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برآورد  ایران می باشد.  از مهم ترین عوامل مرگ و میر در  بیماری سرطان 
سازمان بهداشت جهانی نشان می دهد که تعداد موارد سرطان تا سال 2021 
میالدی دو برابر خواهد شد و حدود دو سوم این افزایش در کشورهای در 

حال توسعه از جمله ایران رخ خواهد داد. 

در حال حاضر ساالنه حدود 110 هزار مورد جدید سرطان در کشور کشف 
می شود و در حدود نهصد هزار بیمار با تشخیص سرطان در کشور زندگی 
به علت سرطان رخ  ایران  می کنند. ساالنه حدود60 هزار مرگ و میر در 
از بیش  ساالنه  کشور  در  سرطان  درمان  مستقیم  هزینه های  و   می دهد 

 2 هزار میلیارد تومان مي باشد. بر اساس پیشنهاد سازمان بهداشت جهانی 
سرطان  موثر  و  جانبه  همه  کنترل  راستای  در  اقدام  مهم ترین   ،)who(
تدوین و اجرای برنامه جامع ملی کنترل سرطان شامل چهار برنامه اصلی: 
درمان  و  3-تشخیص  هنگام   زود  2-تشخیص  اولیه   1-پیشگیری 
متاسفانه  می باشد.  تسکینی  و  حمایتی  مراقبت های   -4 بیماری   
کنترل سرطان هنوز در سطح ملی اجرایی نشده است و  برنامه جامع 
کان مراقبت های مرتبط  کما این منظور،  به  کز محدودی  مرا با وجود 
با سرطان به شکل ناقص و بدون برنامه راهبردی مدون و با حداقل 
امکانات در بعضی از حیطه ها ارائه می شود. در چنین شرایطی غالب 
مراحل  سایر  و  شده  بیماری  درمان  و  تشخیص  صرف  مالی  منابع 
کنترل جامع سرطان از جمله پیشگیری اولیه، تشخیص زود هنگام و 

مراقبت های حمایتی و تسکینی مغفول می ماند.

بیماری ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرطان



در بین مراحل کنترل جامع سرطان، جای خالی مراقبت های حمایتی و تسکینی بیش 
از سایر خدمات به چشم می خورد. بیماران بسیاری علی رغم صرف هزینه های هنگفت 
درمانی به دلیل مشکالت روحی و روانی بهبودی کامل نمی یابند و یا پس از پیشرفت 
بیماری و قطع درمان دوران انتهایی حیات را بدون دریافت مراقبت های حمایتی، با درد و 
رنج های بسیار، با مواجهه با ظرفیت محدود بیمارستان های دولتی و هزینه های چشم گیر 
بیمارستان های خصوصی، با نبود خدمات مراقبت در منزل و ترددهای طاقت فرسای 
پی در پی به بیمارستان ها و با پیچیده ترین مشکالت عاطفی، اجتماعی، معیشتی، روحی 

و روانی سپری می کنند.

مراقبت های حمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاىݭݭݭݔتݡی و 
نݡی تســـــــــــــکىݭݭݔ

به   )Supportive and Palliative Care( و تسکینی  مراقبت های حمایتی      
مراقبت هایی گفته می شود که از لحظه تشخیص بیماری، برای کاهش درد و رنج جسمی 
و روانی بیمار و عوارض ناشی از درمان بیماری با هدف افزایش کیفیت زندگی به کمک 
بیمار و خانواده او آمده و به افزایش رضایت مندی بیماران و خانواده آ ن ها، منجر می شود. 
این مراقبت ها در تلفیق کامل با روند درمان و از طریق هماهنگی بین درمانگر و تیم 
مراقبتی، به ارائه خدمات چند رشته ای در مدیریت و کنترل عوارض جسمی بیماری 
از جمله درد، تهوع و استفراغ، مشکالت تنفسی، کاهش اشتها، مشکالت روده و مثانه، 
یبوست، زخم ها و همچنین رفع مشکالت عاطفی، روحی-روانی، خانوادگی، فرهنگی، 
اجتماعی، معنوی، شغلی و زندگی روزمره بیمار می پردازد. توجه همزمان به آموزش، 
مشاوره، حمایت و مراقبت از خانواده بیمار به منظور مدیریت بهینه فرآیند بیماری، از 
ویژگی های بارز این خدمات بوده که مانع از ورود آسیب های جدی روانی، اجتماعی و 
اقتصادی به بیمار و خانواده او می شود. درمان های رایج سرطان از جمله شیمی درمانی، 
پرتو درمانی و جراحی به عنوان مراقبت های عالجی بر افزایش طول عمر بیمار تمرکز 
بیمار و  افزایش کیفیت زندگی  بر  با تمرکز  دارند و مراقبت های حمایتی و تسکینی 

خانواده اش به کنترل کلیه عالئم آزاردهنده بیماری می پردازند. 



مرکز پیشگیری و کنترل سرطان آالء )مکسا( یکی از مراکز تابع بنیاد خیریۀ راهبری آالء 
می باشد. رسالت اصلی مکسا در زمینه کنترل سرطان، تولید دانش و انجام فعالیت های 
دانش محور در عرصه مراقبت های حمایتی و تسکینی می باشد. مکسا به عنوان اولین 
سازمان مردم نهاد در زمینه پژوهش، آموزش و ارائه مراقبت های حمایتی و تسکینی 
اعضای هیئت علمی دانشگاه های  از دیدگاه های تخصصی  بهره گیری  با  درحال حاضر 
علوم پزشکی، بزرگ ترین و حرفه ای ترین همکار نظام سالمت در موضوع مراقبت های 
بهداشت،  وزارت  با  این خصوص  در  که  تفاهم نامه ای  و طی  بوده  تسکینی  و  حمایتی 
درمان و آموزش پزشکی منعقد نموده و عهده دار ارائۀ خدمات در این عرصه در سطح 
ملی می باشد. همچنین عالوه بر انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه های علوم پزشکی، مکسا به 
منظور بهره مندی از دانش و تجربه مراکز پیشتاز جهان در زمینه کنترل سرطان و به 
ویژه مراقبت های حمایتی و تسکینی، انستیتو کوری فرانسه )Insttiut Curie( را به 
عنوان همکار علمی خود انتخاب نموده و به منظور توسعه همکاری های همه جانبه با 

این موسسه تفاهم نامه همکاری منعقد نموده است.

    مکسا به عنوان یکی از اعضای هیئت موسس، نقش بسیار موثری در شکل گیری 
شبکه ملی تشکل های مردمی و موسسات خیریه حوزۀ سرطان ایران با مشارکت معاونت 
اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داشته و در حال حاضر نقش فعالی 
در عرصه راهبری ارائه مراقبت های حمایتی و تسکینی و توسعه ارائه این خدمات با 
بیماران  از  درصد  از20  بیش  دسترسی  دارد.  مردمی  تشکل های  مشارکت  و  آموزش 
مبتال به سرطان کشور و خانوادۀ آن ها به خدمات جامع و استاندارد حمایتی و تسکینی 

چشم انداز مکسا در سال 1404 می باشد. 

    از زمان تاسیس مکسا در سال 1388 تا پایان 1399، بیش از 22000 بیمار مبتال به 
سرطان و خانواده آن ها از مراقبت های حمایتی و تسکینی این مرکز به صورت رایگان در 
کلینیک های بازتوانی و شبکه مراقبت در منزل مکسا و همچنین با نرخ دولتی )رایگان 
برای بیماران نیازمند( در بخش های بیمارستانی مراقبت های حمایتی و تسکینی تحت 
مدیریت مکسا استفاده نموده اند. در شبکه مراقبت در منزل مکسا تاپایان 1399 بیش 
از73000 خدمت ارائه شده است که بی شک در بسیاری موارد از مراجعه بیمار به مراکز 
درمانی و اشغال تخت های بیمارستانی و تحمیل درد و رنج حمل و نقل بیمار، جدایی از 

خانواده و پرداخت هزینه جلوگیری شده است. 

معرفـــــݡݡی مݡکسا 



کل بیماران

 بیماران در قید حیات

بیماران فوت شده

بیماران مراقبت در منزل

بیماران مراقبت در منزل فعال

21،074

10،892

10،182

6،444

585

ݡگزارش ݡکلݡی تعدا خدمت گیرنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدݡݡگان 
تا پایان سال 1399



خدمات ارائه شده در منزل
)Home Care(

گروه پزشکی )پزشک و پرستار( ویزیت 

گروه پزشکی )اورژانسی( ویزیت آنکال 

20،334

1،423

187ویزیت مراقبت معنوی

135مشاوره تغذیه

5،164

9،910

21،740

ویزیت بازتوانی)فیزیوتراپی، بازتوانی(

مشاوره روانشناسی تلفنی

مشاوره پزشکی تلفنی

403 مددکاری اجتماعی



خدمات   
سرىݭݭݭݕائݡی
 ارائه شده 
در ݡکلینیک های
 بازتوانݡی

گروه پزشکی )پزشک و پرستار( ویزیت 

ویزیت روان پزشکی و روان شناسی

16،040

6،503

260ویزیت مراقبت معنوی

16،798لنف ادم

18،000

1،485 مشاوره تغذیه

مددکاری اجتماعی
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