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ثِ ػٌَاى هحیغی ثشای اسائِ هشاقجتْبی ٍیظُ ثیوبساى ثذحبل ٍ ثحشاًی  1961 دس دِّ 1(ICUثب تَسؼِ سشیغ تکٌَلَطی، ثخص هشاقجتْبی ٍیظُ )

ستبساى دس ًظش گشفتِ ضذ. ثیوبسیْبی ثحشاًی اغلت ثذٍى پیص ثیٌی ٍ ّطذاس ٍ دس هذت صهبى اًذک ثشای ثیوبساى ٍ خبًَادُ آًبى اتفبق هی افتذ. پش

طشفتِ تکٌَلَلَطی چَى هبًیتَسیٌگ ًیبص داسًذ ٍ هی داًٌذ کِ ٍضؼیت ثیوبساى ثحشاًی،دس دس اسائِ هشاقجتْبی ٍیظُ ثِ ثیوبساى ثحشاًی، ثِ ٍسبیل پی

ذ غبفل بیّش لحظِ اهکبى داسد تغییش یبفتِ ٍ حتی ثذتش ضَد؛ لزا آًبى هذت صهبى صیبدی سا ثِ کٌتشل ٍضؼیت ثیوبس هی پشداصًذ. اهب اص ایي ًکتِ ًج

چشا کِ دس عی  بسبت ٍ ًیبصّبی ٍیظُ خبًَادُ ثیوبساى ثخص هشاقجتْبی ٍیظُ سا ًبدیذُ هی گیشًذ.احس عَس غیشػوذی،هبًذ کِ پشستبساى اغلت ثِ 

ٍ خبًَادُ ثب  (1)، ًیبصّبی فَسی ٍ ّیجبًبت سٍاًی اجتوبػی ثشای خبًَادُ ثیوبساى ایجبد گشدیذICUُچٌذ سٍص اٍلیِ ثستشی ثیوبس دس ثخص 
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 .  intensive care unit(ICU) 



ػَاهل ایجبد کٌٌذُ استشع دس ایي ثخص ضبهل اثْبهبت اعالػبتی، پیص آگْی ضٌبختی ٍ اجتوبػی سٍثشٍ هی ضَد  استشع صا ّبی ّیجبًی،

 . (2)ًبهؼلَم، تشع اص هشگ ثیوبس، ًیبصّبی هبلی،گسیختگی ثشًبهِ سٍصهشُ صًذگی هی ثبضذ

  ٍیظُ ّبی هشاقجت ثخص ٍ ثیوبسستبى ثِ ٍسٍد داسد. ّوشاُ ثِ خبًَادُ اٍ ٍ فشد سا ثشای  هطکالتی اغلت حبدثِ یک یب جسوی ثیوبسی یک ثشٍص

 دس اختالل دسد، ثب ٍ است صا استشع ثبلقَُ عَس ثِ ٍیظُ ّبی هشاقجت ثخص دس پزیشش کِ (؛ چشا3است) افشاد ایي ثشای تشی افضٍى ثحشاى ًیض

 .(4)است ّوشاُ هالقبت هحذٍدیت ٍ حشکتی هحذٍدیت خَاة، اص هحشٍهیت ػبعفی، ٍ فیضیَلَطی کشدػول
2هحَس ثیوبس سیستن ثش هجتٌی سالهتی،

3هحَس خبًَادُ ٍ 
"هالقبت ثبص" هطی خظ است. 

4
ّبی  خبًَادُ ٍ ثیوبساى ثشای ی ضشٍسیػٌَاى ًیبص ثِ 

 ّبی هشاقجت ثخص دس سا ثبص هالقبت کطَسّب، سیبست اص ثسیبسی دس ثبلیٌی ّبی دستَسالؼول است. هغشح ٍیظُ ّبی هشاقجت ثخص دس آًبى

 .(3)کٌٌذ هی تَصیِ هحَس خبًَادُ ّبی هشاقجت ساستبی دس ٍیظُ
اص اػضبی خبًَادُ ثیوبساى ثستشی دس ٍاحذ هشاقجت ٍیظُ ثِ عَس ثبلقَُ ای دس کبّص استشع ّبی سٍاًی ٍ تَاًبیی آًبى ثشای 5سسوی  حوبیت

 . (4)است هَثش سبصگبسی ثْتش ٍ حوبیت اص ثیوبساى 

 دست اص تشع آیٌذُ، هَسد دس ًگشاًی ٍ تشع ثیوبسی، هَسد دس داًص فقذاى ثب ّوشاُ ًباهیذی ٍ دسهبًذگی احسبع اػتوبدی، ثی خطن، عشفی اص

 تسشیغ ثش ػالٍُ آى، ثبلقَُ تْذیذات ٍ ثیوبسی ایي هبلی تبثیش هَسد دس ًگشاًی ٍ خبًَادُ ّبی دس ًقص تغییش خبًَادُ، اػضبی اص دادى یکی

 عَالًی دس کِ گشدد هی آى یکپبسچگی ٍ دّی سبصهبى خَسدى ّن ثِ ٍ خبًَادُ ًظبم دس ضذیذ ایجبد استشع ثبػث ثیوبساى، ثحشاًی تٍضؼی

 دلیل ّویي ثِ .ضذ خَاّذ ثیوبس دس ثَدى فبیذُ ثی ٍ افسشدگی احسبع ٍ اضغشاة ٍ تٌص ٍافضایص سٍحی جسوی ٍ خستگی ثِ هٌجش هذت

 تٌص تبثیش ایي کِ ای هذاخلِ ّشگًَِ لزا ؛(5)است صا استشع ًیض اش خبًَادُ ثشای ثلکِ ثیوبس، ثشای تٌْب ًِ یظٍُ هشاقجت ّبی ثخص دس دسهبى

 ػبعفی ٍ حوبیت هشاقجت ثْجَد ثبػث خبًَادُ استشع کبّص کِ چشا ثَد، خَاّذ ثیوبس ًفغ ثِ هستقین عَس ثِ دّذ کبّص خبًَادُ دس سا ّب

 .(6)دّذ هی کبّص سا ثیوبس دس یَ سی آی سبیکَص چَى هطکالتی ثشٍص احتوبل ٍ ضَد هی خبًَادُ اػضبی تَسظ ثیوبس

خالقبًِ دس ثشًبهِ سیضی،تحَیل ٍ اسصیبثی ثیوبساى ثحشاًی دس سیستن ّبی هشاقجت ثْذاضتی ٍ دس  یهشاقجت خبًَادُ هحَس ثِ ػٌَاى سٍیکشد

هشاقجت ثیوبس ٍ خبًَادُ هحَس دس ّوِ سٌیي ٍ دس ّش  خبًَادُ ّب ٍ اسائِ دٌّذگبى هشاقجت تؼشیف هی ضَد. ثیي ثیوبساى، ٍ هفیذّوکبسی هتقبثل 

 . (7)هی ثبضذاجشا قبثل یظ ثْذاضتی هح

دُ دس حوبیت، کوک ٍ هشاقجت ثیوبساى اًقص هْن خبًَ، ثَدُ است 1971اگشچِ هشاقجت ثیوبس هحَس ثخطی اص اسائِ هشاقجت پشستبسی اص سبل 

 . (8)ضٌبسبیی ضذُ استثِ ػٌَاى یک اهش هْن ثحشاًی دس سبلْبی اخیش 

رکش هی کٌذ  کِ خبًَادُ ثضسگتشیي ًْبد اجتوبػی است کِ ثش سالهتی فشد تبثیش هی گزاسد دس صهبى یک ثیوبسی   7ثِ ًقل اص فشیذهي 6هیتطل

دُ ّب خبًَا ثحشاًی،خبًَادُ ثیوبساى ًقص اسبسی سا دس ثیوبساًی کِ َّضیبس ًجَدُ یب قبدس ثِ ثشقشاسی استجبط کالهی  ٍ یب تصوین گیشی ًیستٌذ داسًذ

ػْذُ داس حوبیت ػبعفی ّستٌذ ّن چٌیي ثِ ػٌَاى صذای ثیوبس ضٌبختِ هی ضًَذ.هتخصصیي سیستن ثْذاضتی ثِ ًقص اػضبی خبًَادُ ًِ تٌْب 

 .(8)ثیوبساى دس اسائِ هشاقجتْبی پشستبسی اسصش قبئل ّستٌذ

 کِ دٌّذ هی . ضَاّذ ًطبىیبثذ اختصبظ هی ثیوبس اص هشاقجت ثِ داًص پشستبسی ثحشاًی، ضشایظ دس کِ اًذ دادُ ًطبى حبل هغبلؼبت ایي ثب

 آًبى ػولکشد ًْبیت دس ٍ قضبٍت تفکش، دس ثبػث هحذٍدیت هَضَع ایي ٍ ثٌگشًذ دًیب ثِ ای حشفِ دسیچِ دیذگبُ اص اًذ کشدُ ػبدت پشستبساى

 ای ٍیظُ اص اّویت آهَصش پشستبسی دس اهش ایي د.ضَ دیذُ چطن هذدجَیبى دسیچِ اص دًیب است الصم ، هغلَة ػولکشد ثشای. ضذ خَاّذ
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 . Patient-centered 

3
 .Familly- centered 

4
 .open meeting 

5
 informational support 

6
  . Mittchell 

7
 .Fridman 



 هشاقجت اسائِ ٍ هذدجَیبى ثِ ًیبصّبی گَیی پبسخ جْت دس سا آًبى هذدجَیبى، دیذگبُ ثش اسبع پشستبساى آهَصش صیشا. است ثشخَسداس

 (9).سبصد تَاًوٌذ هی هذدجَهحَس

سبػت اٍل ثحشاى رکش هی  48دس ِ ػٌَاى قَی تشیي پیطگَیی کٌٌذُ هیتطل ٍ ّوکبساى هشاقجت خبًَادُ هحَس دس ثخص ّبی ثحشاًی سا ث

 .(8) .ًوبیٌذ

 ثیوبساى، خَد ثِ تٌْب ًِ ثبیستی ٍیظُ هشاقجتْبی ّبی پشستبساى ثخص ضَد، اسائِ ثبال کیفیت ثب ٍ جبهغ عَس ثِ هشاقجتْبی پشستبسی است قشاس اگش

ثشآٍسدُ  ٍ ضٌبسبیی دس ایطبى ثذیل ثی ٍ ًبپزیش اجتٌبة ًقص هْن هؤیذ اهش ایي. ًوبیٌذ تَجِ ًیض ّبیطبى خبًَادُ اجتوبػی سٍاًی ثِ ًیبصّبی ثلکِ

 ٍ فیضیکی ثِ حوبیت خبًَادُ اػضبی ّن ضشایغی چٌیي دس حقیقت دس .هذدجَ هی ثبضذ ػٌَاى ثِ ثیوبسی اص هتأثش ّبی خبًَادُ ًیبصّبی ًوَدى

 ًطذًی فشاهَش ٍ تلخ عی تجشثِ دس خبًَادُ اػضبی اص حوبیت هسئَل سا خَد تَاًٌذ ًوی پشستبساى ّشگض ّن ٍ ّستٌذ ًیبصهٌذ پشستبساى ػبعفی

 کٌبس دس ثیوبس خبًَادُ اػضبی ٍ عجیؼی ّوشاّبى ًیبصّبی ًوَدى ثشآٍسدُ ٍ ضٌبخت (11)ًذاًٌذ آًْب هشگ احتوبلی یب ٍاثستگبًطبى ضذى ثستشی

 سجت حتوًب خستگی، سفغ ٍ استشاحت ثشای ٍ ساحت اهي هحیغی ایجبد ٍ سٍصاًِ ضخصی ًیبصّبی کشدى عشف ثش ػبعفی آًْب، آساهص ٍ تسلی

 اص آگبّی ٍ ثستشی ٌّگبم دس ضشٍسی ّبی ساٌّوبیی هی دّذ اسائِ ًطبى ضَاّذ هثبل ػٌَاى ثِ (1)هیگشدد ایطبى ٍ پشیطبًی اضغشاة کبّص

 اص ًیض ثِ ثیوبساى خبًَادُ اػضبی دستشسی.(11) .است خبًَادُ ًیبصّبی اػضبی ضذُ تشیي ضٌبختِ اص ٍیظُ هشاقجت ٍاحذ ثخص دس ضشایظ ثیوبس

 ثشای اجتوبػی سٍاًی ًوَدى ًیبصّبی ثشعشف ٍ ضٌبخت ضشٍست (11)است گشفتِ قشاس هَسد تأکیذ هختلف هغبلؼبت دس کِ است ًیبصّبیی دیگش

 ٍیظُ هشاقجتْبی ّبی ثخص دس کِ یاًثشای پشستبس اًکبس قبثل غیش الَیت یک ػٌَاى ثِ افضٍى سٍص عَس ٍیظُ، ثِ ٍ ثذحبل ثیوبساى خبًَادُ اػضبی

 ّبی هشاقجت کبسکٌبى سبیش ٍ پشستبساى تَسظ اجتوبػی ّبی سٍاًیًیبص هَاقغ اکثش دس هتأسفبًِ اهب. است گشفتِ قشاس هَسد تأکیذ هی ًوبیٌذ، کبس

ّبی  تَجْی کن ًَع ایي ثشٍص اص اجتٌبة ثشای قذم اٍلیي ثِ ػٌَاى ضک ثی .(12)ضَد ًوی گشفتِ ًظش دس ضبیذ ٍ ثبیذ کِ عَس ثْذاضتی آى

 ٍ هذیشاى هذًظش هسئَلیي،ثبیذ  است کِ ًیبصّب ایي ػلوی ٍ صحیح سٌجص دٌّذ، سٍی هی ًبآگبّبًِ یب ًبخَاستِ هَاسد اص ثسیبسی دس کِ یشگزاستأث

 .است ثَدُ ثْذاضتی هتخصصیي هشاقجتْبی ٍ پشستبساى ثشای تشدیذ ٍ چبلص یک ّوَاسُ ایي سٌجص چگًَگی. ثگیشد قشاس خذهت دٌّذگبى اسائِ

ثب دس ًظش  دسهبًی استبى قضٍیي بلؼِ حبضش ثب ّذف تؼییي ًیبصّبی هشاقجیي ثیوبساى ثستشی دس ثخطْبی هشاقجتْبی ٍیظُ هشاکض آهَصضی ٍلزا هغ

 اًجبم خَاّذ ضذ.ثَد  تفبٍتْبی فشٌّگی دس هشاقجت اص ثیوبساى تبثیش گزاس خَاّذگشفتي ایي ًکتِ کِ 

 

 


