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 مراقبت تسکینی در افراد مبتال به نارسایی قلبی: یک مطالعه مروری

 

 ، دکترای پرستاری1* حمید پیروی

 

 خالصه

 این مطالعه مروری با هدف بررسی مراقبت تسکینی در افراد مبتال به نارسایی قلبی انجام شد. هدف.

های متنوعی دارد. پیشرفت در دانش مربوط به این بیماری منجر به بهبود                نارسایی قلبی به عنوان سندرم اختالل قلبی پاتوفیزیولوژی         زمینه.  

پذیر است و به عنوان یک بیماری        بقای افراد مبتال شده است، اما شیوع و بروز آن روند افزایشی دارد. درمان کامل این بیماری به ندرت امکان                       

شود. مراقبت از بیمار مبتال به نارسایی قلبی          مزمن منجر به درگیری بیمار، خانواده و سیستم ارائه خدمات سالمتی به میزان قابل توجه می                    

 شود.ای پیچیده است و با پیشرفت بیماری به مراحل انتهایی، سهم مراقبت تسکینی در این بیماران بیشتر میپدیده

، و  SID  ،Scopus  ،PubMedجو نظیر   وعلمی و موتورهای جست   ای  های داده ها از پایگاه  آوری داده در این مطالعه مروری برای جمع        روش کار. 

Web of Science     جو وجستهای مورد استفاده برای      استفاده شد. کلیدواژه   0202تا  سال       0222از ابتدای سال      برای یافتن متون منتشرشده

مقاالت فارسی و انگلیسی که درباره موضوع مشترک نارسایی قلبی و مراقبت               بودند.و معادل فارسی آنها      palliative careو   ،  heart failure شامل

 تسکینی و دارای متن کامل قابل دسترس بودند مورد بررسی قرار گرفتند  

ها نسبت به مراقبت     مقاله انگلیسی و یک مقاله فارسی مورد بررسی قرار گرفتند. تعریف مراقبت تسکینی، دیدگاه                     64در مجموع     ها.یافته

های ارائه مراقبت تسکینی، ارائه مراقبت تسکینی به مراقبین              دهندگان مراقبت تسکینی، مدل    تسکینی، درمان دارویی تسکینی، انواع ارائه        

 اند.خانوادگی، و آینده مراقبت تسکینی از موضوعات مطرح در مقاالت مورد بررسی بودند که به تفصیل در این مقاله توضیح داده شده

زمان با برنامه درمانی این بیماران در نظر گرفته شود. توجه            راستا و هم  مراقبت تسکینی برای افراد مبتال به نارسایی قلبی باید هم          گیری.  نتیجه

 شود. ریزی درازمدت برای مراقبت تسکینی اولیه توصیه میویژه به گسترش مراقبت تسکینی تخصصی و برنامه

 

 نارسایی قلبی، مراقبت تسکینی، مطالعه مروریها: کلیدواژه
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 مقدمه
-دهد و پاتوفیزیولوژی  نارسایی قلبی سندرم اختالل قلبی است که خود را با عالیم تنگی نفس، خستگی و احتباس مایعات نشان می                   

(. پیشرفت در دانش مربوط به پاتوفیزیولوژی، تشخیص و درمان نارسایی قلبی منجر به               3112های متنوعی دارد )یانسی و همکاران،       
(. 3112(، اما شیوع و بروز آن رو به افزایش است )مظفریان و همکاران،                3112بهبود بقای افراد مبتال شده است )راجر و همکاران،           

(. بر این اساس، مواردی نظیر ناخوشی       3112شوند )تو و همکاران،     به ندرت منجر به درمان کامل بیماری می       عالوه بر این، اقدامات،     
ناشی از بیماری و بستری در بیمارستان برای این افراد بسیار معمول است و منجر به درگیری بیمار، خانواده و سیستم ارائه خدمات                          

 (. 3112شود )پونیکوفسکی و همکاران، سالمتی به میزان قابل توجه می
ای پیچیده است و تحت تاثیر عوامل جسمی، شناختی، اجتماعی و محیطی قرار دارد                 مراقبت از بیمار مبتال به نارسایی قلبی پدیده        

(. با پیشرفت بیماری به مراحل انتهایی، مدیریت عالیم جسمی، روانی و معنوی و برنامه مراقبت پیشرفته                   3111)وونگ و همکاران،    
ای از نیازهای   (. مراقبت تسکینی به عنوان رویکردی چندرشته      3112گیرد )دیوپ و همکاران، در کانون توجه اقدامات مراقبتی قرار می

بیماران مبتال به بیماری مزمن از جمله نارسایی قلبی است. تمرکز مراقبت تسکینی بر کیفیت زندگی و مرگ توام با آرامش و خوب                         
اند که مراقبت تسکینی در نارسایی قلبی موجب بهبود کنترل عالیم               (. تحقیقات نشان داده    3112ادوم و همکاران،     -است )دیون 

شود ها می جویی در هزینه  بیماری، بهبود کیفیت زندگی بیمار و مراقب وی، بهبود خلق، کاهش بستری مجدد در بیمارستان و صرفه                  
فرد مبتال به نارسایی قلبی انجام شد مشخص گردید که              111ای که در ایران بر روی        (. در مطالعه  3112)ویسکار، توما، و راش،      

(. هدف این مقاله مروری، معرفی مراقبت        1221جهانی،  مراقبت تسکینی با کیفیت زندگی این بیماران ارتباط دارد )بهادر، نوحی، و               
 تسکینی برای افراد مبتال به نارسایی قلبی است.

 

 هامواد و روش
، و  SID ،Scopus  ،PubMedجو شامل وعلمی و موتورهای جستای های دادهها از پایگاهآوری دادهدر این مطالعه مروری برای جمع

Web of Science    های مورد استفاده برای    استفاده شد. کلیدواژه   3112تا  سال      3111از ابتدای سال     برای یافتن متون منتشرشده
مقاالت فارسی و انگلیسی که درباره موضوع          و معادل فارسی آنها بودند.       palliative careو   ،  heart failure شامل  جو  وجست

مقاله   22مشترک نارسایی قلبی و مراقبت تسکینی و دارای متن کامل قابل دسترس بودند مورد بررسی قرار گرفتند. در مجموع،                         
 انگلیسی و یک مقاله فارسی وارد مطالعه شدند.

 

 هایافته
رویکردی مراقبتی که کیفیت زندگی را برای بیماران دچار           ”سازمان جهانی بهداشت، مراقبت تسکینی را        تعریف مراقبت تسکینی.    

-شناختی و معنوی بهبود می     های آنها از طریق پیشگیری و رفع رنجش جسمی، روان           های محدودکننده زندگی و خانواده     ناخوشی
، مراقبت  “آکادمی هاسپس و پزشکی تسکینی آمریکا      ”(. بر اساس تعریف      3112کند )سازمان جهانی بهداشت،      تعریف می “ بخشد

است. مراقبت  “ کننده یک ناخوشی جدی    بهبود کیفیت زندگی از طریق مدیریت درد و دیگر عالیم پریشان              ”تسکینی عبارت از     
(. 3112گیرد )هریتس،   های پزشکی و هم در مراحل انتهایی بیماری مورد توجه قرار می           تسکینی، هم به صورت همراه با دیگر درمان       

رود تغییری در مدت زنده ماندن فرد بدهد، اما مطالعه           با وجود اینکه هدف مراقبت تسکینی بهبود کیفیت زندگی است و انتظار نمی              
روز افزایش داده است. مراقبت  21ساله، حدود  2( نشان داد که مراقبت تسکینی بقای بیماران را در بازه زمانی 3112کانر و همکاران )

 تسکینی اکنون به صورت یک تخصص در حوزه مراقبت مطرح شده است.
-در گذشته، رویکرد غالب نسبت به مراقبت تسکینی به این صورت بود که آن را پدیده                 نگاه به مراقبت تسکینی برای نارسایی قلبی.      

های (، اما این دیدگاه تغییر یافته است. در واقع، تلفیق حوزه           3112راتوس و همکاران،    دانستند )کاوالیه ای جدا و در مقابل درمان می      
مختلف مراقبت تسکینی با فرآیند درمان در سیر بیماری نارسایی قلبی مورد توجه قرار گرفته است. اقداماتی نظیر مدیریت عالیم و                       

گیرنده برای بیمار از موارد مراقبت تسکینی است. با توجه به احتمال ناهمخوانی بین معیارهای عینی                 تعیین قیم به عنوان فرد تصمیم     
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شده توسط بیمار )مثال عالیم بیماری و کیفیت زندگی( مهم است که این                ای( و پیامدهای گزارش   شدت بیماری )مثال کسر تخلیه     
(. زمان مناسب برای    3112راتوس و همکاران،    پیامدها به طور پیوسته پایش شوند تا مراقبتی بیمارمحور به وی ارائه شود )کاوالیه                

آگهی بیماری. همچنین، بستری بیمار در      تلفیق مراقبت تسکینی در فرآیند درمان متغیر است و بازتابی از نیاز هر بیمار است، نه پیش                 
ماند و اینکه قرار نیست پروسیجرهایی برای       ماه زنده می    2گیرد که تخمین زده شود بیمار کمتر از         هاسپس معموال زمانی صورت می    

توان این دیدگاه را پذیرفت که مراقبت        (، بنابراین، اکنون نمی   3112راتوس و همکاران،    افزایش طول عمر بیمار انجام شود )کاوالیه       
تسکینی باید پس از ناامید شدن از اثربخشی اقدامات درمانی آغاز شود. اهمیت مراقبت تسکینی برای بیماران با نارسایی قلبی به                          

، مراقبت پایان حیات    3111ای است که در راهنماهای بالینی کالج کاردیولوژی آمریکا و انجمن قلب آمریکا در به روزرسانی سال               گونه
های (، به این معنی که الزم است بحث       3112گنجانده شد )کانر و همکاران،        1Aبرای افراد با نارسایی قلبی به عنوان توصیه دسته           

ماندن وی، لزوم تهیه    آگهی بیماری از نظر ظرفیت عملکردی بیمار و مدت زنده         ای با بیماران و اعضای خانواده آنها درباره پیش      پیوسته
، مراقبت تسکینی و مراقبت (advance directives)گیری نیست های بیمار در زمانی که قادر به تصمیمسند رسمی مربوط به خواسته

-ها بر مدیریت عالیم صورت گیرد )قشقایی، یوسفسازی دفیبریالتور قلبی کاشتنی، و متمرکز کردن مراقبتهاسپس، امکان غیرفعال
 (.3112زای و آدلر، 

رفع عالیم از مهمترین اهداف مراقبت تسکینی است. با پیشرفت بیماری نارسایی قلبی که               درمان دارویی تسکینی در نارسایی قلبی.       
هایی که  ده قلبی همراه است، ممکن است الزم باشد درمان        با مواردی همچون احتباس مایعات مقاوم به درمان و کاهش پیوسته برون     

کننده های آنزیم تبدیل   ؛ مثال درمان با بتابلوکرها و مهارکننده         کنند قطع شوند   آزاردهنده هستند ولی کمکی به رفع عالیم نمی          
آنژیوتنسین ممکن است با این استدالل که این داروها اثرات جانبی متعددی مانند خستگی و کاهش فشار خون دارند متوقف گردند.                       

ها )به صورت خوراکی یا وریدی در منزل یا هاسپس( باید در سراسر فرآیند بیماری ادامه یابد زیرا به بهبود عالیم                       درمان با دیورتیک  
یابد تا بتوان   ها به صورت پیوسته در روزهای پایانی افزایش می        (. استفاده از اینوتروپ   3112زای و آدلر،    کند )قشقایی، یوسف  کمک می 

 (.3112تر قرار داد )استیونسون، بیمار را برای گذراندن روزهای پایانی در منزل و در کنار اعضای خانواده در وضعیتی مطلوب
های همراه مانند   درد از عالیم اصلی در بیمار مبتال به نارسایی قلبی پیشرفته است. درد ممکن است ناشی از علل قلبی، ناخوشی                        

ها در مقادیر کم نیز ممکن است به بهبود عالیم کمک کنند؛          نوروپاتی دیابتی یا آرتروز، و دیگر علل باشد. استفاده از مخدرها و نیترات
توانند به بهبود تنگی نفس و درد کمک نمایند. اقداماتی نظیر طب             توانند دردهای آنژینی را تخفیف دهند و مخدرها می         ها می نیترات

اند. برای مدیریت درد نباید از داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی              سوزنی، ورزش و موسیقی نیز برای مدیریت درد توصیه شده            
 (.  3112زای و آدلر، استفاده کرد زیرا ممکن است منجر به احتباس مایعات و نارسایی کلیوی شوند )قشقایی، یوسف

افسردگی در بیماران مبتال به نارسایی قلبی شایع است و مشخص شده است که با بروز مرگ دارای ارتباط است )راتلگ و همکاران،                        
ورود سروتونین، -های باز(. داروهای در دسترس برای درمان افسردگی شامل مهارکننده3111(. )سایدباتم، یورگنسن و ریچاردز، 3112

رفتاری و  -شناختی مانند درمان شناختی  ای هستند؛ مداخالت روانهای سه حلقهنفرین، و ضد افسردگیورود نوراپی-های بازمهارکننده
 (.  3112زای و آدلر، )قشقایی، یوسفدرمان حمایتی نیز نقش مهمی در بهبود افسردگی دارند 

دهنده توان به دو طریق ارائه داد که وجه تمایز آنها با یکدیگر در تخصص ارائه              مراقبت تسکینی را می   های ارائه مراقبت تسکینی.     راه
مراقبت تسکینی است. ارائه مراقبت تسکینی توسط متخصص مراقبت تسکینی به این صورت است که فردی با آموزش یکی دوساله                     
به صورت فلوشیپ در زمینه مراقبت تسکینی به عنوان مشاور یا همکار پزشک اصلی بیمار به تامین نیازهای تسکینی بیمار در کنار                         

یا مراقبت تسکینی عمومی به معنای ارائه        “ مراقبت تسکینی اولیه  ”پردازد، در حالی که      کند می پزشکی که بیماری را مدیریت می      
مراقبت تسکینی الزم برای بیمار توسط متخصص بالینی فاقد آموزش تخصصی در زمینه مراقبت تسکینی است که این فرد برای                        

تواند پزشک متخصص داخلی، قلب، پرستار قلب، یا پزشک متخصص نارسایی قلبی باشد )کیل و                  بیمار مبتال به نارسایی قلبی می      
مند شوند، اما آنچه ارائه مراقبت        آل این است که بیماران بتوانند از خدمات مراقبت تسکینی تخصصی بهره               (. ایده 3112آبرنتی،  

سازد عدم وجود تعداد کافی افراد متخصص در این زمینه و عدم دسترسی مناسب بیماران به این                    ناپذیر می تسکینی اولیه را اجتناب   
های آموزشی در   افراد است. بر این اساس، نیاز آموزشی افرادی را که قرار است مراقبت تسکینی اولیه ارائه دهند باید از طریق برنامه                     

های مربوط به ارائه مراقبت تسکینی را در زمینه موضوعاتی از جمله               های مختلف برآورده ساخت تا ایشان بتوانند شایستگی         قالب
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بینی سیر وضعیت بیمار؛ ارتباط؛ توضیح اهداف مراقبت، مراقبت پایان زندگی و احیاء؛ دانستن مفهوم مراقبت تسکینی؛ ارجاع به                    پیش
به (. 3111موقع به متخصص مراقبت تسکینی؛ تسکین عالیم؛ و غیرفعال کردن وسایل کنترل ریتم قلب کسب نمایند )مونوز مندوزا،       

های بالینی مبتنی بر    برنامه آموزشی مهارت   (Center to Advance Palliative Care)عنوان مثال، مرکز توسعه مراقبت تسکینی        
 www.capc.orgهای ارتباط، و مدیریت عالیم تمرکز دارد و از طریق آدرس              وب طراحی کرده است که بر مدیریت درد، مهارت         

آغاز شده است     1222ای با عنوان آموزش مراقبت تسکینی و مراقبت پایان زندگی که از سال               قابل دسترسی است. همچنین، برنامه    
ای مراقبت سالمتی با هر زمینه تخصصی فراهم کرده است تا ایشان را در زمینه مراقبت                      ای را برای آموزش افراد حرفه       برنامه

در دسترس است. منبع دیگر        /http://bioethics.northwestern.edu/programs/epecتسکینی توانمند سازد و از طریق آدرس         
است که با هدف بهبود مراقبت         (ELNEC)“ کنسرسیوم آموزش پرستاری پایان زندگی      ”برای آموزش مراقبت تسکینی پروژه        

-های پرستاری آمریکا اجرا می    تسکینی تدوین شده است و از طریق آموزش اعضای هیئت علمی رشته پرستاری توسط انجمن کالج               
 .  (http://www.aacn.nche.edu/elnec)شود 
های مربوط به تلفیق مراقبت      در مدل های تلفیق مراقبت تسکینی با مراقبت معمول برای بیماران مبتال به نارسایی قلبی.                   مدل

گیری تیم درمان   های اصلی مراقبت تسکینی از جمله برقراری ارتباط درباره اهداف مراقبت، تصمیم           تسکینی در مراقبت معمول، حوزه    
گیری ندارد، و مدیریت عالیم در نظر        ریزی مراقبت برای زمانی که بیمار قدرت تصمیم         با بیمار و خانواده به طور مشترک، برنامه         

های ارائه  تواند در مرکز درمانی، به صورت سرپایی، و در منزل ارائه شود. یکی از مدل               ها، مراقبت می  گرفته شده اند. بر اسا این مدل      
نام دارد که   “ مشاوره مراقبت تسکینی در مرکز درمانی     ”( معرفی شده است،     3111مراقبت تسکینی که توسط سایدباتم و همکاران )        

ای متشکل از پزشک، پرستار متخصص، مددکار اجتماعی و فرد روحانی است و مشخص شده است که باعث                    رشتهشامل تیمی بین  
های مراقبت تسکینی که در این مدل مورد توجه قرار گرفتند شامل              های یک و سه ماهه شده است. حوزه        بهبود عالیم در پیگیری   

 گیری ندارد بودند.ریزی مراقبت برای زمانی که بیمار قدرت تصمیممدیریت درد و برنامه
تواند پیامدهای  است که مشخص شده است می     “ مدیسین و در منزل   مراقبت تسکینی مبتنی بر تله    ”مدل دیگر ارائه مراقبت تسکینی،    

“ مراقبت همکارانه برای رفع عالیم و سازگاری با ناخوشی        ”(.  در مدلی به نام       3112بیماری را بهبود بخشد )دیونه اودوم و همکاران،         
گیری، نامیده شد، همراه با مراقبت معمول، مداخالتی از جمله برقراری ارتباط درباره اهداف مراقبت و تصمیم                 CASAکه به اختصار    

(. مشخص شده است که این مدل منجر به رضایت بیمار و             3112شناختی، و تهیه زندگینامه بودند )بکلمن و همکاران،         حمایت روان 
 شود. در این مدل، اعضای خانواده نیز در کانون دریافت مراقبت تسکینی قرار دارند.خانواده و کاهش فرسودگی مراقب خانوادگی می

ریزی مراقبت برای زمانی    تواند برنامه به صورت طوالنی مدت می    “ مدل مراقبت تسکینی به صورت سرپایی     ”مشخص شده است که     
های ارائه مراقبت تسکینی بیش از آنچه    (. روشن است که تنوع مدل3111گیری ندارد را بهبود بخشد )بکلمن، که بیمار قدرت تصمیم

 ها معرفی گردند. ترین مدلهایی سعی شد اصلیاست که در اینجا معرفی شد. در این مقاله تنها با ذکر نمونه
میلیون فرد مبتال به نارسایی قلبی در سراسر جهان از            32. بیش از    مراقبت تسکینی و مراقبین خانوادگی افراد مبتال به نارسایی قلبی         

برند، مراقبتی که برای حفظ سالمتی و کیفیت زندگی ضروری است )بوی، هورویچ و فونارو،                مراقبت توسط اعضای خانواده بهره می     
کنند زیرا یکی از اجزای   (. متخصصان مراقبت تسکینی نقش مهمی برای مراقبین خانوادگی افراد مبتال به نارسایی قلبی ایفا می3111

اساسی مراقبت تسکینی بررسی مراقبین خانوادگی و تدوین برنامه مراقبتی متناسب با نیازهای منحصر به فرد این مراقبین است                        
(. انجمن قلب آمریکا نیز بر اهمیت در نظر گرفتن مراقبین افراد مبتال به نارسایی قلبی در مراقبت تسکینی                    3112)پروژه اجماع ملی،    

این بیماران با هدف مدیریت نیازهای پیچیده بیماران و بدین وسیله، کاهش بار مراقبتی مراقبین خانوادگی تاکید کرده است )براون و                     
 (.3112همکاران، 

تلفیق مراقبت تسکینی در فرآیند درمان نارسایی قلبی پیشرفته به دالیل متعدد               آینده مراقبت تسکینی در بیماری نارسایی قلبی.         
بینی است و شناسایی بیمارانی که در        برانگیز است. سیر بیماری ناسایی قلبی بر خالف مواردی نظیر بدخیمی، غیرقابل پیش              چالش

دهی متعددی  های نمره (. سیستم 3112معرض خطر بیشتری برای افت شرایط بالینی هستند مشکل است )ویسکار، توما، و راش،                  
؛ هیون و   3111؛ فونارو و همکاران،      3112اند )لی و همکاران،      بینی احتمال مرگ در بیماری نارسایی قلبی تدوین شده          برای پیش 
بینی آنها پایین است.    (، ولی قدرت پیش   3112یرز و گودلین،    ؛ می 3111؛ موراد و همکاران،     3113؛ هاگا و همکاران،     3112همکاران،  
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زنند و  درک نادرست در بین بیماران و پزشکان از موارد دیگر است. بیماران معموال شدت بیماری را کمتر از حد واقعی تخمین می                       
کنند و بنابراین ممکن است به این نتیجه برسند که مراقبت تسکینی کمکی به آنها                آگهی بیمار را بهتر از حد واقعی تصور می         پیش
کنند اقدام مراقبت تسکینی به معنای شکست در فرآیند درمان          (. پزشکان معموال تصور می    3112کند )آلونسو، هوپسی و کیتکو،      نمی

(. چالش دیگر در مسیر ارائه مراقبت تسکینی         3111گیرند )چینگ و همکاران،     است و این دو پدیده را جدا از یکدیگر در نظر می             
برای بیماران مبتال به نارسایی قلبی، نیاز به افزایش آموزش در زمینه مراقبت تسکینی از این بیماران است. کسب مهارت مراقبت                        

پزشک متخصص داخلی، قلب، پرستار     کنند )مثال   ای که به افراد مبتال به نارسایی قلبی خدمت ارائه می            تسکینی برای افراد حرفه   
 های مهم برنامه آموزشی این افراد در نظر گرفته شود.قلب، یا پزشک متخصص نارسایی قلبی( باید به عنوان یکی از بخش

 

 گیرینتیجه
سازد. مراقبت تسکینی برای افراد     ای پیچیده و مزمن، ارائه مراقبت تسکینی به بیمار را ضروری می             نارسایی قلبی به عنوان پدیده    

زمان با برنامه درمانی این بیماران در نظر گرفته شود. با توجه به جمعیت قابل توجه                    راستا و هم  مبتال به نارسایی قلبی باید هم      
ریزی درازمدت برای مراقبت تسکینی اولیه      بیماران مبتال به نارسایی قلبی، توجه ویژه به گسترش مراقبت تسکینی عمومی و برنامه              

شود. تالش برای تلفیق مراقبت تسکینی با مراقبت معمول برای بیماران مبتال به نارسایی قلبی موضوعی است که منجر                    توصیه می 
 های مختلف مراقبت شده است و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.به ارائه مدل
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Palliative care in people with heart failure: A literature review 
 

* Hamid Peyrovi1, PhD 
 

Abstract 
Aim. This study was conducted to investigate palliative care in people with heart failure. 
Background. Heart failure as a syndrome of cardiac dysfunction has a variety of pathophysiology. Progress 
in knowledge related to heart failure has led to improvement in survival, but the incidence and prevalence 
of the syndrome is incremental. Cure of the disease is rarely possible and as a chronic disease it can signifi-
cantly affect the patient, family and health care system. Providing care for patients with heart failure is a 
complex phenomenon and as the disease progresses to the late stages, palliative care takes a larger part of 
the caring. 
Method. In this review study, scientific databases and search engines such as SID, Scopus, PubMed, and 
Web of Science were searched for to find articles published from the beginning of 2000 to 2017. The key-
words used for the search included heart failure, palliative care and their Persian equivalent. Papers in Per-
sian and English that were available on the common theme of heart failure and palliative care were re-
viewed. 
Findings. A total of 36 English and one Persian article were reviewed. The definitions of palliative care, 
views on palliative care, palliative care drugs, types of palliative care providers, palliative care models, pal-
liative care delivery to family caregivers, and the future of palliative care were the topics covered in the 
reviewed articles.  
Conclusion. Palliative care for people with heart failure should be considered in line with the treatment 
plan of these patients. Special attention should be payed to development of specialty palliative care and 
long-term planning for primary palliative care. 
 
Keywords: Heart failure, Palliative care, Literature review 
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