بیمار نداشته باشد

 مزیت و اثرات  مراقبت در منزل برای خود بیمار عبارتند از:

 حضور در کانون گرم خانواده 

 داشتن افراد فامیل در نزدیکی خود 

 لذت بردن از همراهی آنها و کمک همسا یه ها و دوستان  در دسترس بودن 

 جلوگیری از درمان های بی مورد تهاجمی پر هزینه که به هیچ وجه جلوی بیماری زمینه ای را نمی گیرند 

 رضایت از زندگی 

 :عبارتند از برای سیستم درمانیمزیت و اثرات  مراقبت در منزل 

 عالج در بخش های فوق تخصصیبستری بیماران پیشرفته ال  مراجعه و کاهش 

  بستری در بخش های مراقبت های ویژه کاهشICU, CCU 

 از طریق توانمند کردن و علمی کردن  کاهش آمار مرگ و میر در بیمارستان ها و مراکز درمانی دانشگاهی

 home careتیم 

 و دانشگاه ها کاهش هزینه های تحمیل شده به بیمارستان های دولتی و بیمه ها 

 



 

 5  تسکینی درمانگاه طب

 

  پزشکان شاغل در اورژانس و بخش های بیمارستانیکاهش فرسودگی شغلی پرستاران و 

 کاهش انجام آزمایشات و تصویر برداری های تخصصی بیهوده در بیماران العالج 

 کاهش هزینه های شخصی بیمار و بستگان او 

  آزاد کردن تخت های اورژانس وICU  از بیماران العالج و در اختیار گذاشتن آنها برای بیماران عالج

 پذیر.

 : عبارتند ازبرای سیاستگذاران و نظام سالمت کشور اثرات  مراقبت در منزل برای سیستم درمانی  مزیت و

 باعث می شود که یک متولی برای فاز انتهایی بیماری در  ،به بن بست رسیدهو  مدیریت بیمار سرطانی العالج

سالمت تک تک  ءکه این خود به ارتقا ودنودی بستگان بیمار شترس باشد و باعث رضایت خاطر و خشدس

 بستگان و نزدیکان بیمار منجر می شود.

 ی نقاط ضعف فراوانی است. نداشتن یک اران بدون متولی از هر لحاظ دارادر ایران کیفیت مرگ و میر بیم

باعث ورشکستگی های شدید مالی ، روحی و اعتقادی در خانواده  و پزشک مسئول فاز انتهایی متولی علمی

)مشکالت بیمار سرطانی ممکن است بیش از دهها نفر را  یماران گشته و سالمت جامعه را به خطر می اندازدب

افراد جامعه  به شکل مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر خود قرار دهد و این افراد روزانه در تماس با دیگر

ر سرطانی برابر با ارتقای سالمت بیما پس ارتقای کیفیت زندگی ( استرس و ناخوشی هارا انتقال می دهند 

 .  جامعه می باشد افراد

   باعث می شود  گونه بیماران و مراقبت آنها در منزلاین از  ین طب تسکینی در حمایتصمتخصمهارت وهنر

از معضلی به نام سرطان نکات مثبتی استخراج شود و گاهی مسیر زندگی یک خانواده را تغییر می دهند و 

) غفلت بیدار می کنند و از دنیای مادی خود دور شده به دنیای معنوی نزدیکترمی شوندآنها را از خواب 

 .درک عمقی و معنوی از سرطان داشتن (
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 )فوق تخصص خون، انکولوژی و طب تسکینی(

 

 

 

 

 


