
 برخورد با گیرنده خدمت در حال احتضار

 تعريف مرگ

دانشگاه هاروارد مرگ را در فقدان توقف غیر قابل برگشت در همه عملکردهای مغز -چنین تعریف شد1891مرگ در سا ل 

 میداند صاف لوگرام وآنسفا رفلکسها– وتنفس حرکت–قدرت پذیرش وعدم واکنش 

 یکی از عملکردهای پرستارتسهیل نمودن وتطابق با ناتوانی ومرگ است بنابراين 

 موقعیتهای– خانوادگی های وابستگی  اعتقادات مذهبی-.در مراقبت از بیماران در حال مرگ پرستار باید مسائلی رامثل فرهنگ 

 بگیرد نظر در...و واقتصادی اجتماعی

نیازهای یک بیمار در حا ل  نی وحرفه ای پرستار نیستمد–نیازهای یک بیمار در حا ل احتضار چیزی خارج از وظیفه عرفی 

 .میباشد ورسیدگی  بررسی قابل معنوی–احتضاراز نظر جسمی روحی روانی 

 در پرستار که نمود توجه شودباید آورده بر ممکن حد تا انسان وکرامت حرمت حفظ این خواسته ها ویا نیاز ها باید در شرایط

 ول خواهد بود. وب قوانین حرفه وخط مشی مرکز کاری وشرافت انسانی مسئچارچ

وسایل مورد نیازمراقبتی واحیائ بیمار  پرستار برای محافظت و مراقبت وجلوگیری از صدمه به بیمارمحتظربا ید مطمئن شود که

 . باشند می استفاده برای وآماده سالم– ایمن -وی،کامل  در حوزه مراقبتی

 کلیه وسایل بایددر ابتدائ شیفت تحویل وثبت شوند. 

 ویا کاستی ها بالفاصله به مافوق گزارش و وسایل سالم سریعاً جایگزین گردند. تجهیزات خراب

 پرستاران در مراقبت از بیماران نا توان ودر حال مرگ بايد

 از محدودیت های فیزیکی مثل حفاظ استفاده کنند. .1

 سطوح حمام ودستشوی امن ولغزنده نباشند  .2

 از سالم بودن چراغ ها وزنگ اخبار مطمئن باشد .3

 تگاه ساکشن در محل باشد.دس .4

 سیستم اکسیژن رسانی آماده باشد.ترالی اورژانس مهیا وکامل بدون نقص باشد. .5

 شیفت تحويل وثبت گردد.ودر هر 

 شود گرفته جدی همکاران سوی از کوتاهی–گونه قصور هر

 . هرگونه قصور کتباً گزارش شود. وثبت گردد

 . کردد وثبت اطالع مافوق به ویا اطالع پزشک به فوراً مشکوک داروی دستور هرگونه
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 و هر گونه تغییر در وضعییت وی به مافوق گزارش وثبت گردد.در هر شیفت بیما ر در اطاق خود چک وتحویل شود.

 و پاسخ آن باید ثبت شود.پیگیری گزارشات 

 از بکار گیری افراد غیر حرفه ای در کارهای تخصصی خوداری شود.

 مانند که است  رک به جای ماندهمدا ،اسناد او حامی بهترین شود قانون گرفتار اگر که زیرا کند دقت ثبت  پرستار در هنگام

 .معتبرمیباشد  پول چک یک

موکول  وبیماری خود سوال کند از پاسخ هایی که باعث نگرانی وی شود پرهیز شود وآنراچنانچه بیمار در مورد وضعیت درمان 

 به مطالعه بیشتر کرده وبه پزشک اطالع داده شود.

 آسان مرگ يا  اتانازی

 اسالم ازنظر ناک درد  درمورد بیماری غیر قابل عالج و

 اگر به در خواست بیمار یا اطرافیان باشد مجاز نبوده بلکه قتل نفس است

وپرستار موظف به مشاهده وبررسی دقیق بوده  داشتهقصور درمشاهده دقیق که باعث آسیب ومرگ بیمار شود مسئولیت قانونی 

 که باید آنرا پس از گزارش به مافوق ، با ساعت آن به همراه نتیجه ثبت کند .

 در زمان بحرانی ،کوتاهی و تاخیر

 پزشک به  در اطالع دادن

 ویا اینکه در گزارش فقط ثبت کند که به پزشک اطالع داده شد 

 ویا پزشک در دسترس نبود

  داشت تاخیر ویا

 اولین و وایزر وسوپر وی مافوق  مرگ اتفاق افتد پرستار مسئول بوده مگر شودو وارد صدمه بیمار به صورتیکه در

 .کنند امضائ آنرا دسترس در پزشک

 درمراقبت جسمی وروحی روانی عاطفی باید گفته شود که
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  حال احتضار حق دارد که: بیمار در

 .کند دریافت را  جسمانی و حمایت های روحی روانی هایمراقبت بهترین وتخصصی ترین -1

 را تا زمان مرگ دریافت کند.  بهترين درمانهاحق دارد  -2

 رادر او حفظ کنند مراقبت شود. احساس امیدواریحق دارد توسط کسانیکه میتوانند  -3

 حق دارد احساس وذهنییات خودش را در مورد نزدیک شدن به مرگ از راه مورد نظرش بیان کند. -4

 حق دارد در تصمیم گیری های مربوط به درمان ومراقبت شرکت کند.  -5

 حق دارد که درد نکشد وتاجاییکه به آرامش میرسد از مسکن استفاده کند. -6

 حق دارد که تنها نباشد وتنها نمیرد. -7

 حق دارد که در پذیرش خانواده برای مرگ کمک شود. -9

 حق دارد که کرامت انسانی وی حفظ شود. وبا او محترمانه برخورد شود.  -8

 حق دارد از مراقبت های دینی خود برخوردار شود وفرد مورد نظر وی بر بالین او باشد.  -11

 او حق دارد از روش های گروه درمانی موسیقی درمانی وغیره در جهت کاهش درک درد ودریافت آرامش استفاده کند.  -11

 او حق دارد که شرایط وصیت کردن را برای وی مهیاکنیم  -12
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  پرستار حق ندارد در شرایط بحرانی که بیمار دچار کاهش هوشیاری شده وقدرت تفکر وتمرکز از وی ساقط شده

 را تنها بگذارد.

مراقبت از فرد در حا ل احتضار دارد که باید  لحظات آخر عمر یا لحظه جان دادن در شرع اسالم دارای دستورات خاصی در

 انجام شود )وسایر ادیان(

وتاجسد تغییر یباشد باید سریع از آلودگی پاک م قبله به رو مییت حالیکه در فوت جواز وگرفتن پزشک  بعد از تایید فوت توسط

 رنگ نداده طبق خط مشی بیمارستان جمع آوری شود.

گزارش کامل وقایع با ذکر زمان واقدامات انجام شده وزمان خارج کردن بیمار از دستگاه ها ،ولوله ها ...ثبت شود .ومسئولین نیز 

  امضا کنند.

 اطالع دادن به خانواده فرد در حال احتضار 

 برنامه ریزی جهت اطالع به نزدیکان بیمارو ثبت این برنامه 

 .پرونده بیمار را از نظر تعیین خویشاوند نزدیک بررسی نمایید 

 .خودتان را با نام  عنوان  سمت و محل تماس معرفی نمایید 

 است. مطمِِِِین شوید که اطالعات به شخص مناسبی داده شده 

 .با صدایی کنترل شده و آرام صحبت کنید 

 .ازجمالت کوتاه استفاده نمایید 

 .پاسخ های کوتاه به سواالت بدهید 

 .توضیح دهید که وضعیت بیمار چگونه است 

 .اصرار نمایید که همراهان هر چه زودتر به بیمارستان مراجعه نمایند 

 اده شده را حتما ثبت نمایید.زمان  نام شخصی که به او اطالعات داده شده و پیغام د 

 

Age criteria for organ Donation 

organ Age Range 

Kidney 

Liver 

Heart 

Pancreas 

Corneas 

Skin 

6months-55years 

<50years 

<40years 

2-50years 

Any age 

15-74years 
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Death Certification گواهی فوت 

  نماید که شخصی که نام وی روی فرم ذکر شده فوت کرده است.مدرک قانونی که این واقعیت را گواهی می 

 اصطالحاتی که در دستورات پزشکی از آن استفاده می شود.

 No CPR=No Code  

DNR= Do Not Resuscitate 

Terminal Care Order 

Euthanasia 

Active 

Passive 

 حقوق افراد در حال احتضار

 من حق دارم که:

 به عنوان انسان زنده تا زمان مرگ تحت درمان قرار بگیرم.

 احساسات و عواطفم را در رابطه با مرگ خود بیان نمایم.

 در تصمیم گیری های درمانی و مراقبتی مشارکت نمایم.

تظار توجهات پزشکی و پرستاری مداوم داشته باشم.ان  

 به سوالهایم با صداقت پاسخ داده شود و من را فریب ندهند.

 برای قبول مرگ به خودم و خانواده ام کمک شود.

 درد نداشته باشم.

 در صلح وبا وقار بمیرم.

 زمان فوت کردن تنها نباشم.

که میگیرم مورد قضاوت قرار نگیرم.به شخصیت من احترام گذاشته شود و برای تصمیمی   

 انتظار داشته باشم بدن من بعداز مرگ بعنوان یک انسان مورد احترام قرار بگیرد و تطهیر شود. 

 


