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مراق بت در منزل به مع نای ح ما یت و مراق بت
بهداشتی بیماران در خانه توسط افراد دارای مجوز
در این زمینه میباشد.

خود داشررر ته باشرررد که نیاز به پرسررر تاری در

یکی از دال یل پیشرررر فت بر نا مه های مراق بت در

منزل بوده و خانواده به خاطر باال بودن هزی نه

منزل ،ارائه مراقبت به بیماران مبتال به بیماریهای

های درمانی در بیمارستان ،ترجیح می دهد که در

مزمن بوده که به خدمات به موقع یک مؤسرر رره

خانه از وی مراقبت کند.

درمانی نیازمند بوده است.

مراکز مراقبررت در منزل و پرسرررترراری در منزل

اهداف مراقبت های پرستاری در منزل

کاهش هزینههای مراقبتی جامعه

بیمارستان نور البرز
فروردین 1397

سالمند در منزل با شد یا ک ی را در خانواده ای

ب رریاری پدید آمده اسررت که می تواند به خانواده
ها در این موارد ک مک ک ند .چنین مراکزی حتی
خدمات پر ستاری از کودک و پر ستاری از سالمند

بهبود کیفیت خدمات پرستاری

نیز ممکن اسررت ارائه دهند .هزینه ای که شررما به

کاهش دوران نقاهت و توان بخشی

این مراکز بری ان جام کاری که ان جام می ده ند،

نقش پرستاری

واحد آموزش همگانی و ارتقا سالمت

امروزه هر فردی ممکن اسررررت درشیرمشرررکالت

آموزش
حمایت
مدیریت
هماهنگی
رهبری

پردا خت می کن ید ب ررر یار کمتر از هزی نه های
پرستاری در بیمارستان هاست.
اشر بخواهیم به فواید مهمی که خدمات پرسررتاری
در منزل ارائه می دهد ،اشاره کنیم می توان ارتقاء،
حفظ و بهبود سرررال مت خانواده ها با در مان و
پیشررگیری و مراقبتهای توانبخشرری بیان کرد که
همگی نتیجه ارائه خدمات پرسرررتاری در منزل و

مراقبت در منزل می با شد.در واقع امروزه خدماتی

شرفتن کنترل عالیم حیرراتی ،مراقبررت ازانواع

مانند پرسرررتاری در منزل  ،پرسرررتاری از کودک ،

اسرررتومیها ،مراقبت از زخم و تعویض پان رررمان،

پرسررتاری از سررالمند و مراقبت در منزل تبدیل به

شرفتن آی وی الین ،ر عا یت رژیم های دارویی و

صرررنعتی جدید شرررده اسرررت که با ارائه خدمات

تغذیهای ،تزریقات ،مراقبت از پا در بیماران دیابتی

کمتر شررردن دف عات و ز مان ب رررتری بی مار در
بیمارستان
افزایش س ح کیفیت زندشی
برای ارائه خدمات پرسرررتاری در منزل باید مراکز

منا سب ،سالمتی را به خانواده ها بر میگرداند .هم

و  ..می باشرررد که تنها نمونه ای ازخدمات ارائه

دارای مدیریت جامع و صررحیح باشررند .هماکنون

چنین چون بیمار در فضررای آرام منزل و در میان

مراقبت در منزل است.

مراکزی برای خدمات پرسررر تاری در منزل وجود

خانواده اسررت ،به شرردت در روحیه و آرامش وی
موثر است.

توانبخ شی برای بیمار یا فردی که می خواهد برای

پرسررتاری و مراقبت در منزل  ،شررامل یک ررری
خدمات سالمتی در محل زندشی برای افراد سالم
و بیمار اسرررت .حوزه عملکرد پرسرررتاران در حوزه
سرررالمت در خانواده وسررریع و ش رررترده اسرررت.
پرسرررتارمیتواند با بررسررری نیازهای اولیه برای
پرسررتاری از سررالمند یا مراقبت در منزل ،اولویت
های را برای مراق بت از افراد تشرررخی

پرسررتار میتواند در  ۳سر ح پیشررگیری ،درمان و

د هد و

خد مات مورد ن یاز برای مراق بت و در مان افراد با
کمک تیم درمانی تدارک ببیند.
از جمله کارهایی که یک پرسرررتار برای مراقبت
سالمند در منزل و پرستاری باید انجام دهد شامل

مراقبت در منزل پرستاری شود ،برنامه بنوی د.
اشر بخواهیم مهمترین وظایف پرستاری در منزل و
پ یا مد های آن ب یان کنیم ،می توان به موارد زیر
اشاره کرد:
جنبه های تخصرررصررری و عمومی و ارائه خدمات
مشاورهای و آموزشی
افزایش سواد سالمت بیمار و خانوادها
افزایش س ح سالمت
جلوشیری از بروز انواع بیماری ها و عفونتها
حس آرامش در کنار اعضای خانواده

دارند که به صرررورت ضرررعیف و توسرررط افراد غیر
حرفهای ارائه میشرروند .بنابراین باید از طریق یک
مرکز نام آشنا و معتبر اقدام کنید.
پرسررتاران برای ارائه مراقبت سررالمند در منزل و
پرسررتاری در منزل نیازمند مهارت هایی ه ررتند.
دا شتن مهارتهایی بالینی  ،ارتباطی و تخ ص صی
در منزل تنها نمونه ای از آن هاست.
پرسررر تارانی که می خواه ند مراق بت در منزل و
پرسررر تاری در منزل و یا پرسررر تاری از کودک و
پرسررتاری از سررالمند انجام بدهند ،باید دسررتکم
یک دوره  ۳ماهه آموزشی را ببینند.

