
فرزندان بزرگ می شوند و دنبال زندگي خود می روند. پدر و مادر هم بعد عمری تالش سالمند شده اند و 
در آشیانه خالی تنها می مانند. تنهایی درست وقتی است که این عزیزان نیاز مبرم به کمک و مراقبت دارند. 
البته سالمندان کشور ما به تنهایی سالمندان در کشورهای غربی نیستند و فرزندان، اقوام و گاهی هم آشنایان 
نزدیک مراقبت و سرزدن به آنها را فراموش نمی کنند ولی در سال های اخیر شاهد مهاجرت فرزندان به شهر 
و کشور های دیگر یا دغدغه  و مشغله های شغلی و زندگی آنها هستیم که باعث شده فاصله  بین والد و فرزند زیاد شود و خانواده ها به فکر کمک از ارگان های 

یاری رسان به سالمند بیفتند. اینجاست که اهمیت ویزیت پزشک در منزل و حضور پرستار در منزل سالمند آشکار می شود.

اینصفحهبهتقاضایمخاطبانبزرگوارشباحروفدرشتترچاپمیشود

دو کلمه درباره ویزیت هایی که این روزها در کشور ما هم رواج پیدا کرده است

پزشک در منزل

پزشکی که برای 
ویزیت در منزل 
انتخاب می شود، 
باید تجربه کافی 
در این زمینه 
داشته باشد 
چون عالیم 
بیماری های 
سالمندی 
معموال مشابه 
بیماری های 
جوانان نیست و 
برای تشخیص 
نیاز به دانش 
کافی در این 
زمینه است

مادربزرگ ها 
و پدربزرگ هاي عزیز!

شما می توانید عکس ها و 
تجربه های خود را با همساالنتان 
به اشتراك بگذارید. از تالش ها و 

موفقیت هاي خودتان برایمان بنویسید 
و عکس بگیرید و همراه با اسم و 

سنتان ارسال کنید.
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خوشمشربواهلسفر
خوش مشرب  و  سفر  اهل  بسیار  دو  هر 
هستند و با دوستان خود مهماني هاي دوره اي 

برگزار مي كنند. 
پدرم بسیار صبور و مهربان و آرام و مادرم 

بسیار فعال و مدیر و مدبر
در  موفق  و  مسئولیت پذیر  بسیار   2 هر 

تربیت فرزندان
كارمند  پدرم  و  بازنشسته  فرهنگي  مادرم 

بازنشسته بانک هستند.
هر 2 بسیار دقیق و خوش قول

داراي 4 فرزند و 4 نوه

مادرم ایران حسن پور 60 ساله، پدرم عباس 
تركماني 65 ساله

شریفومهربان
پدرم انسان فوق العاده شریف و مهربانی است. 
عاشق سفر است به  همین  دلیل سعی كردند 
همه جای ایران را نشان فرزندانشان بدهند 
و ما را با فرهنگ و تمدن ایرانی آشنا كنند. 
منزلشان  و درب  مهمان نواز هستند  بسیار 

روی دوستان و آشنایان باز است.
حاج محمد جلیلوند مقدم، 72 ساله

 دکتر فرشاد شریفی
اپیدمیولوژیست و دبیر مرکز تحقیقات سالمندان

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

2 نوع خدمات در منزل برای سالمندان 
وجود دارد:

بعضی  در  اجتماعی:  خدمات   )1
به  وابسته  سیار  تیم های  كشورها  از 
خیریه  امور  بنیادهای  یا  شهرداری 
وجود دارد وكارهای روزمره سالمندان 
كه خودشان از عهده آن بر نمی آیند مانند 

خرید و... را انجام می دهند.
2( خدمات بهداشتی: شامل خدمات 
پزشکی برای سالمندانی است كه به دلیل 
شرایط جسمانی نیاز به پزشک و پرستار 

دارند كه بحث اصلی مطلب ماست.

ویزیتپزشکوپرستار
طیف وسیعی از سالمندان در منزل زندگی 
می كنند. خدمات سالمت عامل مهمی 
مسن  افراد  سپردن  از  جلوگیری  در 
به خانه سالمندان است. البته خدمات 
پزشکی فقط مختص سالمندان نیست و 
معلوالن نیز چنین خدماتی را دریافت 
می کنند. خدمات پزشکی از ویزیت 
ساده در منزل شروع می شود تا خدماتی 
که اورژانسی تر است. ویزیت پزشک 
به صورت ادواری است و براساس نیاز 
بیمار تعداد دفعات آن مشخص می شود.
انجام  شامل  هم  پرستاری  خدمات 
پانسمان،  منزل،  در  ساده  آزمایش های 
خونگیری، گذاشتن سونداژ یا لوله داخل 
بینی و حفاظت از سالمند برای جلوگیری 
از زخم بستر و... است. ویزیت پرستاران 

معموال به صورت روزانه است.

شناختمقتضیاتسالمندی
پزشکی كه برای ویزیت در منزل انتخاب 
می شود باید تجربه كافی در این زمینه 
را داشته باشد چون عالئم بیماری های 
سالمندی مشابه افراد جوان نیست و برای 
تشخیص نیاز به دانش كافی در این زمینه 
است. چنین پزشکانی باید آشنایی كافی 
با تداخالت دارویی داشته باشند. گاهی 
پزشک اصلی سالمند، نمی تواند در یک 
یا دو جلسه بر بالین سالمند حاضر شود. 
پزشکی كه به جای او انتخاب می شود 
خیلی باید احتیاط كند و چیزی را تغییر 
ندهد مثال داروی بیمار را تعویض نکند 

چون سالمندان مشکالت عدیده ای دارند 
و ممکن است داروی جدید خطری جدی 
برای آنها ایجاد كند. فرض كنید بیمار 
دچار نارسایی كبدی است. تعویض یک 
دارو یا تغییر دوز می تواند باعث اختالل 
در جذب دارو توسط كبد و مسمومیت 
دارویی در بیمار شود. برای سالمندانی 
كه دچار نارسایی كلیوی هستند هم باید 
به نوع داروی تجویزی دقت كرد. دارو 
برای بیماران دچار نارسایی كلیه نباید 
متابولیسم كلیوی داشته باشد. تداخالت 
دارویی بحث پیچیده و مشکلی است و 
پزشکان باید خیلی در این مورد محتاط 

باشند.

سالمندانبایدپزشکوپرستار
خودرابشناسند

هر سالمندی باید یک پزشک شخصی 
با تجربه در زمینه مراقبت از سالمندان 
داشته باشد. از آوردن پزشکان متعدد به 
منزل سالمند خودداری كنید مگر اینکه 

نیاز به درمان تخصصی باشد.
سازمانی هایی كه چنین خدماتی را ارائه 
می دهند بهتر است افراد مشخص شده ای 
را هر بار به منزل سالمند بفرستند یعنی 
روی  شناخت  كه  پرستاری  یا  پزشک 
روانی  ارتباط  و  مشکالتش  و  سالمند 

بهتری هم با او دارد.

ضرورتدردسترسبودن
پزشکوپرستارسالمند

گاهی اوقات خانواده ها از پزشکی كه 
درخواست  می كند  ویزیت  را  سالمند 

می كنند تا همیشه در دسترس باشد و 
به سوال های آنها جواب دهد یا هر وقت 
خواستند در منزل سالمند حاضر شود. 
ولی باید گفت در موارد اورژانس كه اتفاق 
خاصی برای سالمند افتاده، مثال به طور 
تنگی  نفس شده است؛  ناگهانی دچار 
حتما باید از اورژانس كمک گرفته شود. 
ویزیت در منزل شامل اعمال تخصصی 
نیست و پزشک سالمند در این مواقع 
نمی تواند كاری برای بیمار انجام دهد 
دیگر كه سوالی وجود  موارد  در  ولی 
دارد و سالمند مشکل خاصی هم ندارد 
شاید تماس گرفتن در ساعات غیركاری 
عمل درستی نباشد ولی باز هم تیم هایی 
هستند كه به صورت شبانه روزی خدمت 

می كنند.

بهتراستپرستارتحصیالت
آکادمیکداشتهباشد

پرستارانی كه برای ارائه خدمات پرستاری 
به منزل سالمند فرستاده می شوند، حتما 
باید تجربه كافی در مورد پرستاری از 
الزاما  پرستار  باشند.  داشته  را  سالمند 
باید تحصیالت دانشگاهی باشد چون 
بعضی از اعمال پرستاری مانند رگ گیری، 
پانسمان و... گرچه ممکن است توسط 
بهیار نیز انجام شود ولی اگر اتفاقی بیفتند 
یا  برای سازمان  را  می تواند مشکالتی 

موسسه ایجاد كند.
فیزیوتراپی هم جزو خدمات پرستاری 
است. البته فیزیوتراپی در منزل نیاز به 
دستگاه های کوچک و قابل حمل دارد 
که زیاد هم پیشرفته نیست. گاهی برای 

سالمندان با مشکل تنفسی فیزیوتراپی 
منزل  در  نیز  آن  كه  است  نیاز  تنفسی 
قابل انجام است. كاردرمانی هم برای 
سالمندان صورت می گیرد كه با آموزش 

دادن به بیمار است.

کاهشهزینهسازمانهای
بیمهگرباویزیتدرمنزل

در کشورهای پیشرفته ویزیت پزشک 
و پرستار در منزل تحت پوشش بیمه 
است. برای هر سالمندی تیمی تشکیل 
شده و وضعیت او کامال بررسی می شود. 
در کشور ما این خدمات هنوز تحت 
پوشش بیمه نیست و تالش می شود 
تحت  را  خدماتی  چنین  بیمه ها  تا 
کرده  ثابت  تجربه  درآورند.  پوشش 
است، خدمات پزشکی و پرستاری در 
منزل هزینه بیمه ها را به شدت کاهش 
می دهد چون هزینه بستری سالمند در 
خانه  به  سالمند  سپردن  یا  بیمارستان 
سالمندان هزینه بسیار بیشتری دارد به 
همین دلیل به نفع بیمه هاست كه وارد 

این عرصه شوند.

تعییننحوهرسیدگیبهسالمند
توسطتیمخدماتسالمت

حضور  ساعات  و  روز  خدمات،  نوع 
تیم  خدمات  توسط  پرستار  یا  پزشک 
ایران  در  ولی  می شود  تعیین  سالمت 
ندارد.  وجود  تیم هایی  چنین  هنوز 
پرستاران تحصیل كرده معموال نیاز به 
حضور مداوم در خانه سالمند ندارند 
چون همان طور كه اشاره شد پرستاران 
اعمالی مانند تزریق، سونداژ، تعویض 
بعد  و  می دهند  انجام  را  و...  پانسمان 
از اتمام كار می توانند منزل سالمند را 
ترک كنند ولی خدمات دیگری مانند 
تخت  كردن  تمیز  پوشاک،  تعویض 
 بیمار هم وجود دارد كه نیاز به پرستار 
آموزش دیده آكادمیک ندارند و یک فرد 
عادی هم می تواند مسئولیت نگهداری از 
چنین سالمندی را برعهده بگیرد. بعضی 
از سالمندان مثل مبتالیان به آلزایمر نیاز 
به مراقبت دائمی دارند و اصال نباید تنها 

گذاشته شوند.

هشدارضروری
سالمندان عزیز الزم است بدانند كه در مرقع لزوم از كجا می توانند خدمات 
مناسب دریافت كنند تا مبادا به خاطر تماس با مراكز نامعتبر و غیرعلمي 
دچار دردسر شوند. به عنوان نمونه، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران خدمات 
خوبی در این زمینه به سالمندان ارائه می دهند كه قیمت های مناسبی هم 
دارد در شهرستان كرج نیز چنین تیم هایی وجود دارد ولی هنوز سالمندان 
بسیاری از شهرهای ایران از چنین خدماتی محروم هستند. مراكز دانشگاهي 
هر شهر خوبست چنین تیم هایي را تشکیل دهد تا آماده خدمت رساني به 

سالمندان شوند.
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