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"افزایش کیفیت زندگی کودکان مبتال به سرطان"
ضرطاى از عْاهل هِن هرگ از طریق بیواری برای کْدکاى ضٌیي  5تا 41در
ایالت هتحذٍ آهریکا هی باغذ .بطْر ًطبی 400111کْدک در ضٌیي  1تا 41
ضال ُر ضالَ بَ ضرطاى هبتال هی غًْذ.
تحقیقات درهاى
ضرطاى کْدکاى
غیویایی) برای
اثرات جاًبی ّ
تْجَ ای ضت کَ
بکػذ.

ُا را افسایع دادٍ اضت ّ بقا را در برخی از اًْاع
رغذ دادٍ اضت .اها ضویت/غیویای درهاى(درهاى ُای
اکثریت کْدکاى تجربَ ًاراحت کٌٌذٍ (ًاخْغایٌذی) از
تاخیر بِوراٍ دارد – .غرایطی کَ اغلب ضبب رًج قابل
در درّاى کْدکی اداهَ هی یابذ ّ هی تْاًذ یک عور طْل

تحقیقات علوی بیػتری برای بِبْد درخصْؼ ضرطاى ُای دّراى کْدکی آى
ُائیکَ (ًْع ُایی) ٌُْز هرگ آفریي ُطتٌذ ّ برای افسایع کیفیت زًذگی
ّ کاُع ًػاًَ ُا(عْارض) برای بیػتر از ُ 971سار باقی هاًذٍ ضرطاى
بسگطالی ّ کْدکی کَ درحال حاضر در اهریکا زًذگی هی کٌٌذ ضرّری اضت.

(بروامً) مراقبت تسکیه دٌىدي کودکان(مبتال بً سرطان) کیفیت
زودگی را برای کودکان و خاووادي ٌایطان افسایص دادي است:


افسودن یک الیً اضافی حمایتی:

برای اغلب هادراى ّ خاًْادٍ ُایػاى درهاى درد 0اضترش ّ دیگر ًػاًَ ُای
ضرطاى بطیار هِن تر از درهاى بیواری (ضرطاى) هی باغذ.درًتیجَُ 0وراٍ کردى
هراقبت تطکیي دٌُذٍ با درهاى ُای ضذ ضرطاى هذل جذیذی را ایجاد خْاُذ کرد
کَ بر کیفیت زًذگی کْدکاى ّ خاًْدٍ ُایػاى بعٌْاى یک بخع ضرّری از کٌترل
بیواری تورکس هی کٌذ.



مراقبت جامعً تیم محور:

برًاهَ هراقبت تطکیي دٌُذٍ کْدکاى بْضیلَ تیوی از پسغکاى 0پرضتاراى0
هذدکاراى اجتواعی 0هتخصصاى کْدک ّ 0دیگر هتخصصاى اًکْلْزیطت ّ دیگر افراد
باُذف کاُع ًػاًَ ُای کْدکاى(عْارض بیواری
کلیٌیکالی غکل هی گیرد
کْدکاى) 0کوک بَ برقراری ارتباط ّ ُواٌُگی هراقبت(بیي اعضا) ّ اطویٌاى از
ایٌکَ کْدکاى ّ خاًْادٍ ُایػاى دارای تْاى فیسیکی 0احطاضی ّ رّاًی برای
اداهَ زًذگی رّزاًَ دارًذ.



زودي ماودن و رضد کردن:

(برًاهَ) هراقبت ُای تطکیي دٌُذٍ کْدکاى برای ُر ضي ّ هرحلَ از بیواری
هٌاضب اضت  ّ 0هی تْاًذ ُوراٍ با هعالجَ بَ هعٌای درهاى(پسغکی) ایجاد
غْد .با غٌاضایی هٌافع هراقبت ُای تطکیٌی برای کْدکاى ّ خاًْادٍ ُا0یک
آکادهی اهریکایی کْدکاى 0اخیرا برای اًضوام (برًاهَ)درهاى ُای تطکیٌی
کْدکاى بعٌْاى بخع ضرّری از درهاى بِیٌَ(اثربخع) 0کَ با تػخیؽ بیواری
ضرطاى اغاز هی غْد ّ با دّرٍ درهاى اداهَ هی یابذ درخْاضت کردٍ اضت.

کمپیه کیفیت زودگی :گسترش دسترسی برای خاووادي ٌا با ٌدف
اوضمام مراقبت ٌای تسکیىی اطفال:
دضتیابی بَ هراقبت ُای تطکیٌی کْدکاى در حال تْضعَ اضت 0اها بایذ
بیػتر گردد .تعذاد تین ُای هراقت ُای تطکیٌی در خذهات(تجِیسات)
بیوارضتاًی درحال افسایع اضت 0اها ضطح خذهات ّ کارکٌاى در کل کػْر
بطْر چػن گیری هتفاّت اضت.
)ACS CAN’S QOL campaign (acscan.org/quality of life



 0در ُوکاری با  0the patient QOL Coalitionبر گطترظ آهْزظ ًیرّی کار ّ
دضتیابی بَ خذهات تطکیٌی کْدکاى برای ُوَ بسگطاالى(خاًْادٍ ُا) ّ
کْدکاى در رّیارّیی با بیواری ُای جذی تورکس هی کٌذ – .در ُر ضي ّ
هرحلَ از بیواری -بٌابرایي خاًْادٍ ُا ّ کْدکاى هی تْاًٌذ از اغلب
(برًاهَ ُای) هراقبتی هْجْد بِرٍ هٌذ غًْذ.
The Patient Centered QOL for Life Act (H.R.1666):



اهکاًات تحقیقاتی هراقبت ُای تطکیٌی را افسایع خْاُذ داد؛ هِارت
ُای هراقبت ُای تطکیٌی را برای کادر درهاى(افراد غاغل در حْزٍ
درهاى) در طی هِارت ُای چٌذ تخصصی گطترظ هی دُذ ّ 0افراد
عادی(عوْم) 0هتخصصاى ّ کارگساراى بیوَ را در خصْؼ ضْدهٌذی هراقبت
ُای تطکیٌی در ارایَ هراقبت ُای بِتر ّ ضالن تر با کوتریي ُسیٌَ در
طی کل پیگیری هراقبت آهْظ هی دُذ.

The Palliative Care and Hospice Education and Training Act (H.R. 1339/S.641):



آهْزظ ّ حوایت هراقبت ُای تطکیٌی ّیژٍ در کل هراکس رُبری ّ تْضعَ
خذهات هذارش پسغکی ّ پرضتاری افسایع خْاُذ داد ّ 0ایجاد اًگیسُای
ضرّری برای هتخصصاى بِذاغت برای تذریص ّ توریي ُوراٍ با هراقبت
تطکیٌی را فراُن هی ضازد.
مقاله حاضر ترجمه پژوهشی در خصوص کیفیت زندگی کودکان مبتال به سرطان می باشد .در ابتدا سعی گردیده است چکیده
مقاله ترجمه گردد و سپس صفحه اول مقاله جهت عالقه مندان؛ به فارسی برگردانده شود.
لینک دسترسی به مقاله:
https://www.acscan.org/news/improving-quality-life-children-cancer
)Collector and translator: Somayeh Sharifi Rizi(Social worker/Sociologist
تر

Email: selnaz1364@gmail.com

ترجمه و گردآوری :سمیه شریفی ریزی؛ مددکار اجتماعی

انتشار یافته در مجموعه تخصصی مددکاری اجتماعی ایرانیان
www.iraniansocialworkers.ir

