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 گزارش موردی بازدید منزل و اجرای فرایند پرستاری در خانواده

1پروین معینی  

 کارشناس ارشد آموزش پرستاری گرایش بهداشت جامعه  -پروین معینی-1

خانواده وجامعه(  خانواده پایه جامعه و کانون رشد و تعالی و واحد اصلی اجتماع شناخته شده است و از آنجا که فرآیند پرستاری بر مراقبت از مددجو )فرد، مقدمه :

گردد. با بازدید منزل تعامل  متمرکز است، سهیم کردن مددجو درتنظیم و اجرای مراقبتهای پرستاری راهیست که موجب ایجاد احساس خودمسئولیتی در مددجو می

ی ساختاری فراهم میگردد. هدفمند برای ارتقا وحفظ سالمت افراد وخانواده صورت گرفته وبا استفاده از مدل ارزیابی خانواده فریدمن، داده ها براساس تئوری عملکرد

شکالت خانواده بررسی و برای حل مشکالت اقدامات صحیح براساس الگوهای در این مقاله با گزارش و ثبت ارزیابی خانواده به روش فریدمن و اجرای بازدید منزل، م

 پرستاری می باشد. فرایند پرستاری بکار گرفته شد. هدف از این مطالعه گزارش موردی خانواده تک سرپرست و مشکالت این خانواده وکنترل بحران به کمک فرایند

ند دختر مطلقه و پسر و عروس می باشد که همگی در یک ساختمان در اتاق های مجزا زندگی می کنند. مادر : خانواده شامل زن به عنوان سرپرست و فرز شرح مورد

اتاق دیگر به همراه این  خانه دار و سالمند و دارای سطح سواد خواندن و نوشتن است. دختر مطلقه و در رشته فقه اسالمی درس میخواند. پسر و عروس خانواده نیز در

ابت، هایپرتنشن، ندگی میکنند که یکسال از زندگی مشترکشان می گذرد و خانم در ماه هفتم دوران بارداری بسر میبرد. مادر خانواده مبتال به بیماریهای دیمادر و دختر ز

 خانه افسردگی ماژور دارد. هایپرلیپیدمی به صورت کنترل نشده است و دارای ناراحتی اعصاب بعد از طالق دخترش می باشد که دارو مصرف می کند. دختر مطلقه

در برطرف کردن : با بازدید منزل و اجرای فرایند پرستاری در خانواده میتوان به مشکالت خانواده آگاه شد و خانواده را به نقطه ای رسانید که بتواند  نتیجه گیری

 نیازها و پیدا کردن توانمندی هایش برای فایق آمدن بر مشکالت خود پیشگام شود.

 : بازدید منزل، پرستاری خانواده، کنترل بحران  کلیدیکلمات 
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