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  1                                                                                        کلیات سرطان/فصل اول 

 

  تاریخچه سرطان

ه ان برطان پستکلمه سرطان در دنیای قدیم به معنای خرچنگ بوده که برای توصیف س

ق عروبرای پزشکان آن زمان  ظاهر خرچنگ مانند  ه است که علت آن کار می رفت

 ی شایعکاربرد روشهای درمان بوده است.شعاعی منشاء گرفته از مرکز توده سرطانی 

 قطعی چون جراحی ، پرتو درمانی ، شیمی درمانی و درمانهای بیولوژیک موجب عالج

ه طور درمان  بدرصد باقیمانده  50ی شود در حالی که درصد از افراد سرطانی م 50

ان ندگی شبه مراحل پایانی ز این بیمارانساالنه درصد زیادی از  قطعی نبوده است .

   palliative careبه  این بیماراننیاز اساسی که در این بین  نزدیک می شوند 

 . (1،2)احساس می شود

  

 وضعیت سرطان در ایران

 

از  یدر بعضدومین عامل مرگ و میر مل مرگ و میر در کل کشور و سرطان سومین عا

ی و از نظر رتبه بندی اولویت های بهداشت است . استان های شمال و شمال غرب 

هزار  70از  ساالنه بیش دارای رتبه سوم می باشد.درمانی بر اساس بار ناشی از بیماری 

اولین  2020نی می شود تا سال پیش بی کهمورد جدید سرطان در کشور اتفاق می افتد 

 علت مرگ و میر در دنیا شود.

 

 



  2                                                                                        کلیات سرطان/فصل اول 

ه طوری شاهد روند رو به رشد سرطان باشیم بپیش بینی می شود که در کشور ما نیز 

 برابر خواهد بود . 2که در دو دهه آینده موارد بروز سرطان بیش از 

 

 : از  مهمترین عوامل شیوع  سرطان در جامعه ما

 

 ندگی. افزایش امید به ز 

 نهمان سرطان ها به خصوص کموتراپی  باعث کنترل بهتر سرطان موفقیت در 

 .شده استحآن  درمان قطعی و بهبود کامل

 .افزایش شیوع سرطان به علت مصرف دخانیات 

 کاهش فعالیت فیزیکی.  

 ..تغذیه نا مناسب و... 
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 چیست؟ پالیاتیوطب 

ان عالیم , استرس ها و ناخوشی های ناشی مجموعه خدمات گسترده برای درم پالیاتیوطب 

از بیماری های صعب العالج است که همراه با درمان اولیه جهت بیماران  مراحل آخر 

، ارتقای کیفیت زندگی پالیاتیوبیماری در نظر گرفته می شود. در واقع هدف اصلی طب 

ماری  زمینه ای بیمار و اطرافیانش به حداکثر ممکن ازطریق کنترل عالیم آزار دهنده بی

،حمایت های معنوی ، روان شناختی، اجتماعی و اطالع رسانی می باشد. معموالً ارائه 

و در اماکن  پالیاتیوبه صورت تیمی زیر  نظر متخصص طب  پالیاتیومراقبت های طب 

 .(3-5؟)و امثال آن انجام می گیرد hospiceمختلف مانند بیمارستان، خانه بیمار، 

ساده آمده است که به معنای پوشش می باشد.یک تعریف   palliumریشه  لغت پالیاتیو از

 Macphersonسکین رنج و عذاب بیمار است نه درمان.)این است که پالیاتیو برای ت

,2002) 

 مراقبت پالیاتیو را اینگونه تعریف می کند: 2009سازمان جهانی بهداشت در سال 

 :شامل مراقبت پالیاتیو

 بیماری از جمله درد.بهبود عالئم شدید -

 طبیعی. فرآیندمرگ به عنوان یک  نشلن دادن-

 و معنوی بیمار. روحی برطرف کردن نیازهای-

 برای داشتن یک زندگی فعال تا مرگ حمایت بیمار و کمک به او-

 حمایت خانواده بیمار در خالل بیماری و در مراسم سوگواری .-
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و خانواده اش که شامل مشاوره در رفع نیاز بیمار  پالیاتیوبرایاستفاده از تیم  در صورت نیاز-

 زمان سوگواری می باشد.

 در روند بیماری.آن تاثیر مثبت  وکیفیت زندگی  افزایش-

 

هر چه ان حداکثر توانایی را برای غلبه و مقاومت به بیمار تشخیص بیماری در مراحل اولیه 

 می دهد.آنها خیص به فرصت یک زندگی طوالنی را بعد از تش وبیماری  علیهبهتر

به تعویق نه تسریع و نه "در این جمله عنوان می شودفلسفه پالیاتیو  مهم وحیاتیاما قسمت 

 (.6)(WHO,2009)"انداختن مرگ

 چشم انداز

 

روحی بیماران مبتال به بیماری های پیشرفته و یا غیر -چشم انداز ما ، تسکین آالم جسمی

 ت.قابل عالج در مرحله انتهای زندگی اس

  

  پالیاتیواهداف کلی طب 

 کاهش و کنترل عالئم آزار دهنده بیماری مانند درد ، تهوع، تنگی نفس و غیره.-

 برقراری ارتباط مناسب بیمار و افراد خانواده با پزشک.-

 ، اطالع رسانی صحیح و آموزشی برای بیمار و افراد خانواده. ایفای نقش های مشاوره ای-

 یمار و افراد خانواده.روانی ب -حمایت روحی -
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، مشاوره درمان های جسمی از جمله : ارائه کلیه خدماتشامل اطمینان دادن به بیمار که -

 .تنها بنابر در خواست خود بیمار و اطرافیان او می باشد و معنوی های روحی، روانی 

 

 

 تیواطب پالی اهداف اختصاصی

 

 .بیمار (Quality of life)کیفیت زندگی  ضمانت و مسئولیت -

 ارتباط با خانواده بیمار و توجیه آنها در مورد پیش آگهی بیماری.-

در انتخاب روش درمانی ایده آل و علمی متناسب با  بیمار حمایت بیمار و خانواده-

 بودجه و فرهنگ بیمار.

 تک تک اعضای خانواده.حمایت های روحی  مذهبی بیمار و -

 درمان های انجام شده. تخفیف آالم و عوارض ناشی از بیماری و-

 درمان تخصصی درد وسایر عالئم .-

 جلوگیری از بستری های متعدد بیمار.-

 end کاهش و جلوگیری از انجام آزمایش های بیهوده و گران قیمت در بیماران -

stage . 

توسط پزشک و پرستار دوره دیده به گونه  (Home Care)سرویس دهی در منزل -

مانی بیمار در منزل انجام شود ، بخصوص در بیماران صعب ای که اکثر نیازهای در

 العالج.

 end stage.، جهت بستری بیماران  (Hospice)ایجاد مراکز اختصاصی-
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 بیمار. Quality of deathضمانت و مسئولیت -

کمک به متخصصین تیم درمانی جهت کاهش ،بهداشتی استان-کمک به سیستم درمانی

 ،end stageه پرسنل اورژانس جهت کاهش پذیرش بیماران  فشار کاری آنها ، کمک ب

و انتقال تخت بیمارستانی آنها به منزل و بدین  Home careارجاع این بیماران جهت 

 .(*)نگونه کاهش چشمگیر هزینه های مربوط به این بیماران
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    palliative care
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 چیست؟ پالیاتیوپیامد مورد انتظار از طب 

 

ارتقاء کیفیت زندگی بیمار و افراد خانواده او ، بهبود : شامل مورد انتظار از طب پالیاتیو امدیپ

عملکردآنان ،کاهش دفعات پذیرش  و بستری  شدن و در نتیجه کاهش بار مالی بر خانواده 

ر و در نهایت در آرامش و سیستم درمانی،کاهش سردرگمی و افسردگی بیمار و خانواده بیما

 ردن می باشد.جان سپ

می توانند  پالیاتیوچه کسانی جهت گرفتن خدمات به کلینیک طب 

 مراجعه کنند؟

 .افرادی که به خاطر درد و سایر عالیم ناشی از بیماری های صعب العالج رنج می برند-

 آن بیا فعالییت ایین سیسیتم و خیدماتی که نیازمند کمک این تییم میی باشید وهر فرد -

 .آشناست 

سود می برند بسیار گسترده می باشد که  پالیاتیوبیماران مختلفی که از طب  طیف عالئم در

 یوع عالئم بصورت زیر بیان می شود:از نظر ش

 -%75کنفوزیون  -%75اختالل خواب  -%85تهوع و استفراغ  -%87تنگی نفس  -%88درد 

فسردگی ا -%64بی اختیاری ادرار و مدفوع  -%65یبوست  -%69اضطراب  -%70تغییر اشتها 

60%. 

افرادی که بیماری العالج داشته اند  معالجهبرای را درمان های اختصاصی  پالیاتیوطب 

می کند که هدف آن باال بردن کیفیت زندگی بیماران در روزهای آخر عنوان  را 

بنابراین برای این بیماران شرایطی فراهم می کند که بیمار قادر باشد در  عمرشان است.

   quality of death، از دنیا برود. پس باید از موقعیتی که خودمی پسنددخود و در خانه 
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. یعنی انتقال تخت بیمارستان بیمار به منزل خودش و آموزش بیمار حمایت  شود

 .end stage بستگان بیمار به عنوان پرستار و پزشک اختصاصی بیمار

 

 باید به آن پاسخ  دهند؟ پالیاتیوسئواالتی که تیم 

            هایی دیگر برای درمان من باقی مانده است؟آیا روش

    آیا این بیماری به افراد خانواده ام نیز سرایت می کند؟

     آیا امیدی به بهبودی من هست؟

       اگر نیمه شب دردم بیشتر شود به کجا مراجعه کنم؟

               درآینده چه مقدار درد و ناتوانی خواهم داشت؟

             برای من مناسب است؟ چه غذایی

                             چه اتفاقی برای من خواهد افتاد؟

                    آیا می توانم به زیارت بروم؟

 بهتر است یا دربیمارستان؟ ،اگردرمنزل باشم

 آیا می توانم کارهای خود را مانند گذشته انجام دهم؟

 مناسب می باشد؟ لیاتیوپاچه زمانی برای شروع درمان 

 

زود نمی باشد ، در واقع می تواند همزمان با درمان  پالیاتیوهیچ وقت برای شروع درمان 

 بدون توجه به علت زمینه ای بیماری آغاز شود. و ابتدایی بیماری

چراکه این تیم کمک می کند که فرد وجود ندارد  پالیاتیودلیلی برای تأخیر آغاز درمان 

  .(7)با این مشکالت )عالئم جسمی و روحی(سازگار شوند و خانواده اش
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 و طب  درمانی چیست؟  پالیاتیوتفاوت بین طب 

 

ارتقاء کیفیت  پالیاتیوولی هدف طب  .طول عمر بیمار استهدف طب درمانی افزایش 

مان و رفع علت ،کمیت  زندگی یا درمرگ بیمار است نه افزایش طول عمرزندگی و 

 .(8)تشخیص اولیه بیماری زمینه ای برای ما خیلی مهم نیست ،زمینه ای . در اصل

 

 چالش های پیش رو

 

درمانی کشور ما وجود دارد ، توجه به -یکی از چالش های مهمی که در سیستم بهداشتی

برای بیماران مبتال به بیماری های مزمن و پیشرفته  است .  پالیاتیومراقبت های حمایتی  

ی کیفیت زندگی و موضوعات روحی روانی ، عاطفی ، اقتصادی، در عین حال چگونگی ارزیاب

 ماران در مرحله انتهایی زندگی نیز مد نظر قرار می گیرد.اجتماعی ، معنوی و مذهبی بی

 

بیماری و سالمت در جهت ایجاد  مقوله WHOبا توجه به تاکید سازمان جهانی بهداشت 

که  می باشد که، معنوی و مذهبی ی، روحی روانی، عاطفی، اقتصادی، اجتماعیرفاه جسم

از طرف وزارت بهداشت مورد توجه و عنایت خاص قرار گیرد  پالیاتیوالزم است  موضوع طب 

. این موضوع در مورد بیماری های مزمن دارای اهمیت بیشتری می باشد، که این امر جز با 

 شناخت نیازها و ارتباط گسترده بین سازمانی میسر نمی باشد.

در جامعه، ارتقاء سطح پژوهشی در موضوع  پالیاتیوه ماهیت نوین مبحث طب با توجه ب

یلی متعدد از قبیل پزشکی اجتماعی، همکاری تخصص های تکم ،پالیاتیومراقبت های 

تماعی، متخصصین بیهوشی، ، مددکاری اجرمانی،گفتاردرمانی، فیزیوتراپی، کاردروانشناسی
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تیابی به هدف را . موارد مذکور، امکان دسستروحانیون، جامعه شناسان و غیره ضروری ا

 هموار می نمایند.

 خدمات قابل ارائه:

تشکیل پرونده و ارائه کارت همراه بیمار)با درج شماره پرونده و شماره تلفن های پزشک -1

 درجهت سهولت دسترسی بیمار به پزشک و مشاوره(. پالیاتیوطب 

 .پالیاتیوویزیت نوبت اول توسط متخصص طب -2

ویا پزشک عمومی دوره  پالیاتیوویزیت مراجعات بعدی توسط پزشک متخصص طب -3

 دیده.

 دوره دیده. و یا پزشک عمومی پالیاتیوویزیت در منزل توسط پزشک متخصص طب -4

 ارائه مراقبت های پرستاری و ویزیت در منزل توسط پرستار دوره دیده.-5

 مشاوره های تلفنی)تماس بیمار با پزشک(.-6

 یت تلفنی)تماس پزشک با بیمار جهت ارزیابی وضعیت کلی بیمار و پاسخ به درمان(.ویز-7

 خدمات بستری در بخش.-8

 روانی با بیمار و خانواده توسط روانشناس دوره دیده.-مشاوره های روحی-9

 مشاوره مذهبی توسط روحانی دوره دیده در صورت نیاز.-10

 مقاوم به درمان.مشاوره متخصص بیهوشی جهت کنترل دردهای -11

 اقتصادی توسط مددکار دوره دیده در صورت نیاز.-مشاوره اجتماعی-12

 مشاوره تغذیه.-13

 مشاوره فیزیوتراپی.-14

 .ویزیت و مشاوره با خانواده بیمار فوت شده در دوران پس از مرگ و داغ داری-15
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فراگیر است که مراقبت همه جانبه و شامل  مراقبت های ویژه برای بیماران در حال مرگ 

خود که این موضوع نیاز های پیچیده و چند بعدی بیماران و خانواده ها را در بر می گیرد 

: همکاری تیمی چند رشته را می طلبد. این رشته ها در این تیم عبارتند از 

روحانیون ، ،دارو سازها در کنار آنها روانشناسان و مددکاران اجتماعی ،پرستاران،پزشکان 

،فیزیوتراپیست ها و سایر داوطلبان نیز دیده میشوند.شرایطی که مراقبت  تغذیه ،متخصصین

،بیماری های شدید  ،ایدز :سرطانشامل  های فوق با تیم های یاد شده در آن ضروری اند

منجر به از دست دادن اعضاء که  ی ی،بیماری های مزمن و حاد تنفسی و بیماری ها قلبی

 .(*نشود) میبدن و زوال عقل و دیوانگی 

                                                           
 نویسنده *



  12                                                                  ( Home Careویزیت در منزل )/سوم فصل

 Home Careهدف کلی 

انتقال تخت بیمارستانی بیمار به منزل و ادامه مراقبت های بیمارستانی و چند بعدی طب -

 پالیاتیو در کانون خانواده

 تأمین حمایت روحی و روانی بیمار توسط افراد  خانواده در طول بیماری- 

نه روز )تلفن های پزشکان سهولت دسترسی به سرویس های پالیاتیو در تمام ساعات شبا-

است تا در صورت نیاز با یک  انکشیک از آغاز پذیرش روز اول بیماردر دسترس بیمار

 مشاوره تلفنی ساده نیاز بیمار برطرف گردد.(

از دنیا رفتن بیماران در کانون خانواده که خواسته و آرزوی اکثر بیماران می و در نهایت  -

 باشد.

 

 Home Careاهداف اختصاصی 

،مشاوره و درمان عالئم فردی بیمار توسط پزشک متخصص طب پالیاتیو در  ویزیت  -1

 منزل

 ارائه مراقبت ها و خدمات پرستاری به بیمار در منزل توسط پرستار دوره دیده -2

مشاهده حضوری و اطالع دقیق از وضعیت بیمار در خانه،وضعیت روحی و روانی افراد  -3

تصادی ،معنوی ،اجتماعی و ..... تصمیم گیری پزشک پالیاتیو خانواده و همچنین وضعیت اق

س ،مددکار و مشاور مذهبی در انجام مشاوره های مورد نیاز توسط روانشنا ،در موردلزوم

 تصمیم گیری پزشک در خصوص لزوم ارجاع موارد اورژانس به بیمارستانهمچنینو  منزل

 است.
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بل مصرف و تجویز داروها و عوارض قا نحوه در خصوصبیمارده آموزش بیمار و خانوا -4

 پیش بینی.

 ر و روش های مختلف مراقبت های پرستاری به مراقبین نزدیک بیمارآموزش تدابی -5

رابط  باید این مراقبین و غیره ...(که SC)مراقبت از زخم بستر ،تغذیه و نحوه تزریقات 

 د.نمستقیم بیمار با پزشک طب پالیاتیو باش

 ت انجام مراقبت ها درمنزل)کپسول اکسیژندادن وسایل کمکی جه در اختیار قرار -6

 ،واکر ،دستگاه بخور سرد و غیره ....( ،ساکشن ،تشک مواج

کاهش هزینه های همچنین و  بیمار به مراکز درمانی بیمارستانکاهش بار مراجعات  -7

 .(*)نمربوط به بیمار

 

 نیازهای اعضای تیم مراقبت پالیاتیودر منزل

 طب پالیاتیو  درانجمنآموزشهای الزم دریافت *

 آموزش اعضا برای برخورد با موارد اورژانسی در خانه *

 دسترسی به صدا و شکایات بیماربه صورت ضبط شده*

 سهولت دسترسی به سایر اعضای تیم پالیاتیو در صورت نیاز*

اردر بیم عپذیرش و ارجاآگاهی از نزدیکترین بیمارستانها در محل سکونت بیمارجهت اخذ *

 اورژانسیموارد 

                                                           
 نویسنده *
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وسایل انتقال بیمار در مواقع اورژانسی مانند آمبوالنس ،سرویسهای  اطالع داشتن از *

 داوطلبانه و...

 ذیربط جهت ارجاع بیماران برای رفع نیاز مالی.اطالع داشتن ازمکان های *

ست که تایید شده ا مورد آن 8اصل مربوط به مرگ خوب بیان شده است که  12در اینجا 

و نقش آنها در مورد رفتار  هداری عالئم حیاتی در بیماران کنترل نگ این موارد در خصوص

 .(9؟)با بیماران می باشد محترمانه

 اصل مربوط به مرگ خوب: 12

 خود  در مورد اتفاق  پیش آمده . توانایی کنترل داشتن  .1

 ..داشتن کنترل برای بهبود درد و سایر عالئم2

 .ب و کنترل برای مرگی که اتفاق می افتد )در خانه و هر جای دیگر(.داشتن انتخا3

 ..داشتن مراقبت نقاهتگاهی در هر جایی نه فقط در بیمارستان4

 حفظ شخصیت فردی و اجتماعی فرد تا آخر عمر..5

که به شخص این اطمینان را بدهد که او را به آرزوهایش .چه کسی قادر خواهد بود 6

 برساند.

 فاق می افتد و در آن موقع چه  انتظاری باید داشته باشیم.نکه چه موقع مرگ ات.دانستن ای7

 .توانایی برای حفظ کرامت بیمار.8

 در مواقع مورد نیاز..داشتن اطالعات و مهارت 9

 .داشتن و بدست آوردن حمایت های عاطفی و روحانی.10
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 .داشتن زمان برای خداحافظی و کنترل زمان.11

 .(10)مرگ بدون داشتن امید واهی .آماده شدن برای12

 

 ترجیح دادن مکان برای مرگ:

پرسیدن و توجه کردن به مکانی که نکته اساسی برای گسترش مراقبت ، در مراحل مرگ 

 .است ،بیمار ترجیح می دهد که در آن مراقبت شود

 

مرگ یک پروسه پزشکی یا فیزیکی نیست اصل ضروری برای تمام بشر است .گاهی اوقات 

زمینه فرهنگی بعضی موارد متافیزیک و معنوی نیز وجود دارد.اگر ما یک مراقبت در 

تا جایی که کرده و بهداشتی حرفه ای داشته باشیم می توانیم بیمار را در قدم اول حمایت 

امکان دارد بیمار را در آسایش و رها از عالئم نگه داریم که احساس امنیت او را احاطه  

بیشتر  وبیماران را برای گذراندن از این مرحله و آرامش روانی همچنین خودباوری کند.

شدن عمق ارتباط توانا سازیم. با کاهش نشانه ها و ترس ،ما می توانیم فضای آرام را خلق 

کنیم . بنابر این بیمار باید بدون عالئم بیماری باشد و او را یاری کنیم که در مکان مورد نظر 

 .(11)هداف استاندارد طالیی ما می باشند. این موارد از اخودش بمیرد

 

 چه می خواهند؟ طب پالیاتیو بیمار و مراقبینش از

 درمان شدن مانند یک انسان:-1

 بیماران دوست دارند به صورت فردی و با احترام درمان شوند.
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 اطالعات:-2

عات در از وضعیت بیماری و درمان خودمطلع گردند.و باید این اطالبیمار و مراقبینش باید 

 کمال صداقت ،ظرافت و با رعایت اصول روانشناسی بیان شود.

 داشتن انتخاب:-3

الزم است بیمار و مراقبین بیمار در خصوص نحوه دریافت خدمات پالیاتیو حق انتخاب 

 داشته باشند.

 تداوم مراقبت:-4

 هدوره دیدهماهنگی بین سرویسهای بهداشتی و مراقبین  موثر وارتباط خوب وبرقراری 

 ضروری است.

 دست آوردهای همسان:-5

که هستند داشته  در هر کجاو مطلوب را مردم می خواهند سرویسهایی با کیفیت مشابه 

 باشند.

 نیازهای مالقات فیزیکی:-6

 درمانهای عالئم فیزیکی بیمار باید برایش قابل قبول باشد.

 نیازهای مالقات روانی:-7

خود احتیاج به افراد ماهر دارند که شنوای  عاطفی بیماران و مراقبین بیمار برای حمایت 

 هایشان باشند. های آنها و آگاه به نگرانی حرف

 نیازهای مالقات اجتماعی:-8
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 حمایت برای خانواده ،مشاوره های مالی 

 نیازهای مالقات معنوی:-9

 .(12)حمایت شوند در مورد امور معنویباید  بیمار و مراقبین بیمار

 

ینده مراجعه می کند الزاماً به این معنی است که در آ پالیاتیوه جهت طب آیا هر بیماری ک

 نزدیک خواهد مرد؟

 خیر .

چون هر بیمار صعب العالج بدخیم یا غیربدخیم از ابتدای تشخیص همزمان با درمان 

 .(*)نهای بیماری نیازمند حمایت های طب پالیاتیو می باشند

 

 نی  مرحله آخر اختصاص دارد؟فقط به بیماران سرطا پالیاتیوآیا طب 

 خیر. 

 

ز ا انندی توم و پیشرفته بیماری لعالج  به خصوص در مراحل انتهاییتمام بیماران صعب ا

 :مانند بهره ببرند پالیاتیوخدمات طب 

 یماری های تنفسی  پیشرفته غیربدخیمب -1

 اری های نورولوژی غیر بدخیمبیم -2

                                                           
 نویسنده *
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 نارسایی قلبی -3

 ایدز -4

 ای سالمندانمراقبت ه -5

  جانبازان جنگ تحمیلی -6

غیر بدخیم نیز مانند بیماران کانسری از عالئم پریشان کننده  end stage لذا بیماران

 .(8)فراوانی رنج می برند

 طب تسکینی در منزل

نقاهتگاه( . با  یابیمارستان و ر همه جا یکسان است؛ چه در منزل ،اصول طب تسکینی د

اختالف نظر وجود ارائۀ مراقبتهای تسکینی در منزل بحث و  این حال هنوز در زمینۀ

 دارد.

 :نام گذاری و اصطالحات الگوهای متغیر و گوناگون مراقبت 

مراقبت در منزل اینگونه تعریف می شود؛ مراقبتی که به بیماران در کنار زندگی شخصی 

مراقبتهای یا در مکانهای مختص  در منزل خودشان یا یکی از بستگان وشان همزمان 

و مکانهای مشابه ارائه  (های زندان ای شبانه روزی) برای بی خانمان ها وکمپه ،پرستاری 

 .(6)می شود

عالوه بر ویزیت بیماران معمول خود مسئولیت مناطق دنیا پزشکان خانواده اغلب در 

به عهده نیزرا   End Stageمراقبت از بیماران صعب العالج  مانند بیماران کانسری و

هزینه ها مستقیماً توسط بیمار و یا  و  بودهویزیت در منزل بسیار کم  معموالً .ارندد

بدحال تجارب این بیمارستانها در زمینه بیماران شرکتهای بیمه گر پرداخت می شود.

این بیماران در انتظار ویزیت شدن می به طوری که  مأیوس کننده استمراحل آخر 

برای  بایدرابه علت انجام بررسی ها از دست بدهند، مانند،حتی ممکن است وعدۀ غذایی 
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 بازگو کنند و در بازگشت به خانه هم جزییات و اطالعات شخصی را بسیاری از پرسنل 

 خدمات رسانی منظمی وجود ندارد.برای آنان 

 

  

هر بیمار تحت مراقبت در خانه حق دارد که از همه روشهای درمان در حضور بستگان 

 بایدمتخصصان  .برای خود انتخاب کنند  را لع شود، و بهترین راه حلمراقبت کننده مط

به دنبال یک زندگی با کیفیت خوب حتی فقط برای یک زمان کوتاه  که بیماران بدانند

اغلب منعکس کننده  که hospiceانتقال به بیمارستان یا تصمیم آنها در مورد  .می باشند

  .تا دستیابی به راحتی برای خودمیباشد  نوادهتمایل بیمار به کاستن بار مراقبت در خا

 

 

 

 دارو ها و وسایل ضروری ویزیت در منزل :

دگزامتازون  -دیامورفین تزریقی -مورفین تزریقی داروهای ضروری در جعبه پزشک:

هالوپریدول  -متوتریمپرازین تزریقی -میدازوالم تزریقی -هیوسین تزریقی -تزریقی

 محلول رکتال دیازپام -سیکلیزین تزریقی -پرومتازین تزریقی -تزریقی

فنجان و  -تشک ضد فشار -وسایل ضروری برای ویزیت در منزل شامل: تشک سفت

پارچه نخی نرم یا پتو با رنگ  -سرنگ و فنجان برای اندازه گیری دارو -قاشق غذا خوری

 وسیله  مردانه برای ادرار -مستراح دستی -مکعبهای یخی -تازه کننده هوا -روشن
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پد برقی/بطری  -میز کنار تخت یا هم ارز آن -متکای مثلثی / پشتی استراحت -کردن

 صندلی مراقب. -شمع /المپ شب -آب داغ

 متخصصین طب پالیاتیو برای ویزیت در خانه: خدمات

 خدمات انجمن طب پالیاتیو شامل :

 جامع:-1

تمام کارهای  هدوره دیدپرستاران ومتخصصین طب پالیاتیو که   )نقاهتگاه در خانه(

مربوطه را انجام می دهند و حتی اگر نیاز بود در کنار بیمار می مانند.تمام لوازم ضروری 

 خدماتیحتی تختهای بیمارستان با تشکهای مخصوص توسط آنها تامین می شود.چنین 

نشان داده است که  برسی هابرای ویزیت در منزل خوب است نه برای مرگ در خانه.

انجام  مکانات دارد ودر آن درمانهای بهتری ه بسیار بهتر از بیمارستان انقاهتگاه در خان

 می شود و مراقبین احساس آرامش بیشتری دارند.

 مشورتی:-2

که طراحی شده است  متخصص آموزش دیده شکمکانی است که برای پرستار و پز

ویزیت اول توسط پزشک عمومی یا یک پزشک متخصص پشتیبانی می شود. توسط

یا تلفن و پرستار با مالقات  توسط های بعدی ویزیت وخانواده انجام می شودپزشک 

نسخه و  مومی تمام مراحل را تحت نظر داشته و نوشتن .یک پزشک عمی یابدادامه 

را انجام  و حمایت بستگان بیمار با پزشک طب پالیاتیو به صورت صحبت هرنوع بررسی 

 رین رژیم دارویی را دارد..بیمار توسط پزشک طب پالیاتیو بهت می دهد
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تداخل عملکرد پزشک عمومی و چنین سیستمهایی  بسیار مهم است .پزشکان عمومی 

 حق دارند که به  عنوان متخصصان  طب پالیاتیو شناخته شوند .

و ویزیت در منزل  عاطفیهای  هم اکنون بیماران کمی هستند که از کیفیت مراقبت

یافته ها نشان خواستار اتونومی هستند .کنترل نشده  به خاطر دردهاییا   بوده و ناراضی

 آنان شدهبسیاری از بیماران باعث افزایش کیفیت زندگی ویزیت در منزل در  می دهد

 است.

یک درمان تبدیلی است  مراقبت روزانه پالیاتیوبر خالف بعضی از  مردم که فکر می کنند

به طوری که این .باشدخالقانه  بسیار آنانبرای  می تواند برای فراموشی بیماری اما

رتهایی که همیشه دوست داشته اند انجام دهند را یاد بگیرند بیماران می توانند مها

آنها می توانند به جای اینکه تمام روز در خانه افسرده بنشینند به کارهای همچنین 

 مورد عالقه شان بپردازند.

باعث افزایش کیفیت تواند  مییو ت قسمتی از بخش مراقبت پالیاتمراقبت روزانه به صور

 . گردددر خانه هایشان  زندگی مردم 

 پرستاران خانه/مقیمان مراقبت در خانه:

که در خانه از افراد  است آنهایی در این بخش دو عنوان مطرح می شود اولی مربوط به 

مربوط به پرستارانی  دیگر و قسمتی استمسن و ناتوان مراقبت می کنند  که مختلف 

می  عمر مراحل آخر ن به مراقبت از بیماران شود که با همکاری دیگر کارکنامی 

نکته مهم این  ساعته نیاز دارند. 24و پرستار  پردازند.تعداد کمی از این موارد به پزشک

 6شب تا  8از ساعت  باید پزشک خانوادهاست که در موارد ضروری پزشک عمومی و 

 باشد.  صبح آنکال 
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Respite care  اقبت مهلتمر 

 هستند . زندگی بیمار در کناراوکه در مراحل آخر  مراقبینی استبر  توجه

در بسیاری موارد زیر مجموعه واحدهای مراقبت  به نظر می رسد که  مراقبت مهلت

تختی در بیمارستان رزرو کرد .این بیماران میشود برای این بیماران  .اما آیا استپالیاتیو 

دادن  تحویل به خاطر از آندر بیمارستان بستری شوند و بعدمی توانند یک یادوهفته 

ممکن است که طی یک  هستند ترخیص شوند.همچنینتخت به بیمار دیگر مجبور 

د . خانواده های چنین بیمارانی در این مرحله از زمان باید نحمله از بیماری فوت شو

 توسط پزشک و پرستار توجیه شود.

چه زودتر قبل از بستری شدن در بیمارستان به هر دلیلی مراقبت پالیاتیو هر  بهتر است

آغاز شود.پزشکان عمومی می توانند برای این مسائل خانواده ها را  در مراحل اولیه 

توجیه کنند یکی از این موارد می تواند همین مراقبت مهلت باشد که برای بیماران 

 .(8)انجام می شود

 

 

 

 

 

 

 



  23                                                                  ( Home Careویزیت در منزل )/سوم فصل

 

 



  24                    ناس در طب پالیاتیو                                 نقش پرستار و روانش/چهارم فصل

 "ن پرستاری را برای بهتر شدن به کار می برم من  جها"فلورانس نایتینگل :

 اصول پرستاری در طب پالیاتیو در مراحل انتهایی زندگی

ی خوب رستارپبتها بستگی به ارزشها و مراقبت طب پالیاتیو برای باال بردن کیفیت مراق

 ت هایمراقبهمراه با ساعته  24سیستم مراقبت و  پرستاران به صورت یک واحد.دارد

 مکان مناسب  شرایط بیمار هستند. یو به صورت روزانه درپالیات طب

دی لهای فرارتباط نزدیکی با عکس العماست که علم و هنر  ترکیبی از مهارت پرستاران

  ،انتخاب،تکریم و دلسوزی دارد.

ر تیو ددر انجام مراقبت های پالیا الزم است  آموزش و کسب مهارت های مورد نیاز

ان از جه ر نقطهپرستاران گنجانده شود تا بیماران نیازمند در هبرنامه های آموزشی کلیه 

 به این گونه خدمات دسترسی داشته باشند.

مل یم شاوظایف پرستاران عالوه بر مداخله های درمانی برای کنترل درد و سایر عال

 بیمار و خانواده اش  می باشد.حمایت های معنوی و روحی و روانی 

ترفیع دادن پرستاران حرفه ای و پزشکان عمومی به ارچوب استاندارد طالیی هچ

مکان مراقبت را پرستاران  مراقبتها در هفته های پایانی زندگی بیمار می پردازد وترجیحاً

یاری می بر اساس خواسته بیمار مشخص کرده و در بر آورده کردن آرزوهای بیماران 

 .(6)رسانند
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 نقش روانشناسان در مراقبتهای دوره آخر عمر

ی امین مرا ت روانشناسان بالینی حمایت و مراقبت عاطفی بیمار،خانواده و سایر مراقبین

عضای ایر اسنمایند. مشاوره و مراقبت های روحی روانی عالوه بر روانشناسان بر عهده 

ت تیم نیز می باشد ولیکن روانشناسان جهت مشاوره های تخصصی مسائل و مشکال

 ات ویژه دیده اند.روحی روانی بیماران و...تعلیم

یی اده هاو خانو در رویارویی با بیماراندوره دیده امروزه به طور روز افزون روانشناسان 

 رزیابیدر ا توانند که بیماران در مرحله آخر عمر دارند قرار می گیرند.روانشناسان می

یم تلب قا ه در.مشاورروانشناسانه خود کمک شایانی به این بیماران و خانواده ها بنمایند

 ندگیزبرای  ارائه راهکارهای سالمتی،کاهش غم و غصه و برنامه ریزی های تخصصی و

ور زیهای دبرای افراد سالمی که به دنبال برنامه ریباشد.خدمات روانشناسی می  بهتر

نی یماراببرای  این خدمات .همچنینارائه می شود نیزاندیشانه برای آینده خود هستند

 ان عمرراد پایی که فشار افبوده و یا خانواده هایدود کننده عمربیماری های محدچار که 

 راسترستجربه مرگ افراد خانواده ممکن است از پمفید است.نیز  را تحمل می کنند،

ان نشناسترین وقایع زندگی هر فرد می باشد.مهمترین و اصلی ترین قسمت فعالیت روا

از  ندگی وزهایی ست که با مراحل انتا در طب پالیاتیو ،رفتار با بیماران و خانواده هایی

 دست دادن مهمترین وابستگی ها  مواجه گردیده اند.

هده بر ع در این بحث چند روش برای روانشناسانی که مراقبت های دوره پایان عمر را

 شود. دارند از جمله آموزش و توسعه نقش های اساسی آنها ذکر می
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تماال ت پزشک معالج او به من گفت که احمادر من به علت سرطان در حال مرگ اس» 

اشعه  مانی وشیمی درولی او همچنان به  ده نخواهد ماند،او تا چند هفته دیگر بیشتر زن

کل چقدر مش واقعا برای زنده نگه داشتن آنهاست. امیدی این کار دهد. ادامه میدرمانی 

اشی از ن ر روحی فشا توان به راحتی در مورد آینده او با وی سخن گفت. است که نمی

 طاقت دیدن او در تحمل شرایط سخت درمان و اینکه من برای او چه می توانم بکنم

لی و یا نه؟ تواند از خدمات ویژه سالمندان استفاده کند دانم آیا او می نمی فرساست.

به  ینطورمشکل اصلی این است که نمی توانم این موضوع را مطرح کنم و نمی خواهم  ا

ر شدن اره پیطاقت و توان من به پایان رسیده است.همه این موارد مرا دربنظر برسد که 

ت اتصاال کند من نمی خواهم در بیمارستانی که انبوهی از لوله و خودم وحشت زده می

 «پس چه کنم؟ به من متصل است بمیرم،

 .دتنهسه ود مواجخبا گفته های باال با بیماران  ،به طور روز افزون دوره دیدهروانشناسان 

روشهای سنتی برای حفظ سالمت روحی در زمینه ی  گستردهروانشناسی به طور 

و  پزشکان .می باشددر زمینه مراقبت های اساسی سالمت روان فعال  چنینوهم

ور به ط روانشناسان صاحب نظر در روانشناسی معتقدند که مراقبت های دوره آخر عمر

ئی کمک شایانی در شناساالعات ومطروانشناسان  روز افزون در حال گسترش است.

ای همحرومیت  و مراقبت های ویژه افراد تحت درد های شدید مردن، ومسئله مرگ 

وص در خص APAیک مطالعه اخیر توسط گروه کاری  در حال مرگ نموده اند. بیماران

 :گوید تصمیمات آخر عمر و خودکشی با کمک این جمله یا عبارت تلخ را دارد که می

 .داند شناسی به طورکلی  دوره پایان عمر را یک مقوله مهم و وسیع می)رشته روان

زد که این مطالعه خاطر نشان می سا که توجه ویژه حرفه ای برای آن ضروری است(.

ت مراقب روانشناسان را نقطه حساس و مرکزی برای تصمیمات مربوط به سایر حرفه ها،

 دانند.  عمر می های دوره آخر

 



  27                 نقش  پرستار و  روانشناس در طب پالیاتیو                               /چهارم فصل

 

 :ند،شاملینما یم یرا بررس یکینیکل یاز جنبه ها یعیوس فیروانشناسان ط

 طوالنی.مانند غم و اندوه  یاحساسات-

 ..رهیو غ یمانند اضطراب و افسردگ یاختالالت-

 خانواده   یاز حد به اعضا شیب یمربوط به وابستگ یمشکالت-

 مارستانیبو  hospiceترس  مانند ترس از ترک  اختالالت-

 فشارهای روانی ریسا-

 هوع وچون درد و ت یمئعالوه بر مشاوره جهت کاهش اضطراب و رفع عال روانشناسان

.. .رهیغ و یشناخت یو مداخالت رفتار یتجسم ساز ،آرام سازیمانند  ییاز روش ها رهیغ

 (.13)ندینما یاستفاده م
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 فاش کردن اخبار بد

ی ، ولتدر آن نیسثی انتشار یا دادن خبر بد موجب ناراحتی و نگرانی می شود و بح 

حق  طرف دیگر موضوع این است که هر کس این حق را دارد که محترم شمرده شود و

ه . به چاوست دارد در خصوص بیمار خود بداند. پرده پوشی از او، به منزله بچیه دانستن

ه چه کند؟ چه روش درمانی برگزیند؟ و ب شخص می تواند تصمیم بگیرد کهصورت 

ه ببر بد خباید وید؟ با این توصیف آیا موقعیتی وجود دارد که در آن نخانواده خود چه بگ

 :و شامل موارد زیر است نادربودهموارد خیلی این شخص بیمار داده شود؟ 

 شود نمی خواهد به دیگری گفته شود. اگرموضوع به او گفتهکسی که -

 به او د چهبه علت از دست دادن حافظه، نیم ساعت بعد فراموش می کناگر کسی که  -

 گفته شده و تکرار موضوع به او شکنجۀ زجر آوری خواهد بود.

 بیمار گیج که نمی تواند اخبار را حالجی و تجزیه و تحلیل کند.-

راه د، همبیماران روانی که ممکن است اخبار داده شده را با تصورات توهم آمیز خو-

 کنند.

 

وسط یرش و درک اخبار بد تتسهیل پذ )فاش کردن اخبار بد(هدف از این استراتژی

فی و من واکنش های مخرب با این کارفردی است که مملو از ترس و نگرانی می باشد و

 یابد.می کاهش در او

 در خاطره ها می ماند. همیشهخوب فاش کردن خبرهای بد -

 از خاطره ها نمی رود. هرگزبد فاش کردن خبرهای بد -

 



  29                    لیاتیو                                              نقش روحانی در طب پا/ششم فصل

 :بدانیدارد ذیل در خصوص مو پرونده بیمار را بخوانیدتا 

 اطالعات تشخیصی 

 نتایج آزمایشگاهی 

 سوابق کلینیکی بیمار 

 سیستم های حمایتی بیمار 

 زبان و لهجه بیمار 

 دین و مذهب بیمار 

 زندگی گذشته بیمار 

 آنچه باید شما فراهم کنید:

  داشبپارازیتی وجود نداشته یک مکان خلوت در نظر بگیرید که هیچ عاملی: 

 د و گوشی همراه را خاموش کنید.شاخه تلفن را بکشیدو

 .زمان کافی جهت انجام گفتگو داشته باشید 

 .انرژی عاطفی خود را جهت انجام این کار تقویت نمایید 

 در دسترس قرار دهید. را لیوان و دستمال کاغذی, بطری آب 

داشتن یک هدف از پیش تعیین شده ساختار ارتباطی شما را می سازد  لیکن از 

د به بیمار اجتناب نمایید.تحمیل نظرات خو  

 که  جهت رسیدن به آنچه که می خواهید در این گفتگو بدست آورید و آنچه

ی نتان طرحدر ذهمی خواهید از مطرح شدن ان در این گفتگو اجتناب شود 

 را پیش نویس نمایید .

 بیمار را به مکان گفتگو دعوت نمایید. 

 .خود را بطور واضح معرفی نمایید 

 وارید ر کنید که بیمار متوجه شود که شما به ایشان توجه دبگونه ای رفتا 

 مایلید زمان زیادی در اختیار ایشان باشید.
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  نمیار است و به علت درد یا مثانه پر تحت فشمطمئن باشید که بیمار راحت 

 باشد.

  با طرح یک˝Warning shot˝ )نشان )آگاهی دادن به بیمار در شروع گفتگو 

 .نمی باشد یر مورد یک موضوع معمولدهید که گفتگوی شما د

 .ارتباط چهره به چهره با بیمار برقرار کنید 

 

 ˝Warning shot˝)آگاهی دادن به بیمار در شروع گفتگو( 

اه در ر جمله ای جهت آماده سازی بیمار می باشد که حاکی از آن است که یک خبر بد

عه شنیدن یک واق است.این جمالت باعث می شوند که بیماران پذیرش بیشتری جهت

 داشته باشند. را غیر معمول و دور از ذهن

 ˝.ستا بودهنبه آن خوبی که ما انتظار داشتیم  متاسفم از اینکه بگویم نتایج ˝مانند:

 ارزیابی کنید:

 .آنچه که بیمار تاکنون می داند 

 .آنچه که بیمار می خواهد بداند 

  قعیت تی جهت درک موو از چه عبارا بیان کردهمقاصد خود را چگونه بیمار

 خود استفاده می کند.

 ˝انند!شان بدچیزی را درباره بیماریآیا شما از آن بیمارانی هستی که دوست دارند هر ˝
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 دستیابی به حس همدلی با بیمار:

 بیمار چه احساسی دارد؟ 

 فتگو آیا موضوع نگران کننده ای در ذهن بیمار وجود دارد که در موردش گ

 نمی کند؟

 بد  ه بیمار از چه شیوه هایی جهت رویارویی وسازگاری با اخباردر گذشت

 کرده است.استفاده 

 ربنایآیا بیمار دورنمای بخصوصی از زندگی و ارتباطات معنوی دارد که زی 

 دستیابی بیمار به درک موقعیتش باشد؟

 چه افرادی در زندگی بیمار دارای اهمیت بیشتری می باشند؟ 

. 

 اخبار مربوط به بیمار:شریک شدن در اطالعات و 

  ش واکن وبه ارتباطات غیر کالمی به همان خوبی ارتباطات کالمی بیمار پاسخ

 نشان دهید.

 ر که ط بیماکار برده شده توسه در مرور وقایع دوران زندگی بیمار از عبارات ب

 استفاده نمایید ,در زمان گفتگو شنیده اید

 د. و بطور مکرر با بیمار در مورد آنها صحبت کنی

یم رار کنیم تکاز زبان او شنیده ا آیا شما فکر نمی کنید که اگر ما گذشته بیمار را که

می  صحیح و و بیماریش  بطوربیمار مطمئن می شود که ما همه چیز را در ارتباط با ا

 دانیم!

 ر ررا دبتدریج اطالعات مربوط به بیمار را در ذهن خود ترسیم نمایید و مک

 ور کنید تا از صحت آنها مطمئن شوید.حین گفتگو انها را مر

  از تکنیکWarning shot فتگو بعنوان مقدمه ای جهت آماده سازی بیمار در گ

 استفاده نمایید.
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  ند می باشکه برای بیمار قابل فهم ناز بکار بردن اصطالحات علمی و نامانوس

 اجتناب کنید.

  نم کسعی می  نمی دانم و˝آن است که بگویید: بهتربی مالحظه جواب ندهید

 ˝در مالقات بعدی جوابی برای شما پیدا کنم.

 

 مراقب باشید که:

 د ی باشمکه شما می گویید  چیزیبیمار قادر به استنباط دقیق اطالعات از هر

 و بخوبی می فهمد.

 .کترل بیمار با تنظیم سرعت انتقال اطالعات در دست شما می باشد 

 ن ه نشاحساسی او واکنش همدالنبیمار می بیند که شما در برابر پاسخ های ا

 می دهید.

 ن نگرانی های اصلی و واقعی بیمار را که ممکن است خیلی متفاوت با آ

 بیابید. ,چیزهایی باشد که شما انتظار دارید

 .ر ب ار راکاین بطور مثال در صورتی که مناسب می دانید مشاوره را ثبت نمایید

 روی یک نوار یا دفترچه یادداشت انجام دهید.

 شما باید:

 د ا شنیخود را آماده کنید که که پس از اینکه بیمار اخبار بد ر شما باید

ر و موثاهمراه با او در مدت زمانی که واکنش های عاطفی نشان می دهد برای 

 واقع شوید.

 ن به  احساسات و واکنش های بیمار پس از شنیدپاسخ مناسب   شما باید

 نشان دهید. بداخبار 

 (15-13)ت بیمار را تصدیق کنیداحساسا شما باید. 
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در طب  end stageتاثیر مذهب و ومعنویت در درمان بیماران کانسری نقش و 

 (Palliative Care)پالیاتیو

 *زجر و عذاب :

کرد  وقتی که سرطان ریه من تشخیص داده شد در عرض چند روز همه چیز من تغییر"

 خانه نده ای انجام دادم و در.من مجبور به ترک شغلم شدم،شیمی درمانی خسته کن

ار ک سربیول من شد. من احساس ل خانواده ام باشم ،خانواده مسئئوبجای اینکه من مس

 "من آرزوی مرگ داشتم"را داشتم نه یک همسر یا پدر

 وجوده شدنی را برای بیمار بصعب العالج می تواند سواالت حل نتشخیص یک بیماری 

شک  ی خودباورهای فلسفی،مذهبی یا باورهای وجود بیاورد .برخی بیماران به عقاید و

 رمانیدمی کنند.در هرحال نیازهای بیماران جهت حمایت های معنوی اغلب توسط تیم 

ت که نیاز به حمای هم و ارائه دهندگان خدمات شناسایی نمی شود و درمواردی

که  یشناسایی می شود،افراد متخصص جهت ارجاع بیماران وجود ندارد.تعداد افراد

حدود یار ممراجعه کنند بس حمایت های معنوی می توانند به آنها بیماران جهت دریافت

 است.

اشته ترسی دند دسبیماران و مراقبین آنها باید به افرادی که به نیازهای معنوی آنها واقف

تماس  تند درها هسباشند و با افرادی که قادر به ارائه این خدمات به بیماران وخانواده آن

 می باشند.دائ

هدف اصلی طب پالیاتیو ارتقای کیفیت زندگی بیمار و اطرافیان از طریق  از آنجائیکه

،حمایتهای معنوی  کنترل عالئم آزاردهنده بیماری زمینه ای به طریق تخصصی پزشکی

در این راستا مراقبت کلی  بنابراین،اقتصادی می باشد  ،اجتماعی ،روانشناختی و مذهبی
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متحول نمودن ذهن معنوی  صورت می پذیرد.ذهن،جسم و روح  از سه بعد انسانی

 .(8)ازاهداف طب پالیاتیو می باشد

 *درد معنوی :

ی واجه مزجر و عذابی که فرد با آن م رد معنوی به درک فردی باز می گردد.تعریف د

 ربهمنجشود طبیعت بیولوژیکی و روانشناسی فرد را تحت الشعاع قرار می دهد  و 

رد ف. عذاب تجربه ایست که می شود برای انتقال آن به جهان مادیجستجوی راهی 

دگی وقتی زندگیش مورد تهدید است آن را تحمل می کند.از نگاه طب پالیاتیو زن

که یده و نه تنها جسم ،بلهنگامی تهدید می شود که فرد دچار بیماری جدی گرد

ین ی ماندن در اباق هیجانات و خانواده اش درگیر می باشند. ،شخصیت ،احساسات

ایر سم به موقعیت باعث خسته شدن ،بیزاری و تنهایی بیمار می شود که آثار این عالئ

ل انتقا ی جهتد بعنوان منبعنمعنویت و مذهب می توان راد خانواده نیز القا می گردد.اف

 عدم ن،بعضی از اجزای درد معنوی شامل: جداشد درد معنوی بیمار بکار گرفته شود.

 ،یاس،احساس تهی بودن امیدی،نا زندگی )چرا من؟(، ز دست دادن معنایا هماهنگی،

اضطراب  گناه معنوی، احساس ترک ناگهانی، ناتوانی، بی معنا شدن احساس بی عدالتی،

 استل(نابودی کامیا و  بهشت،جهنم و ترس از خدا)بعد از مرگ چه اتفاقی می افتد؟

(18-16.) 

 

 تمرینات معنوی :

نیست بلکه یک تمرین روزانه است و  و نظر دم معنویت تنها یک ایدهبرای بسیاری از مر

تمرینات معنوی بخصوص حوالی مرگ اهمیت دارد   مادی نیز دارد. معنای اجتماعی و

وران پس از مرگ بیمار و در دوران مرگ  بیمار و د را بیمار و خانواده اشبنحوی که 

که جنبه روحی و شخصیتی  end stageبیماران کانسری  درحمایت می نماید.داغداری 
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تمرینات مذهبی می تواند نقش کلیدی داشته خانواده اش در نظر گرفته می شود بیمار و

 باشد.

اقبت ت و مرتمرینا درد، درک موقعیت های معنوی بیمار)نیازها، ،آگاهیدر طب پالیاتیو 

 جواب ،بیمار یتمعنو در نکته مهم .ارزیابی  معنوی اولیه بیمار انجام می گرددمعنوی(و 

 ت.مینه معنویت و باورهای بیمار اسمناسب به این نیازها و تصمیم گیری در ز

 موقعیت معنوی بیمار:

 نیازی برای پیدا کردن معناوهدف در زندگی ومرگ -

 اعتماد و قدرت خالقیت نیازی برای داشتن منبع امیدواری،-

 اتر از همه چیز.فر یگران و نیروییدو به خویشتننیاز برای باور و عشق -

 .نیازی برای پیداکردن بخشش و پذیرش -

 .نیازی برای بیان ارزش ها و باورهای شخصی-

 نیازی برای تمرینات معنوی-

 .زندگی و خدا  هجوهر-

 

 ارزیابی بیمار:

 :معنوی بیمار ارزیابی اولیهمثالی از سوالهای 

 ید؟ن مورد صحبت کنمن در فرم هایتان دیدم که شما مسیحی هستید،می توانید در ای

 نید؟حبت کمی توانید در این مورد صمسائل معنوی مذهبی اعتقاد دارید؟آیا به هیچ گونه 

 هیچگونه کمک معنوی مذهبی می توانیم برای شما انجام دهیم؟
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م؟آیا م دهیکه انجا وجود دارددر مورد معنویت،مذهب و ایمانت آیا راهی برای کمک به شما 

 در مورد مسائل مذهبی معنوی و ایمانت صحبت کنی؟ استاحساس می کنی که نیاز 

 آیا می خواهی با کسی در مورد این مسائل صحبت کنی؟

 ما یک روحانی در تیممان داریم ،می خواهی او را ببینی؟

 و تو را ببینند؟ آمدهآیا می خواهی یکی از اعضای گروه مذهبی 

 

است  د ممکنری خود بیمار همراه باشبیمارکه با مداخله و تصمیم گی دائمیمشاوره معنوی  

 به تغییر معنویت بیمار در طول دوره ارزیابی بینجامد.

با ایجاد الج و بیماران صعب الع end stageدر بیماران کانسری به طور خالصه طب پالیاتیو 

ه انی بتصحیح کردن باورهای بیمار در کنار کنترل عالئم جسم وذهن معنوی متحول شده 

ای ا برزندگی در سه بعد جسم،ذهن و روح کمک نموده و راه پذیرش مرگ ر ارتقای کیفیت

   .(19)می نمایداین گروه فراهم 

 



  37                    نقش فیزیوتراپ در طب پالیاتیو                                          /هفتم فصل

 

 فیزیوتراپی

ات ز تمریناده تفابر اس تأکید فیزیوتراپیست یکی از افراد گروه طب پالیاتیو می باشد که

 عی جتماجسمی،روحی روانی و ا وضعیت ء ،ماندگاری و  بهبودارتقاجهت فیزیکی در

 .دارد 

ماری ط بیدر طب پالیاتیو نقش فیزیوتراپیست کاهش میزان ناتوانی های ایجادشده توس

ر صوص دبخاختالل ایجاد می نمایند  ها می باشد که در زندگی روزمره فردیا درمان 

 د.گرد مواردی که سیر بیماری ممکن است کوتاه باشد و بیمار بسرعت دچار تغییرات

 ایهجهت ارائه مراقبت  طب پالیاتیوی مهم گروه یکی از اعضافیزیوتراپیست ها 

ن بیمارا عم ازاکلیه بیماران تحت مراقبت پالیاتیو  برایچندبعدی پالیاتیو می باشند که 

 کارایی دارند.end stageکانسری،بیماران مزمن تنفسی،قلبی و نورولوژیک 

 نجام میرا ا ارد طراحی الزمکه از شرایط پاتولوژی بیمار دفیزیوتراپیست با اطالعاتی 

  ت بیمارمایالترام به نظرات و ترعایت اح و ا در نظر داشتن درمانهای ایده آلتا  بدهد

چار لش دن استقالبیماری که بعلت از دست دادباعث شود مشکالت بیمار رارفع نماید و 

 بتواند تاحدودی در کنترل  امور شخصی خود تواناتر گردد.ناامیدی گردیده 

راحل مه به به طور مکرر با توج و دست یافتنی باشند و اهداف باید واقع بینانه  این

 ارزیابی گردند. بیماری 

ات و ت حرکبدن دارد و قادر اس عملکردفیزیوتراپیست اطالعات کاملی درباره آناتومی 

 وضعیت بدنی بیمار را بسته به شرایط محیط ،آنالیز نماید.



  38                    نقش فیزیوتراپ در طب پالیاتیو                                          /هفتم فصل

یعنی کشیدگی کن است منجر به وضعیت بدنی بد بطور مثال ضعف و بی حرکتی مم

شارها .این فخصوص در مفاصل نمایدایجاد درد ب گردد و می تواند  عضالت و لیگامان ها 

 .(20)برطرف گردند تغییر وضعیت فیزیکیتوانند با  و استرس ها می

ار فشهای  شانهفیزیوتراپیست ها  ممکن است اولین مراقبینی باشند که بتوانند عالئم و ن

 هاان درم در خاللاین فعالیت ها  طناب نخاعی ناشی از بیماری بدخیم را تغییر دهند.

فرد  حداقل رساندن کاهش عملکردبه  می تواند باعث که  انجام می گردد

ار ک بیم،حرکتی و اتونومی .فیزیوتراپیست باید تصویر کاملی از اختالالت حسیگردد

ا ی و یتمرینات کششی ورزش های الزم درخصوصبا توجه با آن توصیه  داشته باشد که

در  زش هاییه آمو.خویشاوندان و افراد مراقب بیمار نیز نیاز بداده شوداستفاده از ویلچر 

کنیک تسایر  واندام های ناتوان،استفاده از ویلچر  تغییر وضعیت،غیرفعال زمینه حرکات 

 ها دارند.

 متیعال درمان هایو الکتروتراپی،لمسشامل؛ تکنیک های مورد استفاده در فیزیوتراپی

 می باشد.

 :در موارد ی که به کار برده می شود شامل  درمان های عالمتی

 تنگی نفس:

 اک وتنگی نفس عالمتی است که برای بیمار،خانواده و سایر مراقبین بسیار ترسن

ای استرس زا می باشد.همه فیزیوتراپیست ها آموزش های الزم در جهت مراقبت ه

هت زم در جی الی را دیده اند و می توانند به بیماران وافراد مراقب آنها تکنیک هاتنفس

ط به ،دستیابی به دفع خلجهت رفع اضطراب  آرام سازیکاهش کار تنفسی،تشویق به 

نگی و برطرف نمودن ت میزان مطلوب  واستراتژی های مورد نیاز جهت کنترل تنفس

 را بدهند. نفس و سرفه
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ه ست ها آموزش های مخصوص جهت انواع درمان های تکمیلی دیدبرخی فیزیوتراپی

طب  :مانندبه کار ببرند.در کنترل تنگی نفس آنها را د ناندکه می توان

 سوزنی،رفلکسولوژی و آروماتراپی.

 لنفادما: 

، در  الریادم مزمن که ممکن است بدنبال کانسر پستان و یا تظاهر عود لنف نود آگزی

در  مقاومتی کهبه صورت ثانویه در پاها به علت یا اینکه یک بازو گسترش یابد 

 اغلب توسطکه این موارد گردد. پدیدار درناژلنفاتیک ناشی از بیماری لگنی 

عیت و ر وضفیزیوتراپیست ها درمان می گردد.یک اندام متورم که سنگین نیز می باشد ب

 می وارد مفاصل ر روی عضالت ضعیف شده وحرکت آن تاثیر می گذارد و فشارهایی ب

 باعث وردد نماید.ادم جاذبه ای ممکن است در یک اندام بی حرکت و یا وابسته ایجاد گ

 شود.،ناتوانی عملکردی و مشکالت درمانی پرستاری  ناآرامی

ای ،جوراب ه صحیح تغییر وضعیت دادن های، درمان لنفادما شامل تمرینات ورزشی

 .(6)بت های پوست می باشدکشی مخصوص،بانداژ ودرناژدستی لنف و مراق

 روانشناسی:جنبه های 

غلب اارند تک تک بیماران سروکار د به صورت مرحله به مرحله و بافیزیوتراپیست ها  

ر د طمینانابا  سوال های خود را در مورد آرزوها و نگرانی هایشان گفتگو می نمایند آنها

در  ت دقیقان کافی اطالعاالزم است فیزیوتراپیست به میز لذا  می پرسند. این شرایط

 .(21)داشته باشندرا مورد بیماری ها داشته باشند و آمادگی پاسخگویی 

 

 )آموزش استفاده صحیح از عصا(کمک برای راه رفتن

زن از روی پای درگیر تا واستفاده گردد .عصا باید معموال در سمت مقابل پای درگیر 1

 برداشته شود.
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یشتر ولوژیک پا وجود داشته باشد،جهت حمایت ب.در صورتیکه ضعف غضالنی یا نور2

 نیاز به استفاده از عصا در همان سمت درگیر می باشد.

که  ی.جهت کنترل دقیق و صحیح قد،دسته عصا باید همسطح با مفصل مچ باشد بنحو3

 قرار گیرد.بازو در کنار بدن در وضعیت استراحت 

گیری از لیز خوردن کمک جلو جهت.یک کالهک پالستیکی بر روی پایه های عصا 4

    .(6)استکننده 
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 تغذیه و رژیم غذایی

 اطفیعی و تغذیه فقط به عنوان رساندن انرژی به بدن نیست بلکه تاثیرات عمیق فرهنگ

کافی غذیه ناعکس ت. تغذیه کافی بیمار منجر به امیدواری خانواده ها  و بالبرای فرد دارد 

هتر تا ب تو باید غذا بخوری "سوی خانواده منجر به تحت فشار قرار گرفتن بیمار از

ا یاتیو بت پالاهداف تغذیه در مراقبنگرانی و استرس در خانواده می گردد. و ایجاد "شوی

دن  برجهت باال مراقبت تغذیه ای پالیاتیو  .دیگر بیماریهای پیشرفته متفاوت است

 خرآ در مراحلکنترل عالئم و جلوگیری از پیشرفت بیماری  کیفیت زندگی همراه با

 .بیماری است 

 بی اشتهایی )کاشکسی(:

د یاز داریه نبه تغذ به طور واضحبی اشتهایی به فقدان اشتها می گویند در حالی که بدن 

 علل قابل برگشت  بی اشتهایی باید بررسی شود.که در این موارد .

 کاشکسی:

ئم ع آن عالبگویند که به طجذب موثر درکاشکسی به عدم توانایی متابولیک بدن 

تهوع یی ،کاهش وزن ،لیپولیز ،از دست دادن ماهیچه ها و پروتئین احشایی ،بی اشتها

 .وجود داردمزمن و ضعف 

 :شامل مهارتهای متخصصین تغذیه

 ارزیابی وضعیت تغذیه ای بیمار-

 انتخاب اهداف بیماران برای تغذیه-

 پالیاتیو.در خالل درمان و فاز ه آماده سازی وسائل تغذیه ای پیشرفت-

 توصیه به تهیه مکملهای تقویتی -

 یک رژیم راحت و محدود  برای افراد دیابتی و دارای افزایش چربی خون. توصیه-
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 غیر خوراکی براساس نیازهای فردی بیماررژیمهای تغذیه ای  پیشنهاد -

 و روانشناسی عاطفیهای  ایتمآماده سازی ح-

 گوش دادن به ترسهای بیماران-

 غذیه ای بر اساس نشانه های معمول در بیماران:توصیه های ت

 :از دست دادن اشتها 

 غذاهایی با حجم کم بخور-

 هسته غذا بخور و بعد از صرف غذا آرامش داشته باشآ-

ستفاده امی توانی از غذاهای سبک و راحت گر قادر به خوردن غذای کامل نیستی ا-

 کنی.

 ود.استفاده نشبرای تحریک اشتها  هافست فود از -

رهیز پز خوردن سوپ قبل از غذا برای جلوگیری از کم کردن اشتها و پر کردن معده ا-

 شود.

 :زخم دهان 

 نیدکغذا را با کره ،شیر و کرم مخلوط -

 را انتخاب کنید. زنگ شیر و مو،پودی تخم مرغ،غذاهای نرم مانند سوپ کرم دار -

دویه، اب میوه( ،غذاهای پر رات دار )آمیوه های سیت آباز مواد تحریک کننده مانند-

 غذاهای خشکی مانند سبزیجات نپخته باید پرهیز کرد.

 ورت کامل پخته و به ذرات کوچکتر تقسیم کرد.صغذاها را به -

 شده در آورید. مخلوط و نرمغذاها را به صورت -
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 رعه جرعه بنوشند نه به یکباره.جمایعات را به صورت -

مسواک  بار با مسواک نرم 3و روزی  ا رعایت کنندر و زبان بهداشت دندانها ،لثه ها-

 کنند.

د فلواوراسیل که در درمان  سرطانهای سر و گردن به کار می رو 5بل از مصرف ق-

 مکیدن یخ مفید است.

 :تهوع و استفراغ 

 رم بهتراست.گ غذاهای سرد نسبت به غذاهای-

 د.نبا حجم کم  و آرام خورده شو هاغذا-

مصرف  بیرون آمدن از تخت قبل ازبال فاصله  سکویت خشکبرای تهوع صبحگاهی بی-

 شود.

 غذا را بدون سس و خشک نگه دارید.-

 بعد از غذا مایعات بنوشد.-

 ساعت بعد از غذا نشسته بماند. 2تا -

می  وشابه های گاز دار مصرف کنید به خصوص زنجبیل و سودا که از تهوع جلوگیرین-

 کند.

 ه کنند به خصوص در بیمارستانها.ای بد استفاداز پنکه برای جلوگیری از بوه-

ب ذاهای چرب ممکن است که تهوع را بدتر کنند پس بهتر است که از غذاهای کباغ-

 شده استفاده کرد.

مخدر  ل قابل برگشت تهوع را بررسی کنید  به خصوص مصرف داروهایتمام عل-

 راب بیماران.،یبوست و اضط
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 :تغییر ذائقه 

 شیر،ماهی ، ت که از گوشت مرغبه نظرش ناخوشایند بود بهتر اساگر مزه گوشت قرمز -

 شده بهتر است. خلوطاستفاده کنند و این موارد به صورت مو مغزها 

 یمو یا سرکه خوابانیده تا ترد تر شود.گوشت را در آب ل-

 در پخت گوشت از ادویه جات استفاده کنید تا مزه آن بهتر شود.-

دن دهان لیمو برای تازه ش وناناس پرتقال ،گریپ فروت، آ ود میوه هایآب  میوه یا خ -

 بهتر است.

باید  ده دارندذاهایی که مزه بهتری دارند استفاده شوند و از غذاهایی که مواد نگه دارنغ-

 پرهیز کرد.

 یمار با طعم فلز ناراحت است از ظروف پالستیکی استفاده کنید.اگر ب-

 

 اسهال:

 ت.و حبوبامانند سبوس ، میوه جات ،سبزیجات شود کم  فیبر کافیدریافت باید -

 ردکیری از نوشیدن چایی و قهوه های غلیظ برای جلوگیری از تحریک روده جلوگباید-

 پرهیز کرد. باید از غذاهایی با ادویه زیاد -

 باید بررسی شود.جذب ءموارد سو علت-

 پرهیز شود. از غذاهای چرببایدرا بدتر کند پس  چربی ها ممکن است که اسهال-

 شود.هارا بررسی  سوءمصرف ملین-

 مکملهای تغذیه ای:
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ش وزن فزایاما  باعث استند مکملها ی خوراکی برای جایگزینی غذا در بیماران مناسب ه

 و طول عمر بیماران نمی شوند.

آنان  هیی کداروهای مختلفی در بازار است که همگی بستگی به شرایط بیماران و مزه ها

 رد.دامی پسندند 

 که است نبیماران سرطانی  تهیه تغذیه آنا ای در چالش تغذیهدر مراقبت پالیاتیو  

 به سرعت موقعیت و نیازهایشان تغییر می کند . چراکهبسیار مخصوص است 

 مکملهای خوراکی می تواند به صورت زیر طبقه بندی شود:

 دارند.ویتامینها و مواد معدنی  مقدار زیادی نها آ بعضی از-

 قابل دسترس است. ،ماست و آب میوه  رشی-

 ت  .منبع خوبی از پروتئین و انرژی اس-

 پودینگهای غنی شده:

 های زیاد در حجم کم تهیه می کنند. پروتئین و کالری-

 ستند.هبرای بیماران با دیسفاژی مناسب -

 لوله های تغذیه ای:

وسط ت( یا PEGت )معده ای یا معده ای به صور –لو له های تغذیه ای معموال بینی 

 ن روشو به ندرت در دئودنال و ژژنال است .هدف ای بودهرادیو لوژی گاسترستومی 

 تغذیه ای جایگزینی غذای نرمال یا مکملها است.

ر شواهدی وجود دارد که نشان می دهد این تغذیه باعث افزایش کیفیت زندگی د

اما هیچ .نها میشود آان بیماران بعد از جراحی و ثابت نگه داشتن وزن  و بهبود درم

 وجود ندارد.مدرکی دال بر افزایش زندگی بیماران سرطانی پیشرفته 
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یماران بموقعیت و نیاز  متخصص وتیم  توصیه  به دادن تغذیه مصنوعی بستگی به نظر 

 ه نمیگردن ک ومشکل نورولوژی یا کانسر سر دارای بیمار که این نوع تغذیه برای  . دارد

 یا غذا خوردن عذاب آور است  مناسب است. تواند غذا بخورد

ان و بیمار افراد مراقب به برای آنان توصیه های تغذیه ای جهتتصمیم گیری در هنگام 

ائل مس الزم است خانواده ها در خصوص مسائل تغذیه ای اعم از خوراکی و غیرخوراکی

 درنظر گرفته شود.فرهنگی و اخالقی بیمار و خانواده 

ها در  نوادهخواسته بیماران و خاگری که باید درنظر گرفته شود شامل همچنین موارد دی

از  یماربمیزان رضایت  و خصوص تغذیه غیرخوراکی، مزایا و معایب تغذیه غیر خوراکی

 .(22)می باشد خوردن و آشامیدن
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 :تصمیم گیری در طب پالیاتیو شرایط موثر

 مار.وظایف پزشک مانند وظیفه تسکین درد ورنج بی1

 . رعایت حقوق بیمار و احترام به خواسته های بیماران و افراد.2

 مانند حفظ استقالل بیمارو... اخالقی اصولرعایت  .3

 جنبه های فرهنگی،اجتماعی و معنوی زندگی بیمار و...در نظر گرفتن  .4

 با در نظر داشتن:

 first no harm"اول ضرر نزن"اصل عدم بدخواهی و شرارت ؛ *

 همیشه بهترین کار را انجام دهیم.؛ هیخیرخوا*

 عدالت*

 مطلوبیت *

 اصول اخالقی در طب پالیاتیو:

 .محرمانه بودن اطالعات1

در  ز آنآنچه ممکن است طی درمان یا حتی بعد ا"ندنامه پزشکی آمده:چنانچه در سوگ

 د خودمم،نزارتباط با زندگی افراد بشنوم یا ببینم را تحت هیچ شرایطی بازگو نمی کن

 "را موجب شرمساری می دانم. در مورد آن نگه می دارم و صحبت کردن

نم را مارامن حریم خصوصی بی"یا در سوگندنامه های دانشکده های پزشکی امریکا آمده:

نیا از مه دمشکالت آنها به من گفته نشده است که ه مورد احترام قرار می دهم چرا که

 "مطلع گردند. آن

 .گفتن یا نگفتن حقیقت2
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لبی در ه مطاتعیین کنیم بیمار یا خانواده وی خواهان دانستن چ ولین قدم این است کها

 :که شامل  مورد تشخیص هستند

 میزان شانس زنده ماندن بیمار و مدت زمان باقیمانده-

 عالئم و ناتوانی های همراه با دوره باقیمانده-

 .توازن بین امید دادن و گفتن حقیقت3

عنی ،یقت صدابیماری پیشرفته جام شده بر روی بیماران دارای با توجه به مطالعات ان

و  رک بیمار بیش از حدبا شرط آنکه لحن گفتار ه بدادن اطالعات دقیق به بیمار 

 و دقیق نباشند. العات ارائه شده بیش از حد تخصصیو اطمستقیم نبوده 

 یاتیو بسته به نوع فرهنگ می باشداصول اخالقی در طب پال

 انی مهم در طب پالیاتیو:یک اصل درم

راکه ند چو مراقبت پزشکی قرار گیر بیمار و خانواده وی باید همزمان در مرکز توجه

ی متجربه  دیگربیماری ،مراقبت و غم واندوه ناشی از مرگ را بطور اجتناب ناپذیری با یک

 کنند.

اری د نیو کیفیت ارتباطات اجتماعی آنها بشکل مع هستند انسانها موجودات اجتماعی

 بر کیفیت زندگی شان تاثیر می گذارد.

بودن  عالجبیماران ممکن است همزمان هم امید به معالجه داشته باشند و هم ماهیت ال

 بیماری خود را به رسمیت بشناسند.

 قطع یا ادامه درمان زندگی بخش:

ی قطع درمان زندگی بخش وجود با توجه به اصل حفاظت از زندگی ،تنها یک توجیه برا

ه ماندن درمان به سود بیمار نباشدمردن بیشتر از زندارد و آن این است زمانی که د

د و دیگر این زمان وقتی فرا می رسد که بیمار برای همیشه ناتوان شوسودمند است .
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نتواند در یک سطح حداقل و با یک احساس هوشیارانه در فعالیت زندگی درگیر 

 .(6)شود

 

 

 



  50                      طب پالیاتیو                                               مسائل فرهنگی /دهم فصل

 

 اخالترا در خصوص مدفراد یا گروه های فرهنگی مختلف غیرممکن است که تمایالت ا

وص در خصهمچنین  .که مورد خواسته آنها می باشد، یکنواخت نمود درمانی مختلف

ست که ازم روش های درمانی مدنظر و مورد بحث نیز اختالف نظر وجود دارد.بنابراین ال

ته را داش زما حساسیت الدر برخورد با بیماران و خانواده ها نسبت به مسائل فرهنگی آنه

 و محتاطانه برخورد نمود.

ها رهنگ آنفنوع  نگرانی ها در بیمار و خانواده ها بسته به نژاد و نوع و نحوه بنابراین 

 دارد.

بطور  خود تعداد زیادی از بیماران تمایل دارن که از وضعیت بیماری و شرایط درمانی

ر دیمار ها  مطلع ساختن صادقانه بکامل و دقیق مطلع گردند،هرچند در برخی فرهنگ 

 .ی دانندمالنه رحمانه و غیرعاق را کاری بی ری با سیر روبه زوالخصوص ابتال به یک بیما

ی  در و مراقبتهای دارویدرمان های تهاجمی  حتی با وجود نیاز بهبرخی بیماران 

شته ادزندگی طوالنی تری  نخواستار آن می باشند که تا آخرین حد ممکبیمارستان 

فراد اایر . در صورتیکه سایر بیماران باقی ماندن در خانه و زندگی در کنار سباشند

ی مآنها  هواستآرزو و خو  رگ زودتر آنها گردد،ترجیح دادهخانواده را حتی اگر منجر به م

 باشد.

ی تعصبات فرهنگی پرسنل درمانی نیز ممکن است بر روی نوع و نحوه مراقبت ها

رزشهای ابا  یرگذار باشد.پزشکان ممکن است درمانهایی را که منطبقدرمانی بیماران تاث

بدون  شکانخود می دانند بر روی بیماران اعمال نمایند.بطور مثال احتمال اینکه  پز

 اعتقادت مذهبی وارد   مقوله اتانازی فعال گردند،بیشتر است.

 سواالت عمومی که الزم است از بیمار پرسیده شود:

 ونه شرح می دهی؟فکر می کنی بیماری ات چگونه بوجود آمده است؟بیماری ات را چگ
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در حالیکه ز را بدانند،برخی بیماران تمایل دارند  درباره وضعیت درمانی شان همه چی

 چنین نیستند.نظر شما چیست؟ عده زیادی این

 ان ها ودرم )مراقبین درمانی باید با رعایت احترام مستقیما نظرات بیمار را در خصوص

 صمیم گیری ها  بخواهند .(ت

فتگو گات  دوست داری در مورد مسائل درمانی ات با سایر افراد مانند اعضای خانواده

 شود؟

 زل حضورر مندوست داری سایر افراد خانواده یا مراقبین دآیا وقتی که بیماری  هستی و

 داشته باشند؟

ن های درما قبل از ی رادرمان هایدوا و  ا در مواقعی که عزیزانمان بیمارهستندهمه م(

 . (دارویی بکار می بریم

ند مان ک نمایند،بشناسی؟)دیگری  را که می توانند به تو کم شخاصآیا می خواهی ا

 (....سایرخانواده،مراقبین و 

 دوست داری در خانه فوت نمایی یا بیمارستان؟ آیا  

 آیا معتقدی که بهر قیمتی شده باید جلوی مرگ را بگیری؟

ه ن با فردی که خواسته باشد به تو کمک نماید مالقات داشته ای؟چآیا تاکنو

 را انجام داده اید؟ی آنها؟آیا توصیه ها داشته اند  پیشنهاداتی

 ت در خصوص درمان مکتوب گردند؟های آیا معتقدی که الزم است تصمیم

ا رآن  خود تصمیم گیری کنی یا  می خواهی  آیا می خواهی در خصوص نحوه درمان

 ه افراد خانواده ات یا هرفرد دیگری که صالح می دانی بگذاری؟بعهد

)اکثر بیماران تمایل دارند پس از مشورت و توافق با اعضای خانواده تصمیم گیری 

 نمایند(
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 ارتباط خوب و موثر یک دستیابی به

ط ه ارتباای ک ترین مکان را برای نشستن انتخاب نماید بگونه به بیمار اجازه دهید راحت

 ی موثری برقرار شود.چشم

روع شحترام یت اگفتگو را با سرعت ،شیوه  و لحنی که برای بیمار قابل فهم باشد و با رعا

 شود.

 مایید.اب ناز عبارات و اصطالحات تخصصی و پیچیده و همچنین الفاظ غیر مودبانه اجتن

 به پاسخ تایید استفاده نمایید  و سواالت را به روشهای مختلفی مطرح نما باز از سوالت 

 موردنظر دست یابید.

ت زان قدرز میااز به خواندن و نوشتن بیمار باشد که نی قبل از اینکه مسائلی مطرح گردد

 .(6)نوشتن و خواندن بیمار مطلع شوید
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ز عالئم اغیر بدخیم نیز مانند بیماران کانسری  end stageبیماران مبتال به بیماری 

 ندپریشان کننده فراوانی رنج می بر

 شود که ه میمتوج به طور واضحبیماران کانسری رفته رفته رو به زوال می روند و بیمار 

به  بتالعلیرغم مداخالت درمانی روزبروز دچار تحلیل می گردد ولیکن در بیماران م

یرد گمی  بیماری ریوی یا قلبی مزمن سیر زوال بیمار در مدت زمان طوالنی تری صورت

ن ها ارستامواقعی که مراقبت های درمان بهتری در برخی بیم درجهت اینگونه بیماران 

ی بهتر حال عمومیاین بیماران  انجام می شود،در یک مقطع کوتاه زمانی بطور موقت 

 دارند .

 در جهت اطمینانارائه خدمات نقش طب تسکینی در کنار سایر بخش های تخصصی 

 سکینی می باشد.بخشی به بیماران و خانواده هایشان بر اساس اصول طب ت

 رگ آنهامسال جمعیت روزبروز در حال افزایش است و علل اصلی  65درصد افراد باالی 

 .دی باشهای مزمن تنفسی و کانسر م ،بیماریعروقی مغزیبیماری های قلبی،اختالالت 

 موارد کاربرد طب تسکینی در بیماران غیر کانسری شامل :

 یمب تسکینی در بیماری های تنفسی غیربدخط-1

 ب تسکینی در بیماری های نورولوژی غیر بدخیمط -2

 ر نارسایی قلبیطب تسکینی د -3

 طب تسکینی و ایدز-4

 ب تسکینی در مراقبت های سالمندانط-5

 

 ب تسکینی در بیماری های تنفسی غیربدخیمط-1
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ن تواهمراه با دوره هایی از تنگی نفس ناای تنفسی سیری آهسته و سخت بیماری ه

نان می آ گامبستری های مکرر بیمارستانی و نهایتا مرگ زودهن د که منجر بهکننده دارن

 شود.

م و الئو بروز ع موقعیت فردی بیمار،کاهش روابط اجتماعی این عالئم منجر به کاهش

زوم یک ل ضوعاین مو که ،افراد خانواده و افراد مراقب می گردد در بیمارمشکالت روانی 

 این بیماران را نشان می دهد.ارزیابی و درمان چندبعدی در 

 یم وغیربدخمطالعات جدید تشابه بسیاری در عالئم آزاردهنده بیماری های تنفسی 

ص علتی بیماران بدون توجه به تشخیعالئم فوق در  داشتن . بدخیم را نشان می دهد

 وجود مراقبت های تسکینی را می طلبند.بدخیم یا غیربدخیم 

 

ینه در ،استریدور و درد جداری قفسه س ،هموپتزی ،تب ،سرفه عالئمی چون تنگی نفس

ابه با ه مشهفته ها و ماه های آخر عمر بیماری های مزمن تنفسی تظاهراتی می باشند ک

 عالئم بیماران مبتال به کانسر ریه می باشند.

گی زند ی کیفیتبه همان ضعیف این بیماران اند که کیفیت زندگیمطالعات نشان داده 

 .است که در رنج و عذاب می باشند ریبیماران کانس

می  ها فوت hospiceبیماری تنفسی در  بعلتانجام شده در بیمارانی که  بررسیدر 

 بدخیم به بیماری غیرمبتال بیماران  درصد  5که کمتر از است مشخص گردیده  شوند

 درصد موارد مبتال به کانسر ریه بوده اند. 20 و کمتراز

 

 ی نورولوژی غیر بدخیم:هاطب تسکینی در بیماری -2

MS 
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 پارکینسون

(Multiple System Atrophy)MSA 

(Progressive Supranuclear Palsy)PSP 

(Creutzfeldt- Jakob disease)CJD 

 بیماری های حرکتی نورون

 عوارض نورولوژی در ایدز

 

MS 

 ازیمی به گونه ای است که مکررا در حال عود و تسکین می باشد و ن MSسیر بیماری 

 سال وارد فاز پیشرونده ثانویه می گردند. 10بیماران در طول 

ال حزمان شروع بیماری در  در زمانبیماری  %15حدود از بیماران در تعداد کمی

 پیشرفت است.

اپارزی،همی پارزی یا پاراپلژی پار دچار 20-30تقریبا  MSدر جمعیت بیماران 

 تالل شناختی شدید دارند.در صد اخ 5در صد وابسته به ویلچر و  15هستندو

 25دود تخمین زده می شود که در میان بیمارانی که شدیدا ناتوان می باشند فقط ح

 سال زنده باقی بمانند. 10درصد به مدت 

وآمبولی ریه می  پنومونی،آسپیراسیونبعلت  MSمرگ ناشی از عوارض ثانویه 

 .(23،24)باشند

 در نارسایی قلبی: طب تسکینی -3

که د جود داریز وئم شایع دیگری نظاهرات اصلی بیماری مانند ارتوپنه و ....عالعالوه بر ت

 کمتر تشخیص داده می شوند و بنابراین کمتر درمان می شوند مانند:
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 نی،پریشان کننده و زجرآور می باشد.یع،طوالشدید،شادرد که شامل درد -1

 وانی دم اندام تحتناشی از عواملی چون آنژین،دیستانسیون کپسول کبد،ااین درد  

 ناتوان کننده است.بیماری های 

 بیماران بستری شده شدید است. 3/1 دراضطراب  وافسردگی که -2

 بی نظمی در خواب-3

 کاهش حافظه و کنفوزیون-4

 و یبوست تهوع،استفراغآنورکسی،-5

عالمت مبنی بر ضعیف اهش وزن :معموال خفیف است و لیکن کاشکسی شدید یک ک-6

 وز می باشد.بودن پروگن

 کاهش میل جنسی-7

ی سیر که در مقایسه با بیماران کانسر عی شایع کرد فردی و اجتمااختالل بارز عمل-8

 آهسته تری دارد.

ون بدعالئم بیماری قلبی سه بعد دارند که اغلب شایع،شدید،درازمدت و معموال 

 تشخیص می باشند که تسکین نیافته اند .این عالیم شامل عالیم جسمی و

 ،عالیم روانی و اجتماعی است.فیزیکی

عدم ناسب،مدارودرمانی،رژیم های غذایی که شامل :   عالوه بر درمان های خاص بیماری

 .(25،26)ورزش(کنترل و تسکین عالئم انجام می گرددو  استعمال دخانیات
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 سوگواری : 

ر این . د شد شروع خواهدبا سر آمدن عمر بیمار ، آغاز دوره جدیدی برای بازماندگان 

ی که ه طوربروانی سوگواران توجه کنند ،  جسمی و مسائلمرحله ، روانشناسان باید به 

یط و شرا فردی که بیشترین اثر این گم گشتگی در او دیده می شود بتواند خود را با

 از دست رفته وفق دهد. فردپیامدهای 

ت لی اثراود ، کنار می آینی هر چند اکثر مردان و زنان سوگوار ، به طور موثر با سوگوار

واب در خ مانند اختاللناراحتی هایی از قبیل  ایجاد روانی و عصبی این موضوع روحی

  می کند.

 

 (CHALLENGESراه کار ها و فرصت ها )

 

د را دار ن عمرتوانائی رساندن کمک های پایا ی که برای علم روانشناسی ، به عنوان اهرم

ف ت ، شفاخدما آموزش ، جبران :د . این موارد عبارتند از ، راه کارهای زیادی وجود دار

  کار سازی نقش های منحصر به فرد روانشناسان به عنوان عضوی از تیم های درگیر

ان درصد همسر 40-70ترس و دلهره در ،که اضطراب  بیان می کنند "ایروین و هال  "

اشت . این دامه خواهد دا نیز ماه پس از مرگ 6حدود که  بیمار فوت کرده وجود دارد 

وی رروانی می تواند ضوع است که گاهی این صدمت روحی و موید این مو یافته ها

 اقلیتی از بازمانده های عزادار مخرب و حتی کشنده باشد.

 اندوه شدیدمنجر به یافته ها ، روانشناسان سعی در شناسائی عواملی که این با عنایت به 

عموال شدت غم و غصه و سوگواری ، ارتباط مستقیم با . مهستند می شود،سوگواران  در

و یا مرگ اطفال یا افراد  غم انگیزمرگ های ناگهانی و دور از انتظار و مرگ های توام با 
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 بررسی ها نشان می دهددارد. با بازماندگان متوفیجوان است و ارتباط مستقیم با نسبت 

ناشی از فوت رو به التیام خواهد جسمی  اثرات روحی و ماه پس از درگذشت به تدریج 6

 . رفت

 دهند. ام میرا التی کوتاه مدت و دراز مدت ناشی از فوت اند اثراتروانشناسان همچنین 

م و خش از غاز روشها وتکنیک های مدرن رهائی ببا استفاده  می توان  که این کار را 

 روریضیزی که . در درازمدت چانجام داداندوه مانند آرامش دهی فکری ، بهره مند 

در  این موضوع اثراتخود ابرازی عوارض فوت توسط بازماندگان و نزدیکان و  است

 زندگی آنهاست .

ار در مراحل سوگواری مانند سوگواری های بسی همچنین در صورت بروز مشکل حاد

یر ز سااتاثیر انگیز ، هدف های مداخله گرانه روانشناس شامل جداسازی این افراد 

 . نزدیکان است

ت منجر به تغییرات در ماهی بررسی های انجام شده در خصوص اندوه پس از مرگ

 ه تصویرای بد که تالش برنپیشنهاد می کن ان اندوه شده است .امروزه این بررسی هادرم

ت  خش اسوجود ندارد ، بسیار اثر ب متوفیکشیدن دنیایی جدید و پر معنی که در آن 

ها  هبرای به خاطر  از مرگ و تالش نطق و درککمک به بازماندگان برای یافتن م

س از قت بسیاری از بازماندگان عزادار  پروش مفیدی است . در حقی متوفیسپردن 

 معنی و محتوی جدیدی از زندگی برای خود به دست می آورند مدتی 

ی خصوص خصوص اندوه می تواند به چندطریق ارائه شود که عمدتا به صورتمشاوره در 

فی خود ه معربافراد سوگوار مایل  در این مواردیک های سرپائی انجام می شود و در کلین

 وش ها وین رناهنجاری روانی هستند ، نمی باشند . بنابر ا به عنوان افرادی که دارای

 ،در معرض آسیب هستند  که این چنین راهکارهای خاص برای دسترسی به افرادی

 مورد نیاز است .
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شامل خدمات  کهبه صورت بسته خدمات ارائه می شود در بیمارستان هاخدمات 

از  د کهروانشناسی،پرستاری،داروئی و سایر موارد است.از این رو ترجیح داده میشو

 .،استفاده شوددوره دیدهاجتماعی،به جای روانشناسان خدمات مددکاران 

  

ای دوره به نقش های گوناگونی که روانشناسان در مراقبت ه در اینجا الزم است که ما

تواند  توانند داشته باشند پی ببریم روانشناسان به صورت خاص می آخر حیات می

 برداشت  گسترده ای مراقبت های دوره آخر حیات را بهبود بخشد. روانشناسان به طور 

انجام شده در داده اند.کارهای   بیماری های پیشرفته بهبود خورد با در بررا و ظرفیت ما 

وسیله روانشناسان در دست بررسی و اجرا است بیانگر نقش  ایدز که به زمینه

ات برای زمینه فعالیت در خصوص مقوله های دوران آخر حی روانشناسان است.

 .است روانشناسان فراوان و گسترده

موجب جلب تحقیق و تفحص بیشتر در زمینه مراقبت دوران آخر حیات  روانشناسان با 

از دیگری در جامعه انسانی می به سر فصل و آغ نهایتا منجر گروه های جدید شدهو

می ه در دوره پایان حیات قرار دارند همان چیزی که ما برای کسانی کشوند یعنی 

 .خواهیم
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 فاز پایانی

 شیفزاابا  همراهاست  ویاتیبزرگ مراقبت پال یاز چالشها یکی ینیفاز آخر طب تسک

– یعاجتما فشار هایعالئم ، تیریموارد مدکه شامل است   یماریب ینیعالئم بال

 یمشدن مرگ  کینزد یالزم برا ماتی،کاهش عملکرد وگرفتن تصم یو معنو فرهنگی

 یتاقداما است یبه اقدامات اورژانس ازین رخ می دهد یاتفاقات ناگهان که اینیشود. زمان

 است. یزندگ تیفیک شیافزا یشود برا یموارد انجام م نیا یکه برا

ه اص ب.معموال عالئم اختصدیآ یم شیآخر پ یته ها وروزهادر هف ینیبال یچالشها

حل م حایهم هستند .ترج هیشب بایتقر شرفتهیپ یهایماریخاص ندارند و در ب یماریب

م انجا دیبا دارد که یو افدامات مداخله ا یماریب یافراد بسته به بررس نیا ینگه دار

 قرار داد .مد نظر زیرا ن خود خانه در ماریمرگ ب یآرزو دیالبته با شود.

 :یانیفازپا فیتعر

 نیاشود  یقبل ازمرگ گفته م ماریکاهش عملکردب ریسخت و برگشت ناپذ مرحلهبه 

 چند هفته نوسان داشته باشد. ایچند روز  نیتواند ب یمدت م

 :یانیمراقبت پا  یها گام

اله س 6 یاعبارت مربوط به پسر بچه  نیا "متشکرم دیبه من داده ا یزندگ نکهیاز ا"

 یور  ینیطب تسک دیباشد با کیاگر  مرگ نزد یبود.حت شیماریاست که در فاز آخر ب

ند فاز آخر همان یاز چالشها یاریکند .بس هیوجه تک نیبه بهتر یزندگ تیفیک

 دیرا با یاساس اتیرخ داده است وهمان ضرور یماریاست که درخالل ب ییچالشها

 آن اجرا کرد . یبرا

 اعت آخر:س 24مراقبت در  اهداف
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 یو معنو یروح-یاز لحاظ داشتن آرامش جسم ماریدادن به ب نانیاطم-

 خود را بگذراند . یزندگ انیدر صلح و آرامش پا ماریب-

 هدیپد کی ،مرگ را به   عنواندر فاز آخر مارانیبه ب ینیتسک میت تیبا مراقبت و حما-

 قابل قبول در آورد .

 اجرا شوند : دیها باکه در زمان محدود شدن انتخاب یاقدامات

رحله م نیدر ا چراکهشودیمراقبت با چالش روبرو م میت یریگ میتصم یماریب انیپا در

مان ز نیشود.اگر چه در ا یها محدود م انتخاب شرفتهیپ یهایماریبه خصوص در ب

 یکیلوژویزیفمدت متعاقب اهداف  یتواند انجام شود اما در طوالن یاز اقدامات م یبعض

ان درم چیبه ه یماریکه ب ی.در زمان ستندین یدسترس هستند ،عمل قابل ریکه غ

 و نیگزیاج یاو خانواده اش  در مورد درمانه ماریبا ب دیدهد با یپاسخ نم یاستاندارد

ورد ر مد یاطالعات کاف شانیو خانوادها مارانیاز ب یاریصحبت کرد .بس یمداخله ا

 رند .ن نداآدر مورد زمان وقوع   یفآن دارند اما تجربه و اطالعات کا ریو س یماریب

است و  اجبو اریبس  یبحران تیموقع نیدر ا مارانیب نیرابطه برقرار کردن در مورد ا 

دم در ز مرا یاریابسی".. یموردبترس نیممکن است در ا"شروع کرد  دیجمالت با نیبا ا

 وع بودنلوقا بیو خانواده اش در مورد قر ماریاگرچه ب یحت"ترسند ... یم تیموقع نیا

 نیدر ا...کنندیاز آن مرگ را حس م یعوارض ناش لیدل بهدانند اما  ینم یزیمرگ چ

 شود اگر...؟ یترسند چه م یمورد م

 یکن یتو در مورد وحشت از مرگ فکر م یوقت"شود  انیصورت ب نیتواند به ا یم نیا

والت سئ نیکند؟جواب ا یبه ذهنت خطور م یچه موار ای  "شود اگر...؟ یچه م"؟

داده نشده  برگردد مانند  صیتشخ یدهایدر مورد  ام ییها یممکن است که به نگران
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است  یمورد ایشود پرسد که آ یم زمان نیکه موثر نبوده است . درا یدیدرمان جد

 (27)؟ یدر مورد آن صحبت کن یکه بخواه

 :یوری– یقلب یایدر مورد اح یاختصاص ماتیتصم

 در مورد برنامه ینیطب تسک میمخصوص  ت تیهنبه ذ CPRصحبت در مورد  یالگو

 .گرددیبر ممراقبت  میت التیو تسه یاستهایها و س

ت که اس یعیسر راتییتغ لیاغلب به دل CPRدر مورد انجام   یریگ میتصم متاسفانه

 یه نمکست ا نیا لیبه دل ریتاخ نی.اشود یانجام م رید شود یانجام م یماریدر روند ب

ز ابا  یاگرچه دادن خبر بد ارتباط میصحبت کن دیدست دادن امدر مورد از  میخواه

 ندارد. یو افسردگ دیدست دادن ام

 

 :اردد ریبه موارد ز یخانواده اش بستگ مارویدر مورد اطالع دادن به ب ماتیتصم

 یدرمان قطع-

و  ارمیآرامش ب یش برااو خانواده  ماریبه ب نانیدادن اطم یبرا ییها داشتن گام  -

 از او تیحما

ممکن است  مختلف یلهایدرمان با پتانس ایجاد می شودموضوعات  نیکه ا یهنگام-

 .شودو خانواده اش  ماریبه ب یدنبخش نانیکه باعث اطم

ب از قل یعیطب رود، به طور یم یکه بدن رو به خاموش زمانی ینیبال تیموقع نیدرا -

تاده ر افکه قلب از کا مشکل باشد هیقض نیا انیافتداگر چه ممکن است که ب یکار م

 رد .آن همچنان وجود دا یاصل لیاست چون دل دهیفا یدوباره آن ب کیاست و تحر
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م ان انجاتو یچه م نکهیاز ا نانیو اطم  یالگو ممکن است که با دادن اطالعات اصل نیا

 نیا یاست برا یزمان فرصت مناسب نیداد و چه انجام نخواهد شد؟همراه باشد. ا

 .(28،29)انجام شود میتصم نیبود رفع ابهامات در مورد ا ازیپرسش و اگر ن

 :نیگزیجا یها رندهیگ میدر مورد تصم ییراهنما

ر مورد د یریگ میاز تصم ناشی ناتوان مارانیب اتیح ،کننده  دیتهد یهایماریب متعاقب

 .بیماری می باشد و درمان  یبررس

 .رندیگ یم میتصم زشانیعز یو زندگ اتیخانواده ها در مورد ح ها تیموقع نیا در

نوان ع نیبا ا می توانسخت باشداما  اریبس یریگ میتصمممکن است که  مورد نیادر

ه ک.ممکن است  "شدن پروسه مرگ یطوالن" ای"شدن عذاب  یطوالن" کرد که  انیب

ر دچا شدن زجر و عذابش یوطوالن زشانیمردن عز یبرا  یریگ میخانواده هادر تصم

 مشکل شوند.

 ینم حیش ترجرا به اندازه آرام یزیچ چیه مارانیکه ب کندیم یآور ادیاغلب  ردمو نیا

 شد یمن ردایو ب دیخواب یکاش م یآرزو کند که ا ماریکه ب هیقض نیا قتیدهند.در حق

 .ستین یعاد ریغ

 .مراقبت هستند  میبه ت ماریب یواقع خانواده ها مسئول رساندن آرزوها در

 

 : یانیدر فازپا یدرمان یچالشها

 عملکرد: تنزل

کاهش برگشت  کیکند و  یم دایکاهش پ زین ماریعملکرد ب ماریزجر ب شیافزا با

مراقبت در مرور انتخابها  میت تی.حمادیآ یم شیپ ماریروزانه ب تیدر فعال یریناپذ
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سطح قابل قبول مانند داشتن توالت  کیفضا در  کیکمک خواهد کرد مانند خلق 

 تخت و... . کیمتحرک نزد

ه جا ا بدر ج ییعدم توانا دیآ یمرحله به وجود م نیکه در ا یادیاز مشکالت ز یکی

 کی رکت،فاز گذرا  که عبارت است از دست دادن استقالل در ح نیاست .ا ماریشدن ب

ت حرک یبرا ییدرجه از دست دادن توانا نیاست.تخم "از پا افتادن"باال در  سکیر

 شوک مرحله نیافتند ممکن است که در ا یم که از پا یمارانیمشکل است .ب اریبس

 کند؟ یریشگیاتفاق افتاد و چطور او نتوانست پ نیشوند که چگونه ا

 رفتن ازک گکم یبرا ییناتوانا زانیم نییتع یو شغل درمان برا ستیوتراپیزیف یابیارز

 موثر خواهد بود. یکمک لیوسا

 :یدهان افتیخطر افتادن در به

 یفاق مات نیشروع ا نییفاز آخر است.تع مارانیدر ب عیات شااز تظاهر یکیبلع  اختالل

 تواند کمک کننده باشد:

وسط تالزم  اتعیو ما یکالر افتیعدم در لیدر فاز آخر به دل ماریاز ضعف ب یقسمت-

 است. ماریب یولوژیزیاست که همراه با تنزل ف ماریب

 یهایماریدر ب زین  کینورولوژ یسفاژید ماریب یولوژیزیتنزل ف شرفتپی در– 

رگشت که ب عوارض آرام بخشها  ای یکیمکان یسفاژید نیوجود دارد همچن وینورودژنرات

 .دیآ یبه وجود م یکلسم پریو ها کیدرنقص متابول نیاست و همچن ریپذ

 یندگز تیفیک شیافزا یبرا یاقدامات مداخله ا ایآ نکهیا صیتشخ یبعد تیموقع در

 است. یضرور اریمهم است بس

 :یافتیدر عاتیماو  غذا
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 ت.اس ماریغذا توسط ب یکاف افتیخانواده ها عدم در عیشا یها یاز نگران یکی

ت مشکال هیمشکالت در سا نیکه ا دیآ یبه وجود م یماریب شرفتیمشکل در پ نیا

 یه مخانواد یهایمشکل بزرگ است که باعث نگران کیشود اگر چه  یم دهیپوش گرید

قابل  زیت نموضوعا نیکرد که ا هیتوص توان یرا م یا هیتغذ تیو حما یتراپ عیشود. ما

 بحث هستند .

 غذا: افتیدر

 چیهود ش یهمراه م ماریبا ب یو آنورکس یکاشکس یماریآخر ب یروز ها و هفته ها در

 ریاثعملکرد ت شیو افزا والیغذا در سرو افتیکه بهبود در ستیدر دست ن یشواهد

 یصنوعم هیاز عوارض تغذ یناش یتیدیمورب شود که یم هیتوص قتینه.در حق ایدارد 

  یا هیتغذ و لوله TPNهمرا با  یسمیمتابول بیو تخر یمرکز نیاز ال یمانند عفونت ناش

و نه TPNه باروجود دارد .ن شیو افزا ،عفونتیهمراه است ،ناراحت شنیریآسپ سکیبا ر

 شود. ینم هیدر فاز آخر توص مارانیب یبرا یا هیلوله تغذ

 ر وت فیشان هر روز ضع ماریکه ب یکنند هنگام یم یپناه یاحساس ب ها خانواده

ت اس یزیازغرین کیو  عمل غذا خوردن   یاساس ازین کی هیشود.تغذ یالغرتر م

ن  به انسا تیو حما رویاحساس ن کیقابل دسترس است،  یکم یکه فرصتها یوزمان

 دهد. یم

 یم ینگاز گرس مارشانیکه ب نندیسخت است که بب اریبس مارانیب یخانواده ها یبرا

 یا نهیمز یماریبه ب هیثانو هیقض نیشود که ا هیتوص مارانیبه همراهان ب دیبا ردویم

ا ندغذتوا یشود و نم یو الغرتر م فتریهرروز ضع مارشانیکه برا  یآگاه نیاست.ا

 وکند  یماده نبه طور مناسب از غذا استف مارانیب دنبه خانواده ها داد. ب دیبابخورد 

 نند.ک یم رهیذخداشته باشد  ازین نکهیاز ا شیب یانرژ یا نهیزم یماریبدن به علت ب
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 تیاحم و هیتغذ یکه معنا هیقض نیکردن خانواده ها در مورد ا ییراهنما یبرا تالش

 نیا مش درکنند تا به آرا دایمهارت پ ماریب هیرا بفهمند و در مراقبت تغذ ییغذا 

 .ودانجام ش کنند دایدست پ نهیزم

 :عاتیما افتیدر

 یادر روزه ماریب ونیدراتاسیدهد در مورد ده یدر دست است که نشان م یشواهد

ا هله از مفا ی.بعضستیکمک کننده ن ونیدراتاسیاز آن ره یآخر عمر و مشکالت ناش

 .دردهد یرا از دست م شیخو یحس تشنگ ماریروز ها ب نیثابت کرده اند که در ا

رشح ر تو نقص د ومیریدچار دل ماریشود که ب یباعث م ونیراتاسیو ده یمجموع تشنگ

 یمهازخ شیو افزا یتیسینوروتوکس سکیاز مواد مخدر با ر یناش سمیمتابول یویکل

 .ود ش یشدن پروسه مرگ م یباعث طوالن یمصنوع ونیدراتاسی.اگر چه هشودیبستر م

 نیا نشایورد آرزدا زین یمغز یزیمرگ است و خونر کیکه نزد  ییکوما  ماریب خانواده

انواده ه خب دیانجام شود .با ونیدراتاسیره مارشانیب یاز تشنگ یریجلوگ یاست که برا

و  ونیتاسدرایکه عالئم ده یمارانیب یندارد .برا یاحساس تشنگ ماریداد که ب یآگاه

 ارندتخمدان د کیکانسر متاستات ایبرگشت روده  ابلدارن ،انسداد ق یپرکلسمیها

 .(30،31)است دیمف شانیراب ونیدراتاسیره

 :ماریکاهش عذاب ب یآرامش برا

فاز  ومیریحل شود. در دل ماریب ونیتاسیشود که درد و آژ یباعث م ماریکردن ب ویسدات

 دیعلت بود با نیباشدو اگر به ا ییمورد ممکن است به علت عوارض دارو نیاول ییانتها

نشانه ها  نیبه مرگ تجربه ا کینزد مارانی.غالبا بردیآن صورت گ حیتصح یمداخله برا

دهند که در خواب  یم حیترج مارانیشود ب یم کیکه مرگ نزد یرا دارند .هنگام

 نیتمام خانواده مشکل باشد در ا یممکن است برا زیچالش برانگ تیموقع نیباشند.ا
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 شیعمر خو یانیدر ساعات پا ماری. هر چند که بردیصورت گ یمعنو تیحما دیمورد با

 مسئله تمرکز داشته باشد. نیبر ا تواند ینم

 مرگ: یها نشانه

 عمر: یانیدر ساعات پا یینها راتییتغ

 یاریکاهش سطح هوش-

 کاهش رفلکسها-

 غذا افتیکاهش در-

ه ن پوست کشد یانتها ها،شبکه ا ی،سرد ،ضعفیکارد ی:تاککینامیهمود یداریناپا-

 شود. یآغاز م ییاز اندام انتها

 پنه ی:تاکیتنفس راتییتغ-

آپنه  کیتنفس  3-1هر  استوک نیاغلب ش یتنفس ی:الگو یانیپا قیدر ساعات و دقا-

ن ضربا یکشد و گاه یطول م قهیدق نیو چند ستدیا یشود.تنفس گاه م یانجام م

 شود. یقلب کمتر م

 ریکه د ییآنهاخلوت کنند . ماریبا ب ییخانواده دوست دارند که هر کدام به تنها افراد

از  اشند تابها تن ماریبا جنازه ب دیبا ماریشوند بعد از مرگ ب یاضر مح ماریب نیبر بال

 .(6)شود یریجلوگ یبعد یعوارض افسردگ
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