
 ادامه از صفحه 16
استانداردهای ارائه خدمات درمان 

کرونا در منزل
در  بهداشت،  جهانی  سازمان  اعالم  اساس  بر 
مواردی که مراقبت در منزل برای بیماران مبتال 
به کرونا صورت می گیرد، یک مراقب بهداشت 
آموزش دیده باید ارزیابی کند که آیا محل زندگی 
برای ارائه مراقبت مناسب است یا خیر. همچنین 
مراقب بهداشت باید ارزیابی کند که آیا بیمار 
و خانواده قادر به رعایت موارد احتیاطی که به 
عنوان بخشی از مراقبت ایزوله در منزل توصیه 

می شود، هستند یا خیر؟
 به عنوان مثال، بهداشت دست، بهداشت تنفس، 
تمیز کردن محیط، محدودیت های حرکتی در 
به  مربوط  نگرانی های  تواند  می  خانه  اطراف 
ایمنی را مرتفع کند یا خیر. همچنین برای تمام 
مدت زمان مراقبت در منزل باید ارتباط با ارائه 
دهنده مراقبت های بهداشتی یا پرسنل بهداشت 
عمومی با بیمار برقرار شود، تا زمانی که عالئم 

بیمار به طور کامل برطرف شود.
بیماران و اعضای خانواده باید در مورد بهداشت 
شخصی، برنامه پیشگیری و کنترل عفونت و نحوه 
مراقبت از اعضای خانواده مظنون به ابتال به بیماری 
کووید ۱۹ آگاهی داشته باشند تا از شیوع عفونت 

به افراد در تماس های خانگی جلوگیری شود. 
به بیمار و خانواده نیز باید پشتیبانی و آموزش 
باید نظارت در  ارائه شود و  همچنین  مداوم 

طول مدت مراقبت در خانه ادامه یابد. 
در کشور ما برای بسیاری از افرادی که درمان های 
این  اغلب  می کنند،  دنبال  را  کرونا  خانگی 
استانداردها رعایت نمی شود. در نتیجه معموال 
درمان های خانگی کرونا در ایران به ابتالی سایر 
اعضای خانواده منجر می شود. یعنی فرد مبتال با 
قرنطینه خود در منزل و پیگیری درمان های خانگی، 
گاهی نه تنها بهبود پیدا نمی کند، بلکه بیماری 

را هم به سایر اعضای خانواده منتقل می کند.

تهدید و فرصت های درمان خانگی کرونا
بر اساس اعالم وزارت بهداشت، این روزها 
دورهمی های خانوادگی به عامل اصلی شیوع 
کرونا بدل شده است. برخی افراد مبتال به کرونا 
در این دورهمی ها شرکت می کنند و خواسته 
بیماری می شوند.  انتشار  ناخواسته موجب  یا 
عده دیگری از مبتالیان در دورهمی های فامیلی 
شرکت نمی کنند، اما با قرنطینه خود در منزل، 
خانواده  اعضای  سایر  به  را  بیماری  معموال 

خود منتقل می کنند.

صادق وزیری، متخصص داخلی در گفتگو با 
سپید به معایب و مزایای درمان خانگی کرونا 
می پردازد و می گوید: »درمان خانگی کرونا برای 
دارای  بیماران  نمی دهد.  جواب  بیماران  همه 
بیماری های زمینه ای بهتر است قبل از حاد شدن 
عالیم بیماری و افزایش درگیری ریه به پزشک 
مراجعه کنند و از او راهنمایی بگیرند. اگر بیمار 
در این مرحله حتی به شکل سرپایی و در مطب 
هم فرآیند درمان را دنبال کند، احتمال اینکه به 
بخش آی سی یو نیازمند شود، کمتر خواهد شد. 
بعد از دریافت درمان سرپایی، بیمار می تواند 
ادامه فرآیند درمان را در منزل سپری کند. البته 
به شرطی که پروتکل های بهداشتی را به شدت 
رعایت کند تا بیماری را به سایر افراد منتقل 
نکند و یا اینکه حداقل دو هفته از خانواده اش 

دور شود و در محیط انفرادی قرنطینه شود.«
خانگی  درمان های  نباید  اینکه  به  اشاره  با  او 
شود،  داروها  خودسرانه  مصرف  شامل  کرونا 
تاکید می کند: »موارد متعددی داشته ایم که بیمار 
مبتال به کرونا، خودسرانه داروهای آنتی بیوتیک 
و کورتون مصرف کرده و حتی آمپول پنی سیلین 
تزریق کرده است. گروه دیگری هم خودسرانه 
به مصرف داروهای گیاهی روی می  آورند. این 

روش ها غلط است. بیمارانی داشته ایم که بعد 
از مصرف خودسرانه داروها، حالشان وخیم تر 
شده است و موقعی به بیمارستان آمده اند که 
مشکالت تنفسی آنها به شدت حاد بوده است. 
اینکه فکر کنیم درمان خانگی کرونا تحت هر 
برداشت  است،  درست  تصمیم  یک  شرایطی 

علمی نیست.«
همچنین مرضیه لنگرودی، پرستار فعال در حوزه 
درمان کرونا هم درباره اثرات درمان های خانگی 
کرونا به سپید می گوید: »پرستار بیمار مبتال به 
بیمارش در منزل  به  را  کرونا، همان خدماتی 
ارائه می دهد که در بیمارستان ارائه می شود. یعنی 
جنس خدمات کامال یکسان است، اما مراقبت 
در منزل از سوی پرستار آموزش دیده، سطح 
کیفی باالتری دارد، زیرا پرستار فقط به یک بیمار 
خدمات می دهد، اما در مراکز درمان کرونا گاهی 
یک پرستار همزمان به ۱0 بیمار مبتال به کرونا 
خدمت می کند. در این شرایط معلوم است که 

سطح کیفی خدمات، افت می کند.«
او نسبت به حضور افراد غیرحرفه ای بر بالین 
بیمار تحت عنوان پرستار خانگی، هشدار می دهد 
و می گوید: »در دوران کرونا شاهد هستیم که 
عده ای از عنوان پرستار سوء استفاده می کنند 
و بدون آنکه دانشی در حوزه پرستاری داشته 
بیماران  منازل  به  مراقب  عنوان  تحت  باشند، 
مراجعه می کنند. برخی از این افراد غیرحرفه ای، 
مبالغ کمتری از خانواده ها می گیرند و به همین 
دلیل، برخی خانواده ها ترغیب می شوند که آنها 
را استخدام کنند، در حالی که حضور این افراد 
غیرحرفه ای بر بالین بیماران مبتال به کرونا، نه 
تنها سودمند نیست، بلکه حتی ممکن است جان 

بیمار را هم به خطر بیندازد.«
بیماری های  متخصص  علوی،  ایالد  همچنین 
عفونی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی نیز مدت قرنطینه خانگی بیماران را 
بسته به شدت بیماری بین ۱0 تا ۲۱ روز می داند 
و می گوید: »در موارد خفیف تا متوسط، بیمار 
اولین عالمت در  از شروع  باید ۱0 روز پس 
منزل قرنطینه باشد. در موارد شدیدی که فرد 
در بخش ویژه بستری بوده یا دچار بیماری های 
نقص ایمنی مشخصی است باید تا سه هفته در 
قرنطینه بماند و با استراحت، مصرف مایعات و 
تغذیه مناسب این دوران را طی کند. مبتالیان 
در صورت امکان باید در جای دیگری جدا از 
خانواده قرنطینه شوند، در غیر این صورت باید 
در یک اتاق جداگانه با تهویه مناسب، درهای 

بسته و استفاده از ماسک، قرنطینه شوند.«
او فرستادن فرزند کوچک خود به منزل سایر 
بستگان در بین مبتالیان به کرونا را یک باور 
اشتباه می داند و می گوید: »این کار باعث گسترش 
و انتقال بیماری در بین خانواده ها می شود، زیرا 
کودک نیز ممکن است مبتال یا ناقل باشد و بیماری 
را انتقال دهد. رعایت نکردن این مسائل جزئی و 
بسیاری از این اقدامات که از سر خیرخواهی انجام 
می شود، متاسفانه صدمه زیادی به جامعه می زند.«
در شرایطی که در موج سوم کرونا با افزایش 
چشمگیر آمار مبتالیان به کرونا مواجه هستیم، 
انتظار می رود که نظارت بیشتری بر درمان های 
خانگی کرونا اعمال شود تا هم تعرفه  منطقی 
برای درمان خانگی کرونا مشخص شود و هم 
کیفیت ارائه خدمات به این بیماران مورد تایید 

مراجع علمی باشد.

وزیری: موارد متعددی داشته ایم 
که بیمار مبتال به کرونا، خودسرانه 

داروهای آنتی بیوتیک و کورتون 
مصرف کرده و حتی آمپول 

پنی سیلین تزریق کرده است. گروه 
دیگری هم خودسرانه به مصرف 
داروهای گیاهی روی می  آورند. 
این روش ها غلط است. بیمارانی 

داشته ایم که بعد از مصرف 
خودسرانه داروها، حالشان وخیم تر 
شده است و موقعی به بیمارستان 

آمده اند که مشکالت تنفسی آنها 
به شدت حاد بوده است
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نمکی: در ایامی که مشغول 
مقابله با کرونا بوده ایم حتی 
یک بیمار در پشت در هیچ 

بیمارستانی بدون تخت نماند و ما 
هیچ کسی را به علت بی بضاعتی 

رها نکردیم. نباید به مردم 
سیگنال مایوس کننده بیهوده 

داد. مردم را از خطرات کرونا آگاه 
کنید، هوشیار کنید، اما این گونه 

صحبت نکنید که ایها الناس، 
تخت خالی نیست و ممکن است 

در خیابان بمانید

لنگرودی: در دوران کرونا عده ای 
از عنوان پرستار سوء استفاده 

می کنند و بدون آنکه دانشی در 
حوزه پرستاری داشته باشند، 
تحت عنوان مراقب به منازل 

بیماران مراجعه می کنند. برخی 
از این افراد غیرحرفه ای، مبالغ 
کمتری از خانواده ها می گیرند و 
به همین دلیل، برخی خانواده ها 

ترغیب می شوند که آنها را 
استخدام کنند، فعالیت این افراد 

غیرحرفه ای، ممکن است جان 
بیماران را هم به خطر بیندازد


