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 چیست؟( Palliative Care)طب تسکینی 

قاء کیفیت یکی از ارکان اصلی برنامه جامع کنترل سرطان در جهت ارت WHOاز نظر سازمان بهداشت جهانی 

و به منظور  ( می باشد. در این راستاPalliative Careو صعب العالج، طب تسکینی ) زندگی بیماران سرطانی

ار اس و مددکوانشنرمدیریت اینگونه بیماران و بستگان آنها نیاز به یک تیم توانمند علمی شامل پزشک عمومی، 

ده های ن و خانوامارابی آشنا به طب تسکینی می باشد تا بتوان نیازهای روحی، روانی، اجتماعی، اقتصادی و مذهبی

 آنها را تحت پوشش قرارداد. 

از طریق  یماریهدف از طب تسکینی بهبود کیفیت زندگی بیمار و خانواده وی در مقابل مشکالت تهدیدکننده ب

 وه بیماری دهند تسکین و پیشگیری از عالئم بیماری بطور زودهنگام و موثر از جمله درد و دیگر عالئم آزار

 ستای رفع نیازهای روحی، روانی و اجتماعی بیمار. همچنین در را

 طب تسکینی شامل زیرگروه های زیر می باشد :

بطور مثال درمان درد و عالئم  (:Advanced Supportive careمراقبتهای درمانی و پزشکی پیشرفته ) -

 آزار دهنده بیماری شامل تهوع، استفراغ، بی اشتهایی و ...

در بیمار و  روانی بیماری-در جهت کاهش اثرات عاطفی (:Psychosocialروانی )مراقبتهای روحی و  -

 خانواده بیمار

ماران سرطانی و صعب جهت مراحل انتهایی بی (:Home care and Terminal careمراقبت در منزل ) -

زینه های هش هاالعالج با هدف جلوگیری از اشغال تختهای مراکز درمانی و فرسایش شغلی پرسنل بیمارستان و ک

 اقتصادی هم برای بیمار و هم برای سیستم بهداشتی درمانی

ا توسط آموزش همراهان بیمار جهت ارائه سرویسهای پرستاری قابل اجر(: Self careخدمات آموزشی ) -

 همراهان بیمار 

 توسط پرستاران آشنا به خدمات طب تسکینی (:Nurse careخدمات پرستاری ) -

 عی بیمار و خانواده ویدر جهت رفع مشکالت مالی و اجتما (:Socialwork servicesخدمات مددکاری ) -

ت مذهبی بیماران و خانواده در جه به منظور کمک گرفتن از اعتقادات (:Spiritual careمراقبتهای معنوی ) -

 آرامش و پذیرش بیماری 
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ر راستای بهبود عملکرد و تغذیه د(: Physical therapy and Nutrition) خدمات فیزیوتراپی و تغذیه -

 بیماران

نواع روشهای طب ادر جهت استفاده از  (:Alternative & Traditional medicineخدمات طب مکمل) -

 تکمیلی در راستای بهبود کیفیت زندگی بیماران مانند طب سنتی، طب سوزنی و طب گیاهی 

 

 (care Palliative) طب تسکینی

، که ستا یماراننگاهی چند رشته ای به درد و رنج روزهای پایانی حیات ب که تسکینیطب یکی از وظایف عمده 

 گفته می شود. مدیریت این گونه بیماران مد نظرمان می باشد."Terminal care"   به اصطالح

ای انجام کلیه درمانه به  بیماری، گفته می شود که بیماری فعال داشته باشد و به "End stage" فاز نهاییبیمار 

ل در کنتر ربوطهمو متخصصین شده تا کنون پاسخ نداده و همچنان عالئم  بیماری به پیشرفت خود ادامه می دهد 

 . وامیدی به بهبودی و نجات بیمار ندارند  بیماری و عالئم آن موفق نیستند

رای خود مبتالیان و بسرطانی هم  بیماران دردهایسازمان بهداشت جهانی بر این نکته تاکید ورزیده است که بهبود 

یات ایجاد می حاقتضای حفظ کرامت آدمی در تمام مراحل  است. این ضرورت به ضروری هم برای اطرافیان امری

ن بیماران مبتال به امید معقول موجب رضایت باطشادی و حتی  و تسکین همه جانبه ، . آرامشکند شود و ایجاب می

 ت درخوری یابدچنان اهمی مگر آنکه مرگ آن شود. نیل به این مهم میسر نمی شود بیماری های صعب العالج می

خوشایند درد، رنج و نا اندازه زندگی مستلزم توجه علم پزشکی قرار گیرد. طب تسکینی بر آن است تا تجربه که به

 .وندتر، معقول تر و آرام تر با آن مواجه ش کند که بیماران و بستگان آنها راحتمرگ را چنان 
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 ( Home care and Terminal care)  : مقدمه و معرفی

صی می وق تخصفهای بیمارستانهای  مدیریت  بیماران پیشرفته سرطانی امروزه یکی از مشکالت عمده اورژانس

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

 هر بیمارستانی الزامی است .

 دگی ومرگیت زنیکی از وظایف عمده پزشکان طب تسکینی قبول مسئولیت  پیگیری ، برنامه ریزی و افزایش کیف

کی از منازل ی ی بهمارستانبیماران سرطانی است . امروزه سوق دادن این بیماران به سمت منزل و انتقال تخت بی

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

ستند هآشنا ر( بیما که با نگرش پالیاتیو )کیفیت دادن به زندگی نه نجات دادن مشاور روانشناس و مشاور مذهبی

 ضروری است.

های نیازبه  گویی نه بیماران متولی ندارند و پزشک معالج اولیه توان و فرصت پاسخدر حال حاضر اکثر این گو

ی ، مالی ، حاظ عاطفا از للذا باعث نارضایتی شدید بیمار و خانواده شده و بار سنگینی ر .روزافزون بیمار را ندارد

ری بست .شود نمی هامشکالت آن ها هم باعث رفع مراجعه به اورژانس اجتماعی و خانوادگی برایشان ایجاد می کند.

ادامه  ن به رشد خودزیرا سرطان بیمار همچنا .ارستان هم سودی برای بیمار نداردبیم ICUدر بخش و در نهایت در 

  .ندکمی  و پرهزینه  خواهد داد  و اقدامات درمانی پیشرفته هم فقط پروسه مرگ بیمار را طوالنی

 ،لیدف اصیه خدمات مراقبتی و تسکینی در منزل می باشد و هارا ،یکی دیگر از وظایف اصلی طب تسکینی

ک یبا کمک  ستگانبانتقال تخت بیمارستانی بیمار به منزل خودش و مراقبت روزهای آخر عمر او توسط عزیزان و 

واقف است هایی فاز انت بیماران قانونی و علمی این گونه -پزشک و پرستار دوره دیده پالیاتیو که به تمام ابعاد اخالقی

 ،انجام می پذیرد.
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 در منزل:معرفی مراقبت 

مورد  وره دیدهبه سرویس و خدماتی گفته می شود که توسط پزشک یا پرستار د( home care)  مراقبت در منزل

بیه شل بیمار در منز مراقبتی و حمایتی و تسکینی کلیه نیازهای درمانی ، تا ، ارائه می شودتائید اونکولوژیست

 ا یکی ازی  ل خودشانمراقبتی که به بیماران در کنار زندگی شخصی شان همزمان در منز ؛ شود برآوردهبیمارستان 

این گونه  رویس دهیین سابا  ارائه می شود . ،اند داری بیمار در منزل را متقبل شدهکه مسئولیت مستقیم نگه بستگان

بعد  و کردهعه مراج اران فقط در مواقع اورژانسی با هماهنگی پزشک مسئول طب تسکینی به اورژانس بیمارستانبیم

ت اصلی سی به تخورژانامرخص می شود و برای بقیه مسائل غیر  بیمار از بیمارستان سریعاً ،از رفع مشکل اورژانسی

 زوماً لراقبتها ه همۀ مید این است کاین مطلب مؤود. و مراقبت می ش خود که در منزل بیمار وجود دارد بر می گردد

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

به  خانواده ورای بیمار اخالقی و مالی  ب، 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، آغوش گرم کلیه افراد خانوادهدر 

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

  ود، شحفظ می  قتصادی حتی در مراحل پایانیا -کیفیت زندگی بیمار در ابعاد جسمی ، روحی ،اجتماعی 
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 ی مفعال  ارر بیمو جلوگیری از کاهش عملکرد ها در ازای افزایش طول عم نقش خود بیمار در مسیر بیماری

 شود،

  می یابد، کاهش ها و آالم بیمارافزایش طول عمر بیمار، رنجعالوه بر 

  دیبود بخشتوجهی به ها را تا حد قابلکیفیت زندگی آن بتوانتا می یابد تقویت باورهای مذهبی در بیماران، 

 مر یش طول عدر افزا بتوان کیفیت زندگی او را ارتقا داد حتی اگر هیچ تاثیری 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 

 ز همراهی آنهالذت بردن ا و کمک همسا یه ها و دوستان  در دسترس بودن 

 می گیرندنی را جلوگیری از درمان های بی مورد تهاجمی پر هزینه که به هیچ وجه جلوی بیماری زمینه ا 

 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 

 لمی کردنعدن و از طریق توانمند کر 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 
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  شاغل در اورژانس و بخش های بیمارستانیکاهش فرسودگی شغلی پرستاران و پزشکان 

 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 ج بیماران عال از بیماران العالج و در اختیار گذاشتن آنها برای

 پذیر.

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

 ی در یی بیمارانتها باعث می شود که یک متولی برای فاز ،به بن بست رسیدهو  مدیریت بیمار سرطانی العالج

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

 بستگان و نزدیکان بیمار منجر می شود.

 داشتن یکست. نای نقاط ضعف فراوانی اران بدون متولی از هر لحاظ دارادر ایران کیفیت مرگ و میر بیم 

 خانواده دی درباعث ورشکستگی های شدید مالی ، روحی و اعتقا و پزشک مسئول فاز انتهایی متولی علمی

ر را دهها نف یش از)مشکالت بیمار سرطانی ممکن است ب امعه را به خطر می اندازدبیماران گشته و سالمت ج

امعه جافراد  را دیگبه شکل مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر خود قرار دهد و این افراد روزانه در تماس ب

ی سالمت ارتقابا  بیمار سرطانی برابر پس ارتقای کیفیت زندگی ( استرس و ناخوشی هارا انتقال می دهند 

 .  جامعه می باشد افراد

   می شود  باعث زلگونه بیماران و مراقبت آنها در مناین از  ین طب تسکینی در حمایتصمتخصمهارت وهنر

 ی دهند ومغییر از معضلی به نام سرطان نکات مثبتی استخراج شود و گاهی مسیر زندگی یک خانواده را ت

) رمی شوندزدیکتنو از دنیای مادی خود دور شده به دنیای معنوی  آنها را از خواب غفلت بیدار می کنند

 .درک عمقی و معنوی از سرطان داشتن (
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 راه اندازی طب تسکینی و مراقبت در منزل:

 تغییر نگرش تیم درمان:

ر است که روز به روز مراقبت و تسکین عالئم آزار دهنده بیما ،هدف (end stage) پیشرفته  در این گونه بیماران

 س پزشک ویست. پنجات بیمار در این مرحله امکان پذیر ن. پس مرگ بیمار اجتناب ناپذیر استافزایش می یابد

ه فکر ب بیشتر نند وکپرستار متولی بیمار باید اول نگرش و تفکر خود را از دیدگاه درمانی و نجات بیمار خارج 

ش به خانواده ام و نگراین پی هنر پرسنل این درمانگاه انتقالمهارت و باشند.   ارتقای کیفیت زندگی او در فاز انتهایی

ان علم سرط ند کهتوجیه می شو بیمار است که این خود از دغدغه های بیهوده و درمانهای اضافی کاسته و آنها 

رمانهای هوده و دالش بیتنیا امکان پذیر نمی باشد و از ی از دنجات همه بیماران در هیچ کجا کامل نیست و درمان و

 د.ی سازمرا تسلیم خواسته خداوند بی تاثیر جلوگیری کرده و مرگ را یک پروسه طبیعی دانسته و آنها

 پذیرش و بستری بیمار به طور موقتی در اورژانس:

، استفراغ ،  س ، تهوعی نفتنگ ، تناتوانی جسمی ، درد ،آسی بیماران سرطانی در مراحل انتهایی با عالئم پیشرفته مثل

دهد  اممتی انجمان عالدر باید فقط پزشک اورژانس .دنو ... به اورژانس بیمارستان مراجعه می کن ، زخم بستریبوست

آنها به  کتن تک تنع ساخقا خانواده بیمار شروع می شود، افراد همزمان توجیهو  نه به فکر درمان سرطان بیمار باشد

یل علمی و دالبا چند ساعتی طول بکشد که  (family care ) عهده تیم طب تسکینی می باشد. پس ممکن است

رستان انجام مان بیمارژانس هاین مداخله باید در اوتا بقیه مراقبت ها را در منزل انجام دهند.شوند منطقی آنها راضی 

 شود .

 را به تیم طب تسکینی بدهد. End stageاین است که انکولوژیست اولیه اجازه و موافقت ادامه درمان بیمار  مهم

پس تغییر در نگرش و دیدگاه انکولوژیستها در اجرا یی کردن این پروژه  بسیار مهم می باشد و این متخصصین باید 

 آنها را کامل تر و خداپسندانه تر کند و علمیکار  خواهد بدانند که تیم طب تسکینی در کنار آنها می باشد و می
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بدون همکاری و حمایت و مشورت با انکولوژیست اولیه عمالً این  ابعاد انسانی درمان سرطان را به عهده بگیرد. پس

که دستور العملی را صادر  تقاضامندیم انو قانون گذار اناز سیاست گذار بنابراینپروژه شکست خواهد خورد . 

کنند و در اختیار اورژانس ها قرار دهند تا آنکه کلیه پرسنل درمانی مستقر در اورژانس ها به محض مشاهده بیمار 

End stage   کرده و به طور مشترک و با هماهنگی  معرفی بیمار راسرطانی به پزشک مسئول طب تسکینی

در غیر اینصورت اگر بیمار به  .کنند هدایت (home care)بت در منزل انکولوژیست اولیه بیمار را به سمت مراق

و اگر اینگونه شود هزینه ها چندین برابر شده و آمار  تا حدودی غیر ممکن خواهد شد. بخش انتقال یابد ترخیص آن

 مرگ و میر بیمارستان باال خواهد رفت.

 انتقال بیمار به منزل : 

ان در منزل دامه درمرای ارفع مشکل اورژانسی بیمار و کم کردن نگرانی های بی مورد افراد خانواده آنها را ب پس از

تشک مواج ،  ،سیژن راهنمایی نموده و اقدامات درمانی در منزل ادامه می یابد .کلیه تجهیزات الزم :کپسول اک

بهزیستی  وحمر ل اهال از انبار ذخیره بیمارستان و یا این تجهیزات ازشود ) ساکشن و ویلچر ...برای بیمار تهیه می

رمانی دتیم  یرفطاز ند .می شو قبول ادامه درمان در منزل  به  بیمار کامالً توجیه خانواده و (قابل تهیه می باشد

باشند. شته ار را دان بیممراجعه کننده به منزل بایستی از نظر اخالقی و قانونی و علمی صالحیت پذیرش و پیگیری ای

ده و وره دیبه کمک یک پزشک عمومی د اگر بیمار سرطانی است ، یک متخصص سرطان به عنوان مسئول اولیه 

پیگیری  و پذیرش ه بیمارو یک پرستار با تجربه ، مدیریت عالئم آزار دهندمی باشد آشنا به سرطان و بیمار سرطانی 

  د.نگیرمی بیمار در منزل را به عهده 
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 تسکینی در بیمارستان:جایگاه طب 

کاهش و بیماران مل بهئه بسته خدمتی کابا توجه به رویکرد کمیته های حاکمیت بالینی و بهره وری به منظور ارا 

 نوان زیرعی به هزینه ها ی درمانی )از طریق کاهش بار مراجعات و هزینه های تشخیصی غیر ضروری( طب تسکین

 د بود.مجموعه کمیته های فوق بسیار موثر خواه

 الزامات بیمارستان برای راه اندازی طب تسکینی و ویزیت در منزل  در بیمارستان:

  تعهد رئیس و مسئولین بیمارستان برای راه اندازی طب تسکینی 

 درمانگاه پذیرش بیماران(فراهم کردن فضای فیزیکی مناسب( 

 به کارگیری حداقل دونفر پزشک دوره دیده طب تسکینی 

 اصیر پرستار و یک روانشناس دوره دیده طب تسکینی و یک نفر منشی اختصبه کارگیری یک نف 

  ساعته با بیماران 24یک خط تلفن ثابت و دو خط موبایل جهت مشاوره های تلفنی 

 نوی و...ره معتامین سایر خدمات به صورت استفاده از سایر سرویسها مانند مددکاری ،کارشناس تغذیه،مشاو

 خدمات ارائه شده: 

 –نوی ی )معارائه مراقبتهای طب تسکینی خدماتی جامع را شامل می شود که تمام جنبه های طبی و غیر طب

دهد  پوشش می ری رامددکاری و...( را در بر می گیرد که در تمامی ساعات شبانه روز بیماران بستری و غیر بست

ا خدمات ر سایر  در منزل ویزیت شده ود و در صورت نیاز ن.بیماران غیر بستری به صورت تلفنی مشاوره می شو

 نجام می پذیرد.ا و در تمام طول سال  روز در هفته 7ساعته در روز و  24دریافت می دارند. مراقبت در منزل 
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 فلوچارت پذیرش بیمار

 

 مراجعه بیمار به اورژانس، درمانگاه، بخش

 

 

 ویزیت توسط پزشک 

 

 

 ومعرفی به درمانگاه طب تسکینی End Stage بیمار پزشک معالج برای مشخص نمودن یه تایید

 

 

 ویزیت توسط پزشک طب تسکینی

 

 

ه درمان ل و ادامه منزمشاوره و توجیه کردن  تک تک افراد خانواده بیمار جهت کسب رضایت با هدف انتقال بیمار ب

 ()در منزل

 

 

 توسط تیم طب تسکینینگهداری بیمار در اورژانس و بعهده گرفتن مسئولیت بیمار 

 

 

 پذیرش درمان درمنزل    عدم پذیرش بستگان به درمان در منزل   

 

         

 رماند سط  تیم یت تواولیه               قبول مسئول هبستری دربیمارستان تحت نظر تیم طب تسکینی و معالج   

 () در منزل                                                                    

 

 

تسکینی  دیده طب دوره دراختیارقراردادن وسایل مورد نیاز از جمله اکسیژن، ساکشن و غیره و دادن شماره  تلفن  پزشک

 ساعت 24برای در دسترس بودن پزشک توسط بیمار در 
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 در بیمارستان  ساختار  مدیریت تیم اجرایی

 

 

  

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 مدیریت بیمارستان یا نماینده ریاست بیمارستان

 درمانگاه طب تسکینی مدیریت

 کمیته بهره وری کمیته حاکمیت بالینی

 بخش تحقیقات بخش درمان بخش سایکو آنکولوژی بخش مددکاری واحد فناوری اطالعات

 مراقبت معنوی روانپزشک روانشناس



 

 در تبادل علمی هستند. اصفهان* کلیه زیرگروه ها ی فوق با اساتید دانشگاه علوم پزشکی  
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 اصفهان تاسیس در بیمارستان سید الشهداء  بدو  گزارش  راه اندازی کلینیك طب تسکینی از

( 1389 هشتاردیب)ز د را اموسسه خیریه آفاق لقاء آفتاب ) آالء ( با نگرشی نو در زمینه امور خیریه فعالیت جدید خو

ن سید با عنوان درمانگاه طب تسکینی با یک پزشک متخصص، یک پزشک عمومی و یک پرستار در بیمارستا

تلفی از خشهای مخب ،انیمود. این کلینیک در راستای ارائه خدمات همه جانبه به بیماران سرطالشهداء اصفهان آغاز ن

 تا، موده استنندازی جمله بخش درمان، روانشناسی، مددکاری، مشاوره معنوی را در قالب تیم مراقبت تسکینی راه ا

ور و آحدی شرایط رنج در جهت گسترش و توسعه امکانات و فرهنگ سازی در مورد طب تسکینی بتوان تا 

الء جایگاه خاین رو  رد. ازناخوشایند بیماران سرطانی را کنترل و سطح کیفیت زندگی آنها و خانواده هایشان را باال ب

شور نکه در کبه ای طب تسکینی به عنوان مهم ترین مرکز کنترل عوارض سرطان در کشور دیده می شود. حال با توجه

ایگاه ر هنوز جان موثاز افزایش سطح آگاهی مردم و بیماران نسبت به بیماری تا درم ما مراحل مختلف کنترل سرطان

نجام مت با اوزه سالخود را پیدا نکرده است و برای رسیدن به این هدف مدت زمانی الزم است، به همین دلیل در ح

رائه ن حیطه ادر ای نموده وکارهای کارشناسی ، بیماران سرطانی را به عنوان یکی از گروه های نیازمند شناسایی 

کی از عنوان ی فته بهخدمات به بیماران سرطانی و حمایت های روانی ، مذهبی و ... را به صورت علمی و سازمان یا

یا، به یم ایتالانی مقاولین برنامه های خود برگزید. به همین منظور ضمن دعوت از یکی از متخصصان طب تسکینی ایر

ع به فهان شروستان اصو صاحب نظر در این زمینه، برنامه طب تسکینی با هسته مرکزی در اعنوان مسئول فنی برنامه 

 کار کرد.

نیز  تراپی وو رادیو تولوژیبا حمایت و استقبال مدیران و مسئوالن بیمارستان سیدالشهداء اصفهان و سایر اساتید هما  

ان)گروه ء اصفهپیگیری های موسسه خیریه آالمعاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و با حمایت مالی و 

ه و پیشرفت سکینیتآغاز به کار کرد. هدف از تاسیس این درمانگاه ارایه خدمات طب  1389انتخاب( از اردیبهشت 

 گردند.  ه مندنگاه بهرن درماعلمی بوده و انتظار می  رود که ساالنه بیش از سه هزار بیمار سرطانی استان اصفهان از ای
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 زارش عملکرد ساالنهگ

 

 1389گزارش  کلی عملکرد سال 

 

 

 1390گزارش  کلی عملکرد سال 

 

  

  1391گزارش کلی عملکرد سال    

 

 

 بیماران جدید مشاوره تلفنی ویزیت در منزل ویزیت در بخش ویزیت سر پایی
تعداد بیماران بستری 

 شده در طب تسکینی
 تعداد ویزیت تلفنی

1827 566 162 2574 599 157 228 

 ویزیت سر پایی
ویزیت در 

 بخش

ویزیت در 

 منزل
 مشاوره تلفنی

بیماران 

 جدید

تعداد بیماران بستری شده در 

 طب تسکینی
 مشاوره روانشناسی مشاوره مذهبی

2621 653 158 2589 544 96 147 704 

 ویزیت سر پایی
ویزیت در 

 بخش

ویزیت در 

 منزل
 مشاوره تلفنی

بیماران 

 جدید

بستری شده  تعداد بیماران

 در طب تسکینی
 مشاوره روانشناسی مشاوره مذهبی

2203 1284 195 1584 1749 413 321 2614 
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 فعالیت های علمی پژوهشی از ابتدای راه اندازی درمانگاه طب تسکینی :

  برگزاری راند های آموزشی و ارائه مطالب علمی و تجربی 

 استخراج و ترجمه مطالب علمی 

  درمانی به صورت الگوریتمتهیه پروتکل های 

 ارائه کالسهای آموزشی در مورد مطالب طب تسکینی 

  تهیه پمفلت و کتابچه 

  برگزاری سمینارهای طب تسکینی 

  ارائه پروپوزال های علمی و تحقیقاتی 

 تهیه شناسنامه استاندارد و تعریف بسته خدماتی 

 

  گان و نزدیکان بیماراثرات مثبت درمانگاه طب پالیاتیو در جهت رفع  نیاز های بست

 کمک به بستگان بیمار جهت رفع مشکالت روحی و روانی 

   یک و تلفن ثابت ساعته به بیماران )موبایل پزشکان کش 24صرفه جویی در زمان با دادن مشاوره های تلفنی

 درمانگاه در اختیار بستگان بیمار باشد(  

  کاهش از کار افتادگی بستگان و افراد خانواده 

   کاهش مشکالت و اختالفات خانوادگی 

  .کاهش افسردگی و اختالالت روحی و روانی خانواده بیمار سرطانی می باشد  

 

 تأثیر مثبت درمانگاه طب تسکینی درکاهش هزینه های بیمار و بیمارستان 

  ین درصد که ا % از هزینه های پزشکی در ماه آخر زندگی خرج می شود40مطالعات غربی نشان می دهند حدود

 به طور مداوم در حال افزایش می باشد .
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  در کشورهای غربی که طب تسکینی) پالیاتیو( فعال دارند و بیمارانEnd Stage  قرار می دهد  را تحت پوشش

 شده است.به خصوص در ماه آخر  % 70تا  50این طب موجب کاهش هزینه ها به میزان 

 سایر خدمات طب تسکینی 

   :راقبت متجربه  روانشناس یا پزشک عمومی که دوره های حوزوی را گذرانده و یا روحانی بامشاوره معنوی

 معنوی

 انجام  الزم را ه هایمشاوره روانپزشکی: اساتید دانشگاه از گروه روانپزشکی با کمک روانشناس های تیم، مشاور

 می دهند.

 ( ارائه خدمات مراقبت در منزلHome care): ری و حتی ویزیت پزشک دوره دیده ،انجام مراقبتهای پرستا

 . ده اش انجام می شودساعته به دنبال درخواست  بیمار و خانوا 24روانشناس و فیزیوتراپ در منزل  که به صورت 

 ارائه خدمات به بیماران بستری در بخش 

 رشکستگی ن دچار وان شاند یا به علت سرطارائه خدمات مددکاری: بیماران مبتال به سرطان که نیاز شدید مالی دار

ا خیرین ی مکرر باس هامالی یا از کار افتادگی شده اند به این درمانگاه مراجعه می کنند و با پیگیری ها و تم

 د.در رفع نیازهای مالی آنها می شو مربوطه سعی

 مشاوره با بیمار و اعضای خانواده بیمار توسط روانشناس بالینی  

 مانند  پزشکیتخصصی جدید: تربیت نیروی انسانی ماهر در همه ی زمینه های پزشکی و پیرا آموزش نیروهای

و چگونگی مدیریت بیمار فاز  home care ،advanced supportive careپزشک عمومی )جهت 

 ته باشد،ا داشرنهایی(، مددکار اجتماعی علمی که نگرش به بیماران سرطانی یا توان پذیرش بیمار سرطانی 

 انشناس، پرستار و فیزیوتراپ از برنامه های کوتاه مدت حرفه ای پرسنل می باشد.رو

 

ید که به توسعه و پیشرفت علم تسکینی در جامعه کمك تحقیقاتی جد -زیر گروه های پژوهشی

 می کنند:

  گروهcost saving  

 گروه تحقیقات ، پروپوزال ، تز ، پایان نامه و پروژه های مقاله نویسی 

 زش مداوم ، سمینارها و کوریکولو مگروه آمو 

  6گروه همکاری با دانشگاه علوم پزشکی و دانشکده پرستاری جهت راه اندازی دوره های کوتاه مدت حرفه ای 

 ماه، ویژه پزشکان عمومی و پرستاران
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 ر ده د جامعم افراجهت فرهنگ سازی و شناخت هر چه بیشتر عمو گروه تبلیغات کتابچه ، پمفلت و فرستادن آگهی

 رابطه با سرطان و چگونگی مقابله با آن

 آکادمیک و دانشگاهی کردن طب تسکینی 

 گروه های چند تخصصی و بین رشته ای و چگونگی کار گروهی 

 

 شرح وظایف بخش های مختلف درمانگاه طب تسکینی

 

 بخش درمان

 :باشد می ذیل موارد شامل حداقل بخش درمان، وظایف شرح

 ...( و دبیرخانه و تایپ بایگانی،) اداری امور انجام و بیمار همراه کارت و پرونده تشکیل و بیمار نام ثبت .1

 پالیاتیو )بیماران سرپایی و بستری( متخصص  پزشک توسط  ویزیت .2

 دیده )بیماران سرپایی و بستری( دوره عمومی پزشک توسط اولیه ویزیت .3

 دیده دوره پزشک آنکالی .4

 حضوری و تلفنی صورت به شکپز توسط خانواده و بیمار توجیهی جلسه .5

 پرستاری خدمات و خانواده افراد به منزل در پرستاری های مراقبت آموزش .6

 خانواده افراد با پزشک توسط توجیهی جلسه .7

 پزشکی هماهنگی در تحویل تجهیزات .8

 

 تلفنی خدمات

 (بار سه متوسط پزشک با بیمار تماس) تلفنی مشاوره .1

 (بیمار با پزشک تماس)تلفنی پیگیری .2

 

  منزل در ویزیت خدمات

 پزشک ویزیت .1
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 ...(پانسمان، آموزش، سرم، تزریقات،)پرستاری خدمات .2

 روانشناسی مشاوره لزوم صورت در .3

 مددکاری بازدید .4

 فیزیوتراپی خدمات .5

 نیاز صورت در معنوی مشاوره .6

 

 :باشد می ذیل موارد شامل حداقل بخش درمان، وظایف منشی شرح

 پرونده تشکیل و بیمار نام ثبت .1

 صورت مراجعه جهت تهیه یا تجدید دارو ارائه پرونده پزشکی بیمار به پزشک مربوطه در .2

 ثبت مراجعات فوق در دفتر ثبت روزانه .3

کان س پزشتایپ گزارشات روزانه شامل: مشخصات تعداد پرونده های تشکیل شده، تفکیک بیماران بر اسا .4

 ویزیت کننده در کلینیک و بخش های بیمارستان

 پرسنل طب تسکینی در پایان هر ماهاستخراج آمار  .5

 ارجاع بیماران به مددکار در صورت نیاز .6

 ارجاع بیماران به روانشناسان در صورت نیاز .7

 انجام امور کامپیوتری به درخواست اعضای تیم درمان .8

 

 یروانشناس بخش

 :باشد می ذیل موارد شامل حداقل بخش روانشناسی، وظایف شرح

 شناسایی بیماران جدید و بزرگساالن روانشناسی اطفال و .1

 معرفی طب تسکینی به بیماران و همراهان آنها .2

 تشکیل پرونده برای بیماران جدید .3

 ارجاع بیماران دارای مشکل مالی به مددکاری .4

 ه پزشکبرجاع بررسی درد بیماران از لحاظ سایکولوژی و ارگانیک بودن آن و در صورت ارگانیک بودن آن ا .5
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 معرفی کتاب های خود یاری .6

 ارائه مشاوره تلفنی به بیماران .7

 بیماران به ارائه مقاالت علمی و پژوهشی در حیطه روانشناسی .8

 جلسات خانواده درمانی برای حمایت بیشتر از بیمار .9

 تشکیل تیم های گروه درمانی .10

  پیگیری بیماران از نظر روحی و جسمی به طور ماهیانه و سه ماهه .11

 نه به مدیریتارائه گزارشات روزانه، ماهیانه و سالیا .12

 

 مددکاری بخش

 :باشد می ذیل موارد شامل حداقل بخش مددکاری، وظایف شرح

ردد و خود کار می گل مددبا توجه به اعتبار دکتر حزینی و افرادی که ایشان را می شناسند مبالغی توسط آنها تحوی .1

 مددکار نیز باید فرد خیر پیدا کند.

واهد ه می خدر مورد طب تسکینی از خیر می خواهیم مواردی کبعد از پیدا کردن خیر ضمن توضیحات الزم  .2

 کمک کند را مکتوب و با وی در تماس باشیم.

 شرح حال مختصر از زبان بیمار و خانواده ی وی که فقط مشکل شخص مد نظر نباشد. .3

ینه هز فیفاتآگاهی بیماران در مورد خدمات مددکاری * خدمات فوری توسط مددکار بیمارستان از جمله تخ .4

 د.های بیمارستان و درمان * خدماتی که باید با توجه به تشکیل پرونده و تحقیقات الزم باش

ه بددکار حکم ورود مو و آدرس و تلفن وی میباشد  یمار و تقاضای کمک وی که با امضادرخواست شخصی ب .5

  بگیردمورد حمایت قرار  ،و مدارک شخصی و نشان این است که با توجه به درخواست بودهمنزل 

 مصاحبه با بیمار و آگاهی از اطالعات شخصی و خانوادگی وی .6

 جمع آوری مدارک مددجو جهت تشکیل پرونده از جمله: .7

 کپی شناسنامه بیمار و اعضای خانواده 

 عکس بیمار و اعضای خانواده 

 کپی کارت عضویت مددجویان بهزیستی، کمیته امداد، هالل احمر، خیریه 

  امضااستشهاد محلی با مهر و 
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 کپی سند یا قولنامه منزل 

 شرح حال یا درخواست شخصی بیمار 

 خالصه پرونده بیمارستان مددجو 

 

 بخش تحقیقات

 :باشد می ذیل موارد شامل حداقل بخش تحقیقات، وظایف شرح

 ورود و ثبت داده ها در برنامه طراحی شده و استخراج داده از بانک داده ها جهت مطالعه .1

 معتبر، ترجمه و  بومی سازی آنهاشنامه های سجستجوی پر .2

 تهیه پروپزال های پژوهشی و بررسی موضوع های روز طب تسکینی .3

 تهیه مقاالت، بردار و بروشورها برای چاپ در مجالت معتبر و نتیجه گیری  .4

 ارائه خالصه مقاالت در کنفرانس های داخلی و خارجی .5

 عات مرتبط با طب تسکینیجستجو در ژورنال های الکترونیکی جهت تهیه مقاالت و موضو .6

 تهیه اسالید ها و پوستر های مرتبط با سخنرانی و کنفرانس ها  .7

 ثبت نام و فرستادن مقاالت به سمینار ها و کنگره ها .8

 عملکرد های درمانگاهو تهیه گزارشات  .9

 

 بخش فناوری اطالعات

 :باشد می ذیل موارد شامل حداقل بخش فناوری اطالعات، وظایف شرح

  روز رسانی سایتطراحی و به 

 تهیه بروشور و پوستر جهت تبلیغات 

 الکترونیکی کردن پرونده ها 

 تهیه فلوچارت بخش های مختلف طب تسکینی 

 برطرف کردن مشکالت سیستم ها 

 Admin  اتوماسیون اداری 

  نظارت بر ثبت دستی و کامپیوتری دفاتر و پرونده ها 
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 دفتر مدیریتمسئول 

 :باشد می ذیل موارد شامل حداقل مدیریت، دفتر مسئول وظایف شرح

 نگرهدر ک جهت شرکت در کنگره ها و سمینارها ساخت و طراحی پاورپوینت و تهیه اسالیدههای مورد بحث .1

 مطالب آموزشی  و فعالیت پرسنل –صورت جلسات  –تایپ متون مربوط به مددکار  .2

 مددکاریتهیه و تایپ گزارش روزانه از پرسنل اعم از پزشکان و روانشناسان و  .3

 کاراس و مددوانشنمشاوره بیمار و تشکیل پرونده جهت اطالع از وضعیت آن و در صورت نیاز ارجاع به پزشک، ر .4

 هماهنگی برنامه ها و قرارهای دفتر .5

 آموزش و راهنمایی پرسنل داوطلب جهت کار در درمانگاه .6

ضا وابسته راه امام رمانگپایی و تلفنی دتهیه گزارشات آماری ساالنه و ماهانه مربوط به وضعیت بیماران بستری، سر .7

 به بیمارستان سیدالشهدا

 تهیه لیست لوازم مورد نیاز درمانگاه  .8

 پاسخ گویی و راهنمایی بیماران تلفنی .9

 

 منابع مالی:

 27 استخدام تر صرفمی باشد و این هزینه بیشساالنه در حدود دویست میلیون تومان هزینه کل اجرای این پروژه 

 پزشک، پیراپزشک، روانشناس و مددکار ... می شود. پرسنل  شامل

بیمارستان انشگاه و د%  آن توسط 10ی مالی مستقیم و غیر مستقیم این درمانگاه توسط خیریه آالء و اهزینه ه 90%

 .شده استپرداخت 

ودجه به این ب 1391در ضمن در حدود ده میلیون تومان از طرف اداره سرطان وزارت بهداشت و درمان در سال

 . یافت واحد اختصاص یافت که کل این هزینه به  برنامه های آموزشی و مجهز کردن درمانگاه اختصاص
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Background: Palliative care is management of patients with life-threatening 

illness in order to improve quality of life of patients and their families; it also 

reduces hospital costs.  

Objectives: Purpose of this study is evaluating the effect of palliative care on 

reduction of hospital costs. 

Methods: In this retrospective study, among 2017 registered patients of palliative 

care unit of Seyed-o-Shohada hospital (Isfahan Cancer center, Iran), 43 cancer 

patients had died in hospital from April 2010 through October 2012. Demographic 

information and total costs were extracted from medical files and hospital 

computerized accounting system. The median of age was 53 years old (Range: 17-

84). These patients were matched by sex, age, type of disease and time of death 

with patients receiving usual care. The main outcomes were per day cost and 

number of hospitalization days in the last hospitalization leaded to death. Bivariate 

comparison between palliative care givers and usual care patients was done using 

unpaired t test at 0.05 significant level. 
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Results: Mean of hospitalized days was 2.7 days (SD = 2.6) among palliative care 

givers and 4.8 days (SD = 5) among usual care patients; this difference is 

statistically significant (p-value = 0.017). Mean of per day hospitalization cost was 

873,830 rials* (SD = 37,140) for palliative care patients; however it was 1,155,150 

rials (SD = 65467) for usual care patients which was statistically significant (p-

value = 0.017), too. 

 

Conclusions: Our findings indicated that palliative care programs reduced per day 

cost and number of hospitalization days in last hospitalization. 

Keywords: Palliative care, Cancer, per day cost, Hospitalized days 

*Rial is official currency of Iran 
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