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Home care  تعریف مراقبت در منزل

مراقبت در منزل عبارتست از ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در 

محل زندگی بیماران در این سیستم بیمار تحت نظارت پزشک و 
. مند میشوددر محل زندگی خود از خدمات  بهره پرستار 

Home care nursing is a specialized area of nursing 
practice in which the nurse provides care in the

client’s home, school, workplace or other community 
setting.

مدیریت ارائه خدمات بنحوی که بیماران را در قسمتی یا تمام زندگی 

ه شخصی  توانمند گرداند که این امر با انجام خدمات مراقبتی پیشگیران
و حاد یا طوالنی صورت می گیرد



افراد حرفه ای ارائه دهنده مراقبت در منزل

Professionals providing home care

• licensed practical nurses

• registered nurses

• home health aides

• physical therapists

• occupational therapists

• social workers

http://en.wikipedia.org/wiki/Licensed_practical_nurse
http://en.wikipedia.org/wiki/Registered_nurse
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=/wiki/Personal_Care_Assistant&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Physical_therapists
http://en.wikipedia.org/wiki/Occupational_therapist
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_workers


پرستار عضو کلیدی مراقبت در منزل

طیف وسیعی از کادر بهداشتی خدمات خود را در منزل ارایه می 

ارایه دهنده این خدمات را پرستاران ستون اصلی سیستم دهند ولی 

هماهنگی و ارایه خدمات بهداشتی تشکیل می دهندو نقش عمده در 
می کننددر منزل را ایفا 



Home care nurse practices
• Teaching about diseases and treatment
• Health Assessments including blood pressure monitoring and 

other vital signs, glucose monitoring, post operation monitoring 
and telemonitoring

• Wound care
• Dressing changes
• Ostomy/colostomy teaching and management
• IV management
• Medication reconciliation and reports to doctors or pharmacists
• Medication administration
• Injections
• Heparin flushes
• Foot care
• Management of urinary catheters
• Management of tubes, drains and bags
(www.interimheaith.com)

http://www.interimhealthcare.com/getdoc/0b4521a2-11af-4022-9fb7-533d59117407/Hypertension
http://www.interimhealthcare.com/getdoc/c99f7395-bfb9-43ee-b291-3d509d8535e4/Diabetes
http://www.interimhealthcare.com/getdoc/bae1cab1-a65f-4b47-a7df-b62baa0ba09d/Wound-Care




فواید مراقبت در منزل

افزایش کیفیت مراقبت

کاهش دفعات و زمان بستری در بیماران از جمله بیماران مزمن

پیشگیری از بستری های غیر ضروری با کاهش خطاهای دارویی و سقوط در منزل

کاهش خطر ابتال به عفونت های بیمارستانی

افزایش راحتی و آسایش بیمار

ایمنی برای بیماران و خانواده های آنان

هزینه کمتر از خدمات بیمارستانی% 30تا 20

بازگشت سریعتر بیمار به زندگی عادی

افزایش خدمات به بیماران سالمند و نیازمند به مراقبت طوالنی 

تسریع در ترخیص از بیمارستان و افزایش گردش تخت



بیماران با نیازمندی های مراقبتی بلند مدت و پیچیده-1

سالمندان-2

بیماران با بیماری مزمن کلیوی-3

کودکان-4

ناتوانی های جسمی-5

:بیماران روان -6

(درصد جمعیت عمومی1/5تا 1) آمار باالی این بیماران

درصد عود می کند67در صورت عدم پیگیری تا حدود  

تحقیقات متعدد تاثیر مراقبت در منزل در کاهش عود این بیماری را نشان داده 
است



درصد بودجه بهداشت عمومی 5تا4در کانادا 2002در سال 

به مراقبت در منزل اختصاص داده شده است

بیلیون آن 33بیلیون دالر هزینه مراقبت در منزل 112از 

پرداخت می گردددرصدتوسط بیمه ها 30

به 1980میلیون در سال205افزایش بودجه مراقبت در منزل از 

به 31/100000و کاهش بستری از 2001بیلیون در سال 2/5
درصد جراحی ها20علیرغم افزایش 27/100000



مشکالت مراقبت در منزل

مشکالت مربوط به بیمار و خانواده

مشکالت مربوط به پرستار

مشکالت مربوط به دسترسی به امکانات و تجهیزات 

مشکالت مربوط به عدم برنامه ریزی ونقص قوانین دراین حوزه
درایران می باشد



کمک پرستاران،خدمات )برای واژه پرستار استفاده نابجا از 

منجر به سوء استفاده توسط سود جویان و دفاتر خدمات و ..(و

سوء تفاهم برای خانواده ها و بکارگیری این افراد به جای پرستار 
حرفه ای در مراقبت در منزل

Home care 
nurse

LPN- RN 

Home health aide
کمک پرستار 

Directed and 
supervised by 
licensed nurses



مشکالت مربوط به دسترسی به امکانات و تجهیزات



مشکالت مربوط به پرستار 

نبود کوریکولوم آموزشی برای تربیت پرستار درمنزل

عدم استقبال پرستاران

عدم معرفی مزایای پرستاری در منزل

نداشتن امنیت شغلی برای پرستاران

وکمبود دفاتر مجاز پرستاریعدم وجود انگیزه اقتصادی کافی 

کمبود پرستاران مجرب باقابلیت مراقبت در منزل

تمایل مراکز به ارائه خدمات ارزان واولیه باافراد غیر حرفه ای



مشکالت مربوط به عدم برنامه ریزی ونقص قوانین دراین حوزه درایران

عدم نظارت کافی

عدم حمایت بیمه ها از پرستاری در منزل با وجود به صرفه بودن این امر

اکثر بیمارستان ها برنامه ترخیص ندارند وجزو اولویت آنها نمی باشد

عدم اطالع رسانی کافی به جامعه

نواقص و روشن نبودن قوانین مربوط به پرستاری در منزل



مشکالت مربوط به بیمار و خانواده

نداشتن اطالعات الزم در این مورد

کمبود منابع مالی

عدم دسترسی به دفاتر پرستاری و پرستاران مجرب

موانع اخالقی و فرهنگی



کمبود دانش،مهارت و تجهیزات 

TELENURSING



تهیه کوریکولوم آموزشی پرستار مراقب در منزل در دانشکده های پرستاری

برگزاری جلسات با بیمه جهت پوشش دادن این خدمات

تسهیل فرایند گرفتن مجوز

دادن لوایح الزم جهت پوشش قانونی آن توسط وزارت بهداشت به مجلس شورای اسالمی

الزام و تشویق مراکز درمانی جهت اجرای برنامه ترخیص

ارتقاءنظارت بر امورمراقبت در منزل

کسب دانش و اطالعات الزم مراقبت در منزل توسط پرستاران از کشورهایی پیشگام

اطالع رسانی و آموزش از طریق رسانه های ملی مانند شبکه سالمت

TELENURSING بها دادن به



با تشکر از صبر و حوصله شما


