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چکيده
مقدمه
بشر همواره برای حيات تقال دارد و اين امر در مواجهه با مرگ بيشتتر رخ متينمايتد و روبترو شتد بتا مترگ
هميشه همراه با اضطراب و وحشت بوده است؛ عليالخصوص اين موضوع زماني تشديد ميشود که فرد از مرگ
حتمي خودآگاه ميگردد و در فرآيند پايا حيات قرار ميگيرد .با در نظر داشتن اين موضوع کته طتوننيتتر
شد پروسه مرگ توأم با انزوا و اضطراب بيمار در بيمارستا است ،انديشيد تدابير و تمهيداتي جهتت رفت
اين مسائل در مرحله پايا حيات درخور توجه است .امروزه در سراسر جهتا مطالعتات زيتادی بتا محوريتت
موضوع پايا حيات صورت گرفته است .به همين جهت مطالعه مروری اين تحقيقات ميتواند راهکارهتايي را
در رابطه با تخفيف کاهش رنج رواني و عاطفي حاصل از محرز شد مرگ ارائه دهد.
روششناسي
پژوهش حاضر بر آ بوده تا با توجه به موضوع تحقيق يعني سالمت معنوی در پايا حيات ،با استفاده از روش
مروری سيستماتيک ،بهمرور پژوهشهای مرتبط با موضوع تحقيق بپردازد و با بررستي نقتا قتوت و ضتعف
مطالعات صورت گرفته ،به رويکردهای اتخاذشده در مرحله پايا حيات پي برد .پس از جستجوی مقتانت بتا
کليد واژگا سالمت معنوی ،مراقبت معنوی ،مراقبت تسکيني و مرحله پايا حيات در پايگاههای اطالعاتي و
مجالت علمي ،مقانت موردنظر به دست آمد .پس از اعمال در نظتر گترفتن معيارهتای ورودی و خروجتي و
پس از واکاوی مقانت ،مطالعات انجامشده به دو دسته مطالعات تئوريک و مطالعات کاربردی تقسيم شد.
يافتهها
آنچه ابتدا از بررسي مقانت برآمد آ بود که دو رويکرد متفاوت نسبت به مقولته مراقبتت معنتوی در مرحلته
پايا حيات اتخاذ گشته است .برخي مقانت بهطور عمده به بررسي مفهومي مراقبت معنوی ،ضرورت ادغام در
مراقبت تسکيني و لزوم آموزش آ به تيم پزشکي و مراقبتي حاضر در بستر بيمار ،نيازهای معنوی فرد بيمار و
استانداردهای موردنياز در مراقبت از بيماراني که در مرحله پايا حيات به سر ميبرند ،پرداختتهانتد و برختي
ديگر با پياده نمود شيوه مراقبت معنوی در مواجهه با بيماراني که به بيمتاریهتای نعتال و صتع العتال
ازجمله سرطا های پيشرفته دچارند ،تأثير اين نوع از درما را بر احوانت بيمار و رضايت بيمارا از ختدمات
مراقبتي ارائهشده ،سنجيده و نتايج حاصل از آ را ارائه دادهاند .در پارهای از موارد ،نظرات خانواده بيمارا نيز
مورد ارزيابي واق شده است.
در رابطه با رويکردهای اتخاذشده در مقانت نوع اول تحت عنوا مقانت تئوريک ،بهطورکلي ميتوا اينگونه
برداشت نمود که در همگي آ ها توصيفي که از مراقبت معنوی وجود دارد ،مربو به ارائه خدمات معنوی به
بيماراني ميشود که از پايا حيات خود مطل بوده و يأس و افسردگي ناشي از اين آگاهي ،منجر به از دستت

داد معنا و احساس پوچي در آ ها گرديده است .تعريفي که اين مقانت از مراقبت معنوی ارائته متيدهنتد
بسيار کلي است؛ اساساً به اين موضوع که مراقبت معنوی دارای چه پارامترهايي است و برآيند آ بتر بيمتار و
سالمت معنوی او پرداخته نشده است.
مطالعه نتايج مقانتي که رويکرد عملي نسبت به موضوع مراقبت معنوی در پايا حيات اتخاذ نمودهاند حاکي
از آ است که اکثر آ ها با اذعا به لزوم ارائه مراقبت معنوی به بيمارا  ،آ را در تجربه مرگ آرام برای بيمار
مثبت ارزيابي نمودهاند.
بحث و نتيجهگيري
با مرور و بررسي مناب موجتود در حتوزه ستالمت معنتوی در پايتا حيتات ،متيتتوا گفتت هرچنتد شتمار
پژوهشهای صورت گرفته در حوزه سالمت معنوی تدريجاً رو به افزايش است و بر توجته بيشتتر متخصصتين
حوزه سالمت بر اين مقوله بهويژه در چند سال اخير گواهي ميدهد ،اما همچنا اين مطالعات عليالخصتوص
در جامعه ايرا و نيز در مناب اسالمي محدود است .در زمينه فرهنگي نيتز تنهتا در ايترا تعتداد محتدودی
پژوهش انجام شده است و به تحقيقات گستردهای در اين حوزه نياز است.
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