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heupvervanging of ’n rugoperasie 
ondergaan het, of ná ’n beroerte; 

) Die toediening van binneaar-
se medikasie in gevalle waar ver-
blyf in die hospitaal die enigste 
rede is hoekom jy nie uit die hos-
pitaal ontslaan kan word nie;

) Die verpleging en versorging 
van ’n geliefde wat gekoppel is 
aan ’n asemhalingsapparaat (ven-
tilator) nadat die toestand gesta-
biliseer is;

) Versorging en verpleging van 
pasiënte met gevorderde lewens-
bedreigende siektes soos kanker, 
waar geen aktiewe intervensies 

meer ’n opsie is nie; 
) Die verpleging en versorging 

van bejaardes wat broos is en 
hulp nodig het met alledaagse le-
wensfunksies;

) Versorging van diegene met 
demensie (soos Alzheimer-siekte) 
sodat hulle in ’n omgewing wat 
aan hulle bekend is, kan bly lewe.

Hoe word hierdie dienste geïni-
sieer?
Die inisiëring van tuisverpleging 
berus by die behandelende spesia-
lis of huisarts. Soms word die pro-
ses geïnisieer deur jou mediese 

skema, wat die behandelende dok-
ter sal versoek om tuisverpleging 
as ’n alternatief vir hospitalisasie 
te oorweeg.

In gevalle waar die familie die 
primêre versorging van ’n geliefde 
behartig, word die las wat ge-
paard gaan daarmee soms net te 
groot. In sulke gevalle sal die fa-
milie ’n tuisverpleging-dienslewe-
raar kontak vir tydelike of perma-
nente hulp. Bespreek gerus hier-
die opsie met jou huisarts.

Onthou dat die keuse van jou 
tuisverpleging-diensverskaffer ui-
ters belangrik is om gehalte te 

verseker. Die diensverskaffer 
moet sorgplanne ontwikkel wat 
aan die beste wetenskaplik bewe-
se standaarde in die wêreld ge-
meet word. 

Elke komponent van kwaliteit 
moet ’n lewenswyse wees en ge-
demonstreer kan word deur uit-
komsmeting. Deurlopende oplei-
ding moet deel wees van hierdie 
fokus op gehalte. Doen jou huis-
werk voor jy kies.
) Dr. Martin de Villiers: Mediese 
Direkteur van Medwell SA Tuis-
Gesondheidsorg Spesialiste. 
www.medwell.co.za.

Die “verpleging en versorging in 
my eie huis” of tuisverpleging-
bedryf in Suid-Afrika is redelik 
jonk. 

Tuisverpleging gee jou toegang 
tot kundige en empatiese hulp 
wanneer jy en jou familie jou ge-
sondheidsbehoeftes nie meer al-
leen kan hanteer nie, of moontlik  
kundige verpleging en versorging 
benodig. Dit bied jou ook ’n realis-
tiese alternatief om tuis versorg 
te word in plaas van in ’n hospi-
taal.

Hoekom tuisversorging?
Tuisverplegingdienste het ’n kri-
tieke deel van gesondheidsorg ge-
word, wat die fokus plaas op die 
pasiënt en sy familie. 

Bowendien bly die hande op die 
pasiënt op die pad na die uitkoms, 
wat die span met die familie oor-
eenkom. 

Om daardie doelwit te bereik 
word die verpleegkundige en ver-
sorger wat daagliks met die pa-
siënt werk, ’n integrale deel van 
die kliniese span wat verantwoor-
delik is vir die sorg van die pa-
siënt. Die ondersteuning van die 
huisarts wat betref telefoniese lei-
ding, herhaling van voorskrifte en 
die periodieke fisiese opvolg van 
die pasiënt is essensieel. 

Waar ’n spesialis betrokke is, 
word die skeduleer van konsulta-
sies gefasiliteer. Ander lede van 
die span sluit in arbeids- en fisio-
terapeute en maatskaplike wer-
kers.

Die doel van tuisversorging is 
om ’n pasiënt-en-familie-ervaring 
en kliniese uitkomste te fasiliteer 
wat ten minste vergelykbaar is 
met die sorg wat in ’n hospitaal 
gelewer word – meer nog, om 
daardie vlak van sorg te oortref 
omdat dit in jou eie huis plaas-
vind, omring deur jou geliefdes.

Watter gesondheidstoestande 
kan tuis hanteer word?
Dit is net nodig om weer ’n slag te 
herbesin oor watter toestande wel 
tuis en teen hoë gehalte hanteer 
kan word. Die lys is waarskynlik 
meer omvattend as wat jy dink. 
Hier volg ’n paar voorbeelde:

) Aansterking en verdere ge-
spesialiseerde rehabilitasie tuis 
nadat jy ’n nood- of beplande ope-
rasie, soos byvoorbeeld ’n knie- of 

Tuisversorging die alternatief

Tuisversorging is ’n realistiese alternatief. Foto: ISTOCK
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WAT ONS DOEN:
Medwell SA spesialiseer in die voorsiening van ‘n bestuurde gesondheidsorgdiens as ‘n alternatief vir
langtermyn hospitalisasie en versorging in gespesialiseerde sorgfasiliteite. Ons dienste sluit in bestuurde
sorg by die huis, post-hospitalisasie, ontslaan vanaf rehabilitasiegeriewe en die voorsiening van die nodige
Mediese toerusting. Ons dienste word gelewer aan alle ouderdomsgroepe, insluitende bejaardes wat swak
geword het. Ons doel is om pasiëntgesentreerde-sorg te voorsien met klem op kliniese behoeftes en

vereistes asook die persoonlike behoeftes van die betrokke pasiënt en familie.
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