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 باسمه تعالی

 

 تسکینی  و حمایتی پیشنهادی گروه مراقبتهای ساختار

 پیش نویس غیر قابل استناد
 

 مقدمه:

سازمان بهداشت جهانی مراقبت های تسکینی را به عنوان راهکاری برای ارتقاء کیفیت زندگی بیماران مبتال به بیماریهای             

مراقبتها باتشخیص بیماری شروع می شود ودر طول بیماری ادامه می صعب العالج وخانواده آنها معرفی کرده است. این 

می بخشد وهدف آن  نواده آنها را ارتقاءیابد.مراقبتهای تسکینی کیفیت زندگی بیماران مبتال به بیماریهای تهدید کننده زندگی وخا

مشکالت جسمی، روانی، اجتماعی  وسایر نیازها واجرای مداخالت مناسب ، ارزیابیتسکین رنج از طریق شناسایی زودهنگام

 ومعنوی است.

 دانشگاهی:بین رشته ای تسکینی به عنوان گروه آموزشی حمایتی گروه مراقبتهای 

به موجب مفاد دستورالعمل تشکیل گروههای آموزشی مصوب جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی وزارت      

در تسکینی بارویکرد بین حرفه ای  حمایتی مراقبتهایدانشگاهی آموزشی ه گرو 27/3/97بهداشت، درمان وآموزش پزشکی مورخ 

می گردد وازظرفیت اعضای کلیه گروههای آموزشی مرتبط در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برای اولین بار در کشور تاسیس 

 سطح دانشگاه بدون نیاز به ساختار تشکیالتی و ردیفهای مجزا بهره برداری می نماید. 

 :ریتمأمو

ارائه  و دانش آموختگان کلیه حرفه ها و مشاغل موثر در دانشجویان مقاطع عمومی وتحصیالت تکمیلی، توسعه توانمندیهای استادان

 تسکینی به بیماران مبتال به بیماریهای صعب العالج وخانواده آنها. حمایتی مراقبتهای

 :اهداف

 .آموختگان حوزه سالمت در حوزه مراقبتهای تسکینیشناسایی نیازهای فراگیران ودانش  -1

 شناسایی ظرفیتهای موجود دربرنامه های آموزشی رشته/ مقاطع تحصیلی در مراقبتهای تسکینی. -2

بازنگری سرفصل ها وتعیین محتوای دروس رشته/ مقاطع تحصیلی بارویکرد مراقبتهای تسکینی در چارچوب ضوابط واختیارات  -3

 قانونی.

 وهم افزایی فعالیتهای آموزشی درمانی در مراقبتهای تسکینی. هماهنگی -4
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            تدوین راهنماهای بالینی و نظارت بر اجرای مراقبتهای تسکینی برای به کارگیری در عرصه های ارائه خدمات سالمت شامل -5

 وی.) بیمارستان، آسایشگاه ومنزل( با محوریت سالمت جسمی، روانی، اجتماعی ومعن

 ارزیابی ساالنه فعالیتهای آموزشی در حوزه مراقبتهای تسکینی. -6

 

خدمات به مددجویان یا به عبارت دیگر  آموزش و با هدف تامین رویکرد جامعیت تسکینیحمایتی  ساختار پیشنهادی گروه مراقبتهای

توسط حرفه های گوناگون به شرح زیر مورد توجه قرار گرفته نیازهای جسمی، روانی، اجتماعی ومعنوی  تامین سالمت مبتنی بر

  است.

   :و مبتنی برنیازهای مددجو مددجو محور ساختار
 تغذیه وتوانبخشی متخصصین پرستاری و تخصصهای مربوطه ، کادر پزشکی و تخصصهای مربوطه، کادر نیازهای جسمی :  (1

 ی، روانپرستاری، روانشناسینیازهای روانشناختی: روانپزشک (2

 نیازهای اجتماعی : مددکار اجتماعی (3

 نیازهای معنوی: متخصص مراقب معنوی (4

 

اعضای اجرایی نمودن مصوبات و نیل به ماموریت، عضویت سه دسته افراد تحت عنوان متخصص و همچنین  به منظور تامین نیروی

 است: پیش بینی شده اصلی، صاحبنظران و نمایندگان ساختار رسمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به شرح زیر

اعضای هیات علمی گروههای  عبارتند ازاعضای اصلی   با ساختار بین حرفه ایبر اساس نتایج نیاز سنجی و : الف: اعضای اصلی

   :آموزشی حرفه های پزشکی، پرستاری، روانشناسی، مددکاری اجتماعی، تغذیه، توانبخشی و مراقبت معنوی به شرح ذیل

 (:نفر 8) تخصصهای مربوطه و یپزشک -1

 انکولوژیستهماتولوژیست / متخصص 

 نورولوژیستمتخصص 

 یروانپزشکمتخصص 

 بیهوشیمتخصص 

 داخلی  متخصص

 سنتیمکمل/جایگزین/  طب متخصص

 ی عمومیجراحمتخصص 

 متخصص اطفال



3 
 

 

 نفر(: 5)آن تخصصهایپرستاری با  -2

 سالمت بزرگساالنپرستاری 

 مراقبتهای ویژهپرستاری 

 یروانپرستار

 بهداشت جامعهپرستاری 

 پرستاری اطفال و نوزادان

 روانشناس بالینی  /سالمت روانشناس -3

 بالینی مددکار اجتماعی -4

 : فیزیوتراپی توانبخشی -5

 متخصص مراقبت معنوی  -6

 تغذیهمتخصص  -7

 

 و نمایندگان حوزه خدمات و آموزش: صاحبنظران: ب

 نماینده پزشکان عمومی فعال در حوزه مراقبت تسکینی   -

 نماینده سازمانهای مردم نهاد/ خیریه  -

  .حسب مورد سایر متخصصین وصاحبنظران هیأت علمی وغیر هیأت علمی در حوزه آموزش وخدمات سالمت -

 

 :دانشگاه ساختار اجرایی نمایندگان: ج

نمودن دستاوردهای عملی گروه ه و همچنین نهادینه دانشگا ساختار بمنظور اجرایی نمودن وبهره برداری حداکثری از ظرفیتهای   

، بهداشتی، درمان، پژوهشی آموزشی، نمایندگان معاونتهای آموزشی در خدمات سالمت به بیماران مشمول مراقبتهای حمایتی تسکینی

 .به تناسب موضوعات و برنامه ها در جلسات گروه حضور خواهند یافت وغذا ودارو اجتماعی

 

 مدیریت گروه:

و با  سال منصوب می گردد 2وبا تأئید وحکم رئیس دانشگاه به مدت اعضای اصلی گروه  انتخابمدیر گروه، با 

  حکم معاون آموزشی دانشگاه در شورای آموزش بالینی عضویت پیدا می کند.

 دانشکده محل خدمت مدیر گروه می باشد.گروه،  این محل استقرار و پشتیبانی
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 سایر موارد:

از طریق رایزنی و شناسایی افراد واجد صالحیت در دانشکده ها از نظر تجربه، عالقه و انگیزه  ،اعضای اصلی گروه

مربوطه و در صورت صالحدید و  دانشکدهایشان به مدیریت  هیأت مؤسس ومعرفی در زمینه فعالیت گروه توسط

 .می کنندانه دریافت ابالغ عضویت دوگانتخاب خواهند شد و  ضوابط جاریبا مطابق تایید مدیریت دانشکده، 

 گروه مدیر ابالغ وبا گروه شورای ورای گروه مدیر پیشنهاد به ،و نمایندگان حوزه خدمات و آموزش صاحبنظران -

 .شوند می منصوب همکارگروه عنوان به یکسال مدت به وتسکینی حمایتی مراقبتهای

 می شوند.  تعیینمعاونین دانشگاه  معرفینمایندگان ساختار اجرایی دانشگاه با استعالم مدیر گروه و  -

 جلسه 3 از بیش در غیرموجه غیبت و رسمیت می یابد اصلی با حضورنصف به عالوه یک اعضاءجلسات گروه  -

پیشنهاد مدیر رایزنی گروه، با  جایگزینشد وفرد گروه خواهد همراهی  از فردلغو عضویت  با متناوب، یا و متوالی

 عضویت دوگانه به گروه ملحق می شود. صدور ابالغ وبا ومعرفی دانشکده ذیربط وتأئیدگروه 

 .می باشد مدیر گروهبر عهده  ،تشخیص موجه یا غیرموجه بودن غیبت اعضاء -

تصمیمات گروه آموزشی از طریق صورتجلسه گروه به استحضار معاونت آموزشی دانشگاه خواهد رسید و برای  -

 خواهد داشت.اجرا نیازمند طرح و تصویب در شورای آموزش بالینی 

مصوبات گروه در صورت تایید در شورای آموزش بالینی به روسای دانشکده های ذیربط و مدیر گروه  -

 مراقبتهای حمایتی تسکینی برای اجرا ابالغ خواهد شد.

شورای گروه، مدیر گروه می تواند تقاضای شرکت در شورای تایید شده حسب مورد و بمنظور تبیین مصوبات  -

 آموزشی پژوهشی دانشکده های دانشگاه را داشته باشد.

ی تخصصی حرفه ای و بین حرفه ای زیر گروههابرای جلب مشارکت حداکثری، گروه آموزشی می تواند از  -

 برخوردار گردد.

 

 
 ساختار تاسیس گروه آموزشی مراقبتهای حمایتی تسکینی در جلسه شورای دانشگاه مورخ .............مورد تایید قرار گرفت.  


