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دســت هایــم چــه پیــر و فرتوت انــد        دســت، نه! دســته های تابوت اند
روزی ایــن دســت ها جــوان بودنــد            نــازک و نــرم و مهربــان بودنــد
مانــده امــروز از آن همــه پاکــی               زان همــه چیرگــی و چاالکــی
پوســتی تیــره و چروکیــده                      اســتخوانی تکیــده، پوســیده
شــده نشــخوارِ یادهــا، کارم                 خویــش را ایــن چنیــن مــی آزارم
گاه زیــن پیــر مانــده در زنــدان                   یادکــی می کننــد فرزنــدان
گاهــی از مــن ســراغ می گیرنــد                   لیــک امــا ز دیدنــم ســیرند
ســرد و نامهربــان و ناهنجــار                    رفــع تکلیــف می کننــد انــگار
چــه کنــم درد مــن نمی داننــد            خواهــش جان مــن نمی خوانند ...
 )منیره شعاع(

ـــا شـــعری از شـــاعره ای ســـالمند آغـــاز کـــردم کـــه  ســـرآغاز ســـخنم را ب
ـــل  ـــده فص ـــود. پرون ـــد ب ـــت و خواه ـــالمندان هس ـــه س ـــال هم ـــان ح زب
ـــت و  ـــه اس ـــالمندان پرداخت ـــالمت س ـــه س ـــریه ب ـــماره از نش ـــن ش ای
ـــی،  ـــمی، روان ـــکالت جس ـــترین مش ـــی بیش ـــن دوره از زندگ ـــون ای چ
اجتماعـــی و معنـــوی را بـــرای انســـان دارد و بخـــش سیاســـتگزار و 
برنامه ریـــز جامعـــه بـــرای ســـالمت - در صـــورت تـــدارک بهتریـــن 
ـــد  ـــرخ ســـالمندی خواه ـــش ن ـــر شـــاهد افزای ـــات ســـالمت - ناگزی خدم
ـــور و  ـــات درخ ـــز خدم ـــی نی ـــن دوره زندگ ـــرای ای ـــتی ب ـــود و بایس ب
بالنـــده ای را پیش بینـــی نمایـــد، لـــذا اختصـــاص ایـــن موضـــوع در 
ـــه باشـــد.  ـــه ایـــن مقول ـــرای توجـــه بیشـــتر ب نشـــریه ، شـــاید شـــروعی ب

در این شـماره می خوانید

جوان گر به دانش بود بی نظیر
نیاز آیدش هم به گفتار پیــر 

)سعدی(
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ی هفتم وهشتــم
شماره  ها

چکیده
ـــا  ـــک بیماری ه ـــال اپیدمیولوژی ـــی و انتق ـــال جمعیت ـــوازات انتق ـــه م ب
ـــک را  ـــی و اپیدمیولوژی ـــذار جمعیت ـــز مراحـــل گ ـــران نی ـــان، ای در جه
ــران در  ــن ایـ ــرار گرفتـ ــت از قـ ــواهد حکایـ ــد. شـ ــه می کنـ تجربـ
ـــر  ـــته و ب ـــالمندی داش ـــه س ـــالی ب ـــنی از میان س ـــال س ـــه انتق مرحل
اســـاس تحـــوالت جمعیتـــی گذشـــته و ســـاختار ســـنی کنونـــی 
ــده  ــای آینـ ــران طـــی دهه هـ ــود ایـ جمعیـــت پیش بینـــی می شـ
ـــورهای  ـــی از کش ـــرده و یک ـــه ک ـــی را تجرب ـــالمندی باالی ـــیب س ش
دارای باالتریـــن ســـرعت ســـالمندی جمعیـــت1 باشـــد؛ بـــه نحـــوی کـــه 
ـــش از 25  ـــده بی ـــه آین ـــار ده ـــر از چه ـــود در کمت ـــی می ش پیش بین

میلیون نفر جمعیت باالی 60 سال داشته باشد. 

روش بررسی:
ـــا و  ـــه در آن، داده ه ـــت ک ـــون اس ـــی مت ـــک بررس ـــه ی ـــن مطالع  ای
ــای  ــگاه داده هـ ــران، پایـ ــار ایـ ــز آمـ ــماری های مرکـ ــج سرشـ نتایـ
ـــگاه  ـــت ، پای ـــدارک جمعی ـــد، اداره م ـــل متح ـــازمان مل ـــی س جمعیت
ـــالت و  ـــا، مج ـــای Google Scholar، WHO، SID، Magiran، کتاب ه داده ه
ـــی و سیاســـت های بهداشـــتی  ـــا تحـــوالت جمعیت ـــط ب نشـــریات مرتب
ایـــران و گـــزارش ســـازمان های فعـــال در زمینـــه ســـالمت و 

سالمندان مورد بررسی و خالصه سازی قرار گرفته است.
بحث و نتیجه گیری:

 جمعیت ایران در مسـیر سـالمندی بوده و بر اسـاس شـواهد موجود 
بـه زودی بـا سـونامی جمعیت سـالمند مواجـه خواهد شـد. افزایش 
خیره کننـده جمعیـت سـالمند و بـاال بـودن بـار بیماری هـا در دوره 
سـالمندی، فشـار بسـیار زیـادی را متوجـه نظـام سـالمت ایـران در 
تمامـی سـطوح خواهـد نمـود از ایـن رو الزم اسـت برنامه ریـزان، 
سیاسـت گذاران و دسـت انـدرکاران نظـام سـالمت به صـورت جدی 
پدیـده سـالمندی جمعیـت را مـورد توجه قـرار داده و بـرای مواجهه 

با این واقعیت اجتناب ناپذیر تمهیدات الزم را فراهم نمایند.

سالمنــــــدی جمعیـت ایــران
 و ضرورت های نظام سالمت
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مقدمه
مهــم  دســتاوردهای  از  یکــی 
توســعه اقتصــادی و اجتماعــی دو 
قــرن اخیــر، ارتقــای شــاخص های 
بهداشــتی و در نتیجــه کاهــش 
مــرگ و میــر و افزایــش امیــد بــه 
زندگــی بــوده اســت. کاهــش مرگ 
و میــر و افزایــش امیــد بــه زندگــی 
ــاروری از  ــک ســو و کاهــش ب از ی
انتقــال  ســوی دیگــر موجــب 
جمعیت شــناختی شــده اســت 
کــه ســالمندی جمعیــت بارزترین 
ــوازات  ــه م ــد. ب ــد آن می باش پیام
جمعیــت  جهانــی  افزایــش 
نیــز  مــا  کشــور  در  ســالمند، 
حــال  در  ســالمند  جمعیــت 
افزایــش بــوده و بعد از گذشــت دو 
دهــه آینــده، بــا ورود نســل انفجار 
ســال های  )متولدیــن  نــوزادان 
ــنی  ــروه س ــه گ 1370-1355( ب
ــی از  ــران یک ــال، ای ــاالی 60 س ب
بیش تریــن  دارای  کشــورهای 
ســرعت رشــد جمعیــت ســالمند 
ــت و ضــرورت  ــود. اهمی ــد ب خواه

ــنی از  ــاختمان س ــال س ــد انتق ــه فراین مطالع
جوانــی بــه ســالخوردگی از آن جهــت اســت که 
ــه  ــا توجــه ب در هــر یــک از مراحــل انتقــال، ب
اینکــه کــدام یــک از گروه هــای ســنی در 
اکثریــت باشــند، نــوع و کــم و کیــف نیازهــای 
جمعیــت تغییــر می کنــد. لــذا مطالعه ســاختار 
ــه معنــی تشــخیص نیازهــای حــال و  ســنی ب

آینده جامعه است.

روند تغییرات جمعیتی جهان و ایران
امـــروزه جهـــان در حـــال مواجهـــه بـــا 
ــزودی  ــد؛ بـ ــابقه ای می باشـ ــت بی سـ وضعیـ
ــداد  ــتر از تعـ ــالمند بیشـ ــراد سـ ــداد افـ تعـ
ـــتر  ـــال بیش ـــراد کهن س ـــداد اف ـــودکان و تع ک
ـــی از  ـــود. یک ـــد ب ـــر خواه ـــان دیگ ـــر زم از ه
ـــش  ـــتم افزای ـــرن بیس ـــزرگ ق ـــای ب موفقیت ه
ــود  ــاروری و بهبـ ــش بـ ــر، کاهـ ــول عمـ طـ
ـــال  ـــب انتق ـــه موج ـــت ک ـــوده اس ـــالمت ب س
جمعیتـــی بـــا ســـرعت بی ســـابقه ای شـــده 
ـــان از  ـــر جه ـــت 60 ســـال و باالت اســـت. جمعی
ـــت  ـــده اس ـــر ش ـــد دو براب ـــه بع ـــال 1980 ب س
ـــی  ـــد فعل ـــاس رون ـــر اس ـــی رود ب ـــار م و انتظ
تـــا ســـال 2050 میـــالدی بـــه دو میلیـــارد 
ـــران  ـــت ای ـــد. جمعی ـــدا کن ـــش پی ـــر افزای نف

جدول 1: برآورد تغییرات میزان باروري کل در سال هاي 1335-1405

1335134513551359136513701375138513951405سال

TFR76/96/26/95/764/92/521/91/591/36

تغییـــرات  گذشـــته  ســـال های  در  نیـــز 
زیـــادی را در میزان هـــای بـــاروری کل2  و 
ـــه  ـــر ب ـــه منج ـــوده ک ـــاهد ب ـــر ش ـــرگ و می م
انتقـــال ســـاختار ســـنی جمعیـــت ایـــران از 
ـــه  ـــت. ادام ـــده اس ـــالی ش ـــه میان س ـــی ب جوان
ـــت  ـــریع جمعی ـــالخوردگی س ـــی، س ـــد فعل رون

ایران را به دنبال خواهد داشت.

باروري: 
قبــل از اولیــن برنامــه تنظیــم خانــواده ایــران 
ــي  ــاروري کل در حــد باالی در ســال 1346 ب
ــه 6/2  ــا اندکــی کاهــش ب ــد از آن ب ــود. بع ب
فرزنــد در ســال 1355 رســیده اســت. باروري 
رونــد  انقــالب  از  بعــد  ســال هاي  در  کل 
ــال  ــد در س ــه 6/9 فرزن ــته و ب ــودي داش صع
ــم  ــاي تنظی ــراي برنامه ه ــد از اج 1359 و بع
ــی  ــد کاهش ــا رون ــال 1368 ب ــواده در س خان
شــتابان در ســال هاي 1370 و 1375 بــه 
ــه 1/9  ــه 4/9 و 2/52 و در 1385 ب ــب ب ترتی
فرزنــد رســید. چنانکــه در جــدول 1 مشــاهده 
کاهــش  می شــود  پیش بینــی  می شــود؛ 
ــل  ــه و در اوای ــه یافت ــران ادام ــاروری در ای ب
ــال  ــور در ح ــک کش ــری ی ــده هج ــرن آین ق

توسعه با باروری بسیار پایین باشد.

سالمنــــــدی جمعیـت ایــران
 و ضرورت های نظام سالمت

2-Total Fertility Rate
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ی هفتم وهشتــم
شماره  ها

مرگ و میر:
ــاخص های  ــر و ش ــرگ و می ــت م  وضعی
مربــوط بــه آن در 50 ســال اخیــر بهبــود 
چشــمگیری داشــته اســت. امیــد بــه 
ــک شــاخص مهــم  ــوان ی ــه عن زندگــی ب
جهشــی  صــورت  بــه  توســعه یافتگی 
ــاالی  ــه ب ــه و از 50 ســال ب ــش یافت افزای
72 ســال بــرای مــردان و بــاالی 74 ســال 
بــرای زنــان رســیده اســت. کاهــش مــرگ 
و میــر نــوزادان و اطفــال، بــه ویــژه کمتــر 
ــهم را  ــي ترین س ــاله ها، اساس ــک س از ی
و  میــر  و  مــرگ  در کاهــش عمومــي 

افزایش امید به زندگي داشته است.

انتقال جمعیت:
 انتقــال جمعیــت بــه گــذار یــک جمعیــت 
از تعــادل اولیــه کــه مــرگ و میر و بــاروري 
ــر  ــه همدیگ ــک ب ــاال و نزدی در ســطحی ب
قــرار دارنــد، بــه تعادلــی دیگــر کــه در آن 
ــاروری و مــرگ و میــر نزدیــک  ــاز هــم ب ب
بــه یکدیگــر امــا در ســطحی پاییــن اســت، 

رونــد  زیــر  نمــودار  می کنــد.  اشــاره 
ــان  ــور را نش ــاخص های مذک ــرات ش تغیی
می دهــد. بــا توجــه بــه شــکل یــک، 
می تــوان ســال های 1300 تــا 1365 را 
مرحلــه اول انتقــال دانســت کــه در آن 
ــه  ــر ب ــرگ و می ــزان م ــد کاهشــی می رون
همــراه ثبــات میــزان بــاروری بــه افزایــش 
حجــم جمعیــت منجــر شــده اســت. 
بــا کاهــش چشــمگیر و  مرحلــه دوم، 

اساســی بــاروری از نیمــه دوم دهــه 1360 
شــروع شــده و بــه انتقــال بســیار ســریع و 
منحصــر بــه فــرد جمعیــت انجامیــده 
ــات  ــه 1380، مقدم ــط ده ــت. از اواس اس
تعــادل دوم فراهــم آمــد و میزان هــای 
بــاروری و مــرگ و میــر در ســطحی پاییــن 
بــه همدیگــر نزدیــک شــدند و هم اکنــون 
زمینــه ســالخوردگی جمعیــت بــا ســرعتی 

باال فراهم شده است.

شکل 1: نمودار روند انتقال جمعیت ایران با توجه به میزان های موالید و مرگ و میر
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ــی و  ــاختار فعل ــالمندان در س  س
چشم انداز آتی جمعیت ایران

از  یکــی  ایــران  حاضــر  حــال  در 
را  جهــان  جــوان  جمعیت هــای 
شــواهد  ولــی  می دهــد  تشــکیل 
حاکــی از آن اســت کــه ترکیــب ســنی 
ــه ســرعت در حــال  ــران ب ــت ای جمعی
تغییــر بــوده و جمعیــت ســالمند ایــران 
ــل  ــش قاب ــک افزای ــده ای نزدی در آین
ــه  ــر پای مالحظــه ای خواهــد داشــت. ب
ــه  ــک ب ــال 1375 نزدی ــماری س سرش
افــراد 60  را  ایــران  6/6% جمعیــت 
ســاله و باالتــر تشــکیل مــی داد کــه در 
سرشــماری ســال 1385 بــه 7/27% و 
در ســال 1390 بــه 8/2% افزایــش 
یافتــه و جمعیتــی بالــغ بــر 6 میلیــون 
ــه  ــا توجــه ب نفــر را شــامل می شــود. ب
آهنــگ پرشــتاب کاهــش بــاروری ایران 
پیش بینــي  اخیــر،  دهــه  دو  طــي 
ســمت  بــه  حرکــت  می شــود 
ســالخوردگي جمعیــت تســریع شــده و 
شــروع قــرن پانزدهــم هجــری شمســی 
ســرآغاز رونــد رو بــه افزایــش جمعیــت 
ــال  ــد. از س ــران باش ــالخورده در ای س
ــن  ــا ورود متولدی ــد و ب ــه بع 1415 ب
)نســل   1355-1370 ســال هاي 
ــران(  ــی ای ــار جمعیت ــه انفج ــوط ب مرب
بــه گــروه ســنی بــاالی 60 ســال، 
ــت  ــار جمعی ــده »انفج ــا پدی ــران ب ای
ــد.  ــد ش ــرو خواه ــالخوردگان« روب س
شــکل 2 کــه بــه پیش بینــی احتمالــی 
جمعیــت 65 ســال و باالتــر ایــران 
مربــوط اســت، بــه وضــوح گویــای 
رشــد بســیار ســریع جمعیــت ســالمند 

ایران در دهه های آتی می باشد.
ــه طــوری کــه در شــکل 3 مشــاهده  ب
ســني  هرم هــاي  ترســیم  می شــود 
ــال های 1950  ــران در س ــت ای جمعی
تــا 2100 میــالدی نشــان می دهــد 
ــاهد  ــده ش ــه آین ــار ده ــی چه ــه ط ک
انتقــال اکثریــت افــراد از ســنین پاییــن 
بــه ســنین بــاال و بــه اصطــالح وارونــه 

شدن هرم سنی خواهیم بود.

شکل 2: پیش  بینی  های احتمالی از جمعیت باالی 65 سال ایران )هزار(

شکل 3: هرم سنی جمعیتی ایران: دیروز، امروز و فردا
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ــزی  ــی و برنامه ری ــوالت جمعیت تح
اجتماعی

در  کـه  متغیرهایـی  مهم تریـن  از  یکـی 
مبنـای  اجتماعـی  برنامه ریزی هـای 
خصوصیـات  می گیـرد،  قـرار  محاسـبات 
در  آن  دگرگونی هـای  رونـد  و  جمعیـت 
گذشـته، حـال و آینده اسـت. از آنجایی که 
برنامه ریـزی بـرای رفـع نیازهـای جمعیـت 
صـورت می گیـرد، مهم تریـن متغیـری کـه 
در برنامه ریـزی بایـد بـه آن توجـه داشـت 
ویژگی هـای جمعیـت و از آن جمله ترکیب 
سـنی می باشـد. طـی دو دهـه اخیـر بـه 
فراخـور سـاختار جمعیـت کشـور، عمـده 
توجه مسـئوالن به مسـائل خاص گروه های 
جمعیتی کـودک، نوجـوان و جوان معطوف 
بـوده اسـت. ایـن امـر، مویـد آن اسـت کـه 
سیاسـت های اجتماعـی تـا حـدود زیـادی 
تحت تأثیر ترکیب جمعیـت قرار می گیرند. 
جدیـد  مسـائل  سـنی  گـذار  مراحـل  در 
اجتماعـی و اقتصـادی ظهور یافتـه و برخی 
مسـائل، اولویـت خود را از دسـت می دهند. 
عـدم توجـه بـه الزامـات سیاسـتی تحوالت 
اقتصـادی،  کالن  نظـام  سـنی،  هرم هـای 
اجتماعـی را بـا مشـکل یـا اگر برای نشـان 
دادن عمـق نتایـج ناشـی از گذار سـنی پا را 
کمـی فراتـر نهیـم با بحـران مواجـه خواهد 
سـاخت. از اینرو سـالخوردگی جمعیت باید 
بـه عنـوان یکـی از مهم تریـن چالش هـای 
پیـش روی کشـور در نظـر گرفتـه شـده و 
آماده سـاختن جمعیت بـرای ورود به دوران 
از  ناپذیـری  تفکیـک  سـالخوردگی جنبـه 
مبنـای  و  کشـوری  کالن  سیاسـت های 

توسعه اجتماعی و اقتصادی باشد.

سالمندی جمعیت و نظام سالمت
ــی ســیمای ســالمت در  آگاهــی از دگرگون
ــی  ــن اطالعات ــی از مهم تری ــر کشــور یک ه
ــه توســعه اجتماعــی و  اســت کــه در برنام
برنامه ریــزی بــرای تأمیــن، حفــظ و ارتقــای 
ســالمت جامعــه مــورد اســتفاده قــرار 
می گیــرد. دگرگونــی ســیمای ســالمت بــر 
ــه- ــی و هم ــذار جمعیت شناس ــه دو گ پای

گیر شناسی استوار است.
ســالخوردگي جمعیــت در جوامــع غربــي 

ــاي  ــوي بیماري ه ــر در الگ ــب تغیی موج
بــه  مســري  بیماري هــاي  از  معمــول 
بیماري هــاي خــاص ســالمندي و بــه 
اصطــالح »انتقــال اپیدمیولوژیــک« شــده 
جمعیــت،  ترکیــب  در  تغییــر  اســت. 
ــراد مســن  ــش درصــد اف ــا افزای همــراه ب
دارنــد،  طوالنی تــری  زندگــی  کــه 
تأثیــرات عمیقــی بــر جامعــه خواهــد 
بهداشــتی  مراقبت هــای  کــه  داشــت 
مــورد نیــاز و هزینــه مراقبت هــا از جملــه 
آن هــا می باشــد. بــه دنبــال ســالمند 
شــدن جمعیــت، مواجهــه نســبت باالیــی 
از جمعیــت بــا انــواع بیماری هــا اجتنــاب 
ناپذیراســت و ایــن امــر نیازمنــد تأمیــن و 
بهداشــتی  خدمــات  گســترده  ارائــه 
کــه  طــوری  بــه  می باشــد.  درمانــی 
ــی از  ــه یک ــالمند ب ــت س ــش جمعی افزای
ــرن  ــتی ق ــای بهداش ــن چالش ه مهم تری

بیست و یکم بدل شده است.

سالمندی جمعیت و بار بیماری ها
ــه  ــراد رو ب ــا افزایــش ســن، ســالمت اف ب
ــار بیماری هــا در دوره  افــول گذاشــته و ب
ــود.  ــمگیر می ش ــیار چش ــالمندی بس س
ــه  ــل توج ــش قاب ــه SAGE 3، کاه مطالع
نمــره ســالمت افــراد بــا افزایــش ســن را 
ــه  ــکل 4( ب ــب )ش ــورهای منتخ در کش

وضوح نشان می دهد.
ــی، ســرطان ها،  بیماری هــای قلبــی عروق
پرفشــاری خــون، بی اختیــاری ادراری، 
ضعــف  شــنوایی،  قــدرت  کاهــش 
اســتخوانی عضالنــی و اختــالالت روانــی، 

شکل 4: نمره وضعیت سالمت عمومی مردان و زنان بر حسب سن در 6 کشور: 2009

شــیوع باالیــی در بیــن ســالمندان داشــته 
در  ســرطان ها  کل  از   %60 حــدود  و 
ــود.  ــده می ش ــال دی ــاالی 65 س ــراد ب اف
طبــق گــزارش »وضعیــت سالمــــندی و 
آمریکا  -2007«4،حــدود  در  ســــالمت 
ــک و  ــل ی ــکا حداق 80% ســالمندان امری
50% ســالمندان، حداقــل دو بیمــاری 
ســن  افزایــش  بــا  دارنــد.  مزمــن 
میــزان  و  بیماری هــا  بــار  ســالمندان، 
مــرگ و میــر افزایــش قابــل مالحظــه ای 
ــال  ــود در س ــی می ش ــد. پیش بین می یاب
2030، جمعیــت بــاالی 70 ســال بــا دارا 
بــودن حــدود 7/6% کل جمعیــت جهــان، 
از  ناشــی  میرهــای  و  مــرگ   %62
ــرگ و  ــر، 61% م ــر واگی ــای غی بیماری ه
میرهــای ناشــی از حــوادث و 30% مــرگ و 
ــه  ــر را ب ــای واگی ــی از بیماری ه ــر ناش می
ــات انجــام  ــد. مطالع خــود اختصــاص دهن

3- Study on global AGEing and adult health
4- The State of Aging and Health in America 2007
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شــده در مناطــق مختلــف ایــران نیــز 
حاکــی از شــیوع بــاالی مشــکالت جســمي 
می باشــد.  ســالمندان  در  روانــی  و 
ــه ای در زاهــدان )1392( نشــان داد  مطالع
کــه 44% ســالمندان شــهری بیماری هــای 
قلبــی عروقــی، 71% ســالمندان روســتایی 
ــالمندان در  ــمی و 50% س ــکالت چش مش

هر دو گروه مشکالت شنوایی داشته اند.
عــالوه بــر بیماری هــای مزمــن غیرمســری، 
ــراد ســالمند را  ــی نیــز اف بیماری هــای عفون
ــای  ــد بیماری ه ــر چن ــد. ه ــد می کن تهدی
غیــر مســری بیــش از 87 درصد بــار بیماری 
ــا  ــورهای ب ــال را در کش ــاالی 60 س ــراد ب اف
درآمــد کــم، متوســط و بــاال تشــکیل 
ــا ایــن وجــود تهدیــد ســالمت  می دهنــد. ب
ســالمندان بــه واســطه بیماری هــای مســری 
ــی  ــواهد روزافزون ــت. ش ــر اس ــد ناپذی تردی
ــل  ــه دالی ــالمند ب ــراد س ــه اف وجــود دارد ک
مختلــف از جملــه ضعــف سیســتم ایمنــی، 

مستعد بیماری های عفونی می باشند.

سبک زندگی و بیماری ها
ــل  ــب عام ــی مناس ــبک زندگ ــتن س نداش
ــا  ــرگ و میره ــا و م ــیاری از بیماری ه بس
می باشــد. بســیاری از بیماری هــای دوره 
ســالمندی ناشــی از شــیوه زندگــی ناســالم 
در دوره جوانــی و میان ســالی می باشــد. بــار 
ــق  ــوان از طری ــن را می ت ــای مزم بیماری ه
تغییــر در ســبک زندگــی کاهــش داد. 

مطالعــات نشــان می دهــد کــه اتخــاذ 
ســبک زندگــی ســالم حتــی در ســال های 
ــی را  ــه زندگ ــد ب ــد امی ــر می توان ــر عم آخ
افزایــش و بیمــاری، معلولیــت و هزینه هــای 
ــبک  ــالح س ــد. اص ــش ده ــت را کاه مراقب
زندگــی ارتقــای ســالمت را به دنبال داشــته 
و در نتیجــه تعــداد کمتــری از ســالمندان به 
مراقبت هــای پزشــکی و خدمــات هزینــه بر 

نیاز خواهند داشت.

پرفشاری خون
ــزارش ســال 2013 انجمــن  ــر اســاس گ ب
از  ، حــدود 70 درصــد  امریــکا5  قلــب 
ــه  ــکا ب ــال امری ــاالی 65 س ــالمندان ب س
پرفشــاری خــون مبتــال هســتند. بر اســاس 
همیــن گــزارش در حــدود 69 درصــد 
افــرادی کــه اولیــن حملــه قلبــی، 77 
درصــد افــرادی کــه اولیــن ســکته مغــزی و 
ــه  ــال ب ــراد مبت ــد اف ــن 74 درص همچنی
نارســایی احتقانــی قلــب، فشــارخون باالتــر 
از 140/90 میلی متــر جیــوه داشــته اند. 
ــرگ  ــورد م ــون م ســاالنه حــدود 17 میلی
ــی  ــی- عروق ــای قلب ــه بیماری ه ــوط ب مرب
در جهــان می باشــد کــه تقریبــاً یــک ســوم 
کل مــرگ و میرهــا را شــامل می شــود و از 
ــاری  ــی از پرفش ــوارض ناش ــداد ع ــن تع ای
ــون  ــرگ 9/4 میلی ــل م خــون ســاالنه عام
نفــر می باشــد. فشــارخون بــاال عامــل 
از  ناشــی  مــرگ  درصــد   45 حداقــل 
ــرگ  ــد م ــی و 51 درص ــای قلب بیماری ه
ناشــی از ســکته مغــزی می باشــد. همــان 
طــور کــه شــکل 5 نشــان می دهــد، 

شکل 5: درصد زنان مبتال به پرفشاری خون در 6 کشور مورد بررسی بر حسب سن

رونــد  دهنــده  نشــان   SAGE مطالعــه 
افزایشــی ابتــال بــه پرفشــاری خــون بــا باال 

رفتن سن می باشد.
ـــور  ـــل کش ـــده در داخ ـــام ش ـــات انج مطالع
نیـــز شـــیوع بـــاالی پرفشـــاری خـــون در 
بیـــن ســـالمندان و عـــدم آگاهـــی مبتالیـــان 
ـــد. شـــیوع  از بیمـــاری خـــود را نشـــان داده ان
ــرایط اجتماعـــی  ــون از شـ ــاری خـ پرفشـ
ـــه و در  ـــر پذیرفت ـــورها تأثی ـــادی کش اقتص
ــر  ــاال، کمتـ ــد بـ ــورهای دارای درآمـ کشـ
می باشـــد. قریـــب بـــه 80% مـــرگ و 
میرهـــای ناشـــی از بیماری هـــای قلبـــی 
ـــا درآمـــد پاییـــن و  عروقـــی در کشـــورهای ب
ـــاالی  ـــیوع ب ـــد. ش ـــاق می افت ـــط اتف متوس
پرفشـــاری خـــون در کشـــورهای کمتـــر 
توســـعه یافتـــه، رونـــد انفجـــار جمعیـــت 
ســـالمند ایـــن کشـــورها طـــی دهه هـــای 
ـــون در  ـــار خ ـــاالی پرفش ـــیوع ب ـــده و ش آین
بیـــن ســـالمندان در مجمـــوع بیانگـــر 
ـــعه و از  ـــال توس ـــورهای در ح ـــه کش مواجه
ـــاری  ـــم پرفش ـــوج عظی ـــا م ـــران ب ـــه ای جمل
ــزی،  ــروق مغـ ــای عـ ــون و بیماری هـ خـ
ـــا آن  قلبـــی و ســـایر بیماری هـــای مرتبـــط ب
در آینـــده می باشـــد کـــه نیازمنـــد ارائـــه 
درمان هـــای بســـیار پرهزینـــه می باشـــد. 
و  زودهنـــگام  تشـــخیص  بیماریابـــی، 
ــن  ــر ایـ ــل خطـ ــر عوامـ ــت مؤثـ مدیریـ
حـــال  در  کشـــورهای  در  بیماری هـــا 
ـــم  ـــر و ک ـــای مؤث ـــد از راه ه ـــعه می توان توس
هزینه هـــای  کنتـــرل  بـــرای  هزینـــه 

سالمت در آینده باشد.

5- American Heart Association
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ی هفتم وهشتــم
شماره  ها

دمانس و آلزایمر
دمانــس، اختــالل پیش رونــده اعمــال 
شــایع  عالئــم  می باشــد.  شــناختی 
ــه،  ــت دادن حافظ ــامل از دس ــس ش دمان
ســردرگمي، از دســت دادن تکلــم و ادراک 
نــوع  شــایع ترین  آلزایمــر  می باشــد. 
بــه  ابتــال  خطــر  می باشــد.  دمانــس 
ــاال  ــا ب ــس، ب ــواع دمان ــایر ان ــر و س آلزایم
رفتــن ســن بــه ســرعت افزایــش یافتــه و 
ــه  ــال ب ــاالی 65 س ــراد ب ــیوع آن در اف ش
ازای هــر پنــج ســال تقریبــاً دو برابــر 
بــرای مثــال در کشــورهای  می شــود. 
عضــوOECD 6 ، شــیوع دمانــس در گــروه 
ــوده  ــر از 3% ب ــال کمت ــنی 69-65 س س
ولــی در گــروه ســنی 89-85 ســال حــدود 
ــان و  ــور آلم ــد و در دو کش 30% می باش
فرانســه بیــش از نیمــی از زنــان بــاالی 90 
ــه  ــتند ک ــال هس ــس مبت ــه دمان ــال ب س
هزینه هــای مربــوط بــه آن سرســام آور 
می باشــد. در حالــی کــه تعــداد افــراد 
ــس در  ــواع دمان ــر و ان ــه آلزایم ــال ب مبت
ســال 2010 حــدود 35/6 میلیــون نفــر در 
ــه  ــن زده می شــد؛ هزین کل جهــان تخمی
ــمی  ــر رس ــای غی ــه مراقبت ه ــوط ب مرب
مراقبت هــای  و  خدمــات  خانــواده، 
اجتماعــی و هزینــه مراقبت هــای پزشــکی 
مربوطــه، بیــش از 600 میلیــارد دالر برای 
همــان ســال بــرآورد گردیــده اســت. 
پیش بینــی می شــود تعــداد مبتالیــان، 
ــال  ــا س ــر ت ــون نف ــش از 65 میلی ــه بی ب
ــا  ــر ت ــون نف ــش از 115 میلی 2030 و بی
ســال 2050 افزایــش یابــد )شــکل 5(. در 
ــی در  ــن پیش بین ــق همی ــه طب ــی ک حال
ســال 2050 حــدود دو ســوم بــار بیمــاری 
دوش  بــر  دمانــس،  انــواع  و  آلزایمــر 
کشــورهای کمتــر توســعه یافتــه خواهــد 

بود. 

ــای  ــت و نیازهـ ــالمندی جمعیـ سـ
بهداشتی- درمانی

تعداد و نســبت ســالمندان جامعــه در واقع 
تخت هــای  تعــداد  کننــده  بیــان 
ســالمندی،  متخصصیــن  بیمارســتانی، 

مراقبیــن، مــددکاران، خانه های ســالمندی 
و همچنیــن بیانگــر میــزان خدمــات و 
امکانــات بهداشــتی و بودجــه و اعتبــار 
مــورد نیــاز برای ســالمندان اســت. لــذا در 
ــت و  ــرای بهداش ــزی ب ــوع برنامه ری ــر ن ه
ــد تعــداد و نســبت  درمــان ســالمندان بای

سالمندان در نظر گرفته شود.
برآوردهــای انجــام شــده نشــان می دهــد در 
ــدود 50  ــر ح ــال حاض ــه در ح ــی ک حال
درصــد تعــداد کل تخت هــای بیمارســتانی 
ــاالی 60  ــرای پوشــش بیمــاران ب کشــور ب
ــت  ــرض ثاب ــا ف ــد ب ــاف می کن ــال کف س
ــدن تعــداد تخت هــای بیمارســتانی، در  مان
ســال های 1400 و 1405 شمســی بــه 
ــد کل  ــد و 99/6 درص ــب 80/8 درص ترتی
تخت هــای موجــود توســط افــراد بــاالی 60 
ســال اشــغال شــده و در کمتــر از 40 ســال 
آینــده )تــا ســال 2050 میــالدی( کــه 
ــه 25  ــال کشــور ب ــاالی 60 س ــت ب جمعی
میلیــون نفــر بالغ خواهــد شــد - در صورتي 
ــتانی  ــت بیمارس ــدت اقام ــط م ــه متوس ک
ــد  ــران همانن ــال ای ــاالی 60 س ــاران ب بیم
ــاران ســالمند  ــکا 11 روز باشــد - بیم آمری
نیازمنــد 3 برابــر کل تخت های بیمارســتانی 
کنونــی کشــور خواهنــد بــود. عــالوه بــر آن 
در همــان ســال تعــداد مراکــز فیزیوتراپــی 
پوشــش جمعیــت  بــرای  نیــاز  مــورد 

شــکل 5: رشــد تعداد مبتالیان به دمانس در کشــورهای با درآمد 
2010 -2050 پایین، متوســط و باال: 

ســالمند، بــا فــرض خدمــات رســانی 
بــرای  مشــخص  مراکــز  اختصاصــی 
ســالمندان، بایــد بــه بیــش از 5 برابــر نیــاز 

فعلی برسد.

اقتصاد سالمت
بــا توجــه بــه شــواهد ذکــر شــده کشــور 
ایــران در مســیر ســالمندی جمعیــت 
بــه  نیــاز  وضعیــت  ایــن  دارد.  قــرار 
و  برنامه ریــزی  بودجــه،  تخصیــص 
دوره  دارد.  الزم  پیش بینی هــای 
و  بیماری هــای مزمــن  بــا  ســالمندی 
هزینه هــای  اســت.  همــراه  پرهزینــه 
اقتصــادی و اجتماعــی بیماری هــای غیــر 
واگیــر، بــا افزایــش ســن بــه شــدت 
رشــد  می توانــد  و  یافتــه  افزایــش 
ــرار  ــر ق ــت تأثی ــه را تح ــادی جامع اقتص
شــاخص  جمعیــت  ســالمندی  دهــد. 
ــش  ــی را افزای ــری عموم ــتمری بگی مس
خواهــد داد. بــا افزایــش امیــد بــه زندگی، 
هــم تعــداد افــراد مســتمری بگیــر و هــم 
ــات  ــا از خدم ــتفاده آن ه ــول دوره  اس ط
ــا مــد  ــد؛ بنابرایــن بایــد ب افزایــش می یاب
نظــر قــرار دادن ایــن واقعیــت، بودجــه و 

اعتبار الزم برای آن تأمین گردد.
ـــای  ـــالمت، هزینه ه ـــاد س ـــدگاه اقتص از دی
ـــوده  ســـالمت ســـالمندی بســـیار ســـنگین ب

6-Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
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ــالمت در دو  ــان و سـ ــه درمـ و گاه هزینـ
ـــی  ـــه مابق ـــادل هزین ـــر مع ـــر عم ـــال آخ س
زندگـــی بـــرآورد می شـــود. بـــر اســـاس 
بررســـی ســـازمان جهانـــی بهداشـــت در 23 
کشـــور بـــا درآمـــد پاییـــن و متوســـط، 
مجمـــوع خســـارات اقتصـــادی ناشـــی از 
ـــای  ـــر )بیماری ه ـــر واگی ـــاری غی ـــه بیم س
قلبـــی، ســـکته مغـــزی و دیابـــت( مـــا بیـــن 
 83 حـــدود   2006-2015 ســـال های 
ــت.  ــده اسـ ــرآورد گردیـ ــارد دالر بـ میلیـ
مطالعـــه ای کـــه در ســـال 1999 بـــه 
ســـفارش کنگـــره امریـــکا انجـــام شـــده، 
حکایـــت از آن دارد کـــه هزینه هـــای 
ـــاالی 65 ســـال،  درمانـــی در گـــروه ســـنی ب
ـــی  ـــای درمان ـــر کل هزینه ه ـــش از 5 براب بی
ـــت.  ـــال اس ـــر از 65 س ـــنی کمت ـــروه س گ
ایـــن در حالـــی اســـت کـــه بـــه اذعـــان 
صاحب نظـــران، مهم تریـــن مشـــخصه 
بعـــد اقتصـــادی دوران ســـالمندی فقـــر 
می باشـــد چـــرا کـــه فـــرد ســـالمند بـــا 
خـــروج از چرخـــۀ فعالیـــت اقتصـــادي و 
ـــده  ـــرف کنن ـــان مص ـــک انس ـــه ی ـــد ب تولی
ـــش  ـــرخ ســـرباري را افزای ـــل شـــده و ن تبدی

خواهد داد.

بحث و نتیجه گیری: 
ایــران در حــال حاضــر یکی از کشــورهای 
ــی  ــود ول ــوب می ش ــان محس ــوان جه ج
ســاختار و تحــوالت جمعیتــی کشــور 
ــه  ــت ب ــنی و حرک ــذار س ــت از گ حکای
ــتابان  ــریع و ش ــالخوردگی س ــمت س س
از  یکــی  جمعیــت  ســالمندی  دارد. 
ــورت  ــه ص ــران ب ــه ای ــای جامع چالش ه
عــام و نظــام ســالمت بــه صــورت خــاص 
برنامه ریــزی،  لــذا  بــود.  خواهــد 
و  ســرمایه گذاری  سیاســت گذاری، 
اقتصــادی،  زیرســاخت های  ایجــاد 
اجتماعــی، بهداشــتی، درمانــی و فرهنگی 
الزم جهــت مواجهــه بــا جمعیــت 25 
میلیــون نفــری ســالمند از ضرورت هــای 

امروز جامعه ایران می باشد.
بـه دلیل باال بـودن بار بیماری هـا در دوره 
سـالمندی، نظـام سـالمت متحمـل فشـار 
بسـیار زیادی خواهد شـد. اگر امـروز برای 
برنامه ریـزی جهـت مواجهـه بـا سـونامی 
جمعیـت سـالمند و بیماری هـای مرتبـط، 
دیـر نباشـد یقیناً فـردا خیلی دیـر خواهد 
بـود. در ایـن راسـتا پیشـنهاد های مقابـل 

قابل طرح می باشد:

ــورهایی . 1 ــق کش ــارب موف ــتفاده از تج اس
کــه قبــالً پدیــده ســالمندی جمعیــت را 

تجربه کرده اند.
ــه . 2 ــه ب ــا توج ــالمت ب ــام س ــالح نظ اص

ــالمند در ســطوح  ــت س ــای جمعی نیازه
اول، دوم و سوم.

ارائــه آموزش هــای الزم بــرای ارتقــای . 3
ســواد ســالمت و اصــالح ســبک زندگــی 
ــه انفجــار  ــوط ب مخصوصــاً در نســل مرب
ــالمندان  ــروز و س ــودکان دی ــت ک جمعی

فردا )متولدین دهه 50 و 60(.
اجــرای طرح هــای غربالگــری، بیماریابــی . 4

بیماری هــای  زودهنــگام  تشــخیص  و 
ــای  ــش هزینه ه ــدف کاه ــا ه ــن ب مزم
نظــام ســالمت و کاهــش نیــاز به بســتری 

بیمارستانی.
گســترش زیــر ســاخت های بهداشــتی و . 5

درمانی متناسب با نیاز سالمندان.
تربیــت نیــروی انســانی متخصــص در امر . 6

ــی  ــت و بازتوان ــان، مراقب ــت، درم بهداش
جمعیت سالمند.

تــالش در جهــت کــم کــردن نیــاز . 7
در  شــدن  بســتری  بــه  ســالمندان 

بیمارستان
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مراقبت های ادغام یافته سالمند

ــع  ــه و جامـ ــام یافتـ ــای ادغـ مراقبت هـ
ســـالمندی بـــه مفهـــوم اســـتفاده از 
عوامـــل خطـــر و نشـــانه های بالینـــی 
ـــطح  ـــع در س ـــه و جام ـــام یافت ـــاده ادغ س
اســـتفاده کننـــده از خدمـــت اســـت. در 
ـــر و  ـــل خط ـــل عوام ـــدل از حداق ـــن م ای
نشـــانه های بالینـــی کلیـــدی بـــرای 
شناســـایی زودرس بیمـــاری، درمـــان 
مناســـب و ارجـــاع بـــه موقـــع اســـتفاده 
ـــه  ـــت ک ـــر اس ـــه ذک ـــت. الزم ب ـــده اس ش
عالئـــم  نشـــانه ها،  خطـــر،  عوامـــل 
بالینـــی، اقدامـــات تشـــخیصی، درمـــان، 
ــورد  ــای مـ ــاع و پیگیری هـ ــوارد ارجـ مـ
ـــه از  ـــره گرفت ـــدل به ـــن م ـــتفاده در ای اس
اداره هـــای  کشـــوری  برنامه هـــای 
تخصصـــی، منابـــع تخصصـــی طـــب 

از  ســـالمندی و همچنیـــن اســـتفاده 
بـــا  مرتبـــط  اســـاتید  نظـــرات 
ــی در  ــد اداره تخصصـ ــای فاقـ بیماری هـ

مرکز مدیریت بیماری ها است.

اصول کلی
ــورد  ــه ای در مـ ــال 1382 مطالعـ در سـ
ــه  ــور بـ ــایع در کشـ ــاری شـ 250 بیمـ
ـــام  ـــس انج ـــنی و جن ـــروه س ـــک گ تفکی
ــای  ــای ورود بیماری هـ ــه مبنـ ــد کـ شـ
اولویـــت دار بـــه ایـــن بســـته خدمتـــی 

گردیده است.
ـــه  ـــالمند ب ـــت از س ـــع مراقب ـــه جام برنام
صـــورت یـــک برنامـــه بـــا عنـــوان: 
ــع  ــه و جامـ ــام یافتـ ــای ادغـ مراقبت هـ
ســـالمندی ویـــژه پزشـــک و غیـــر پزشـــک 

طراحـــی گردیـــده اســـت. در ایـــن راســـتا 
زمانـــی کـــه ســـالمند بـــه دنبـــال 
فراخـــوان بـــه مرکـــز بهداشـــتی و درمانـــی 
ارائـــه  بـــرای  می کنـــد  مراجعـــه 
راهنمـــای  کتـــاب  از  مراقبت هـــا 
ــع  ــه و جامـ ــام یافتـ ــای ادغـ مراقبت هـ
ســـالمندی ویـــژه غیـــر پزشـــک بـــرای 
مراقبـــت از وی اســـتفاده می کنـــد و 
ـــا  ـــاس راهنم ـــر اس ـــی را ب ـــوارد ارجاع م
بـــه نـــزد پزشـــک مرکـــز ارجـــاع 
می دهـــد. در پایـــان ارائـــه مراقبت هـــا 
چنانچـــه بـــرای ســـالمند احتمـــال 
ابتـــال بـــه یـــک و یـــا چنـــد بیمـــاری 
ــای  ــالمند از مراقبت هـ ــود دارد، سـ وجـ
ــردد و  ــد می گـ ــر بهره منـ ــطح باالتـ سـ
ــرد و  ــرار می گیـ ــاع قـ ــه ارجـ در چرخـ

دکتر جلیل شاه عباسی -  کارشناس سالمت سالمندان گروه سالمت جمعیت و خانواده
معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز



بیماری قلبی

مشکالت اجتماعی چاقها چاقی

سالمنددیابتاضافه وزن امید به زندگی بحران پیری

احتــــــرامسالمند آزاری
اضافـه وزن و چاقی

سال سـوم
ی

سـالمـــند

فصلنامه معاونت بهداشت
 دانشگاه علوم پزشکی تبریز

تابستان93 و  بهار 

13

فصلنامه معاونت بهداشت
 دانشگاه علوم پزشکی تبریز

تابستان93 و  بهار 

12

ی هفتم وهشتــم
شماره  ها

عـوارض ایجـاد شـده، ارجـاع بـه موقـع و 
پیگیری نتیجه ارجاع می باشـد. مراقبت های 
ادغام یافته و جامع سـالمندی بـه صورت دو 
بخـش ویـژه پزشـک و غیر پزشـک طراحی 

گردیده است.

این برنامه شامل سه بخش است: 
- ارزیابی

- طبقه بندی
- توصیه

* در قســمت ارزیابــی از ســالمند در 
نشــانه های  و  خطــر  عوامــل  مــورد 
بیماری هــا ســؤال می شــود و در صــورت 
نیــاز، از اقدامــات تشــخیصی یــا معاینــات 

ساده برای سالمند استفاده می گردد.
* در بخــش طبقه بنــدی مــوارد بــه دســت 
ــل  ــی عوام ــی یعن ــمت ارزیاب ــده از قس آم
خطــر، نشــانه های بالینــی، معاینــات ســاده 
ــر اســاس شــدت  ــات تشــخیصی ب و اقدام

بیماری یا مشکل طبقه بندی می شوند.

*  در صورتــی کــه ســالمند دارای نشــانه و 
عالمــت بیمــاری اســت کــه خطــر جــدی 
نــدارد و یــا دارای عامــل خطــری اســت که 
طبقه بنــدی  در  دارد  ارجــاع  بــه  نیــاز 
»مشــکل یــا احتمــال بیمــاری« بــه رنــگ 

صورتی قرار می گیرد.
و  نشــانه  فاقــد  ســالمند،  چنانچــه   *
عالمــت بیمــاری و یــا دارای حداقــل یــک 
ــه ارجــاع  ــاز ب عامــل خطــر اســت کــه نی
ــال  ــرض ابت ــدی »در مع ــدارد در طبقه بن ن

به بیماری« به رنگ زرد قرار می گیرد.
و  نشــانه  فاقــد  ســالمند،  چنانچــه   *
عالمــت بیمــاری و عامــل خطــر اســت در 
ــا بیمــاری  ــد مشــکل ی ــدی »فاق طبقه بن

احتمالی« به رنگ سبز قرار می گیرد.
* در سـتون مربوط بـه توصیه ها اقدامات 
درمانـی سـاده از قبیـل ارجـاع، اقدامـات 
ارجـاع، پیگیـری و آموزش هـای  از  قبـل 
الزم بـر اسـاس طبقه بنـدی مشـکل برای 

سالمند به این شرح ارائه می گردد:

ــاری  ــه بیمـ ــال بـ ــالمند مبتـ ــر سـ اگـ
مراقبت هـــای  چرخـــه  در  نباشـــد 

دوره ای قرار می گیرد.
ــز برنامـــه مراقبـــت  ــا نیـ ــتان مـ در اسـ
قبـــل از ســـال 1387 بـــه تدریـــج در 2 
ـــده  ـــروع ش ـــد ش ـــز و مرن ـــتان تبری شهرس
ـــون  ـــا کن ـــد و ت ـــرا می باش ـــال اج و در ح

نیز ادامه دارد.
بـــا عنایـــت بـــه سیاســـت های اداره 
ســـالمت ســـالمندان ِدفتـــر ســـالمت 
ـــواده وزارت متبوعـــه مقـــرر  جمعیـــت و خان
گردیـــد طـــی ســـال های آتـــی بـــه 
تدریـــج برنامـــه مراقبت هـــای ادغـــام 
یافتـــه ســـالمندی در شهرســـتان های 
تابعـــه دانشـــگاه  علـــوم پزشـــکی تبریـــز 

گسترش یابد.
ـــده و  ـــام ش ـــای انج ـــی هماهنگی ه ـــذا ط  ل
آموزشـــــی  روزه  کارگاه 2  برگـــــزاری 
مراقبت هـــای ادغـــام یافتـــه در تیـــر مـــاه 
اهـــر، هریـــس،  1392، 4 شهرســـتان 
عجب شـــیر و شبســـتر نیـــز بـــه جمـــع 
ـــاًل از  ـــد و فع ـــه گردی ـــه اضاف ـــان برنام مجری
ـــز  ـــه در مراک ـــن برنام ـــال 1392 ای ـــز س پایی
منتخـــب 6 شهرســـتان فـــوق اجـــرا 

می گردد.

ــی  ــداف اختصاص ــداف کالن و اه اه
معاونــت بهداشــت دانشــگاه علــوم 
ــه 5  ــرای برنام ــز ب ــکی تبری پزش
ســاله )1397-1393( در ارتبــاط بــا 

برنامه مراقبت سالمندان:
در ایــن راســتا معاونــت بهداشــت دانشــگاه 
علــوم پزشــکی تبریــز در نظــر دارد، در 
و  شــرایط  آمــدن  فراهــم  صــورت 
ســایر  در  الزم  زیرســاخت های 
ــام  ــه ادغ ــبت ب ــه، نس ــتان های تابع شهرس
برنامــه مراقبت هــای ادغــام یافته ســالمندی 

تا پایان سال 97 اقدام نماید
در ایـن برنامـه بـا تاکیـد بـر پیشـگیری از 
دوران  شـایع  مخاطـرات  و  بیماری هـا 
سـالمندی با توجـه بـه اولویت هـا و آموزش 
صحیح به فرد و خانواده و جامعه، تشـخیص 
و درمـان صحیـح و بـه موقـع بیماری هـا و 
اختـالالت ایجـاد شـده، پیش گیـری از بروز 
درمـان  احتمالـی،  ناتوانی هـای  و  عـوارض 
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ــدی  ــه در طبقه بن ــالمندی ک ــرای س * ب
ــرار  ــاری« ق ــال بیم ــا احتم ــکل ی »مش
بــه  ابتــال  می گیــرد، چــون احتمــال 
بیمــاری وجــود دارد ارجــاع غیــر فــوری و 

آموزش های مرتبط توصیه می شود.
ــدی  ــه در طبقه بن ــالمندی ک ــرای س * ب
ــرار  ــاری« ق ــه بیم ــال ب ــرض ابت »در مع
ــژه در  ــای وی ــه مراقبت ه ــرد، ارائ می گی

پیگیری ها و آموزش توصیه می شود.
* برای سالمندی که در طبقه بندی »فاقد 
قرار می گیرد،  احتمالی«  بیماری  یا  مشکل 
برای  موقع  به  مراجعه  به  سالمند  تشویق 
دریافت مراقبت های دوره ای و ارائه آموزش های 
الزم به سالمند جهت مراقبت از خود در منزل 

و سایر محیط ها توصیه می شود.

انواع مراقبت ها مشتمل است بر:
مراقبت دوره ای، مراقبت ویژه

مراقبت دوره ای:
 اگــر ســالمند در فاصلــه زمانــی مشــخص و 
معمــوالً طوالنــی کــه حداقــل یــک ســال 
طــول می کشــد مراجعــه کــرده اســت آن 
را مراقبــت دوره ای می گوینــد. ســالمندی از 
ــه در  ــد ک ــتفاده می کن ــت اس ــن مراقب ای
آخریــن مراقبت »فاقد مشــکل« تشــخیص 
دوره ای  مراقبــت  در  اســت.  شــده  داده 
ــال  ــخیص احتم ــدف تش ــه ه ــالمند ب س
بیمــاری توســط تیــم غیــر پزشــک مــورد 

ارزیابی قرار می گیرد.

مراقبت ویژه:
 اگر سـالمند به دنبال دریافـت مراقبت نیاز 
دارد کـه بـرای یک یـا چنـد مراقبت خاص 
ارزیابـی و به صـورت ویژه مراقبت شـود آن 
را مراقبـت ویـژه گوینـد. فواصـل زمانـی در 
مراقبت هـای ویـژه کوتـاه اسـت. هـدف از 
مراقبـت ویـژه، ارزیابـی مجـدد سـالمند به 
دنبال توصیه های ارائه شـده اسـت. چنانچه 
توصیه هـا وضعیـت سـالمند را بهتـر کـرده 
ادامـه عمـل بـه این توصیـه تا رفع مشـکل 
ادامـه می یابـد. در غیر این صورت سـالمند 

به سطح باالتر ارجاع می یابد.
مراقبــت ویــژه شــامل ارزیابــی 

بیماری های زیر می باشد:

بیماری های قلبی و عروقی	 
اختالالت تغذیه ای شامل الغری- چاقی	 
دیابت	 
اختالالت بینایی و شنوایی	 
ــی شــامل افســردگی و 	  ــالالت روان اخت

اختالل خواب
پوکی استخوان	 
بی اختیاری ادرار	 
دمانس	 
سقوط و عدم تعادل	 
سل ریوی	 
ایمن سازی	 

فعالیت هـــای برنامه 
مراقبت هــای 

ادغــــام یافتـــه 
و جامــع ســالمـندی

** شناســـایی ســـالمندان 
ـــروه  ـــایی گ ـــه )شناس منطق

هدف 60 سال به باال(
** فراخـوان سـالمندان جهت 

دریافت مراقبت
سـالمت  وضعیـت  بررسـی   **

سالمند توسط غیرپزشک
ارزیابـی و انجام مراقبت سـالمندان 	 

بوکلـت  اسـاس  بـر  هـدف  گـروه 
یافتـه سـالمند  ادغـام  مراقبت هـای 
ویـژه غیـر پزشـک )از نظـر عوامـل 
خطـر، نشـانه ها و عالئـم بالینی جهت 
و  بیماری هـا  زودرس  شناسـایی 

طبقه بندی(
در 	  شـده  انجـام  مراقبت هـای  ثبـت 

طبـق  پزشـک(  غیـر  )سـتون  پرونـده 
دستورالعمل

تکمیل فرم پیگیری در صورت نیاز	 
پیگیــری ســالمندان نیازمنــد پیگیــری در 	 

موعــد مقــرر )شــامل مراقبــت دوره ای، 
مراقبــت ویــژه، نتیجــه ارجــاع و... و کلیــه 
مــوارد مشــخص شــده توســط پزشــک و 

غیر پزشک(
تکمیــل فــرم ارجــاع در صــورت نیــاز و 	 

ــت  ــه پزشــک و دریاف ارجــاع ســالمند ب
فرم پس خوراند

ــای 	  ــاری و فرمه ــای آم ــل فرم ه تکمی

ثبت اطالعات
** بررسـی وضعیـت سـالمند دارای 

مشکل توسط پزشک
بــه 	  مربــوط  مراقبت هــای  انجــام 

ســالمندان ارجاعــی از غیــر پزشــک بــر 
اســاس بوکلــت مراقبت هــای ادغــام 
ــر  ــک )از نظ ــژه پزش ــالمند وی ــه س یافت
عوامــل خطــر، نشــانه ها و عالئــم بالینــی 

و طبقه بندی(
ثبــت مراقبت هــای انجــام شــده در 	 

طبــق  پزشــک(  )ســتون  پرونــده 
دستورالعمل

ــی در 	  ــارا کلینیک ــی/ پ ــات درمان اقدام
صــورت نیــاز و تکمیــل فــرم مراجعــات 
بــه طــور کامــل شــامل اقدامــات درمانی، 
ــج  ــی و نتای ــت های پاراکلینیک درخواس
ــه همــراه  آن، پیگیــری و ارجاعــات و... ب

امضاء و مهر پزشک
تکمیـل فرم پـس خوراند بـرای تیم غیر 	 

پزشک به همراه امضاء و مهر پزشک
باالتــر 	  ســطح  بــه  ســالمند  ارجــاع 

)متخصــص( در صــورت نیــاز بــه خدمــات 
تخصصــی بــر اســاس بوکلــت، بــه همــراه 

تکمیل فرم ارجاع برای سالمند
ــه 	  ــوط ب ــاری مرب ــای آم ــل فرم ه تکمی

پزشک
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نیافته سالم   مراقبتهای ادغامربانهم   فلو چارت  ندا  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

وندسال به باال شناسایی می ش 06سالمندان   

ن و ...(سالمندان فرا خوان می شوند ) تلفنی ،اطالعیه، رابطی  

خون ، سالمندان توسط پرسنل غیر پزشک طبق بوکلت مراقبت می شوند ) قلب ، فشار  
من سازی(تغذیه ، دیابت ، بینایی، شنوایی، روان ، پوکی استخوان ، بی اختیاری ادراری، دمانس، سقوط، ای  

شود پرونده مراقبتها تکمیل می  

آیا سالمند 
؟بیمار است"احتماال  

ه و فرم آمار روزانتکمیل فرم های مربوطه ) دفتر   
 بر اساس مراقبتها تکمیل می شود (

 خیر

 بلی

سالمند برای مراقبت دوره ای 
ی شودساله تشویق مسهساله و یک  

به  آیا سالمند احتیاج
؟ ارجاع دارد  

بر  روزانهدفتر و فرم آمار ) تکمیل فرم های مربوطه
 ( اساس مراقبتها تکمیل می شود

 در چرخه مراقبت ویژه 
 قرار می گیرد 

وداده می شفرم ارجاع تکمیل و به پزشک مرکز ارجاع د  

. ودسالمند از نظر بیماری های ارجاع داده شده طبق بوکلت توسط پزشک ارز یابی و طبقه بندی می ش  

  پرونده مراقبتها تکمیل می شود

 "آیا سالمند احتماال
 بیمار است ؟

پس خوراند و فرم  فرمفرمهای مربوطه تکمیل می شود ) 
پرونده و فرم آمار روزانه( مراجعات   

اج سالمند احتی آیا
 اقدامات درمانی و پاراکلینیکی به ارجاع دارد ؟

انجام می شود     
 فرمهای مربوطه تکمیل می شود 

 ) فرم پس خوراند و فرم مراجعات  پرونده و فرم آمار روزانه( 

میل می شود فرمهای مربوطه تک  
ه( ) فرم پس خوراند و فرم مراجعات  پرونده و فرم آمار روزان  

به  سالمند پس از ارائه اقدامات با فرم ارجاع
 پزشک متخصص ارجاع داده می شود. 

 بلی

 خیر

بله

خیر

خیر

بله
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سالمندی طبیعی
اثرات عمومی پیری

    شــروع پیــری بیولوژیــک از ســن 
بلــوغ آغــاز شــده و نهایتــاً بــا مــرگ 
ــر  ــر شــدن ه ــرد. ســیر پی ــان می پذی پای
فــرد منحصــر بــه خــود اوســت و شــدیداً 
تحــت تاثیــر عوامــل ژنتیکــی و محیطــی 
ــاس  ــر اس ــه ب ــی ک ــن تقویم ــت. س اس
همیشــه  می شــود  ســنجیده  ســنوات 
ــاس  ــر اس ــه ب ــی ک ــن فیزیولوژیک ــا س ب
ظرفیــت عملکــردی تعییــن می گــردد 
ــده  ــک پدی ــری ی ــتند. پی ــق نیس منطب
طبیعــی اســت و بــه تنهایــی باعــث بــروز 
بیمــاری نمی شــود امــا ارتبــاط بیــن 
پیــری و بیمــاری رابطــه ای شــناخته 
شــده اســت. در واقــع میــزان مــرگ 
ــش  ــا افزای ــا ب ــام بیماری ه ــی از تم ناش
ــر،  ــن ام ــت ای ــود و عل ــاد می ش ــن زی س
بیشــتر مربــوط بــه کاهــش توانایــی افــراد 
فشــار  بــه  پاســخ دهی  در  ســالخورده 

می باشــد. خارجــی 

در پیــری عمومــاً ظرفیــت عملکــردی 
مناســب در ســطح ســلولی و عضوی کاهش 
میابــد. بخــش اعظمــی از کاهــش ظرفیــت 
عملکــردی بــه خاطــر معیوب شــدن عناصر 
ســاختمان داخلــی بــدن اســت. افراد مســن 
ــتند  ــادر نیس ــاً ق ــت عموم ــن عل ــه همی ب
کــه بــا کارآمــدی افــراد جوان تــر بــه 
محرک هــای مختلــف داخلــی یــا خارجــی 
پاســخ گوینــد. کاهــش ظرفیت پاســخگویی 
ــی، حفــظ  ــر محیطــی داخل ــه یــک تغیی ب
شــرایط شــیمیایی و فیزیکــی داخــل بــدن 
ــرای  ــده ای ب ــور فزاین ــه ط ــتاز( را ب )هموس
ــراد مســن مشــکل می ســازد. در فقــدان  اف
هموســتازی نقص عملکــردی دســتگاه های 
مختلــف بــدن بیشــتر شــده و به ایــن لحاظ 
پیــری احتمــال مــرگ را افزایــش می دهــد. 
بــه علــت نقصــان فرایندهــای هموســتازی 
ــدازه  ــه ان ــت ب ــن اس ــن تر ممک ــراد مس اف
افــراد جــوان تحمــل دارویی نداشــته باشــند 

و بایــد در تجویــز دارو دقــت گــردد. 

تغییرات عمومی پیری در بدن:
1- تغییرات ساختمانی بدن: 

* مطالعــات مقطعــی نشــان داده انــد کــه 
ــد  ــخص ق ــش مش ــک کاه ــری ی در پی
عــارض می شــود کــه از ســن 30 ســالگی 
شــروع و بعــد بــه آرامــی ادامــه می یابــد. 
برخــی مطالعــات طولــی، افزایــش جزیــی 
کاهــش  و  ســالگی   30 از  پــس  قــد 
تدریجــی آن پــس از 40 ســالگی را نشــان 
داده انــد کــه کوتــاه شــدن انــدام تحتانــی 
قبــل از کاهــش طــول تنــه عــارض 
ــم شــدن  ــه نظــر می رســد ک می شــود. ب
طــول انــدام تحتانــی بیشــتر نتیجــه 
تغییــرات ناشــی از ســن در مفاصــل و 

ــد.  ــا باش ــای پ قوس ه
ــه نظــر می رســد  ــه ب * کاهــش طــول تن
عمدتــاً بــه علــت افزایــش انحنــای طبیعــی 
قدامــی خلفــی ســتون مهره ها و فشــردگی 
دیســک های بیــن مهره هــا اســت. بــه 
دلیــل تحلیــل تدریجــی عضــالت در نتیجه 

دکتر فریبا صادقی -  کارشناس گروه سالمت جمعیت و خانواده و MPH سالمندی
معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز
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ــانه،  ــالت ش ــل عض ــن از قبی ــش س افزای
ــد.  پهنــای شــانه در پیــری کاهــش می یاب
ــش ســن  ــا افزای در مقایســه قطــر لگــن ب
زیــاد می شــود و بیشــتر بــه علــت تجمــع 

ــد.  ــه می باش ــن ناحی ــی در ای چرب
ــی  ــه در ط ــیته ک ــش االستیس ــا کاه * ب
ــس  ــد تنف ــاق می افت ــا اتف ــری در ریه ه پی
ــد  ــدا می کن ــاج پی ــتری احتی ــه کار بیش ب
ــن  ــن س ــاال رفت ــا ب ــراه ب ــه هم و در نتیج
ــد.  ــش می یاب ــط قفســه ســینه افزای محی

* تغییــرات وزن بــدن در زنــان و مــردان 
ــد.  ــت می کن ــی تبعی ــای متفاوت از الگوه
عمومــاً مــردان تــا اواســط دهــه 50 
می کننــد  پیــدا  اضافــه وزن  زندگــی 
و ســپس وزن آن هــا بــه تدریــج کــم 
ــه  ــا ده ــوالً ت ــان معم ــود. وزن زن می ش
60 زندگــی زیــاد شــده و ســپس کاهــش 
ــش  ــه کاه ــاوت ک ــن تف ــا ای ــد. ب می یاب
ــت.  ــردان اس ــر از م ــا کندت وزن در آن ه

2-تغییرات ترکیبی بدن:
ــدن  ــم کلـــی آب بـ ــری حجـ * اندازه گیـ
نشـــان می دهـــد در یـــک مـــرد جـــوان 
60% وزن بـــدن و در زنـــان جـــوان %52 
وزن بـــدن آب می باشـــد و بـــا پیدایـــش 
پیـــری حجـــم کل آب بـــدن در مـــردان 
بـــه 54% و در زنـــان بـــه 46% کاهـــش 
می یابـــد. بـــه نظـــر نمی رســـد ایـــن 
کاهـــش درصـــد حجـــم آب بـــدن در پیـــری 
ـــوض  ـــد در ع ـــیون باش ـــت دهیدراس ـــه عل ب
ـــبت  ـــری در نس ـــالخورده تغیی ـــراد س در اف
ـــود در  ـــی موج ـــه چرب ـــده ب ـــی آب ش چرب
بـــدن بـــه وجـــود می آیـــد کـــه باعـــث 
کاهـــش فضاهـــای الزم بـــرای جـــا دادن 
ــش آب  ــن کاهـ ــردد. ایـ ــدن می گـ آب بـ
ـــا  ـــلولی ام ـــارج س ـــل و خ ـــش داخ در بخ
ـــد.  ـــاق می افت ـــلولی اتف ـــل س ـــتر داخ بیش
* در ســـالمندان افزایـــش ضخامـــت 
ـــده  ـــکم دی ـــواره ش ـــتی در دی ـــن پوس چی
ــتی  ــن پوسـ ــای چیـ ــود. اندازه هـ می شـ
در اکثـــر نقـــاط بـــدن در زنـــان تـــا 64 
ــا  ــد. بـ ــی می مانـ ــت باقـ ــالگی ثابـ سـ
ـــر  ـــی در زی ـــع چرب ـــن، تجم ـــش س افزای

پوســـت نبـــوده و بـــه طـــور عمقـــی در 
ـــل  ـــا در مح ـــا ی ـــراف اعض ـــا اط ـــل ی داخ
ـــره  ـــدن ذخی ـــواره ب ـــه دی ـــال روده ب اتص

می شـــود. 
ـــا و  ـــاق پ ـــر س ـــن قط ـــش س ـــا افزای * ب
بـــازو کاهـــش پیـــدا می کنـــد در اکثـــر 
ــی  ــت ولـ ــی ثابـ ــاختار چربـ ــوارد سـ مـ

ــود. ــم می شـ ــتی کـ ــت گوشـ بافـ
ـــته  ـــش وابس ـــدن کاه ـــای ب ـــر اعض * اکث
ــان  ــود نشـ ــوده خـ ــن را در تـ ــه سـ بـ
ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ـــد و ای می دهن
ـــدن  ـــی ب ـــم چرب ـــوده ک ـــش ت ـــر کاه اکث

مربـــوط بـــه عضـــالت می باشـــد.  

3- تغییرات عملکردی بدن:
تأثیــر  تحــت  عملکــردی  تغییــرات   *
رونــد  تاریخچــه  ژنتیکــی،  شــجره نامه 
فــرد  محیطــی  عوامــل  و  زندگــی 
افزایــش ســن حــرکات  می باشــد. بــا 
ــل  ــرا مفاص ــود زی ــکل تر می ش ــدن مش ب
ســخت تر و از قــدرت عضــالت کاســته 
می شــود. کارآمــدی تبــادل اکســیژن و 
ــده،  ــر ش ــا کمت ــیدکربن در ریه ه دی اکس
در نتیجــه ممکــن اســت تنفــس در افــراد 
ــاد  ــرات ایج ــود. تغیی ــکل تر ش ــن مش مس
ــواره  ــی و دی ــه قلب ــدرت عضل ــده در ق ش
فشــارخون  افزایــش  باعــث  شــریان ها 
تغییــرات عملکــرد دســتگاه  می شــود. 
گــوارش ممکــن اســت تغییر عــادات غذایی 
ماننــد تغییــر ذائقــه افــراد مســن را مطــرح 
کنــد. یکــی از معمول تریــن تغییــرات 
عملکــردی مربــوط بــه پیــری در دســتگاه 
می باشــد. ادرار  تکــرر  افزایــش  ادراری، 

ــال  ــخ ها در قب ــن پاس ــی از مؤثرتری * یک
ایــن تغییــرات انجــام آزمایش هــای منظــم 
ــا  ــن آزمایش ه ــام ای ــت. انج ــالمتی اس س
حتــی زمانــی کــه فرد مشــکالت خاصــی را 
در خــود احســاس نمی کنــد نیــز ضــروری 
اســت. آزمایش هــای پیشــنهادی بــه شــرح 
ــا واضــح اســت کــه در هــر  ــر اســت ام زی
مقطــع و محلــی اجــرای دســتورالعمل های 
ــتی و  ــتم بهداش ــر سیس ــد نظ ــی م وزارت

ــد.   ــور می باش ــی کش درمان

ــری  ــد اندازه گی ــه بع ــالگی ب ــن 20 س *  از س
ــه طــور ســاالنه و  ــاپ اســمیر ب فشــارخون، پ
بررســی کلســترول خــون هر 5 ســال یــک بار
ـــا 40  ـــن از 20 ت ـــتان و لگ ـــه پس * معاین
ـــد  ـــار و بع ـــک ب ـــال ی ـــر 3 س ـــالگی ه س

ـــاالنه از آن س
ـــی شـــروع از 35 ســـالگی -40  * ماموگراف
ـــار-  ـــک ب ـــال ی ـــر 2 س ـــالگی ه ـــا 50 س ت

ـــاالنه  ـــد از آن س بع
ــالگی  ــا 50 س ــوع از 40 ت ــون در مدف * خ
هــر 3 ســال یــک بــار و بعــد از آن ســاالنه 
ــال  ــکوپی: از 50 س * پروکتوسیگموییدوس
بــه بعــد پــس از پاســخ های منفــی ســاالنه 

هــر 3 ســال یــک بــار
* واکسیناســیون: تــوأم هــر 10 ســال  
ــالگی -  ــس از 65 س ــاالنه پ ــزا س - آنفلوان

پنومونــی در 65 ســالگی 
ــرات  ــنجش خط ــی و س ــه فیزیک * معاین
تهدیــد کننده ســالمتی: 20 تا 40 ســالگی 
هــر 5 ســال - 40 تــا 50 هــر 3 ســال 50 
تــا 70 هــر 2 ســال و 70 و باالتــر ســاالنه 
ـــز  ـــر مرکــ ـــیش و مدیــ ـــی فاهی کشــ س
»ســـن ســـوم در دانشـــــــگاه فوردهـــام«              
 )Third Age Center at Fordham University(
ـــات  ـــام حیوان ـــوالً تم ـــه اص ـــاره دارد ک اش
زندگـــی  ســـن  دو  در  انســـان ها  و 
ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــن اول موقع ـــد س می کنن
جـــوان هســـتند و می آموزنـــد چگونـــه 
ـــت  ـــی اس ـــن دوم زمان ـــند. س ـــده باش زن
کـــه بـــه انـــدازه کافـــی بـــرای تولیـــد 
مثـــل مســـن شـــده اند؛ امـــا انســـان ها 
ـــرد  ـــه ف ـــل منحصـــر ب ـــتعانت از عق ـــا اس ب
خـــود ســـن ســـومی را پایـــه نهاده انـــد. 
اکنـــون ســـن بشـــریت حـــدود 50% بیـــش 
از مقـــداری اســـت کـــه بـــرای تـــداوم 
ــوم  ــن سـ ــد. در سـ ــل الزم می باشـ نسـ
موقعیت هـــای  دارای  پیـــر  اشـــخاص 
بســـیاری هســـتند تـــا در اجتمـــاع 
ــت  ــاس رضایـ ــد و احسـ ــرکت کننـ شـ

قلبـــی را تجربـــه نماینـــد.  

منبع: 
- سیر کهولت در انسان- تألیف الکساندر پی اسپنس - ترجمه دکتر امیر نظام الدین غفاری و دکتر فریبرز هاشمی 1380
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بــه  مربــوط  تغییــرات  چنــد  هــر 
ســال ها  از  اســت  ممکــن  ســالمندی 
ــف  ــق تعری ــی طب ــود، ول ــاز ش ــل آغ قب
ــاالی 60  ــنین ب ــه س ــالمندی ب دوران س
ــرش  ــوه نگ ــردد. نح ــالق می گ ــال اط س
ــی  ــت فراوان ــود اهمی ــالمندی خ ــه س ب
داشــته و بایــد بــاور کــرد کــه ســالمندی، 
ــده ای  ــه پدی ــت بلک ــاری نیس ــک بیم ی
ــاح شــروع و  طبیعــی می باشــد کــه از لق

بــا مــرگ پایــان می یابــد. 
ســالمندی  از  نمی تــوان  چنــد  هــر    
پیشــگیری نمــود ولــی بــا ایجــاد تغییرات 
ســالم در عــادات و شــیوه زندگــی افــراد، 
می تــوان ایــن دوران را بــا ســالمتی و 
نشــاط بیشــتری ســپری کــرد و عــوارض 
مربــوط بــه پیــری را بــه حداقــل رســاند 
ــی  ــن دوران زندگ ــالمند از ای ــرد س ــا ف ت
و  بــرده  را  لــذت  نهایــت  نیــز  خــود 
همچنــان احســاس توانمنــدی و ســالمتی 
داشــته باشــد. فاکتورهــای شــیوه  زندگــی 
ــرات ناشــی  ــر تغیی ــر بســزایی ب ــه تأثی ک
از:  عبارت انــد  دارد  ســن  افزایــش  از 
خــواب کافــی و منظــم، مصــرف متعــادل 
ــایر  ــیگار و س ــح، س ــه صحی ــذا و تغذی غ
دخانیــات، ورزش و فعالیــت بدنــی و وزن 
ــی  ــیوه زندگ ــود ش ــن بهب ــدن؛ بنابرای ب
می توانــد تضمیــن کننــده ســالمت افــراد 
ــن  ــا در ای ــه م ــد. آنچ ــالمندی باش در س
مبحــث بــه آن خواهیــم پرداخــت مروری 

ــر اصــول تغذیــه صحیــح و توصیه هــای  ب
ــنین در  ــن س ــه ای ــوط ب ــردی مرب کارب

ــت.   ــاری اس ــالمت و بیم ــرایط س ش
ســالمندی  دوران  در  صحیــح  تغذیــه 
ــه  ــرا ک ــت، چ ــی اس ــت فراوان ــز اهمی حائ
ســالمندان نیازهــای تغذیــه ای خاصــی 
داشــته و مشــکالت ســالمتی ناشــی از 
ســالمندی و تغذیــه نامناســب آن هــا را 
تهدیــد می کنــد. داشــتن یــک تغذیــه 
ــالمند،  ــرد س ــود ف ــبب می ش ــح س صحی
ســالمتی خــود را حفــظ کــرده و از بســیاری 
ــا  ــد و ی از بیماری هــای مزمــن مصــون بمان
آن هــا را راحت تــر کنتــرل کنــد. البتــه بایــد 
ــه  ــت اصــول تغذی ــه رعای توجــه داشــت ک
صحیــح در تمــام طــول عمــر بایــد رعایــت 
شــود تــا فــرد بــا ســالمتی کامــل بــه دوران 
ــیاری  ــا بس ــه بس ــد و چ ــالمندی برس س
از عــوارض و بیماری هــای دوران پیــری 
ناشــی از شــیوه زندگــی و تغذیــه ناســالم در 

ــت. ــی اس ــی زندگ ــال های ابتدای س
و  ترکیــب  در  شــده  ایجــاد  تغییــرات 
ســالمندی دوران  در  بــدن  فیزیولــوژی 
ــه  ــی ک ــالمندی، فرایندهای ــی دوره س ط
بافت هــا  تجزیــه  و  دگرگونــی  باعــث 
می شــود، بیشــتر و ســریع تر از فرایندهایــی 
اســت کــه باعــث ســنتز و ســاخت بافت هــا 
ســلولی  کارایــی  نتیجــه  در  می شــود، 
کاهــش یافتــه و منجــر بــه آســیب عملکرد 

ــردد. ــف می گ ــای مختل اعض

تغییــرات خــاص دوران ســالمندی، باعــث 
تغذیــه ای  توصیه هــای  کــه  می شــود 
ــا  ــاوت ب ــنی متف ــروه س ــن گ ــرای ای ب
ســایر گروه هــا باشــد و ســالمندان را نیــز 
در معــرض خطرهــای تغذیــه ای قــرار 

ــد از: ــرات عبارت ان ــن تغیی ــد. ای ده
کاهـــش تـــوده عضالنـــی و کاهـــش فعالیـــت 
فیزیکـــی کـــه هـــر دو باعـــث می شـــود 
ـــد.  ـــش یاب ـــرژی کاه ـــه ان ـــاز ب ـــزان نی می
ـــد  ـــا 3 درص ـــی، 2 ت ـــب بدن ـــر ترکی از نظ
ـــه  ـــر ده ـــدن در ه ـــی ب ـــدون چرب ـــوده ب ت
از زندگـــی از دســـت مـــی رود و کاهـــش 
ــا  ــدرت ماهیچه هـ ــه ای، قـ ــوده ماهیچـ تـ
ـــدن  ـــی ب ـــرد فیزیک ـــرده و عملک ـــم ک را ک
ـــش  ـــد. افزای ـــرار می ده ـــر ق ـــت تأثی را تح
ـــش  ـــا کاه ـــراه ب ـــدن هم ـــی ب ـــوده چرب ت
ــم و  ــزان متابولیسـ ــی، میـ ــوده عضالنـ تـ
ـــدن را کاهـــش داده و در  ســـوخت و ســـاز ب
ـــرژی  ـــه ان ـــاز ب ـــش نی ـــث کاه ـــه باع نتیج

در ســـالمندان می شـــود.  
ــر شــدن سیســتم ایمنــی کــه  ضعیــف ت
ــای  ــه بیماری ه ــال ب ــتعد ابت ــدن را مس ب

ــد. ــی می کن عفون
بـــروز اختالالتـــی در هضـــم، جـــذب، 
ــا: در دوران  ــرف ویتامین هـ ــد و مصـ تولیـ
ـــدن در  ـــلول های ب ـــی س ـــالمندی، توانای س
ـــه و  ـــش یافت ـــنA، کاه ـــتفاده از ویتامی اس
میـــزان نیـــاز افزایـــش می یابـــد. تولیـــد 
ــر  ــت کمتـ ـــط پوسـ ـــن D توس ویتامی

اصول تغذیه صحیح در

 سالمندان
پرستو احمدی -  کارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی
مرکز بهداشت شهرستان تبریز
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ی هفتم وهشتــم
شماره  ها

ــید  ــد اسـ ــش تولیـ ــا کاهـ ــود یـ می شـ
معـــده می توانـــد جـــذب ویتامین هـــای 
B12، اســـید فولیـــک و مـــواد معدنـــی 
ـــش  ـــن و روی را کاه ـــیم، آه ـــل کلس مث

دهـــد.
وضعیت هایـی مثل افسـردگی، فراموشـی، 
نامطلـوب  اقتصـادی  وضعیـت  و  تنهایـی 
می توانـد غذا خوردن و وضعیـت تغذیه ای 

فـرد سـالمند را تحـت تأثیر قـرار دهد.
بی اشــتهایی، خرابــی دندان هــا و مصــرف 
داروهــای متعــدد نیــز از جملــه عواملــی 
ــر وضعیــت  ــر عمــده ای ب اســت کــه تأثی
می گــذارد.  ســالمند  فــرد  تغذیــه ای 
احســاس  ســالمندی  دوره  شــروع  بــا 
المســه  و  بینایــی  بویایــی،  چشــایی، 
ــواس از  ــن ح ــت ای ــد. اف ــش می یاب کاه
ــذت  ــا ل ــتها ی ــش اش ــث کاه ــی باع طرف
ــر  ــرف دیگ ــده و از ط ــذا ش ــردن از غ نب
عامــل خطــری بــرای مســمومیت غذایــی 
ســالم  افــراد  در  می باشــد. همچنیــن 

و جــوان، تحریــک احســاس بویایــی و 
چشــایی منجــر بــه تغییــرات متابولیکــی 
مثــل ترشــح بــزاق، اســید معــده، ترشــح 
پانکــراس و افزایــش ســطح انســولین 
پالســما شــده و بــه هضــم و جــذب بهتــر 
ــه در  ــی  ک ــد در حال ــک می کن ــذا کم غ

ســالمندان کاهــش می یابــد. 

تنظیــم یــک برنامــه غذایــی متعادل 
برای سالمندان

    تغییــرات ایجــاد شــده در سیســتم 
ــه  ــود ک ــث می ش ــالمندان، باع ــی س بدن
در تنظیــم یــک برنامــه غذایــی متعــادل 
ــر را در  ــوارد زی ــالمند م ــرد س ــرای ف ب

ــیم:  ــته باش ــر داش نظ

انرژی و درشت مغذی ها
   بــا توجــه بــه اینکــه نیــاز ســالمندان بــه 
انــرژی کاهــش یافتــه اســت و در مقابــل، 
)ویتامین هــا  مغــذی  مــواد  بــه  نیــاز 

و امــالح( همچنــان باالســت، مصــرف 
ــد ایــن مــواد مغــذی  غذاهایــی کــه بتوان
را تأمیــن کــرده و در عیــن حــال کالــری 
زیــادی بــه بــدن وارد نکننــد، حائــز 
اهمیــت اســت تــا از بــروز چاقــی و 
ــکالت  ــایع ترین مش ــه از ش ــه وزن ک اضاف
دوران ســالمندی اســت، پیشــگیری کنــد.

ــرای  ــرژی ب ــد ان ــع تولی ــن منب مهم تری
ــای  ــایر گروه ه ــد س ــروه- همانن ــن گ ای
ســنی- کربوهیدرات هــا هســتند کــه 
ــاز  ــورد نی ــرژی م ــدود 55% ان ــد ح بای

ــد.  ــن کنن ــدن را تأمی ب
از  بیشــتر  بایــد  ســالمندان    
در  کــه  کمپلکــس  کربوهیدرات هــای 
نــان و غــالت، حبوبــات و ... موجــود 
همچنیــن  کننــد.  اســتفاده  هســتند، 
عــالوه  دانه هــا  و  ســبزی ها  میوه هــا، 
ــی از فیبــر  ــر کربوهیــدرات، منبــع خوب ب
هســتند و می تواننــد در جلوگیــری از 
از مهم تریــن مشــکالت  یبوســت کــه 

سیستم یا 
پیامد حاصل شدهتغییرعضو

بافت های
 بــدن

افزایش چربی -
کاهش آب بدن -
کاهش توده عضالنی -

کاهش متابولیسم پایه -
افزایش ذخیره داروهاي محلول در چربی با نیمه عمر طوالنی -
افزایش غلظت داروهاي محلول در آب -

دستگاه
 گـوارش

کاهش ترشحات معده -
کاهش حرکات معده -
کاهش فعالیت آنزیم الکتاز -

- B12 کاهش جذب اسیدفولیک و ویتامین
کاهش زیست فراهمی امالح، ویتامین ها و پروتئین -

پرهیز از مصرف شیر و فراورده های آن همراه با کاهش دریافت  -
ویتامین D و کلسیم

سیستم 
کاهش عملکرد سلول های T -ایمــنی

آلرژي -
کاهش مقاومت به عفونت -

حســی
 ادراکـی

کاهش جوانه و پرزهاي  -
چشایی

کاهش پایانه های عصبی  -
بویایی

تغییر آستانه چشایی، کاهش تشخیص مزه شور و شیرین، افزایش  -
استفاده از نمک و قند، تغییر آستانه حس بویایی، کاهش ذائقه 

سبب کاهش دریافت کم مواد غذایی می شود.

افزایش شکستگی -کاهش تراکم استخوان -اسکلتی
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ــالمندی اســت، نقــش بســزایی  دوران س
باشــند.  داشــته 

  ســالمندان بــه پروتئیــن بیشــتری نیــاز 
ــا  ــدن آن ه ــی ب ــه توانای ــرا ک ــد، چ دارن
ــش  ــا کاه ــذب پروتئین ه ــم و ج در هض
ــه خصــوص در شــرایط  ــه اســت و ب یافت
ــن  ــه پروتئی ــاز ب ــت نی ــاری و عفون بیم
پروتئیــن  بیشــتر می شــود  بــاز هــم 
مصرفــی بایــد از منابــع کــم کالــری مثــل 
ــی  ــرغ، ماه ــرب، م ــم چ ــت های ک گوش
و تخم مــرغ، حبوبــات و لبنیــات کــم 
چــرب تأمیــن شــود. در کل بایــد حــدود 
ــی  ــن مصرف ــارم )25%( پروتئی ــک چه ی
باشــد.  حیوانــی  نــوع  از  ســالمندان 
همچنیــن ســالمندان بایــد مصــرف مــواد 
ــر  ــاال نظی ــترول ب ــاوی کلس ــی ح غذای
و  تخم مــرغ  زرده  جگــر،  و  دل  مغــز، 
ــه  ــی ب ــرف چرب ــرب و مص ــات پرچ لبنی
ــت  ــه عل ــی را ب ــای حیوان ــژه چربی ه وی
احتمــال چاقی شــان در رژیــم غذایــی 

ــد.  ــش دهن ــود کاه خ
ــار  ــل دو ب ــی )حداق ــم ماه ــرف منظ مص
توصیــه  ســالمندان  بــرای  هفتــه(  در 
ــگا- ــی از ام ــع خوب می شــود. ماهــی منب
3 می باشــد کــه از ابتــال بــه بیماری هــای 

ــد. ــگیری می نمای ــکته پیش ــی و س قلب

ویتامین ها و مواد معدنی 
بــه دلیــل تغییراتــی کــه در هضــم و 
جــذب مــواد مغــذی در بــدن آن هــا 
ــالمندان  ــاز س ــت، نی ــده اس ــاد گردی ایج
بــه ریزمغذی هــا بیشــتر و بایــد از طریــق 
ــردد.  ــن گ ــادل تأمی ــی متع ــم غذای رژی
ــود  ــه کمب ــی ک ــن ریزمغذی های مهم تری
ــت  ــر اس ــایع ت ــالمندان ش ــا در س آن ه
 ،A، D، B6ویتامین هــای از:  عبارت انــد 
امالحــی چــون  C و  B12 و ویتامیــن 

ــم.  ــیم و منیزی ــن، روی، کلس آه

A ویتامین
ــب  ــرد مناس ــرای عملک ــن ب ــن ویتامی ای
بینایــی، سیســتم ایمنــی و ســالمتی 
و  بــوده  ضــروری  مخــاط  و  پوســت 

ــیدانی  ــی اکس ــش آنت ــن نق همچنی
ــع  ــن مناب ــدن دارد. مهم تری در ب

ــد  ــن عبارت ان ــن ویتامی ــده ای ــه ش توصی
از جگــر، زرده تخم مــرغ، اســفناج، هویــج 

و جعفری
 

Dویتامین
 ویتامیــنD در جــذب کلســیم و ســالمتی 
اســتخوان نقــش دارد. بــا افزایــش ســن از 
طرفــی دریافــت ویتامین D در ســالمندان 
کاهــش یافتــه و از طــرف دیگــر تولیــد آن 

ــد. در پوســت کاهــش می یاب
مهم تریــن منابــع ویتامیــن D عبــارت 
اســت از زرده تخم مــرغ، جگــر، روغــن 
کبــد ماهــی، شــیر غنی شــده بــا ویتامیــن 
D و مهم تــر از همــه قــرار گرفتــن در 
معــرض نــور مســتقیم خورشــید بــه مدت 
15 تــا 20 دقیقــه )حداقــل دو تــا ســه بــار 

ــد. ــه( می باش در هفت
ایــن  دارویــی  مکمل هــای  مصــرف 
ویتامیــن در پیشــگیری از پوکی اســتخوان 
و شکســتگی های مکــرر مؤثــر اســت.

B6 ویتامین
ایــن ویتامیــن در خون ســازی و ســوخت 
و ســاز مــواد غذایــی در بــدن نقــش دارد 
ویتامیــن  ایــن  منابــع  مهم تریــن  و 
عبــارت اســت از انــواع گوشــت، لبنیــات و 

حبوبات، شیر و تخم مرغ.
ویتامیــن  ایــن  متابولیســم  تغییــر 
مصــرف  کاهــش  ســن،  افزایــش  بــا 
ــی  ــکالت دندان ــل مش ــه دلی ــت ب گوش
اقتصــادی و مصــرف  یــا مشــکالت  و 

ــی  ــازه همگ ــای ت ــردن غذاه نک
ــه  ــت ک ــی اس ــزو عوامل ج

ــود  ــه کمب ــالمندان را ب س
ایــن ویتامیــن مســتعد 

. می کنــد

B12 ویتامین
ایـن ویتامین برای خون سـازی و سـالمت 
سیسـتم عصبـی ضـروری اسـت و کمبود 
آن بـا عوارضـی مثل کم خونـی و ... همراه 
می باشـد. گوشـت قرمـز، ماهـی، تخم مرغ 
و لبنیـات از منابـع اصلی ایـن ویتامین در 

رژیم غذایـــی اسـت. 
ایـن ویتامیـن برای جـذب نیازمند فاکتور 
داخلی اسـت که از معده ترشـح می شـود. 
عواملـی مثـل کاهش ترشـح اسـید معده، 
ورم معـده و کاهـش ترشـحات معـده که 
در سـالمندان شـایع اسـت، می تواند مانع 

از جـذب کافـی این ویتامین شـود. 

C ویتامین
 ایــن ویتامیــن در ســالمتی بافت هــای بدن 
نقــش مهمــی داشــته و دارای خــواص آنتی 
اکســیدانی اســت و می توانــد مانــع از بــروز 
ســرطان، بیماری هــای قلبــی- عروقــی، 
آب مرواریــد و ... شــود. کاهــش اســید معــده 
و مصــرف ســبزی ها بــه صــورت پخته شــده 
و اســتعمال دخانیــات از عواملــی اســت کــه 
نیــاز به ویتامیــن C را در ســالمندان افزایش 
ــن ویتامیــن  ــع ای ــن مناب می دهــد. مهم تری
مرکبــات، ســبزی ها،  از  اســت  عبــارت 
ــی و ... ــی، توت فرنگ ــل طالب ــی مث میوه های

آهن
 سـالمندان اغلب منابـع غذایی آهن را کمتر 
مصرف می کننـد و از طرفی به دلیل کاهش 
ترشـح اسـید معده جـذب آهن در بدنشـان 
کاهش یافته است.برخی از سالمندان 
نیـز ممکـن اسـت خونریزی هـای 
مزمن گوارشـی داشـته باشند که 
بـه  سـالمندان  می شـود  باعـث 
ویـژه سـالمندانی کـه غذاهـای 
کـم انــرژی مصـرف می کننـد در 
معـرض کم خونـی فقـر 

آهن قرار بگیرند.
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ی هفتم وهشتــم
شماره  ها

بــرای ایــن ســالمندان بایــد برنامــه غذایی 
منظمــی تهیــه کــرده و بــر مصــرف غذای 
ــع  ــن موق ــود. همچنی ــارت ش ــا نظ آن ه
صــرف غــذا بایــد فضــای شــاد و غذاهایــی 
ــرای  ــر اســت را ب کــه مصرفشــان راحت ت
ــرای  ــرل وزن ب ــد. کنت ــدارک دی ــا ت آن ه
ســالمندان مبتــال بــه آلزایمــر بســیار 

مهــم اســت. 

مشکالت مربوط به فشارخون:
ــش فشــارخون در ســالمندان شــایع  افزای
اســت و عامــل خطــری بــرای بیماری هــای 
تخریــب  و  کلیــوی  عروقــی،  قلبــی- 
ــرل  ــرای کنت ــد. ب ــم می باش ــبکیه چش ش
فشــارخون، مصــرف نمــک، غذاهــای شــور 
ــد  ــای جام ــژه روغن ه ــه وی ــا ب و چربی ه
در رژیــم غذایــی محــدود شــده و در عوض 
ــژه  ــه وی ــبزی ها ب ــا و س ــرف میوه ه مص
بــه صــورت خــام افزایــش یابــد. همچنیــن 
وزن در محــدوده طبیعــی حفــظ شــده و 
از اســتعمال دخانیــات خــودداری گــردد. 

پوکی استخوان
پوکــی اســتخوان بــا کاهــش تدریجــی تــوده 
اســتخوانی، متخلخل شــدن بافت استخوانی 
و مســتعد شــدن آن بــه شکســتگی ها 
مشــخص می شــود. کشــیدن ســیگار، کــم 
ــدت  ــی م ــاد و طوالن ــرف زی ــی، مص تحرک
کافئیــن )قهــوه و چــای( و مصــرف برخــی 
تــوده  رونــد کاهــش  داروهــا می توانــد 
اســتخوانی را سرعت بخشــد. برای پیشگیری 
بایــد از ســال های ابتدایــی زندگــی بــا مصرف 
مــواد غذایــی غنــی از کلســیم نظیــر شــیر 
ــش داد.  ــوده اســتخوانی را افزای ــات، ت و لبنی
همچنیــن از مصــرف زیــاد ســدیم، کافئیــن 

روی
 روی یکــی از امالحــی اســت کــه کمبــود 
آن در بیــن ســالمندان شــایع اســت و 
اغلــب ســالمندان بــا تجویــز پزشــک نیــاز 
بــه مکمــل روی دارنــد. روی در عملکــرد 
ــای  ــالمتی بافت ه ــی و س ــتم ایمن سیس
ــع  ــش دارد و مناب ــازی نق ــدن و خون س ب
از:  اســت  عبــارت  آن  مهــم  غذایــی 

گوشت، شیر و حبوبات.
کلسیم

بــدن  در  کلســیم  نقــش  مهم تریــن 
ــب  ــن ســالمت استخوان هاســت. اغل تأمی
ــه  ــر توصی ــر از مقادی ــان ســالمند کمت زن
ــذا  ــد و ل ــت می کنن ــیم دریاف ــده کلس ش
اســتفاده از مکمــل کلســیم بــرای اغلــب 

زنان باالی 50 سال تجویز می شود. 
منابــع  از غنی تریــن  لبنیــات  و  شــیر 
کلســیم هســتند و اگــر مصــرف شــیر تازه 
ــل  ــالمندان ایجــاد عوارضــی مث ــرای س ب
ــه  ــد توصی ــته باش ــده داش ــی مع ناراحت
می شــود لبنیــات دیگــری مثــل ماســت، 

ــد.  ــن نماین ــک را جایگزی ــر و کش پنی
ــه  ــی ب ــی اکســیدان ها: سیســتم ایمن آنت
ــا افزایــش ســن تضعیــف شــده  تدریــج ب
تســریع  آزاد  رادیکال هــای  تولیــد  و 
ــی  ــی غن ــواد غذای ــرف م ــردد. مص می گ
ــتم  ــد سیس ــیدان ها می توان ــی اکس از آنت
ــرده  ــت ک ــالمند را تقوی ــرد س ــی ف ایمن
و بــا رادیکال هــای آزاد مقابلــه کنــد. 
بــه  ســبزی ها  و  میوه هــا  جوانه هــا، 
ــی  ــع غن ــی از مناب ــبزی ها رنگ ــژه س وی

آنتــی اکســیدان ها می باشــند.

ــالمتی  ــکالت سـ ــایع ترین مشـ شـ
ــای  ــالمندی و توصیه هـ در دوران سـ

تغذیه ای مربوط به آن

سوءتغذیه
ـــالمندان  ـــی از س ـــد باالی ـــفانه درص متأس
بـــه درجاتـــی از ســـوءتغذیه مبتـــال هســـتند 
کـــه عوامـــل متعـــددی در ایجـــاد آن نقـــش 
ـــد  ـــل عبارت ان ـــن عوام ـــی از ای ـــد. برخ دارن
ـــی  ـــر و کم ـــی، فق ـــردگی و فراموش از: افس
درآمـــد، مصـــرف داروهـــای متعـــدد، 
ـــکال در  ـــالمندان، اش ـــه س ـــی در خان زندگ

ـــخ  ـــه و طب ـــی، مشـــکل در تهی ـــع، تنهای بل
ـــال  ـــدان، ابت ـــان و دن ـــکالت ده ـــذا، مش غ
ـــت،  ـــل دیاب ـــی مث ـــای مزمن ـــه بیماری ه ب
پارکینســـون و ...، بی اشـــتهایی، کاهـــش 
حـــس چشـــایی و بویایـــی، ضعـــف 
جســـمانی، ناآگاهی هـــای تغذیـــه ای و ...

خـــود  ســـالمندان  در  ســـوءتغذیه 
خســـتگی،  مثـــل  عوارضـــی  بـــا  را 
ــی و  ــف، فراموشـ ــرک، ضعـ ــی تحـ کمـ
ناراحتی هـــای عصبـــی نشـــان می دهـــد 
ســوءتغذیه بیش تریــن اثــر خــود را از 
ــا و  ــن، ویتامین ه ــود پروتئی ــق کمب طری
ــی  ــذارد و از آنجای ــای می گ ــالح برج ام
کــه رژیــم غذایــی ســالمندان اکثــراً 
فقیــر  امــالح  و  ویتامین هــا  نظــر  از 
ــرف  ــد از مص ــالمندان می توانن ــت، س اس
ــود. ــد ش ــی بهره من ــای ویتامین مکمل ه

یبوست
در  یبوســـت  بـــه  ابتـــال  احتمـــال 
ــه  ــی کـ ــت و عواملـ ــالمندان باالسـ سـ
در ایجـــاد آن دخیـــل هســـتند، تغذیـــه 
ـــی،  ـــردن آب کاف ـــرف نک ـــب، مص نامناس
مصـــرف بیـــش از حـــد ملین هـــا و 
ـــی  ـــن بی تحرک ـــا و همچنی ـــی داروه برخ
و اســـتراحت طوالنـــی مـــدت در بســـتر 

 . شـــد می با
ـــود  ـــه می ش ـــت توصی ـــع یبوس ـــرای رف ب
ـــر  ـــاوی فیب ـــای ح ـــه از غذاه ـــرد روزان ف
کافـــی مثـــل میوه هـــا، ســـبزی ها و 
ــد  ــتفاده کنـ ــبوس دار اسـ ــای سـ نان هـ
و میوه هـــای خشـــک مثـــل انجیـــر، 
برگـــه زردآلـــو و ... را کـــه غنـــی از 
فیبـــر هســـتند را در رژیـــم غذایـــی 
ـــا  ـــه 4 ت ـــرف روزان ـــد. مص ـــود بگنجان خ
ــب  ــرد مناسـ ــه عملکـ ــوان آب بـ 8 لیـ
روده هـــا کمـــک می کنـــد. فـــرد بایـــد 
تحـــرک بدنـــی کافـــی داشـــته و از 
مصـــرف غذاهـــای آمـــاده کـــه اغلـــب 

فیبـــر کمـــی دارنـــد، پرهیـــز کنـــد.

آلزایمر
ــه دلیــل  ــه آلزایمــر ب ــال ب ســالمندان مبت
افســردگی و فراموشــی در معــرض خطــر 
ســوءتغذیه و مصــرف ناکافــی غذا هســتند. 
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ــل  ــاک مفاصـ ــورم دردنـ ــا تـ ــروز بـ آرتـ
مشـــخص می شـــود. کاهـــش وزن بـــرای 
ـــروری  ـــروز ض ـــه آرت ـــال ب ـــاق مبت ـــراد چ اف
ـــل  ـــر مفاص ـــده ب ـــار وارد آم ـــا فش ـــت ت اس
ـــی  ـــای غن ـــرف غذاه ـــد. مص ـــش ده را کاه
ـــی  ـــواص آنت ـــل خ ـــه دلی ـــن E ب از ویتامی
ــورم  ــاب و تـ ــد التهـ ــیدانی می توانـ اکسـ
مفاصـــل را کاهـــش دهـــد. کاهـــش مصـــرف 
گوشـــت ها و لبنیـــات پرچـــرب، افزایـــش 
مصـــرف روغـــن ماهـــی )بـــه دلیـــل 
داشـــتن امـــگا-3( و ... می توانـــد التهـــاب 
ـــیر  ـــرف ش ـــد. مص ـــش ده ـــل را کاه مفاص

و نوشــابه های گازدار، داروهــای اســتروئیدی، 
ــود و  ــاب نم ــکل اجتن ــیگار، ال ــیدن س کش
تمرینــات منظــم ورزشــی را در برنامــه روزانه 
گنجانــد. همچنیــن مصــرف مکمل کلســیم 
ــا  ــر اســت ب ــه بهت ــز می شــود ک ــز تجوی نی
ــرف  ــده و از مص ــرف ش ــی مص ــده خال مع
همزمــان آن بــا ســایر مکمل هــا نظیــر روی 
و آهــن و داروهایــی مثــل آنتی اســیدها، 

ــود.  کلســتیرامین و ... خــودداری نم

دیابت
ــد  ــت بایـ ــه دیابـ ــال بـ ــالمندان مبتـ سـ
برنامـــه غذایـــی مناســـب و مصـــرف منظـــم 
ـــی خـــون خـــود  ـــد و چرب ـــا، وزن، قن داروه
ـــد.  ـــظ نماین ـــوب حف ـــدوده مطل را در مح
ـــر را در  ـــی از فیب ـــای غن ـــراد غذاه ـــن اف ای
ـــداد  ـــد، تع ـــود بگنجانن ـــی خ ـــم غذای رژی
وعده هـــای غذایـــی را افزایـــش داده و 
ـــرف  ـــد. مص ـــش دهن ـــا را کاه ـــم آن ه حج

منابع:
.Mahan, L.K, Escott. Stump, S.Krauses Food, Nutrition and Diet Therapy ـ
.(National Institue on Aging)website ـ
 World Health Organization.Launches new initiative to address the health needs of rapidly aging ـ
population. Is available at: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2004

ـ اصول تغذیه رابینسون، ترجمه ناهید خلدی
ـ تغذیه سالمندان در سالمتی و بیماری، تألیف دکتر پریسا ترابی، فریبا کاله دوز و دکتر ربابه شیخ االسالم

ـــباع را  ـــای اش ـــژه چربی ه ـــه وی ـــی ب چرب
محـــدود کننـــد و از مصـــرف قندهـــای 
ســـاده و نمـــک زیـــاد پرهیـــز نماینـــد و 
ـــند. ـــته باش ـــم داش ـــی منظ ـــت بدن فعالی

ـــه  ـــاز ب ـــزان نی ـــی و می ـــرم غذای ه
ـــی ـــروه غذای ـــر گ ه

بهتریــن راه اطمینــان از تأمیــن مــواد مغذی 
ــادل  ــوع و تع ــت تن ــدن رعای ــاز ب ــورد نی م
ــی  یعنــی اســتفاده از تمــام  ــم غذای در رژی
گروه هــای غذایــی بــه مقــدار توصیــه شــده 
اســت کــه در هــرم غذایــی میــزان نیــاز بــه 

هــر گــروه غذایــی معرفــی شــده اســت.

ـــی  ـــت در برخ ـــن اس ـــز ممک ـــات نی و لبنی
ـــه  ـــه ب ـــد؛ ک ـــدید کن ـــروز را تش ـــراد آرت اف
واکنش هـــای سیســـتم ایمنـــی فـــرد 

بســـتگی دارد. 

از  نمی تـــوان  چنـــد  هـــر 
ـــود  ـــگیری نم ـــالمندی پیش س
ــرات  ــاد تغییـ ــا ایجـ ــی بـ ولـ
ــیوه  ــادات و شـ ــالم در عـ سـ
می تـــوان  افـــراد،  زندگـــی 
ـــامتی و  ـــا س ـــن دوران را ب ای
نشـــاط بیشـــتری ســـپری کـــرد 
ـــری  ـــه پی ـــوط ب ـــوارض مرب و ع
ــا  ــاند تـ ــل رسـ ــه حداقـ را بـ
فـــرد ســـالمند از ایـــن دوران 
زندگـــی خـــود نیـــز نهایـــت 
لـــذت را بـــرده و همچنـــان 
و  توانمنـــدی  احســـاس 

ــد. ــته باشـ ــامتی داشـ سـ
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ی هفتم وهشتــم
شماره  ها

سالمندی
 و چگونگی ارتباط با سالمندان

حضرت رسول اکرم )ص( مي فرمایند:
وجود سالمندان در میان شما باعث برکت و نعمت الهي است.

در روایـــات، ســـالمندي جلـــوه اي از نـــور 
الهـــي دانســـته شـــده اســـت. عـــزت 
ــالت  ــه او رسـ ــت کـ ــالمند از آن روسـ سـ
ـــراز و  ـــر ف ـــش را در روزگاري پ ـــاني خوی انس
نشـــیب بـــه شایســـتگي انجـــام داده و اینـــک 
ـــنگ،  ـــاي گران س ـــه ه ـــي از تجرب ـــا انبوه ب
ـــه  ـــود را ب ـــاي خ ـــه ه ـــده، تجرب ـــه ش فرزان
ـــدون  ـــد. ب ـــال مي ده ـــد انتق ـــل هاي بع نس

ـــد.  ـــد مي مان ـــریت راک ـــالي، بش کهنس
ـــي  ـــناس آمریکای ـــکینر )Skinner( روانش اس
ـــالخوردگي  ـــد: »س ـــورد مي گوی ـــن م در ای
ـــرزمین  ـــه س ـــن ب ـــبیه رفت ـــدي ش ـــا ح ت
دیگـــر اســـت . اگـــر پیـــش از ســـفر بـــه ایـــن 
ســـرزمین، خـــود را آمـــاده ســـفر کـــرده 
ـــر  ـــراي شـــما بهت ـــري( ب باشـــید،  آنجـــا )پی

ـــود.«  ـــد ب خواه
ــل  ــه اي از تکام ــالمندي مرحل ــع س در واق
بشــر اســت. بایــد ســعي کنیــم خــود را بــا 
آن انطبــاق دهیــم و ایــن دوره از زندگــي را 
نیــز با نشــاط، خرســندي و سپاســگزاري به 

درگاه خــدا ســپري کنیــم. 
ــه  ــه ب ــر جامع ــالمندان ه ــد س ــي تردی ب
ــي،  ــاي زندگ ــارب و اندوخته ه ــل تج دلی
ــه  ــه ب ــي آن جامع ــتوانه هاي فرهنگ از پش
شــمار مي آینــد و در همــه ادیــان، مکاتــب 
ــرام  ــن احت ــژه مشــرق زمی ــا بوی و فرهنگه
بــه ســالمندان همــواره مــورد توجــه بــوده 
ــر ایــن کــه ســالمت  ــا عنایــت ب اســت و ب
جســم و روان بــر ســالمتي اندیشــه آدمــي 

تأثیرگــذار اســت، جامعــه اي کــه بخواهــد 
ســالمندان  دانســته هاي  و  اندوخته هــا 
خــود را پشــتوانه رشــد و تعالــي فرهنگــي 
و اجتماعــي اش قــرار دهــد، ناگزیــر از توجه 
خــاص بــه ســالمتي جســم وروان و مراقبت 
ایــن دســته از افــراد جامعــه خواهــد شــد.

ــه  ــد ب ــش امی ــل افزای ــه دالی ــروزه ب ام
ــد  ــانها و رش ــر انس ــول عم ــي و ط زندگ
فزاینــده نســبت افراد مســن تر از 60 ســال 
را در جهــان شــاهد مي باشــیم. همچنیــن 
بــرآورد مي شــود در ســال 1400 بیــش از 
10% از جمعیــت کشــور مــا بــاالي ســن 
60 ســال باشــند و ایــن بــه معنــاي انفجار 
جمعیــت ســالمند در کشــور خواهــد بــود 
ــن  ــراي ای ــر ب ــه زودت ــر چ ــد ه ــه بای ک
پدیــده تدابیــر الزم را اندیشــید چــرا کــه 
ــن و  ــن گــروه ســني مهمتری ــه زودي ای ب
بیشــترین متقاضیــان خدمــات بهداشــتي 

ــود. ــي خواهنــد ب و درمان
ــان انتقــال  ــه آن اولیــن پیامــي کــه بایــد ب
یابــد ایــن اســت کــه بــاال رفتــن ســن یــک 
پدیــده حیاتــي اســت نــه یــک بیمــاري و 
مي تــوان بــا پیــروي از شــیوه هاي صحیــح 
ــر  ــه تأخی ــادي ب ــا حــد زی ــرا ت ــي آن زندگ
ــي  ــد طبیع ــه رون ــه ب ــا توج ــت. ب انداخ
ــي در  ــاال رفتــن ســن تغییرات ــا ب ــري، ب پی
بــدن انســان بوجــود مي آیــد و شــیوه هاي 
زندگــي را کــه فــرد در ســال هاي پیــش از 

ــد.  ــدود مي کن ــت مح ــته اس آن داش

نحوه ارتباط صحیح با سالمندان 
 ابتـــدا خـــود را معرفـــي کنیـــد. سالمنـــــد را 
بــــا نامـي بخوانیـد کــه خـــــودش  ترجیح 
بهتـــر  را  او  مي دهـــد ســـعي کنیـــد 
بشناســـید نخســـتین اصلـــي کـــه در 
ـــود  ـــت ش ـــد رعای ـــالمند بای ـــا س ـــاط ب ارتب
ـــوش  ـــاي او و گ ـــه گفته ه ـــرام ب ارزش و احت
ـــراي  ـــد. ب ـــه او مي باش ـــه ب ـــرادادن همدالن ف
همدلـــي بـــا ســـالمند بایـــد بـــه نقـــاط 
ــنوایي،  ــرات شـ ــف او )تغییـ ــوت و ضعـ قـ
بینایـــي، خســـتگي، درد، کنـــدي در پاســـخ( 
ـــن  ـــتن ت ـــرای داش ـــن ب ـــود. ای ـــاس ب حس
صـــدای مناســـب شـــرایط او نیـــز مهـــم 
ـــکان  ـــل  ت ـــی مث ـــرکات بدن ـــا ح ـــت. ب اس
ـــه  ـــاي او، ب ـــد صحبت ه ـــر در تأیی دادن س
ــم.  ــی دهیـ ــاد و همدلـ ــاس اعتمـ او احسـ
از تمـــاس چهـــره بـــه چهـــره خصوصـــاً 
ـــادش  ـــب اعتم ـــراي جل ـــمي ب ـــاس چش تم
ــه  ــره بـ ــاس چهـ ــم. تمـ ــتفاده کنیـ اسـ
ــه  ــز دارد کـ ــده را نیـ ــن فایـ ــره ایـ چهـ
ـــنوایي  ـــکل ش ـــار مش ـــالمند دچ ـــراي س ب
ــد.  ــم مي کنـ ــي را فراهـ ــکان لب خوانـ امـ
از  بســـیاري  در  محبت آمیـــز  لمـــس 
ـــت لمســـي  ـــه دچـــار محرومی ســـالمندان ک
ـــود  ـــر خ ـــه همس ـــالمنداني ک ـــتند س هس
ـــز  ـــود نی ـــدان خ ـــا فرزن ـــت داده و ب را از دس
ـــی  ـــد یک ـــد می توان ـــي ندارن ـــاط چندان ارتب
ــد.  ــرآورده کنـ ــی او را بـ ــای روانـ از نیازهـ
ـــه  ـــد و عالق ـــاد، امی ـــم، اعتم ـــت، تفاه محب

مینو مهینی - کارشناس سالمت نوجوانان و جوانان و مدارس
معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز
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ــر  ــت بـ ــرار دادن دسـ ــا قـ ــوان بـ را مي تـ
ـــا  ـــاني، ی ـــردن پیش ـــوازش ک ـــانه، ن روي ش
ــتي  ــرزان در دسـ ــتي لـ ــتن دسـ نگهداشـ
اســـتوارتر و قویتـــر بـــه او منتقـــل کـــرد 
و نیـــز بـــه  کاهـــش درد، اضطـــراب و 
افســـردگي همچنیـــن  شـــروع یـــک خـــواب 
راحـــت کمـــک کـــرده، احســـاس آســـایش و 

ــالمند افزایـــش داد. آرامـــش را در سـ
ـــم.  ـــالمند قدرشناســـی کنی ـــن از س همچنی
قدرشناســـی از او احســـاس ارزشـــمندیش 
ـــي  ـــه قدرشناس ـــد داد. الزم ـــاء خواه را ارتق
ــت و  ــار درسـ ــتن رفتـ ــالمند، داشـ از سـ
ــاي  ــناخت نیازهـ ــا او و شـ ــه بـ محترمانـ
جســـمي و روحیـــش می باشـــد. قدرشناســـي 
ـــا  ـــذاردن، مشـــاوره ب ـــرام گ ـــه صـــورت احت ب
ـــف، برطـــرف ســـاختن  ـــور مختل ـــان در ام آن
ــذاري  ــن واگـ ــا و همچنیـ ــکالت آنهـ مشـ
ـــالمندان  ـــده س ـــه از عه ـــت ک ـــي اس کارهای
ـــردن   ـــم کار ک ـــد فکرکنی ـــد .نبای ـــر مي آی ب
ــد،  ــت مي کنـ ــاد زحمـ ــا ایجـ ــراي آنهـ بـ
ـــه آنهـــا  درواقـــع انجـــام کارهـــای مناســـب، ب
ـــن  ـــا ای ـــد و ب ـــس مي بخش ـــه نف ـــاد ب اعتم
کار احســـاس مـــي کننـــد کـــه حضـــور 
ــه  ــا جامعـ ــواده یـ ــا در خانـ و نقـــش آنهـ
ـــه  ـــرد ک ـــوش ک ـــد فرام ـــت. نبای ـــر اس مؤث

ـــت و  ـــالمندان، محب ـــاز س ـــن نی ضروري تری
ـــا از  ـــر آنه ـــي اگ ـــت. حت ـــه آنهاس ـــه ب توج
ـــد از  ـــند، نبای ـــاز باش ـــي نی ـــادي ب ـــر م نظ

ـــد.  ـــت ورزی ـــان غفل ـــه ایش ـــت ب محب
   

به سالمند توصیه کنیم:
فعالیتهــاي جــاري روزانــه خــود را تــداوم 
دهــد بــراي هــر کار روزانــه زمــان بگــذارد 
و تــالش کنــد تــا حــد امــکان همــه روزه 

آنــرا انجــام دهــد. 
بــراي خــواب و بیــداري، خــوردن، ورزش 
ــن  ــي معی ــه زمان و ســرگرمي خــود برنام
ــم  ــه منظ ــتن برنام ــد. داش ــته باش داش
ــیار  ــري بس ــنین پی ــواب در س ــراي خ ب
ــه  ــاز ب ــن نی ــش س ــت.با افزای ــم اس مه
خــواب کاســته مي شــود ایــن پدیــده 
طبیعــي اســت و نبایــد آنــرا بــا اســتفاده 
از قرصهــاي خــواب آور بهــم زد. بــراي 
ــدار  ــدن و بی ــدن، خوابی ــتي ب ــم زیس نظ
ــن ضــروري اســت.  ــان معی شــدن در زم
ســاعات تغییــر خــواب و چرتهــاي مکــرر 
ــي  ــل بي خواب ــایع ترین عل ــگام روز ش هن
ــي رود. در  ــالمندان در شــب بشــمار م س
مناســب  بدنــی  فعالیــت  روز  هنــگام 
ــي  ــت بدن ــه فعالی ــرا ک ــد چ ــته باش داش

ــمی  ــکالت جس ــیاري از مش ــوع بس از وق
و روانــی شــایع ســالمندي جلوگیــري 
ــع  ــه من ــدم زدن در صورتیک ــد. ق مي کن
ــن ورزش  ــد بهتری ــته باش ــکي نداش پزش

مي شــود.  محســوب 
ــود  ــتان خ ــواده و دوس ــای خان ــا اعض ب

ــد. ــته باش ــر داش ــاط موث ارتب
خاطــرات  آن  از  کــه  مکان هایــی  بــه 
بــه طبیعــت،  دارد همینطــور  خوبــی 
ــرایط  ــب ش ــای آزاد مناس ــا فض ــارک ی پ

ــرود.  ــود ب خ
از آنجائیکــه ریشــه و منشــاء اضطــراب در 
ایــن دوران اضطــراب از مــرگ و اضطــراب 
ــی  ــران در زندگ ــن و جب ــر نیافت از تغیی
اســت و ســالمند بــا برگشــت بــه تجربه ها 
ــه ایــن  وخاطــرات دوران زندگــی خــود ب
نتیجــه می رســد کــه دیگــر فرصتــی برای 
ــت  ــدارد و الزمس ــتباهاتش ن ــران اش جب
اضطــراب و اســترس وی مدیریــت شــود 
و در ایــن راســتا دعــا و نیایــش می توانــد 

بســیار کمــک کننــده باشــد.
در صــورت عالقه منــدی  بــه نوشــتن 
ــه بپــردازد. ایــن کار  یادداشــت های روزان
بــه کنتــرل اضطــراب، درک احساســات و 

ــرد.  ــد ک ــک خواه ــش او کم آرام

منابع:
- کتاب پیرآزاری و غفلت از سالمندان، نویسنده مری جوی کوئن 

- کتاب مراقبت از سالمندان، نویسنده آنجال پری 
- کتاب رهایی از اضطراب، نویسنده رابینز
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ی هفتم وهشتــم
شماره  ها

شــهر دوســتدار 
ســالمند

ســالمندي جمعیــت اولیــن رویــداد موفقیت آمیــز براي توســعه سیاســت های بهداشــتي، 
اجتماعــي و اقتصادي اســت.

گروهارلم براندتلند- دبیر کل سازمان جهاني بهداشت سال 1999

تعامــل  نتیجــه  ســالمندي  پدیــده 
ــي،  ــي، هورمون ــي، متابولیک ــل ژنتیک عوام
ایمني شناســي و ســاختمانی اســت کــه بــر 
ســطح ســلولي، بافتــي و دســتگاه های بدن 
مؤثــر واقــع شــده و باعــث پیــري ســلول ها 
می شــود. ســالمندي از یــک ســو متناســب 
ــر  ــوي دیگ ــتگي و از س ــن بازنشس ــا س ب
ــا وضعیــت عمومــي ســالمت  ــاط ب در ارتب
جســمي و روانــي مطــرح می شــود. از 
ــه  ــرادي گفت ــه اف ســوي دیگــر ســالمند ب
می شــود کــه ســن آنــان از محــدوده 
خاصــي، بیشــتر باشــد. ســالمندي بنــا بــه 
تعریــف ســازمان جهانــي بهداشــت عبــور از 
ــي  ــرز 60 ســالگي اســت. ســازمان جهان م
ــالمند  ــالگي را س ــا 75 س ــت 61 ت بهداش
جــوان، 76 تــا 90 ســالگي را ســالخورده یــا 
ــالمند  ــاال را س ــه ب ــالگي ب ــر و از 91 س پی

ــت. ــده اس ــال نامی کهن س
در حــال حاضــر بیش از 4 میلیون ســالمند 
بــاالي 60 ســال در کشــورمان زندگــي 
ــن  ــود ای ــی می ش ــه پیش بین ــد ک می کنن

رقــم طــي 20 ســال آینــده بــه حــدود 10 
میلیــون نفــر برســد.

ــوی  ــه س ــرعت ب ــه س ــان ب ــت جه جمعی
 پیــری  پیــش مــی رود و تخمیــن زده 
ــزان جمعیــت ســالمند از 11  می شــود می
ــر )22  ــه دو براب ــال 2006 ب ــد در س درص
ــال  ــد. در س ــال 2050 برس ــد( در س درص
2000 میــالدی، جمعیــت ســالمند جهان، 
حــدود 600 میلیــون نفــر بــود کــه تا ســال 
ــارد و در ســال 2050  ــه 1/2 میلی 2025 ب
بــه حــدود 2 میلیــارد نفــر خواهــد رســید. 
بعــالوه بیــش از نیمــی از جمعیــت جهــان 
در ســال 2007 شهرنشــینی را تجربــه 
نمــوده و انتظــار مــی رود تــا ســال 2030، 
دو ســوم ســاکنین کــره زمیــن در شــهرها 
زندگــی نماینــد. اکنــون تعــداد ســالمندان 
ســاکن در کشــورهای در حــال توســعه، دو 
برابــر کشــورهای پیشــرفته بــوده و تخمین 
ــد  ــال 2050، 80 درص ــود در س زده می ش
ــه  ــق ب ــان، متعل ــالمند جه ــت س جمعی

مناطــق کمتــر توســعه یافتــه باشــد. 

عــالوه بــر عوامــل فــردی، محیــط از طریــق 
دسترســی به منابع جامعه، شــرایط ناســالم، 
ــت  ــش، محرومی ــا تن ــه ب ــش مواجه افزای
نســبی و نیــز فرایندهــای اجتماعــی شــدن، 
می توانــد بــر ســالمت ســالمندان تأثیرگذار 
باشــد. تــالش بــرای حفــظ اســتقالل 
ســالمندان در جامعــه، فراینــد پویایــی 
اســت کــه دربرگیرنــده تدابیــر بین فــردی، 
اجتماعــی و محیطــی اســت. چارچــوب 
پــروژه شــهر دوســتدار ســالمند نیــز ترکیب 
ــا  ــي بخش ه ــت تمام ــا و دخال توانمندی ه
ــوان  ــه عن ــي را ب ــي و خصوص ــم از دولت اع
اجــزاء انفــکاک ناپذیر یــک ارگان دوســتدار 

ــد.  ــالمند می طلب س
ــه  ــا ب ــد ب ــالمند می توان ــتدار س ــهر دوس ش
حداکثر رســاندن سالمت، شــراکت اجتماعی 
و ایمنــی ســالمندان از ســالمندی فعــال 
حمایــت نماید، لذا ســازمان جهانی بهداشــت 
»راهنمــای جهانــی شــهرهای دوســتدار 
ــالمند )اول  ــی س ــالمند « را در روز جهان س

ــود. ــر نم ــال 2007 منتش ــر( س اکتب

دکتر فریبا صادقی - کارشناس گروه سالمت جمعیت و خانواده و MPH سالمندی
معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز



سالمند امید به زندگی بحران پیری

احتــــــرامسالمند آزاری

اضافـه وزن و چاقی

وم
سـ

ل 
سا

ی
ند

ــ
مـ

ـال
س

فصلنامه معاونت بهداشت
 دانشگاه علوم پزشکی تبریز

تابستان93 و  بهار 

25

فصلنامه معاونت بهداشت
 دانشگاه علوم پزشکی تبریز

تابستان93 و  بهار 

24

ـم
تـ

هش
م و

هفت
ی 

ها
ره  

ما
ش

ــره  ــد و پیکـ ــل کلیـــدی در کالبـ 8 عامـ
ــد  ــالمند عبارت انـ ــتدار سـ ــهر دوسـ شـ
از: فضاهـــای بیرونـــی و ســـاختمان ها، 
ـــه و منـــزل، مشـــارکت  حمـــل و نقـــل، خان
ـــدن در  ـــه ش ـــرام و پذیرفت ـــی، احت اجتماع
اجتمـــاع، مشـــارکت مدنـــی و اشـــتغال، 
ارتباطـــات و اطالعـــات، حمایت هـــای 
اجتماعـــی و ســـرویس های ســـالمت.

ــت  ــر جمعی ــر 10 نف ــا ســال 2030 از ه ت
جهــان 6 نفــر ســاکن شــهرها خواهند شــد. 
ــای  ــیاری از چالش ه ــا بس ــینی ب شهرنش
ســالمت نظیــر آب آشــامیدنی ســالم، 
آســیب،  محیــط، خشــونت،  بهداشــت 
ــر و عوامــل خطــر  ــر واگی بیماری هــای غی
آن هــا مرتبــط اســت. بیــش از یــک ســوم 
جمعیــت شهرنشــین جهــان در حاشــیه ها 
ســاکن هســتند بــدون اینکــه بــه خدمــات 
ــامیدنی  ــه، آب آش ــد مدرس ــی مانن زیربنای

ــات  ــرپناه، خدم ــالم، س ــذای س ــالم، غ س
بهداشــتی بــا کیفیــت مناســب دسترســی 

داشــته باشــند.
ــار  ــز آم ــوی مرک ــده از س ــه ش ــار ارائ آم
ســال های  در  می دهــد  نشــان  ایــران 
1375، 1385 و 1389 جمعیــت ســاکن در 
شــهرهای کشــور بــه ترتیــب 61/3 درصــد، 
ــتان  ــد و در اس ــد و 71/8 درص 68/5 درص
آذربایجــان شــرقی نیــز آمــار شهرنشــینی 
ــب 60/3  ــه ترتی ــار ب ــن آم ــا ای ــو ب همس
درصــد، 66/7 درصــد و 69/7 درصــد بــوده 

ــار(. ــز آم ــت )درگاه مرک اس
ماننــد  اجزایــي  بــا  ســالمت  شــهر  
ســالمت،  تعیین کننده هــاي  اجتماعــي  
ــوادث  ــونت ها، ح ــط، خش ــت محی بهداش
ــي  ــالم، ایمن ــي س ــیوه زندگ ــاده ای، ش ج
ــاي  ــالم، فض ــه س ــي، خان ــت غذای و امنی
مناســب بــراي تفریحــات معیــن می شــود.

می توانــد  شــهری  برنامه ریــزی 
رفتارهــای بهداشــتی را از طریــق 
اعمــال برنامه هــای ذیــل ارتقــا 

بخشد. 
1. سرمایه گذاری در حمل و نقل شهری

2. طراحی مکان هایی برای ورزش همگانی
3.کنتـــرل منظـــم قوانیـــن مربـــوط بـــه 

ـــیگار ـــع س من
4. اعمال قوانین جهت امنیت غذایی

5. بهبود مسکن شهری
و  آشــامیدنی  آب  وضعیــت  بهبــود   .6

محیــط  بهداشــت 
انگاشــته  ســالم  زمانــي  شــهر  یــک 
و  فیزیکــي  محیــط  کــه  می شــود 
اجتماعــي آن، ســالمت را ترویــج و تقویت 
ــات  ــات و خدم ــه مؤسس ــا ب ــد. آن ه نمای
بهداشــتي خــوب دسترســي دارنــد. از آب 
ــد  ــازي بهره من ــهیالت بهس ــالم و تس س



بیماری قلبی

مشکالت اجتماعی چاقها چاقی

سالمنددیابتاضافه وزن امید به زندگی بحران پیری

احتــــــرامسالمند آزاری
اضافـه وزن و چاقی

سال سـوم
ی

سـالمـــند

فصلنامه معاونت بهداشت
 دانشگاه علوم پزشکی تبریز

تابستان93 و  بهار 

27

فصلنامه معاونت بهداشت
 دانشگاه علوم پزشکی تبریز

تابستان93 و  بهار 

26

ی هفتم وهشتــم
شماره  ها

می باشــند، زباله هــا جمــع آوری شــده 
ــد،  ــع می گردن ــبي دف ــق مناس ــه طری و ب
خیابان هــا تمیــز و آســفالت هســتند. 
از  عــاري  شــهري  زیســت  محیــط 
نیســت.  متراکــم  و  بــوده  آلودگــي 
جاده هــا و سیســتم های حمــل و نقــل 
امــن و کافــي می باشــند و شــهر زنجیــره 
ارتباطــي خوبــي دارد. تعــداد زیــادي 
ــن  ــبز، زمی ــاي س ــي، فض ــارک عموم پ
ورزشــي و مراکــز تفریحــي در آن وجــود 
ــي  ــتاندارد باالی ــد از اس ــا بای دارد. خانه ه
ــای  برخــوردار باشــند. معمــاري و طرح ه
شــهري بایــد زیبــا و کارآمــد بــوده و 
ــت فرهنگــي و تاریخــي محــل  ــا موقعی ب
هماهنــگ باشــند. همچنیــن در شــهر 
ســالم افــراد احســاس مي کننــد کــه 
ــت  ــه و عنای ــا توج ــه آن ه ــایه ها ب همس
دارنــد و یــک نــوع پیونــد خانوادگــي 
گســترده و سیســتم حمایتــي اجتماعــي 
غیررســمی وجــود دارد. بــه معلولیــن، 
ســالمندان، کــودکان، فقــرا و دیگر اقشــار 
ــق و  ــا عش ــده و ب ــه ش ــیب پذیر توج آس
احتــرام بــا آن هــا برخــورد می شــود. 
همچنیــن از اســتعدادها و توانایی هــای 
در  می گــردد،  اســتفاده  آنــان  بالقــوه 
چنیــن محیطــي بــه مــردم احســاس 
تعلــق خاطــر دســت می دهــد و بــه شــهر 
ــه  ــا فعاالن ــد؛ آن ه ــار می کنن ــود افتخ خ
ــد  ــارکت می نماین ــهري مش ــور ش در ام
ــره  ــد. باألخ ــود آن دارن ــعي در بهب و س
ــت  ــد داراي اصال ــالم بای ــهر س ــک ش ی
ــور و  ــان و ش ــد هیج ــد و در آن بای باش
ــر  ــه ه ــد. ب ــته باش ــود داش ــاط وج نش
حــال شــهر بایــد عــاري از جرائــم و مــواد 
ــت  ــد احســاس امنی ــوده و بتوان مخــدر ب
ــک  ــي را فراهــم ســازد. ی جســمي و روان
شــهر ســالم بایــد اجــازه تنــوع را بدهــد 
ولــي در عیــن حــال همگنــي اجتماعــي و 
حــس مشــارکت را تحریــک کنــد و مردم 
می بایســت از آســایش فکــري و معنــوي 
لــذت ببرنــد. از همــه مهم تــر می بایســت 
ــکاري ادارات  ــراي هم ــي ب ــد و الزام تعه
دولتــي و محلــي، ســازمان های غیردولتــی 
بــراي  جامعــه  مختلــف  گروه هــای  و 
ــا  ــردن اولویت ه ــوان ک ــان دادن و عن نش

شــهر  کل،  در  باشــد.  داشــته  وجــود 
ــد  ــاص بای ــتي خ ــور بهداش ــالم در ام س
تأمیــن کننــده محیــط زیســت مناســب، 
ــهري،  ــین ش ــق فقیرنش ــت مناط بهداش
ــالمندان،  ــان و س ــودکان، زن ــالمت ک س
فضــاي ســبز و وســایل تفریحــي، کاهــش 

ــد. ــات باش ــوادث و تصادف ح
ایجــاد محلــه و شــهری ســالم و با نشــاط، 
بــدون مشــارکت شــهروندان ناممکــن 
خواهــد بــود. بــرای توســعه زندگــی 
خــوب، ارتقــای ســالمت شــهروندان و 
محــالت شــهر و بهبــود کیفیــت زندگــی 
در ســطوح فــردی و جمعــی بایــد در 
ــهروندان  ــود. ش ــازی نم ــهر ظرفیت س ش
ــد  ــاز دارن ــزه نی ــه انگی ــرای مشــارکت ب ب
ــت از  ــارت اس ــزه عب ــن انگی ــه بهتری ک
فراهــم ســاختن فرصــت حــل مشــکالت 
و مســایل موثــر بــر زندگــی روزمره شــان 

ــان.  ــد خودش ــت توانمن ــه دس ب
در جامعه دوســتدار ســالمند، سیاســت ها، 
ســاختارهای  و  خدمــات  برنامه هــا، 
ــی  ــط فیزیک ــا محی ــط ب ــی مرتب زیربنای
و اجتماعــی نوعــی طراحــی می شــوند 
کــه افــراد ســالمند را بــه زندگــی در 
ــذت  ــوده و از ل ــادر نم ــن ق ــی ام محیط
ــن  ــد. همچنی ــوردار نماین ــالمتی برخ س
تــداوم شــراکت در امــور اجتماعــی را 
ــا محقــق  ــرای آن ه ــای واقعــی ب ــه معن ب
ســازند. جامعــه دوســتدار ســالمند بــرای 
ــای ســنی ســودمند اســت  ــه گروه ه کلی
چــرا کــه محیــط امــن بــرای ســالمندان، 
بــدون شــک بــرای دیگــر اقشــار جامعــه 
ســاختمان ها  می باشــد.  ایمــن  نیــز 
ــرک و  ــع، تح ــدون مان ــای ب و خیابان ه
اســتقالل ســالمندان را افزایــش می دهــد 
ــراکت  ــه از ش ــیله کل جامع ــن وس و بدی
ــی  ــی و غیرانتفاع ــور انتفاع ــا در ام آن ه
بهره منــد  فعالیت هــای مدنــی  نیــز  و 

می گــردد.
از دیــدگاه ســالمندان 5 معیــار مهــم 
جوامــع دوســتدار ســالمند عبارت انــد 
ــایل  ــن وس ــی و تأمی ــت دسترس از: قابلی
ــت  ــزل، مراقب ــه و من ــل، خان ــل و نق حم
بهداشــتی، ایمنــی و داشــتن فرصت هــای 

مشــارکت اجتماعــی 

طبــق تعریــف ســازمان جهانــی 
بهداشــت، جامعه دوســتدار ســالمند، 
جامعــه ای اســت کــه ارائه دهنــدگان 
ــران جامعــه، رهبــران  خدمــات، مدی

مذهبی و شهروندان بتوانند:
1( تفاوت های وســیع اســتعدادی و ظرفیتی 

بین ســالمندان را تشــخیص دهند.
2( پذیرش و شراکت سالمندان را در کلیه 

حیطه های زندگی اجتماعی ارتقا دهند.
انتخــاب ســبک  3( بــه تصمیمــات و 
زندگــی افــراد ســالمند احتــرام بگذارنــد.

ــط  ــای مرتب ــا و اولویت ه 4( نیازمندی ه
ــری،  ــورت انعطاف پذی ــه ص ــن را ب ــا س ب

ــند. ــخگو باش ــی و پاس پیش بین

ــی  ــازمان جهانــ ــاخص های ســ ش
ــتدار  ــه دوس ــرای جامع ــت ب بهداش

سالمند عبارت اند از:
1( نیازهای پایه سالمندان

ــد �� ــد درآم ــزل )درص ــه من ــت تهی قابلی
اختصــاص یافتــه افــراد 65 ســال و 
ــه،  ــد خان ــا خری ــاره ی ــه اج ــتر ب بیش
بــه علــت  درصــد ســالمندانی کــه 
ــت در  ــتار اقام ــات مناســب، خواس امکان
ــادر  ــی هســتند و ق محــل ســکونت فعل
ــند(. ــز می باش ــه آن نی ــن هزین ــه تأمی ب

قابلیــت تغییــر شــکل خانــه جهــت ��
ــت  ــه عل ــا ب ــایل و ی ــل وس ــر مح تغیی

تأمیــن ایمنــی ســالمندان
امنیــت و قابلیــت زیســت محــل زندگــی ��

فعلــی ســالمند )احســاس رضایــت، 
امنیــت و عــدم وجــود مشــکالت در 

ــی( ــط زندگ محی
ــی �� ــواد غذای ــه م ــن و تهی ــت تأمی قابلی

ــده  ــذف وع ــدم ح ــون ع ــائلی چ )مس
ــه  ــذا ب ــم غ ــش حج ــا کاه ــی و ی غذای

ــی(.  ــوان مال ــدم ت ــت ع عل
دسترســی بــه خدمــات حمایتــی و ��

ــتیابی  ــوه دس ــالمندان از نح ــی س آگاه
بــه آن هــا )آگاهــی از شــماره تلفن هــای 
ضــروری جهــت دسترســی بــه خدمــات، 
آگاهــی از خدمــات ویــژه ارائــه شــده در 
ــوردار  ــالمندان برخ ــد س ــه و درص جامع
ــای  ــی در فعالیت ه ــای کاف از حمایت ه
ــره( ــی روزم ــا کمکــی  در زندگ ــادی  ی ع
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ــاه  ــالمت و رف ــودن س ــه نم 2( بهین
جسمی و روانی سالمندان

ــه �� ــی ب ــاء دسترس ــه و ارتق ــت تهی قابلی
خدمــات و ســرویس های پیشــگیری 
غربالگــری،  قبیــل  )از  بهداشــتی 
ــه  ــی ب ــزان دسترس ــیون، می واکسیناس
خدمــات تخصصــی حمایتــی، نداشــتن 
ــا  ــی ب ــمی و روان ــالمت جس ــل س تداخ
ــردن در  ــر ب ــره و بس ــای روزم فعالیت ه

ــی( ــا عال ــوب ت ــالمتی خ ــرایط س ش
فراهــم بــودن فرصت هــا و امکانــات ��

ــی  ــت بدن فعالی
از �� اسـتفاده  موانـع  بـودن  حداقـل 

)موانعـی  الزم  پزشـکی  مراقبت هـای 
از قبیـل منابـع محـدود، عـدم دریافـت 
تأمیـن  عـدم  الزم،  پزشـکی  مراقبـت 
هزینـه ویزیـت و دارو، عـدم تأمین هزینه 
مراقبت هـای دندانـی و یـا تهیـه عینـک(

بــه �� ســالمندان  دسترســی  قابلیــت 
تســکینی  مراقبــت  خدمــات 

ــتقالل  ــاندن اس ــر رس ــه حداکث 3( ب
سالمندان ناتوان و دارای شکستگی

قابلیــت دسترســی و تأمیــن هزینــه ��
وســایل حمــل و نقــل عمومــی

قابلیــت سیســتم خدماتــی جامعــه ��
ــن در  ــت و ام ــی راح ــن  زندگ در تأمی
کافــی  نظــر حمایت هــای  )از  خانــه 
ــی در  ــا کمک ــادی ی ــای ع در فعالیت ه

زندگــی روزمــره(
وجــود مراقبیــن ســیار بــرای ســالمندان ��

ــات  ــتم خدم ــل سیس ــوان مکم ــه عن ب
ــی رســمی  مراقبت

4( ارتقــاء تعهــد مدنــی و اجتماعــی 
سالمندان

 حفظ ارتباط با دیگران ��
تفریحــی، �� فعالیت هــای  در  شــرکت 

مذهبــی، فرهنگــی و مدنــی 
  فرصت های شرکت در امور غیرانتفاعی��
 امکان اشتغال و شراکت در امور انتفاعی��

 بهســازی مناســب محیط برای ســالمندان، 
ــان  ــی آن ــر زندگ ــت بهت ــه کیفی ــر ب منج
شــده و بــا رضایــت بیشــتری در زندگــی 

ــود. همــراه خواهــد ب

انتظــار مــی رود در جامعــه دوســتدار 
ســالمند بــه علــت توزیــع متناســب 
ــرک  ــه ت ــاز ب ــن، نی ــراد مس ــات، اف امکان
محــل زندگــی خــود جهــت دســتیابی بــه 
خدمــات حمایتــی مناســب تر را نداشــته 
اجبــاری  جابجایی هــای  زیــرا  باشــند 
ــا  ــر آن ه ــی ب ــرات منف ــالمندان تأثی س
دارد. لــذا جوامــع دوســتدار ســالمند بایــد 
ــن نیازمندی هــای ســالمندان  ــد بی بتوانن
ــاختارهای  ــع و س ــرف و مناب ــک ط از ی
ــرف  ــه از ط ــود در جامع ــی موج زیربنای
اهــرم حمایتــی  بــه وســیله  دیگــر،  
ــز  ــر ج ــن ام ــد و ای ــاد نماین ــادل ایج تع
بــا برنامه ریــزی در جهــت دسترســی بــه 
ســاختارهای زیربنایــی و حمایت هــای 
ــع  ــه مناب ــتیابی ب ــت دس ــه جه همه جانب

ــردد.  ــق نمی گ ــی محق اجتماع
برنامه ریزی هــای جوامــع دوســتدار  در 
ســالمند، اصــل انعطاف پذیــری نیــز بایــد 
ــال،  ــوان مث ــه عن ــرد. ب ــرار گی ــر ق مدنظ
ــز،  ــات متمرک ــای دارای امکان در محیط ه
بایــد بیش تریــن توجــه بــر از بیــن بــردن 
موانــع پیــاده روی برای ســالمندان اســتوار 
امکانــات  بــا  باشــد و در محیط هایــی 
غیرمتمرکــز، دسترســی بــه وســایل حمــل 
ــرد. ــرار  گی ــون توجــه ق ــد کان و نقــل بای

بایــد  کــه  آن  بــر  عــالوه  ســالمندان 
ــه خدمــات پزشــکي داشــته  دسترســي ب
باشــند، نیــاز بــه قدردانــي، احتــرام، 
ــه ای  ــه جامع ــق ب ــت و احســاس تعل امنی
دارنــد کــه بــه آن اعتمــاد و اتــکا داشــته 
باشــند. جامعــه ای کــه هنــوز بتواننــد بــا 
ــه آن کمــک  ــش ب ــش خوی ــه و دان تجرب
ــي  ــوع اساسـ ــن، موضــ ــد. بنابرایـ کنن
ــع و  ــا، جوام ــه خانواده ه ــت ک ــن اس ای
دولت هــا خدمــات و قدردانــي را کــه 
ــم  ــد، فراه ــاز دارن ــه آن نی ــالمندان ب س
نماینــد؛ بــه خصــوص بــراي آن دســته از 
ســالمندان کــه در محیط هــای ناپایــدار و 

می نماینــد. زندگــي  مخاطره آمیــز 
ســاختن شــهرهای دوســتدار ســالمند 
ــرای  ــی ب ــخ منطق ــرورت و پاس ــک ض ی
ارتقــای ســالمتی و همیــاری افــراد مســن 

ــت. ــن شهرهاس ــق یافت ــهری و رون ش
ــش ها  ــالمند کوش ــتدار س ــهر دوس در ش

بهداشــتي،  نیازهــاي  رفــع  در جهــت 
بــراي  اجتماعــي  و  زیســت محیطی 
ســالمندان آســیب پذیر شــهر، توســط 

اســت: امکان پذیــر  زیــر  روش هــای 
تربیــت مــددکاران بهداشــتي در نواحــي ��

ــه  شــهري، جهــت ارائــه خدمــات الزم ب
ســالمندان 

ــراد، ترجیحــاً �� ــه همــه اف اطالع رســانی ب
ــق رســانه های گروهــي در مــورد  از طری
نیازهــاي ســالمندان و آســیب پذیري 
ــا  ــد ت ــن عمــل کمــک می کن ــا؛ ای آن ه
ــر  ــه بهت ــود در خان ــالمند خ ــوام س از اق

ــد.  ــت کنن مواظب
و �� گردهمایــي  تســهیل  یــا  ایجــاد 

ــق  ــي از طری ــاس اجتماع ــش تم افزای
ــگاه های  ــا باش ــي ی ــای گروه فعالیت ه
ــا  ــد ب ــه ســالمندان می توانن ــي ک عموم

ــد. ــات نماین ــم مالق ه
توجـــه خـــاص بـــه ســـالمنداني کـــه ��

یـــا  و  تنفســـي  بیماری هـــای  از 
ــد  ــج می برنـ ــر رنـ ــای دیگـ ناراحتی هـ
ــوء  ــرات سـ ــت از اثـ ــن اسـ ــه ممکـ کـ
آلودگـــی هـــوا، عـــدم تهویـــه و غیـــره 

ــد.  باشـ
کمــک کــردن و توجــه خــاص بــه ��

فقیــر ســالمندان 
اســتفاده از دانــش و تجربــه ســالمندان از ��

طریــق یــک روش نوین و دادن احســاس 
تعلــق و ارزش بــه آن هــا. 

در یــک شــهر دوســتدار ســالمند پلیس، 
خدمــات، زمینه هــا و ســاختارها، مــردم 
را از طریــق زیــر بــراي ســالمندي فعــال، 

ــد:  ــا می کنن توان
 شناســایي طیــف وســیعي از ظرفیت هــا ��

و منابــع کــه بیــن افــراد ســالمند وجــود 
دارد

 پیش بینــی و پاســخگویي انعطاف پذیــر ��
و  نیازهــا  بــا  پیــري مرتبــط  بــراي 

اولویت هــا
احتــرام گذاشــتن بــه تصمیمــات و نحوه ��

انتخاب هــا در ســبک زندگــي ســالمندان
 حمایت از آن هایی که آسیب پذیرند ��
ارتقــا و بهبــود ظرفیــت و ســهم همکاري ��

آنــان در تمامــي بخش هــای زندگــي 
اجتماعــي 



بیماری قلبی

مشکالت اجتماعی چاقها چاقی
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ی هفتم وهشتــم
شماره  ها

طبــق آمــار ارائه شــده، 60 درصــد کل 
ــور  ــالمندان کش ــه س ــوط ب ــوادث مرب ح
و  آشــپزخانه  پله هــا،  راه  خانه هــا،  در 
ــهر  ــطح ش ــتي در س ــرویس های بهداش س
ســهم،  بیش تریــن  و  مي افتــد  اتفــاق 
ــزان  ــع ســقوط اســت. می ــه وقای ــوط ب مرب
ســقوط در ســالمندان، بیــن 45-35 درصد 
در افــراد بــاالی 65 ســال و 60-50 درصــد 
در ســالمندان باالی 75 ســال می باشــد که 
بــه دلیــل عوامــل فیزیولوژیکــی، عضالنــی 
ــل محیطــی خارجــی رخ  ــکلتی و عوام اس
نجاتــی، 1385(.  و  )جغتایــی  می دهــد 
فــردی کــه در معــرض ســقوط قــرار دارد، 
دچــار عــدم اطمینــان و وابســتگی در انجام 
فعالیت هــای روزمــره خــود می گــردد و بــه 
مــرور بــه محدودیت هــای بیشــتر حرکتــی 
و روانــی- عاطفــی مبتــال می گــردد. از 
ایــن رو، حفــظ اســتقالل در زندگــی یکــی 
ــراد  ــت از اف ــم در مراقب ــای مه از اولویت ه
ســالمند می باشــد. آنــان مــدت زمــان 
ــد،  ــزل می گذرانن ــی از روز را در من طوالن
ــم ارگونومــی، طراحــی  ــر اســاس عل ــذا ب ل
مناســب زندگــی ســالمند در خانه هــا بایــد 

ــردد. لحــاظ گ
در کل بایــد گفــت: افزایــش جمعیــت 
ــا و  ــا نیازه ــا ب ــادی بخش ام ــالمند، ش س
ــت.  ــراه اس ــود هم ــاص خ ــکالت خ مش
تــالش بــرای حفــظ اســتقالل ســالمندان 
در جامعــه، علیرغــم کاهــش عملکــرد 
فیزیولوژیــک آنــان، فراینــد پویایــی اســت 
کــه دربرگیرنــده تدابیــر بیــن فــردی، 
ایــن  در  اســت  و محیطــی  اجتماعــی 
زمینــه ایجــاد گرایــش فکــري مثبــت در 
جامعــه نســبت بــه ســالمندان و مبــارزه با 
کلیشــه های منفــي در مــورد آنــان، ایجــاد 
ــه  ــن و خــط مشــی های سیاســی ک قوانی
از حقــوق ســالمندان حمایــت کننــد و 
ســازمان دهی تشــکیالت محلــي از جملــه 
اقدامــات موثــر می باشــد. بایــد توجــه 
داشــت تشــکیل ســازمان های مــردم نهــاد 
ویــژه ســالمندان، مي توانــد عــالوه بــر آثار 
ــي و  ــي- اجتماع ــر ســالمت روان ــت ب مثب
افزایــش کیفیــت زندگــي آنــان، بســیاري 
ــد  ــع نمای ــن قشــر را مرتف از مشــکالت ای
از آن جملــه می تــوان بــه طــرح اســتاندارد 

نمــودن ســاخت مســکن ســالم، طراحــی 
شــبکه های حمایتــی  از قبیــل طــرح 
یارانــه غذایــی و دارویــی بــرای ســالمندان 
خریــد  مســئول  کــم،  درآمــد  دارای 
روزمــره بــرای ســالمندان دارای مشــکالت 
حرکتــی، مراقبــت در منــزل و ...، حمایــت 
از تشــکل های ســالمندی، ایجــاد پارک هــا 
ــه  ــا ارائ ــالمند )ب ــتدار س ــای دوس و فضاه
ــایل  ــدازی وس ــف( و راه ان ــات مختل خدم
حمــل و نقــل عمومــی دوســتدار ســالمند 
بــرای  ویــژه  )اختصــاص صندلی هــای 
ســالمندان( اشــاره نمــود. توجــه بــه 
 پدیــده ســالمندی، لــزوم به کارگیــری 
ارائه شــده  شــاخص های  و  راهکارهــا 
توســط ســازمان جهانــی بهداشــت را 
ــه  ــت تجرب ــیر جه ــردن مس ــوار ک در هم
ــع  ــه جوام ــال و  پیوســتن ب ســالمندی فع
دوســتدار ســالمند می رســاند. چهارچــوب 
پــروژه شــهر دوســتدار ســالمند نیــز 
ــي  ــت تمام ــا و دخال ــب توانمندی ه ترکی
بخش هــا اعــم از دولتــي و خصوصــي را بــه 
عنــوان اجــزاء انفــکاک ناپذیــر یــک ارگان 
ــراری  ــد. برق ــالمند می طلب ــتدار س دوس
سیســتم های حمایتــی در مقیاس هــای 
ــرورت  ــک ض ــورت ی ــه ص ــرد و کالن ب خ
در تحــوالت اجتماعــی مطــرح اســت. 
ــي  ــات درون ــارب و احساس ــه تج ــه ب توج
شــرکت کننــدگان در تحقیــق نشــان داد 
ــه  ــي ک ــم و اساس ــي از ارکان مه ــه یک ک
سیاســت گذاری ها  و  برنامه ریزی هــا  در 
بایــد مــورد عنایــت باشــد تأمــل، تعمــق و 
توجــه بــه  فرهنــگ و اعتقــادات مذهبــي و 
ــان در  ــن آن ــاي ســالمندان و مراقبی باوره

ــد.  ــا می باش ــه م جامع
این چک لیست به وسیله افراد یا گروه هایی 
که در ساختن شهرهای دوستدار سالمند 

عالقمند هستند استفاده می شود. 

فضاهای بیرونی و ساختمان ها 
فضاهای بیرونی تمیز و خوشایند هستند. ��
فضاهای سبز و صندلی های فضای بیرونی ��

خوب  آیا  هستند.  کافی  تعداد  نظر  از 
نگهداری می شوند. 

پیاده روهــا خــوب نگهــداری شــده، ��
افــراد  بــرای  و  موانع انــد  از  عــاری 

شــده اند.  نگهــداری  پیــاده 
پیاده روهــا لغزنــده نیســتند و بــه قــدر ��

ــض  ــا عری ــور ویلچره ــرای عب ــی ب کاف
هســتند و شــیب دار در جهــت ورود بــه 

ــند.  ــاده می باش ــطح ج س
تعــداد �� نظــر  از  پیاده روهــا  تقاطــع 

کافی انــد و بــرای عبــور مــردم بــا ســطوح 
و انــواع مختلفــی از ناتوانی هــا ایمــن 
بــوده و نشــانه های مناســب ســمعی 
)شــنیداری( و بصــری )دیــداری( بــا 
ــراد  ــور اف ــرای عب ــی ب ــت کاف ــن وق تأمی

ــت. ــود اس ــوان موج نات
راننده هـا بـه افـراد پیـاده در تقاطع هـا ��

راه )حـق تقـدم عبـور( می دهنـد.
پیچ جاده هــا از پیاده روها و گردشــــگاه های ��

ــدا  ــاده روی( ج ــاده )محــل پی ــران پی عابــ
شــده اند. 

فضاهــای بیرونــی بــا نــور خــوب و ��
مناســب، گشــت های پلیســی و آمــوزش 

ــت. ــده اس ــن ش ــی ایم عموم
ــک �� ــم و در ی ــا ه ــرویس ها ب ــه س هم

ــتند.  ــترس هس ــا در دس ج
بــرای مشــتریان مخصــوص نظــم و ��

صــف خــاص تأمیــن شــده اســت مثــل 
ــه  ــه ارائ ــا باج ــف ی ــردن ص ــدا ک ج

ــالمندان  ــرای س ــات ب خدم
ـــرون و داخـــل خـــوب �� ســـاختمان ها در بی

نشـــانه گذاری شـــده اند. صندلی هـــا و 
دست شـــویی های کافـــی، آسانســـورها، 
ســـطوح شـــیب دار، نرده هـــا، پله هـــای 
ـــزش  ـــدون لغ ـــف ب ـــترس و ک ـــل دس قاب

ـــت.  ـــده اس ـــه ش ـــر گرفت در نظ
ــی �� توالت هــای عمومــی فضاهــای بیرون

ــوده،  و داخلــی از نظــر تعــداد کافــی ب
تمیــز و خــوب نگهــداری شــده و قابــل 

دســترس هســتند.

حمل و نقل 
هزینــه )کرایــه( حمــل و نقــل عمومــی ��

ثابــت اســت و بــه وضــوح نمایــش داده 
ــرون  ــا( و مق ــوی کرایه ه می شــود )تابل

بــه صرفــه هســتند. 
حمـــل و نقـــل عمومـــی در شـــب ها و ��

ـــالت قابل اعتمـــاد  ـــه و تعطی ـــر هفت آخ
ـــت. ـــی اس و کاف
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تمــام مناطــق شــهری و ســرویس های ��
ــه وســیله وســایل حمــل و  خدماتــی ب
نقــل عمومــی بــا ارتبــاط خــوب قابــل 
وســایط  و  جاده هــا  و  دســترس اند 
ــده اند.  ــخص ش ــی مش ــه خوب ــه ب نقلی

وســایط نقلیــه تمیــز، خــوب نگهــداری ��
شــده، در دســترس و بــدون ازدحــام 
هســتند و اولویــت اســتفاده از صندلی هــا 

ــرای پیــران مالحظــه شــده اســت.  ب
حمــل و نقــل ویــژه بــرای افــراد ناتــوان ��

ــترس است.  در دس
راننـــدگان در ایســـتگاه های مشـــخص ��

طـــور  بـــه  و  می کننـــد  توقـــف 
شـــبانه روزی در کنـــار جـــدول بـــه 
راحتـــی منتظـــر مســـافران می شـــوند 
ـــت در صندلی هایشـــان  ـــل از حرک ـــا قب ت

بنشـــینند.
و �� ایســتگاه های حمــل  و  توقفگاه هــا 

نقــل در محــل راحــت، قابــل دســترس، 
ایمــن، تمیــز، مشــخص بــا تعــداد 
ــظ  ــایبان و محاف ــی و س ــی کاف صندل

ــد.  ــرار دارن ق
ـــرای �� ـــل و در دســـترس ب ـــات کام اطالع

ـــیرها،  ـــورد مس ـــتفاده کنندگان در م اس
برنامـــه حرکـــت و تســـهیالت مـــورد 

ـــت.  ـــده اس ـــن ش ـــژه تأمی ـــاز وی نی

خدمـات حمل و نقل اختیاری در جایی ��
کـه سـرویس های حمل و نقـل عمومی 

محدودیت دارد در دسـترس اند. 
تاکســی هــا در دســترس و مقــرون بــه ��

صرفــه هســتند و راننــدگان خــوش 
ــتند.  ــده هس ــک کنن ــورد و کم برخ

جاده هــا بــا پوشــش زهکشــی مناســب ��
و نــور خــوب، بــه طــور مناســبی 

شــده اند. نگهــداری 
جریــان ترافیــک و عبــور و مــرور خــوب ��

کنترل شــده اســت. 
جاده هــا عــاری از موانعــی هســتند ��

کــه دیــد راننــدگان را می گیرنــد. 
ــا �� ــرور و تقاطع ه ــور و م ــانه های عب نش

ــل  ــده و قاب ــب ش ــوب نص ــای خ در ج
مشــاهده اند. 

آمــوزش راننــدگان و دوره هــای جدیــد ��
بــرای تمــام راننــدگان ترویــج داده 

می شــود. 
ــدن �� ــاده ش ــای پی ــگ و محل ه پارکین

تعــداد کافــی و در  از نظــر  ایمــن، 
هســتند.  راحــت  محل هــای 

پیاده �� و محل  پارکینگ  تقدم  و  اولویت 
شدن با افرادی است که نیازهای خاصی 
دارند این محل ها قابل دسترس بوده و 

نحوه برخورد محترمانه است.

ساختمان ها 
)شایســته(، �� مناســب  خانه هــای 

ــه  ــی ک ــه، در مناطق ــه صرف ــرون ب مق
ــه  ــات و بقی ــه خدم ــک ب ایمــن و نزدی
دســتیابی اند  قابــل  هســتند  جامعــه 

نگهــداری خانه هــا و خدمــات حمایتــی ��
ــوده و  ــه ب ــه صرف ــرون ب مناســب و مق

ــتیابی اند.  ــل دس قاب
ــده و �� ــاخته ش ــی س ــه خوب ــا ب خانه ه

ایمــن و پناهــگاه راحتــی در مقابــل آب 
و هــوا هســتند. 

فضاهــای جلویــی و ســطوح صــاف ��
اجــازه حرکــت آزادانــه را در تمــام 

می دهنــد.  راهروهــا  و  اتاق هــا 
ــدارکات �� ــه و ت ــالح خان ــای اص گزینه ه

آن قابــل دســتیابی و مقــرون بــه صرفه 
بــوده و تهیه کننــدگان، نیازهــای افــراد 

ــد.  ــالمند را درک می کنن س
تجــاری �� اجــاره ای  ســاختمان های 

بایــد تمیــز و ایمــن بــوده و بــه خوبــی 
ــند.  ــده باش ــداری ش نگه

ســـاختمان های مقـــرون بـــه صرفـــه ��
ـــف  ـــر نحی ـــراد پی ـــرای اف ـــب ب و مناس
و ناتـــوان بـــا خدمـــات مناســـب بـــه 
طـــور منطقـــه ای )در محلـــه( تهیـــه 

می شـــود. 
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ی هفتم وهشتــم
شماره  ها

سالمندان 
در بالیا

بیــن ســال های 1994 و 2003، بیــش 
ــان  ــر جه ــر در سراس ــون نف از 225 میلی
ــای طبیعــی  هــر ســال تحــت تأثیــر بالی
قــرار گرفتنــد. در طــی همــان دوره، 
ــا  ــه طــور متوســط ایــن بالی ادعــا شــد ب
58000 زندگــی را بــه طــور ســاالنه 
ــات  ــاس اطالع ــر اس ــد. ب ــر می نمای درگی
منتشــر شــده در بررســی پناهندگــی 
تــا   1998 از   ،2007 ســال  جهانــی 
2006 بــه طــور متوســط 12 میلیــون 
نفــر در سراســر جهــان پناهنــده یــا 
ــن  ــاس تخمی ــر اس ــد. ب ــو بوده ان پناه ج
کمیســیون ســازمان ملــل متحــد در امــور 
)UNHCR( حداقــل ٪10  پناهنــدگان 
ــن  ــال س ــش از 60 س ــدگان بی از پناهن
ــالمند نســبت بیشــتری  ــراد س ــد. اف دارن
از جمعیــت را تشــکیل می دهنــد و در 
مواقــع اضطــراری بیشــتر در معــرض 
خطــر هســتند امــا بــه ایــن معنی نیســت 
کــه افــراد ســالمند بــه طــور طبیعــی و در 
مواقــع خطــر قابــل انتقادترند. بســیاری از 
آنــان بــه کارهــای معمــول خود بــه خوبی 
ادامــه می دهنــد و اغلــب ایــن افــراد 
ــا  ــرای خانواده ه ــادی ب ــل اعتم ــع قاب منب

و جامعــه بــه خصــوص در زمــان بحــران 
ــا  ــالمندان، آن ه ــای س ــتند. تجربه ه هس
ــخصی  ــر ش ــاف پذی ــای انعط ــه مدل ه را ب
و بــه عنــوان منابــع الهــام بخــش و دانــش 
عملــی در مــی  آورد. آن هــا بــه طــور 
ــه همســایگان کمــک کــرده  ــه ب داوطلبان
می نماینــد  مراقبــت  نوه هایشــان  از  و 
ــازی  ــا بازس ــتیبانی ی ــت و پش و در حمای
ســالمند  افــراد  می کننــد.  مشــارکت 
مرحلــه  در  و  جوامــع  برنامه ریــزی  در 
ــارکت  ــراری مش ــع اضط ــخ در مواق پاس
ــه  ــرای کل جامع ــن ب ــد بنابرای می نماین

ــتند. ــودمند هس س
ـــش  ـــرای افزای ـــه ب ـــت ک ـــن اس ـــدف ای ه
مواقـــع  در  ســـالمندان  پشـــتیبانی 
ــل  ــه حداقـ ــور بـ ــه منظـ ــراری، بـ اضطـ
ـــداری  ـــظ و نگه ـــیب ها و حف ـــاندن آس رس
ـــا در  ـــردی آن ه ـــت عملک ســـالمت و ظرفی
ـــا در  ـــودی آن ه ـــا بهب ـــطح ی ـــن س باالتری
ــک  ــن، کمـ ــت ممکـ ــریع ترین فرصـ سـ
ـــر مســـتلزم آن اســـت کـــه  ـــن ام ـــم. ای کنی
مواقـــع  در  برنامه ریـــزان  و  دولت هـــا 
ـــخگو  ـــع پاس ـــران و مراج ـــراری و بح اضط
ـــوند. ـــازی ش ـــه س ـــک پارچ ـــایی و ی شناس

ــع اضطــراری شــامل ســه  ــت مواق مدیری
ــه اســت:  مرحل

آمـادگی	 
پاسـخ	 
 بازســازی	 

 مرحله آمادگی 
بـه سیاسـت ها، اسـتراتژی هـا و برنامه هایی 
کـه برای جلوگیـری و یا به حداقل رسـاندن 
اثـرات جانبـی یـک فاجعـه در حال توسـعه 

می نماید.  اشـاره 
 این مرحله شامل موارد زیر است: 

ــا 	  شناســایی آســیب پذیرترین جمعیت ه
و مناطــق در معــرض خطــر جامعــه 

اتخــاذ و نهادینــه کــردن اســتراتژی ها و 	 
ــه  ــرای کاهــش خطــر، ب ــی ب برنامه های
عنــوان مثــال: محــل اســکان انســان ها 
بایــد بــه دور از مناطــق در معــرض 

خطــر باشــد 
ســـاخت ســـازه های مقـــاوم شـــامل 	 

ســـاختمان ها و پل هـــا 
توسـعه و به اشـتراک گذاری عالئم خطر و 	 

پاسـخ های برنامـه که سرویس ـهای دولتی 
و غیردولتـی )NGOهـا(، جامعـه و دیگـر 

دکتر محبوبه درستکار -کارشناس سالمت باروری گروه سالمت جمعیت و خانواده
معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز
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بخش هـای مربوطـه را درگیر می کند 
نگهداری و ذخیره سازی منابع کمک رسانی 	 
ــز 	  ــاخت و تجهیـــ ــایی، ســـ شناســـ

پناهگاه هــــــای امـــن 
خدمـــات 	  ارائه دهنـــدگان  آمـــوزش 

بهداشـــتی و افـــراد شـــاغل در اورژانس هـــا 
و داوطلبـــان اجتماعـــی بـــرای ارزیابـــی 
و  نیازهـــا  اولویت بنـــدی  و  کـــردن 
اقدامـــات مناســـب در هنـــگام فاجعـــه 

شــده 	  آموختــه  درس هــای  تدویــن 
در  اقدامــات  بهتریــن  و  )تجربیــات( 
ــتفاده از  ــی و اس ــراری قبل ــع اضط مواق
ــانی  ــه روز رس ــعه و ب ــرای توس ــا ب آن ه
ــا  ــان بحران ه ــی« زم ــای »آمادگ برنامه ه

مرحله پاسخ 
و  فعالیت هــا  شــامل  مرحلــه  ایــن 
روش هــای طراحــی شــده بــرای بــه 
حداقــل رســاندن اثــرات فــوری یــک 
بحــران، فاجعــه و یــا بحــران انســانی 

می باشــد. ایــن مرحلــه بایــد شــامل 
پیاده ســازی روش هــای توســعه یافتــه در 
طــی فــاز آمادگــی بحــران باشــد. تمرکــز 
فــوری پــس از یــک بحــران شــامل ایــن 

می باشــد:  مــوارد 
تخلیه 	 
درمان جراحات 	 
تأمین سرپناه، غذا و آب 	 
ــن 	  ــرات ایـ ــاندن اثـ ــل رسـ ــه حداقـ بـ

رویـــداد بـــر روی ســـالمت جمعیـــت 
آســـیب دیده و پیشـــگیری از وقـــوع 

شـــیوع بیماری هـــای عفونـــی
 

مرحله بازسازی
بازســازی بــر توســعه متوســط و بلندمدت 
ــد  ــت ها بع ــاختارها و سیاس ــا، س طرح ه
از مواقــع اضطــراری تمرکــز دارد کــه 

شــامل مــوارد زیــر اســت: 
تداوم تشکیل جلسات نیازهای مراقبت های 	 

بهداشتی 

بازسازی مسکن 	 
مستقر ساختن آوارگان 	 
برقـراری دوباره ی نقش هـا و فعالیت های 	 

اجتماعی و اقتصادی ایشـان 
ــراری  ــع اضط ــت مواق ــه از مدیری ــر مرحل ه
و بحــران بــه مرحلــه بعــدی ربــط دارد. 
درس هــای آموختــه شــده از ضعــف در 
ــت  ــرای تقوی ــراری ب ــع اضط ــت مواق مدیری
برنامه هــای مرحلــه آمادگــی مفید می باشــد. 
بــه طــور کلــی، برنامه ریزی بحــران و پاســخ، 
بســتگی بــه در دســترس بــودن منابــع 
مــادی، انســانی و کیفیــت زیرســاخت ها 
ــی  ــال، اثربخش ــن ح ــا ای ــات دارد. ب و خدم
مدیریــت اورژانــس نمی توانــد بــه طــور 
ــح داده  ــه توضی ــاه جامع ــط رف ــل توس کام
شــود. بحــران در کشــورهای ثروتمنــد مانند 
طوفــان در لوئیزیانــا، زلزلــه در کوبــه و مــوج 
گرمــا در فرانســه، کمبودهــای جــدی در 
ــالمند  ــراد س ــه اف ــخ ب ــزی و پاس برنامه ری
ــور در  ــک کش ــس در ی ــان داد. برعک را نش
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ی هفتم وهشتــم
شماره  ها

حــال توســعه ماننــد کوبــا،  نشــان می دهــد 
کــه در جامعــه ای کــه افــراد ســالمند وجــود 
دارد می تــوان در مواقــع اضطــراری، بــه طــور 
افتراقــی و جامــع حتــی بــدون وجــود منابــع 
گســترده، برنامه ریــزی کــرد. اطالعــات پایــه 
جمعیتــی و گزارش هــای جامــع بــرای 
ــرض  ــوه در مع ــور بالق ــه ط ــه ب ــی ک مردم
خطــر بودنــد در آتش ســوزی بریتیــش 
کلمبیــا، طوفــان یــخ کبــک، زلزلــه ترکیــه 
و در مــوج گرمــای بســیار تأثرانگیــز فرانســه 
ــه ســرعت از دســت رفــت و گــم شــد. در  ب
فرانســه بــه علــت ایــن که تلفــات مربــوط به 
گرمــا کــم بــود، مشــکلی کــه افــراد را تحــت 
تأثیــر قرار مــی داد بــرای مقامات قابــل رویت 
نبــود. در زلزلــه آچــه دســتورالعمل های 
ــای  ــریع نیازه ــی س ــزار ارزیاب ــی و اب ارزیاب
فــردی، منابــع و چالش هــای خــاص در ســر 

ــود. جــای خــود نب
در ســال 2002 در طــرح »ســالمندی 
ــر  ــر از نظ ــی براب ــرای دسترس ــال« ب فع
غــذا و ســر پنــاه و مراقبت هــای پزشــکی 
و دیگــر خدمــات در هنــگام و بعــد از 
ــای  ــر اورژانس ه ــی و دیگ ــای طبیع بالی
ــناخت  ــت. ش ــده اس ــد ش ــانی تأکی انس
و جلــب مشــارکت های افــراد ســالمند 
ــه  ــراری و در مرحل ــع اضط ــی مواق در ط

بازســازی مهــم اســت. 
چگونــه افــراد ســالمند تحــت تأثیــر 

قرار گرفته اند؟
عامــل  بزرگ تریــن  عاطفــی  اســترس 
موثــر بــر ســالمت بــه دنبــال وقــوع 
در  و  کوبــه  زلزلــه  در  اســت.  بحــران 
ضعیــف  شــرایط  جاماییــکا  طوفــان 
ــالمت  ــدن س ــر ش ــث بدت ــرپناه، باع س
اثــرات بحــران روی  ســالمندان شــد. 
صــورت  بــه  افــراد  روانــی  ســالمت 
ــان داده  ــوماتیک نش ــالالت سایکوس اخت
ــم  ــه عالئ ــه ی ترکی ــت. در زلزل ــده اس ش
ــاال  ــا ب ــردگی ب ــترس و افس ــالل اس اخت
بحــران  وقــوع  از  پــس  رفتــن ســن، 
ارتبــاط داشــت. تشــدید بیماری هــای 
فیزیکــی و معلولیت هایــی کــه مخصوصــاً 
ــل  ــوده و از قب ــرک ب ــا تح ــاط ب در ارتب
ــازه  ــا مشــکالت ت وجــود داشــته اســت ی
ایجــاد شــده ناشــی از بحــران، رایج تریــن 
ــد. ارتباطــی  ــر را روی ســالمتی دارن تأثی
ــت محیطی،  ــع زیس ــرات و موان ــن خط بی

از دســت دادن حمایت هــای اجتماعــی 
ــالل  ــه و اخت ــت گران ــای حمای و کمک ه
در دسترســی بــه خدمــات بهداشــتی 
ــر  ــوارد دیگ ــود دارد. در م ــی وج و درمان
ــگاه  ــردم در پناه ــه، م ــه آچ ــد زلزل مانن
مشــکالت کمتــری را تجربــه کردنــد 
زیــرا آن هــا دسترســی بهتــری نســبت بــه 
ــد،  ــی ماندن ــاع باق ــه در اجتم ــانی ک کس
لبنــان،  درگیری هــای  در  داشــتند. 
ســالمندان تجربــه بــه دام افتــادن در 
خانــه را داشــتند. افــراد مســن در کوبــا و 
لبنــان بــا وجــود خطــرات بــاال، بــر اقامت 
ــل  ــتند. در چرنوبی ــرار داش ــه اص در خان
ــوی  ــتگی ق ــت دل بس ــه عل ــالمندان ب س
بــه محــل، علی رغــم وجــود آلودگــی 
خانه شــان  بــه  ســال  چنــد  از  پــس 
ســالمند  افــراد  کوبــه  در  بازگشــتند. 
ــه  ــد ک ــی بودن ــم در مناطق ــد ک ــا درآم ب
خانه هایشــان بیشــتر در معــرض آســیب 
ــه در  ــرای مقابل ــری ب ــع کمت ــود و مناب ب
ــش  ــتند. در بریتی ــراری داش ــع اضط مواق
افــراد  اقتصــادی  لحــاظ  از  کلمبیــا 
محــروم بــرای تخلیــه از محــل، امکانــات 
محــدودی داشــتند و بــرای بازســازی 
خانه هایشــان هیــچ بیمــه مســکنی را 
ــالمند  ــان س ــتند. بســیاری از قربانی نداش
از خیلــی چیزهــا جــدا شــده بودنــد 
ــورد  ــادی در م ــی زی خبررســانی تلویزیون
طوفــان کاترینــا کــه امــکان عبــور از 
خلیــج مکزیکــو را داشــت، انجــام گرفــت. 
ــه  ــالمند ب ــاکنان س ــر، س ــرف دیگ از ط
وضــوح خطــر را درک می کردنــد بــا ایــن 
ــش و  ــی و دان ــات مال ــا امکان ــال، آن ه ح
آگاهــی مربوطــه را بــرای تضمیــن بقــای 
ــل  ــک عام ــیت ی ــتند. جنس ــود نداش خ
اثــرات  در  دیگــر  مهــم  تعیین کننــده 
فاجعــه بــود. زنــان پیــر فقیــر بــه تنهایــی 
زندگــی می کردنــد یــا در جاماییــکا از 
دیگــران مخصوصــاً بــه صــورت داوطلبانــه 
در  مقابــل،  در  می کردنــد.  مراقبــت 
ســفت  جنســیتی  نقش هــای  آچــه 
و ســخت منجــر بــه بــروز مشــکالتی 
کارهــای  مدیریــت  در  مــردان  بــرای 
ــد.  ــودکان ش ــت از ک ــی و در مراقب خانگ
زنــان  بــرای  ســازمان ها  از  بســیاری 
ــا ایــن حــال  جــوان برنامه ریــزی دارنــد ب
و  پاســخ  در  کمــی  بســیار  مــوارد  در 
ــه  ــوند. درحالی ک ــر می ش ــودی درگی بهب

ــچ  ــر را هی ــان پی ــرای زن ــزی ب برنامه ری
نمی شــود. عهــده دار  ســازمانی 

ــا  ــراری ی ــرح اضط ــه نشــان داد ط مطالع
اساســی  نیازهــای  کــه  سیاســت هایی 
ــد موجــود  ــن نمای ــالمند را معی ــراد س اف
نبــود. اســتراتژی هــای ارتباطــی بــه 
ــواد  ــخاص باس ــه اش ــیدن ب ــور رس منظ
ــت  ــان اقلی ــا زب ــه ب ــرادی ک ــن، اف پایی
نشــده  هــدف دار  می کردنــد  صحبــت 
بــود. دسترســی مشــکل بــه مراقبت هــای 
ــات،  ــا و امکان ــیب جاده ه ــتی، آس بهداش
بهداشــتی  کارکنــان  بــودن  ناکافــی 
ــرای پاســخ  درمانــی و ظرفیــت ناکافــی ب
بــه تقاضــای بیشــتر در مواقــع اضطــراری 

ــد.   ــاهده ش مش

مرحله آمادگی
آمادگــی  خصــوص  در  کمــی  مــوارد 
بــا در نظــر گرفتــن افــراد ســالمند، 
توصیــف شــده اســت. در لوئیزیانــا، بــرای 
ایالتــی  کمک هــای اضطــراری توافــق 
ــرای  ــه در آن ب ــود ک ــه ب ــورت گرفت ص
ــریع  ــی س ــهیل دسترس ــترش و تس گس
بــه نیازهــای افــراد ســالمند آســیب پذیر، 
کارکنــان متخصــص از دیگــر ایــاالت بــه 

ــدند. ــه ش کار گرفت
ــراد  ــای افـ ــه نیازهـ ــابه بـ ــه مشـ توجـ
ســـالمند در تســـهیالت مراقبت هـــای 
پیام هایـــی  وســـیله  بـــه  محلـــی 
ـــای  ـــی از کمیته ه ـــط برخ ـــد توس هدفمن
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ـــد.  ـــان داده ش ـــکا نش ـــران در جامایی بح
ـــتگاه  ـــک ایس ـــکا، ی ـــن در جامایی همچنی
رادیویـــی اطالعـــات عمومـــی در مـــورد 
حفاظـــت از داروهـــا، ســـوابق پزشـــکی، 
ـــراد  ـــه اف ـــاوره ب ـــم و دادن مش ـــناد مه اس
ـــد در  ـــه بای ـــه ک ـــورد آنچ ـــالمند در م س
هنـــگام تخلیـــه بـــا خودشـــان داشـــته 

باشـــند را پخـــش می کـــرد.
در اینجـــا، مرحلـــه آمـــاده ســـازی درســـت 
قبـــل از فصـــل طوفـــان ســـاالنه بـــرای 
همـــه مســـئوالن مواقـــع اضطـــراری و 
عمـــوم مـــردم اجـــرا می شـــد. تخلیـــه 
محلـــی و برنامه ریـــزی بـــرای خدمـــات 
و منابـــع دسترســـی بازنگـــری گردیـــد 
و  آســـیب پذیر  افـــراد  شناســـایی 
بازنگـــری مراحـــل محافظـــت از خـــود 
و  انجـــام  دیگـــران  از  حفاظـــت  و 
بـــه روز رســـانی شـــد. کلینیک هـــای 
ــدگان  ــه دهنـ ــی و ارائـ ــالمت محلـ سـ
خدمـــت از نزدیـــک در شناســـایی و 
برنامه ریـــزی خدمـــات بـــرای افـــراد 
جامعـــه  در  آســـیب دیده  ســـالمند 
ــالمند  ــراد سـ ــد. افـ ــرکت می کردنـ شـ
کمیته هـــای  در  فعـــال  طـــور  بـــه 
ـــد،  ـــرکت می کردن ـــی ش ـــراری محل اضط
ـــه  ـــه ای آگاه ب ـــاختن جامع ـــا در س آن ه
ـــارکت  ـــالمندان مش ـــوه س ـــای بالق نیازه
ارتقـــای  مـــورد  در  و  می نمودنـــد 
اطالعـــات عمومـــی و آمـــوزش ایفـــای 

می کردنـــد.  نقـــش 

مرحله پاسخ
شـــواهد بـــه وجـــود شـــکاف و فاصلـــه 
ــالمندان،  ــای سـ ــه نیازهـ ــخ بـ در پاسـ
در مواقـــع اضطـــراری اشـــاره می کنـــد. 
ـــت،  ـــراری رخ داده اس ـــورد اضط ـــی م وقت
ــک  ــایی و کمـ ــرای شناسـ ــا بـ تالش هـ
بـــه افـــراد ســـالمندی کـــه بـــه طـــور 
بالقـــوه در معـــرض خطـــر هســـتند 
وجـــود دارد. در بریتیـــش کلمبیـــا و در 
ــه  ــه خانـ ــه بـ ــان خانـ ــه داوطلبـ فرانسـ
آتش ســـوزی  طـــی  در  می رفتنـــد. 
ـــخ  ـــان ی ـــا و در طوف ـــش کلمبی در بریتی
ــزل،  ــت در منـ ــان مراقبـ ــک کارکنـ کبـ
شناســـایی  را  نیازمنـــد  مشـــتریان 
کـــرده و در صـــورت نیـــاز آن هـــا را 
بـــرای جابجایـــی آمـــاده می کردنـــد. 
بین المللـــی  ســـازمان  کشـــمیر  در 
مهاجـــرت بـــه طـــور سیســـتماتیک 
ـــور  ـــه ط ـــگاه را ب ـــالمند در پناه ـــراد س اف
در  می کردنـــد.  محافظـــت  امنیتـــی 
ـــراد  ـــه اف ـــک، ب ـــیل کب ـــمیر و در س کش
ـــده  ـــی مان ـــه باق ـــه در خان ـــالمندی ک س
خدمـــات  اصلـــی  محـــل  از  بودنـــد 
پشـــتیبانی غـــذا تحویـــل می شـــد. 
تأکیـــد بـــر جابجایـــی افـــراد ســـالمند 
در معـــرض خطـــر بـــه پناهگاه هـــای 
امـــن در بریتیـــش کلمبیـــا، کوبـــا، 
جاماییـــکا، کوبـــه، لبنـــان و در طوفـــان 
یـــخ کبـــک گـــزارش شـــده بـــود. 
ـــدارس،  ـــاها، م ـــل، کلیس ـــای فامی خانه ه
و  کار، بیمارســـتان ها  محل هـــای 
خانه هـــای ســـالمندان، بـــه عنـــوان 
ســـرپناه موقـــت و مشـــابه اردوگاه هـــای 
جاب جایـــی انجـــام وظیفـــه می نمودنـــد. 
ـــراد  ـــن اف ـــه ایم ـــه تخلی ـــژه ب ـــه وی توج
ســـالمند ضعیـــف بـــه ویـــژه در کوبـــا، 
ـــد.  ـــام ش ـــه انج ـــا و کوب ـــش کلمبی بریتی
خانه هـــای مخصـــوص بـــرای افـــراد در 
معـــرض خطـــر بی خانمـــان در ترکیـــه 
ـــه،  ـــد. در کوب ـــاخته ش ـــه س ـــد از زلزل بع
ــات  ــه خدمـ ــا ارائـ ــی بـ ــکن گروهـ مسـ
ـــه  ـــالمندی ک ـــراد س ـــرای اف ـــل ب در مح
ــد و  ــاده بودنـ ــد از کار افتـ ــش از حـ بیـ
ـــد،  ـــگاه نبودن ـــکان در پناه ـــه اس ـــادر ب ق

ـــد. ـــدازی ش راه ان
حمایـــت روانـــی نســـبت بـــه افـــراد 
تخلیه شـــده در کوبـــا بـــا قـــرار دادن 
افـــراد در خانه هـــای فامیلـــی مـــورد 

عالقه شـــان در جامعـــه ایجـــاد شـــد 
و  کلمبیـــا  بریتیـــش  در  درحالی کـــه 
کوبـــه، یـــک محـــل مالقـــات عمومـــی 
بـــرای حمایـــت متقابـــل و اجتماعـــی افـــراد 
ـــمیر،  ـــد. در کش ـــاد گردی ـــده ایج تخلیه ش
اورژانـــس  خدمـــات  ارائه دهنـــدگان 
ــی  ــت روانـ ــه حمایـ ــرای ارائـ ــی بـ محلـ
ـــد.  ـــت می کردن ـــوزش دریاف ـــی آم اجتماع
بـــرای بـــه دســـت آوردن مجـــدد یـــک 
ــترس زا  ــرایط اسـ ــادی در شـ ــس عـ حـ
ـــه  ـــی ب ـــه محل ـــا روزنام ـــش کلمبی در بریتی
تخلیه شـــدگان توزیـــع می شـــد و آن هـــا 
ـــرفت در  ـــورد پیش ـــم در م ـــور منظ ـــه ط ب
ـــدند. در  ـــر می ش ـــا خب ـــران ب ـــت بح مدیری
ـــش  ـــتفاده از دان ـــارکت و اس ـــا، مش بوفیریم
ــالی،  ســـنتی بـــرای مدیریـــت خشک سـ
ـــس  ـــن، ح ـــاورزان مس ـــه کش ـــازه داد ک اج

کنتـــرل شـــخصی داشـــته باشـــند.
ـــا از  ـــه آن ه ـــد ک ـــان دادن ـــالمندان نش س
در  کـــه  مشـــاوره هایی  و  راهنمایـــی 
ـــردن  ـــرم ک ـــنایی و گ ـــوه روش ـــورد نح م
ایمـــن خانـــه، بـــه صـــورت برنامه هـــای 
ـــتقبال  ـــود اس ـــده ب ـــم ش ـــی فراه رادیوی
کردنـــد. عـــالوه بـــر ایـــن، اطالعـــات را بـــه 
ـــا  ـــد. آن ه ـــرا نمودن ـــز اج ـــی نی ـــور عمل ط
ـــس  ـــه پلی ـــت ک ـــن واقعی ـــن از ای همچنی
ــان  ــه ایشـ ــب در محلـ ــور مرتـ ــه طـ بـ
کردنـــد.  قدردانـــی  مـــی زد  گشـــت 
ـــی  ـــای نظام ـــور نیروه ـــالمندان از حض س
نـــه تنهـــا احســـاس امنیـــت بیشـــتری 
تالش هـــای  از  بلکـــه  می کردنـــد 
ـــک  ـــه کم ـــی ک ـــای نظام ـــدادی نیروه ام

کننـــده بـــود اســـتقبال نمودنـــد
ـــم  ـــر، فراه ـــم دیگ ـــای مه ـــات ه از عملی
نمـــودن تجهیـــزات و پشـــتیبانی الزم 
بـــه منظـــور ارائـــه خدمـــات ســـالمتی 
کلمبیـــا،  بریتیـــش  در  می باشـــد. 
تخـــت خـــواب، داروهـــا و کارکنـــان 
آشـــنا بـــه پرســـتاری بـــرای اطمینـــان 
از تـــداوم مراقبـــت بـــه آسایشـــگاه 
ــا  ــدند. در کوبـ ــل شـ ــالمندان منتقـ سـ
بـــه  لبنـــان دسترســـی مطمئـــن  و 
مراقبـــت،  پزشـــکی،  ارزیابی هـــای 
توان بخشـــی  کمک هـــای  و  داروهـــا 
ــی(  ــایل حرکتـ ــک و وسـ ــد عینـ )ماننـ
واحـــد  کشـــمیر  در  بـــود.  موجـــود 
ــب را از  ــخ مناسـ ــیار، پاسـ ــان سـ درمـ
ـــن  ـــا، تأمی ـــوری نیازه ـــی ف ـــق ارزیاب طری
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ی هفتم وهشتــم
شماره  ها

بهداشـــتی  مراقبت هـــای  نیازهـــای 
ـــه  ـــت ب ـــه خدم ـــای ارائ ـــه و کلینیک ه اولی
ـــاد  ـــاده ایج ـــع دورافت ـــوص در جوام خص

کـــرده بـــود.
ـــک  ـــذا، ی ـــی غ ـــه جهان ـــمیر، برنام در کش
ـــواد  ـــع م ـــف در توزی ـــدون ص ـــتم ب سیس
غذایـــی بـــه افـــراد ســـالمند را آمـــاده 
ـــی  ـــواد غذای ـــی م ـــا، ارزیاب ـــرد و در کوب ک
ـــود.  ـــده ب ـــن ش ـــب تضمی ـــذای مناس و غ
در طـــول جنـــگ در لبنـــان، تعـــداد 
زیـــادی از افـــراد ســـالمند در جامعـــه و در 
ـــد  ـــده بودن ـــا ش ـــه جابج ـــی ک اردوگاه های
ـــت  ـــی دریاف ـــی و مال کمک هـــای حمایت
ـــه  ـــزارش از زلزل ـــت، در گ ـــد. در نهای کردن
ـــی  ـــه هماهنگ ـــد ک ـــر گردی ـــمیر ذک کش
درون ســـازمانی و ارتباطـــات و توســـعه 
ــازمان ها  ــن سـ ــان ایـ ــکاری در میـ همـ
ــع  ــت مواقـ ــری در مدیریـ ــرات مؤثـ اثـ

اضطـــراری در افـــراد ســـالمند دارد. 
گـــزارش پاســـخ ناکافـــی در تمـــام 
ـــه  ـــه ب ـــد ک ـــان می ده ـــق نش ـــن مناط ای
ـــت  ـــت. عل ـــاز اس ـــری نی ـــیوه های بهت ش
ریشـــه ای در بســـیاری از مـــوارد ایـــن بـــود 
ـــه ســـادگی توســـط  ـــراد ســـالمند ب ـــه اف ک
ارائـــه دهنـــدگان کمـــک در مواقـــع 
ـــوند.  ـــه نمی ش ـــر گرفت ـــراری در نظ اضط
ـــا  ـــکا، مانیتوب ـــمیر، جامایی ـــه، کش در آچ
و یـــا موزامبیـــک افـــراد ســـالمند بـــه 
ـــراری  ـــای اضط ـــاص در برنامه ه ـــور خ ط
ــه  ــر گرفتـ ــت گذاری در نظـ ــا سیاسـ یـ
نشـــده بودنـــد. در آچـــه، نیازهـــای 
خانـــواده بـــا ایـــن فـــرض کـــه افـــراد 
ــود  ــای خـ ــط خانواده هـ ــالمند توسـ سـ
مراقبـــت می شـــوند ارزیابـــی می شـــود. 
همچنیـــن، هیـــچ مکانیزمـــی بـــرای 
اطمینـــان از اینکـــه افـــراد ســـالمند 
ــه  ــار یارانـ ــک بـ ــت یـ ــمول دریافـ مشـ
نقـــدی هســـتند وجـــود نـــدارد. در 
کشـــمیر افـــراد ســـالمند از شـــرکت در 
کمیتـــه اردوگاه بـــرای مطـــرح نمـــودن 
ــل  ــه دلیـ ــان بـ ــان و مسائلشـ نیازهایشـ
اعتقـــاد بـــه ایـــن مســـأله کـــه آن هـــا 
ـــتثناء  ـــتند، اس ـــادر نیس ـــد و ق ـــی میلن ب
شـــده بودنـــد. تخلیـــه افـــراد ســـالمند 
ـــاد  ـــق افت ـــه تعوی ـــا ب ـــه و لوئیزیان در کوب
تخلیـــه  جاماییـــکا  در  درحالی کـــه 
افـــرادی کـــه در ســـرای ســـالمندان 
ــکل آفریـــن  ــی می کردنـــد مشـ زندگـ

بـــود، در مانیتوبـــا، افـــراد پاســـخگو در 
مواقـــع اضطـــراری فاقـــد دســـتورالعمل 
ـــف  ـــا ضعی ـــول ی ـــراد معل ـــه اف ـــرای تخلی ب
ــای مراقبتـــی زندگـــی  کـــه در مکان هـ

می کردنـــد، بودنـــد.
بســـیاری از مطالعـــات مـــوردی بـــه ناکافـــی 
بـــودن پناهـــگاه بـــرای افـــراد ســـالمند 
توجـــه دارد، مشـــکالت شـــامل موانعـــی 
ــا  ــود نرده هـ ــدم وجـ ــا، عـ ــد پله هـ ماننـ
ـــر  ـــی قش ـــتیبان، دسترس ـــای پش و میله ه
کـــم در آمـــد بـــه امکانـــات بهداشـــتی، 
ـــا  ـــن گرم ـــرق، همچنی ـــا ب ـــدان آب و ی فق
ـــود جـــای  ـــا ســـرمای بیـــش از حـــد، کمب ی
ـــدان  ـــد و فق ـــش از ح ـــام بی ـــواب، ازدح خ
ــش  ــروصدای بیـ ــی، سـ ــم خصوصـ حریـ
ــا و  ــا و فعالیت هـ ــود فضـ ــد، کمبـ از حـ

جدایـــی از حمایـــت خانـــواده می شـــد.
ــایند  ــه ناخوشـ ــز تخلیـ ــت در مرکـ توالـ
بـــود بـــه خصـــوص در شـــب، هنگامـــی 
ــت و  ــود داشـ ــقوط وجـ ــر سـ ــه خطـ کـ
افـــراد مســـن، از کـــم آبـــی بـــه علـــت 
محدودیت هـــای اعمـــال شـــده بـــر روی 
آب و همچنیـــن اســـهال بـــه دلیـــل 
ســـرما و از بســـته بندی کـــردن خشـــک 
زودی  بـــه  کـــه  غذایـــی  وعده هـــای 
تبدیـــل بـــه بســـته های بســـیار ضعیـــف 
حتـــی  می بردنـــد.  رنـــج  می شـــدند 
ـــز  ـــاکن در مراک ـــالم س ـــالمند س ـــراد س اف
ـــرادی  ـــه اف ـــاد ب ـــال زی ـــه احتم ـــه ب تخلی
کـــه قـــادر بـــه حرکـــت نیســـتند و یـــا 
بـــه افـــراد بســـتری تبدیـــل می شـــوند. 
افـــراد ســـالمندی کـــه بـــه توان بخشـــی 
نیـــاز دارنـــد و فعالیت هـــای ایشـــان 
رو بـــه وخامـــت گذاشـــته می شـــود بـــه 
دلیـــل تعلیـــق خدمـــات، کمک هـــای 
ــن  ــد. ایـ ــت می دهنـ ــدادی را از دسـ امـ
ــی  ــه مراقبینـ ــت کـ ــت اسـ ــک واقعیـ یـ
ــالمندان را  ــول سـ ــور معمـ ــه طـ ــه بـ کـ
ــی  ــتان همراهـ ــه بیمارسـ ــه بـ در مراجعـ
ــای  ــه خانه هـ ــد بـ ــد نمی تواننـ می نماینـ
ــن  ــد و همچنیـ ــه نماینـ ــان مراجعـ ایشـ
آنـــان اغلـــب بـــه بیمارســـتان معمـــول 
خـــود بـــه دالیلـــی ماننـــد شکســـتگی 
انـــدام یـــا تغییـــر در سیســـتم حمـــل و 
ـــتاب  ـــد و ش ـــال یابن ـــد انتق ـــل نمی توانن نق
ـــان  ـــالمتی آن ـــش س ـــث کاه ـــتر، باع بیش

ــود. می شـ
دسترســـی بـــه مراقبت هـــای بهداشـــتی 

بـــود  دیگـــری  مشـــکل  مناســـب 
ـــا  ـــالمند ب ـــراد س ـــط اف ـــب توس ـــه اغل ک
ــد و  ــر می شـ ــی ذکـ ــکالت حرکتـ مشـ
ـــات  ـــه خدم ـــی ب ـــدم دسترس ـــکل ع مش
بهداشـــتی و درمانـــی بـــرای افـــراد 
ســـالمند دارای مشـــکل حرکتـــی در 
ـــود  ـــمیر موج ـــا کش ـــکا و ی ـــه، جامایی آچ
بـــود. اگرچـــه جاده هـــا و امکانـــات تـــا 
حـــدودی بـــه همیـــن دلیـــل آســـیب 
ـــز  ـــری نی ـــل دیگ ـــا عوام ـــد ام ـــده بودن دی
ــی  ــتی درمانـ ــان بهداشـ ــد کارکنـ ماننـ
ــرای  ــی بـ ــت ناکافـ ــا ظرفیـ ــی یـ ناکافـ
ـــع  ـــتر در مواق ـــای بیش ـــه تقاض ـــخ ب پاس
ـــه  ـــکا، کوب ـــه، جامایی ـــراری در فرانس اضط

و کبـــک مشـــاهده شـــد.  
بهداشـــتی  مراقبت هـــای  کارکنـــان 
نـــه تنهـــا بـــه افـــراد ســـالمند توجـــه 
نداشـــتند بلکـــه بـــه خوبـــی بـــرای 
ــن  ــرایط مزمـ ــان شـ ــخیص و درمـ تشـ
در آچـــه یـــا بـــرای تشـــخیص عالئـــم 
ــد  ــش از حـ ــای بیـ ــه گرمـ ــوط بـ مربـ
ـــود  ـــد. کمب ـــده بودن ـــوزش ندی فرانســـه آم
ـــرای شـــرایط  دارو و تجهیـــزات پزشـــکی ب
فقـــدان  اغلـــب  مزمـــن، همچنیـــن 
ـــا  ـــک و عص ـــد عین ـــی مانن ـــایل کمک وس
ــت و  ــات بهداشـ ــد. خدمـ ــر می شـ ذکـ
ـــارج  ـــیب دیده خ ـــع آس ـــان در جوام درم
ـــر  ـــا کمت ـــا اردوگاه ه ـــه و ی ـــز تخلی از مراک
ـــه  ـــراد مبتـــال ب ـــد. اف ـــل دســـترس بودن قاب
اختـــالل حرکتـــی بزرگ تریـــن چالـــش 
داشـــتند.  مراقبت هـــا  درگرفتـــن  را 
ــز  ــی نیـ ــای روانـ ــکاف در مراقبت هـ شـ
ـــت. ـــرار گرف ـــه ق ـــورد توج ـــی م ـــه خوب ب

 بازسازی: نقاط قوت و شکاف ها 
بازســـازی خانه هـــای افـــراد پیـــر یـــک 
اولویـــت در ترکیـــه، جاماییـــکا، آچـــه و 
ـــک  ـــدا بان ـــکا، ابت ـــود. در جامایی ـــه ب کوب
ـــران  ـــه بح ـــخ ب ـــس پاس ـــب و آژان کارائی
کارائیـــب، بودجـــه ارائه شـــده بـــرای 
داوطلبـــان  و  ســـاختمانی  مصالـــح 
ــراد  ــه، افـ ــود. در آچـ ــاده نمـ کار را آمـ
مســـن بـــه طـــور فعـــال در شناســـایی 
خانـــه افـــراد ســـالمندی کـــه نیازمنـــد 
ـــازی  ـــرای بازس ـــز ب ـــد و نی ـــازی بودن بازس
ــش  ــدند. در بریتیـ ــر شـ ــا درگیـ خانه هـ
ـــرای  ـــدادی ب ـــازمان ام ـــک س ـــا، ی کلمبی
ــور بیمـــه  جمـــع آوری پـــول بـــه منظـ
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خانه هـــای افـــراد کـــم در آمـــد ایجـــاد 
ــه  ــژه ای در کوبـ ــای ویـ ــد. تالش هـ شـ
بـــرای کمـــک بـــه جمعیـــت ســـالمند 
اختصـــاص داده شـــد. در ترکیـــه یـــک 
افـــراد  بـــرای  توان بخشـــی  مرکـــز 
ســـالمند، فعالیت هـــای تفریحـــی را بـــه 
ـــکارات  ـــود. ابت ـــه می نم ـــاص ارائ ـــور خ ط
موزامبیـــک  و  کشـــمیر  آچـــه،  در 
ــخ  ــال پاسـ ــه دنبـ ــه و بـ ــعه یافتـ توسـ
ــتی و  ــادی بهداشـ ــای اقتصـ ــه نیازهـ بـ
ــیله  ــه وسـ ــالمند بـ ــراد سـ ــی افـ روانـ
بهره بـــرداری از مهارت هـــا و دانشـــی 
کـــه ســـالمندان در طـــول زندگـــی بـــه 
دســـت آورده انـــد پروژه هـــای بازســـازی 
ــه  ــه را بـ ــری کل جامعـ ــرای بهره گیـ بـ

ـــد.  وجـــود آوردن
ــیل یکـــی  در طـــول دوره بعـــد از سـ
ـــت از  ـــق حمای ـــای موف ـــر از برنامه ه دیگ
ـــا  ـــود ب ـــای خ ـــالمند در خانه ه ـــراد س اف
ـــالمند  ـــراد س ـــات از اف ـــه مالق ـــک برنام ی
توســـط افـــراد مســـن دیگـــر بـــود. بـــا 
ـــایی  ـــه شناس ـــزل، ب ـــد از من ـــام بازدی انج
ــتا و  ــه در روسـ ــیب پذیر کـ ــراد آسـ افـ
ـــند،  ـــود باش ـــن ب ـــه ممک ـــی ک در جاهای
ــویق  ــن تشـ ــد، همچنیـ ــک می شـ کمـ
خانـــواده،  دیگـــر  اعضـــاء  حمایـــت 
ـــد.  ـــام می ش ـــه انج ـــع برنام ـــه و مناب جامع
گرفتـــن  نادیـــده  مهـــم،  ضعـــف 
پشـــتیبانی  بازیابـــی و  فرایندهـــای 
ـــه  ـــوط ب ـــائل مرب ـــای اساســـی و مس نیازه
ـــه  ـــی ب ـــک مال ـــود. کم ـــالمند ب ـــراد س اف
ـــراد  ـــرای اف ـــان ســـونامی در آ چـــه ب قربانی
ـــودکان  ـــت از ک ـــه در مراقب ـــالمندی ک س
کمـــک می کردنـــد ناکافـــی بـــود. بـــه 
ــع  ــادی منابـ ــداد زیـ ــت آوردن تعـ دسـ
فرم هـــای  و  الکترونیکـــی  اطالعاتـــی 
ــق  ــه مناطـ ــفر بـ ــا سـ ــت و یـ درخواسـ
کـــه ســـرویس های  دیگـــر، جایـــی 
ـــراد  ـــرای اف ـــود ب ـــده ب ـــع ش ـــی واق دولت
ـــا  ـــش کلمبی ـــتایی در بریتی ـــالمند روس س
ـــرار  ـــش ق ـــان آت ـــر طوف ـــت تأثی ـــه تح ک
گرفتـــه بودنـــد یـــک چالـــش بـــود. در 
ــرای  ــی بـ ــای طوالنـ ــکا، صف هـ جاماییـ
ثبـــت نـــام بـــرای خدمـــات وجـــود 
داشـــت و فرم  هـــای درخواســـت بـــرای 
ــده  ــته کننـ ــی و خسـ ــات، طوالنـ خدمـ

ــل  ــه دلیـ ــتر بـ ــکالت بیشـ ــود. مشـ بـ
از دســـت دادن مـــدارک شناســـایی و 
ســـپس تأخیـــر طوالنـــی بـــرای بـــه دســـت 
ـــس از  ـــی زود پ ـــود. خیل ـــک ب آوردن کم
ــال 2006،  ــان در سـ ــری در لبنـ درگیـ
ـــدت  ـــه ش ـــا ب ـــت و NGO ه ـــک دول کم
ــی  ــدت کوتاهـ ــه و در مـ ــش یافتـ کاهـ
ـــه  ـــاً هم ـــه تقریب ـــد ک ـــن ش ـــه ای ـــر ب منج
مســـئولیت بـــرای حمایـــت و مراقبـــت 
ـــول  ـــواده مح ـــه خان ـــالمند ب ـــراد س از اف
مســـکن  و  مجـــدد  اســـکان  شـــود. 
مشـــکل ســـاز بودنـــد. در کوبـــه افـــراد 
پیـــر اغلـــب قبـــل از اینکـــه بـــه طـــور 
ــه  ــه خانـ ــا بـ ــد یـ ــکان یابنـ ــم اسـ دائـ
در  می شـــدند.  جابه  جـــا  برگردنـــد 
ـــه  ـــل از اینک ـــالمند قب ـــراد س ـــمیر، اف کش
بـــه خانه هایشـــان برگردنـــد بـــه مـــدت 
جابه جایـــی  کمپ هـــای  در  طوالنـــی 
باقـــی می ماننـــد و در جاماییـــکا، عـــالوه 
ــکان،  ــه اسـ ــر در واکنـــش بـ ــر تأخیـ بـ
ــا  ــه در پناهگاه هـ ــالمندی کـ ــراد سـ افـ
و یـــا بیمارســـتان ها رهـــا شـــده بودنـــد 
ــکونی  ــای مسـ ــد. واحدهـ ــزارش شـ گـ
ــاظ  ــد از لحـ ــاخته شـ ــه سـ ــد کـ جدیـ
ســـاختمانی بـــرای خیلـــی از افـــراد 
ســـالمند مناســـب نبـــود و انـــزوای 
اجتماعـــی آن هـــا را تشـــدید نمـــود. در 
جاماییـــکا محدودیـــت ســـنی بـــرای 
دولتـــی  توان بخشـــی  برنامه هـــای 
بـــرای  کمکـــی  و  داشـــت  وجـــود 
بازگردانـــدن امـــرار معـــاش رســـمی 
وجـــود نداشـــت. بـــه طـــور کلـــی، 
ـــانی  ـــه امدادرس ـــی ب ـــکل در دسترس مش
وجـــود  مـــدت  طوالنـــی  و  فـــوری 
داشـــت. بـــرای توان بخشـــی انتظـــار 
ـــام، ســـپس  ـــت ن ـــوف، ثب ـــی در صف طوالن
ـــم  ـــت تصمی ـــان و در نهای ـــت ارزیاب ویزی
گرفتـــه می شـــود کـــه تـــا چـــه حـــد 
ـــن  ـــرد. ای ـــورت پذی ـــد ص ـــی بای توان بخش
طـــول  ســـال ها  می توانـــد  پروســـه 
بکشـــد. افـــراد ســـالمند از شـــرکت در 
ـــدند.  ـــتثناء ش ـــری اس ـــد تصمیم گی فراین
ــک  ــه یـ ــا، فرانسـ ــوج گرمـ ــی مـ در پـ
برنامـــه بـــرای مقابلـــه بـــا مـــوج گرمـــا 
ـــال  ـــا( در س ـــوج گرم ـــه م ـــام )برنام ـــه ن ب
ـــاص  ـــات خ ـــیاری از اقدام ـــا بس 2004 ب

ــع و  ــراد، جوامـ ــه افـ ــک بـ ــرای کمـ بـ
بهداشـــت و خدمـــات دیگـــر بـــرای 
ــخ  ــودن و پاسـ ــاده نمـ ــری، آمـ جلوگیـ
ــدی آب و  ــای بعـ ــرای دوره هـ ــر بـ موثـ
هـــوای فوق العـــاده گـــرم انجـــام داد. 
ــه،  ــا، فرانسـ ــوج گرمـ ــه مـ ــا کـ از آنجـ
کشـــورهای  از  بســـیاری  و  بریتانیـــا 
دیگـــر را درگیـــر نمـــود اقدامـــات الزم 
در  آن  تکـــرار  از  جلوگیـــری  بـــرای 
ســـال 2003 انجـــام شـــد. در ســـال 
از  فرانســـه  بهداشـــت  وزارت   ،2004
ــرد  ــرداری کـ ــرح Canicule پرده بـ طـ
کـــه شـــامل ســـرویس هشـــدار آب 
و هـــوای جدیـــد بـــود و ثبـــت نـــام از 
ـــرض خطـــر و دســـتورالعمل  ـــردم در مع م
ـــب  ـــراد داوطل ـــتان ها و اف ـــرای بیمارسـ ب
مقـــرر  شـــد.  تهیـــه  کمک رســـانی 
شهرســـتان ها  شـــهرداری های  شـــد 
بـــرای تهیـــه یـــک لیســـت از افـــراد در 
ـــالمندان را سرشـــماری  ـــرض خطـــر س مع
در  جدیـــد  طـــرح  ایـــن  بنماینـــد. 
فرانســـه خواســـتار هماهنگـــی بیـــن 
داخـــل  در  مختلـــف  وزارتخانه هـــای 

دولـــت بـــود.
در کل یـــک نتیجـــه جهانـــی ســـالخوردگی 
ـــبت  ـــالمند نس ـــراد س ـــه اف ـــت ک ـــن اس ای
ـــع  ـــی و مواق ـــراری طبیع ـــع اضط ـــه مواق ب
اضطـــراری مرتبـــط بـــا تضادهـــا بســـیار 
ــتن  ــه داشـ ــند. نگـ ــیب پذیر می باشـ آسـ
ــود و  ــت از خـ ــادل در محافظـ ــک تعـ یـ
ـــای  ـــرای تالش ه ـــالمند ب ـــراد س ـــهم اف س
نیازمنـــد  بحران هـــا  در  جمعـــی 
یـــک عملیـــات وســـیع در بســـیاری 
چهارچـــوب  می باشـــد.  بخش هـــا  از 
ـــرای  ـــه راه ب ـــک نقش ـــال ی ـــالمندی فع س
ــد بخشـــی  طراحـــی سیاســـت های چنـ
ــی  ــان کافـ ــد و اطمینـ ــاده می کنـ را آمـ
می دهـــد کـــه افـــراد ســـالمند دارای 
ــالمتی و  ــات سـ ــی، خدمـ ــت کافـ امنیـ
فرصت هایـــی بـــرای شـــرکت در مواقـــع 
اضطـــراری می باشـــند. بـــه معنـــای 
بیشـــتر ادغـــام چهارچـــوب ســـالمندی 
ــت  ــالمتی حالـ ــت سـ ــال در سیاسـ فعـ
انعطاف پذیـــری شـــخصی و جامعـــه را 
در زمـــان روی دادن بحران هـــای جـــدی 

بـــاال می بـــرد. 

منبع:
- World Health Organization 2008. OLDER PERSONS IN EMERGENCIES: AN ACTIVE AGEING PERSPECTIVE
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سالمندآزاری 
و راه های پیشگیری از آن

طبـــق تعریـــف ســـازمان جهانـــی 
بهداشـــت، ســـن ســـالمندی در 
کشـــورهای در حـــال توســـعه 60 
ســـال و در کشـــورهای توســـعه یافته 
ـــم  ـــف ه ـــی تعاری ـــت. بعض ـــال اس 65 س
ســـالمندی را بـــه دو بخـــش تقســـیم 
کـــه  اولیـــه  ســـالمندی  می کننـــد 
ــت و دوران  ــال اسـ ــا 75 سـ ــن 60 تـ بیـ
ســـال خوردگی یـــا کهن ســـالی کـــه از 
75 ســـال بـــه باالســـت. بـــا ایـــن حـــال 
ســـالمندی را نمی تـــوان بـــه زمـــان و 
ـــناخت و  ـــرد. ش ـــدود ک ـــی مح ـــن خاص س
ـــن دوران  ـــای ای ـــن ویژگی ه ـــر گرفت در نظ
ـــا  ـــردی پ ـــد ف ـــخص می کن ـــه مش ـــت ک اس
بـــه ســـالمندی گذاشـــته اســـت یـــا نـــه.
ـــخ همـــواره  ـــده ســـالمندي در کل تاری  پدی
مـــورد توجـــه بشـــر بـــوده و عبـــارت از یـــک 
ـــت  ـــناختی اس ـــی زیست ش ـــد طبیع فرآین
کـــه تمـــام موجـــودات از جملـــه انســـان 
را در بـــر می       گیـــرد. افزایـــش تعـــداد 
ــا  ــتر خانواده هـ ــه بیشـ ــالمندان توجـ سـ
در کشـــور  مي طلبـــد.  و جامعـــه را 
ایـــران، فرهنـــگ ایرانـــی و باورهـــاي 
ســـنتی کمـــاکان نقـــش برجســـته اي در 
ـــی  ـــد صنعت ـــته و رون ـــراد داش ـــی اف زندگ
شـــدن چالش هـــاي بســـیاري را در ایـــن 

خصـــوص پدیـــد آورده اســـت. در عیـــن 
حـــال، مبـــارزه بـــا تکنولـــوژي و جهانـــی 
ــت؛  ــن اسـ ــري غیرممکـ ــز امـ ــدن نیـ شـ
بنابرایـــن در بســـیاري از کشـــورهاي در 
حـــال توســـعه و از جملـــه ایـــران شـــاهد 
قرارگیـــري در موقعیتـــی حدواســـط 
بیـــن ســـنتی بـــودن و صنعتـــی بـــودن و 
اصطالحـــاً مرحلـــه گـــذار هســـتیم. ایـــن 
ـــه  ـــهرها از جمل ـــژه در کالن ش ـــه وی ـــت ب حال
ـــاًل  ـــر کام ـــزرگ دیگ ـــهر ب ـــد ش ـــران و چن ته
ــالمندان  ــی، سـ ــت. از طرفـ ــهود اسـ مشـ
قـــادر نیســـتند همـــگام و هم ســـرعت بـــا 
ـــعی  ـــواره س ـــد و هم ـــت کنن ـــان حرک جوان
در حفـــظ ارزش هـــا، ســـنت ها و باورهـــاي 
ـــر در  ـــن ام ـــد و ای ـــی خـــود دارن اصیـــل و دین
ـــت  ـــا وضعی ـــاد ب ـــع در تض ـــیاري از مواق بس
زندگـــی خـــود و فرزندانشـــان قـــرار 
می گیـــرد. ایـــن تضـــاد در واقـــع همـــان 
ـــاز  ـــه زمینه س ـــت ک ـــی اس ـــت بینابین وضعی
ـــی  ـــکالت اجتماع ـــائل و مش ـــیاري از مس بس
ـــار  ـــأله فش ـــن مس ـــالوه ای ـــه ع ـــد. ب می باش
ـــاد  ـــا ایج ـــای خانواده ه ـــتري روی اعض بیش
می کنـــد و هزینه هـــاي بـــاالي نگـــه داري 
از آن هـــا در مراکـــز مراقبـــت ســـالمندان، 
ـــا  ـــه آن ه ـــاني ب ـــار و آزاررس ـــوء رفت ـــر س خط

را افزایـــش مي دهـــد. 

اعظم موسوی نژاد  -کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
مرکز بهداشت شهرستان تبریـز
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سالمندآزاري
ــیاري  ــد بس ــز همانن ــران نی ــور ای  در کش
ــزارش  ــعه گ ــال توس ــورهاي در ح از کش
دقیقــی از انــواع ســوء رفتــار بــا ســالمندان 
ــا ســازمان  ــرا مرکــز ی موجــود نیســت، زی
ــا  خاصــی کــه در خصــوص ســوء رفتــار ب
ــد،  ــؤول باش ــا مس ــخ گو ی ــالمندان پاس س
ــدارد؛ بنابرایــن ســازمان خاصــی  وجــود ن
ــالمندان  ــور س ــه ام ــیدگی ب ــت رس جه
و ارائــۀ خدمــات بــه آنــان مســؤولیت 
ــد  ــال، چن ــن ح ــدارد و در عی ــتقیم ن مس
ــان  ــت، درم ــر وزارت بهداش ــازمان نظی س
ــازمان بهزیســتی،  ــوزش پزشــکی، س و آم
ــازمان  ــام، س ــرت ام ــداد حض ــۀ ام کمیت
ــت  ــوازي فعالی ــور م ــه ط ــتگی ب بازنشس
ــۀ  ــمتی از بودج ــدام قس ــر ک ــوده و ه نم
ــاص  ــود اختص ــه خ ــور را ب ــی کش عموم
ــالل  ــث اخت ــر باع ــن ام ــد. همی می دهن
ــروه آســیب  ــن گ ــه ای در خدمت  رســانی ب
بســیاري از  پذیــر جامعــه می شــود. 
ســالمندان قــادر بــه دفــاع از حقــوق خــود 
نیســتند و مــوارد ســالمندآزاري ناشــناخته 
مي مانــد. ســالمند آزاری بــه عنــوان یــک 
ــه  ــد ده ــول چن ــی در ط آســیب اجتماع
اخیــر بســیار شــایع شــده اســت. تأثیراتی 
کــه ایــن پدیــده بــر ســالمند می گــذارد، 
می توانــد بســیار ناگــوار باشــد، زیــرا 
ــی  ــمی و روان ــکالت جس ــر مش ــالوه ب ع
می توانــد کارکــرد اجتماعــی آنــان را 
ــار  ــروزه ســوء رفت ــد. ام ــز مختــل نمای نی
ــواده،  ــه ســالمندان در متــن خان نســبت ب
جایــي کــه اعضــاي خانــواده مراقبــت 
از عضــو ســالمند را فراهــم مي آورنــد، 
ــي  ــدي و یک ــکل ج ــک مش ــوان ی ــه عن ب
ــرح  ــواده مط ــونت در خان ــکال خش از اش
ــه  ــبت ب ــار نس ــوء رفت ــوم س ــت. مفه اس
ســالمند در خانــواده عبــارت اســت از 
تحمیــل درد و رنــج از طــرف اعضــاي 
خانــواده نســبت بــه شــخص ســالمند کــه 
ــي  ــکاب عمل ــق ارت ــت از طری ــن اس ممک
ــروري  ــي ض ــرک عمل ــا ت ــده و ی آزاردهن
بــه صــورت عمــدي یــا غیرعمــدي در یــک 
یــا چندیــن مرتبــه رخ دهــد. ســوء رفتــار 
ــوق  ــت از حق ــق محرومی ــي از مصادی یک
ــکل  ــه ش ــه ب ــت ک ــاني اس ــئون انس و ش

غفلــت، ســلب اختیــار، بهره بــرداری 
ــي  ــناختی و بدن ــاي روان ش ــي، آزاره مال
حالــی  در  و طردشــدگی رخ مي دهــد. 
ــي  ــران، نگران ــیاري از صاحب نظ ــه بس ک
ــونت  ــش خش ــه افزای ــبت ب ــي نس عمیق
ــد،  ــي دارن ــن عموم ــا و اماک در خیابان ه
ــن  ــرار گرفت ــونت ق ــورد خش ــال م احتم
ــواده بــه مراتــب بیشــتر  یــک فــرد در خان
محققــان  اســت.  از بیــرون خانــواده 
نــروژی آزار ســالمندان را بــه صــورت 
مثلــث خشــونت شناســایی کرده انــد کــه 
ــرادی  ــایر اف ــم و س ــی، مهاج در آن قربان
کــه مســتقیم یــا غیرمســتقیم ناظــر 
می شــوند.  شناســایی  می باشــند،  آزار 
ــردد  ــث می گ ــه باع ــی ک ــه عوامل از جمل
ــع  ــونت واق ــالمندان خش ــه س ــبت ب نس
شــود مسائل و مشــکالت دوران سالمندی 
ــت  ــه کهول ــورت ک ــن ص ــه ای ــت، ب اس
بــه علــت فرســایش طبیعــی اندام هــا 
ــوای  ــف در ق ــش ضع ــروز پیدای ــث ب باع
جســمانی می گــردد کــه بعضــاً موجــب از 
کار افتادگــی و خانه       نشــینی فــرد ســالمند 
ــرد ســالمندی کــه از انجــام  می     گــردد. ف
ــره و طبیعــی کــه از  دادن کارهــای روزم
هــر فــرد انتظــار مــی رود مثــل رفتــن بــه 
توالــت، اســتحمام و مراقبــت از خــود و ... 
ناتــوان اســت بایــد از وی مراقبــت کــرد و 
ــرد مراقبت کننــده  ــرای ف ــن مراقبــت ب ای
فشــارآور  و  مشــکل  اســت  ممکــن 
ــث  ــه باع ــد و در نتیج ــترس زا( باش )اس

آزار ســالمند می گــردد.
 ســالمندآزاري منجــر به آســیب جســمي، 
روان شــناختی، اجتماعــي یــا مالــي 
ــت  ــش کیفی ــه کاه ــر ب ــالمند و منج س
ــه  ــه ب ــدون توج ــود. ب ــي او می ش زندگ
ــب  ــالمندان موج ــونت، آزار س ــوع خش ن
ــض  ــده، نق ــیب فزاین ــا آس ــر، درد ی زج
حقــوق انســانی و افــت کیفیــت زندگــی 
ــا  ــاری ب ــوع بد رفت ــر ن ــا می شــود. ه آن ه
ــوع،  ــدد وق ــه تع ــه ب ــا توج ــالمندان ب س
تــداوم، شــدت عواقــب و بیشــتر از همــه 
زمینــه فرهنگــی هــر جامعــه، آزار، غفلــت 
ــف  ــود. تعری ــده می ش ــتثمار نامی ــا اس ی
ــا  مطــرح شــده در انگلســتان در رابطــه ب
آزار ســالمندان کــه بعدهــا مــورد پذیــرش 

ســازمان های بین المللــی پیشــگیری از 
آزار ســالمندان قــرار گرفــت، چنیــن 
اســت: آزار ســالمندان بــه معنــای انجــام 
ــدم  ــا ع ــرر، ی ــا مک ــرد ی ــل منف ــک فع ی
زمینــه ای  هــر  در  الزم  فعلــی  انجــام 
فــرد  از حقــوق  یکــی  می باشــد کــه 
ــالمندانی  ــی س ــت. جایگزین ــالمند اس س
ــوب  ــواده محس ــر خان ــام رهب ــه در مق ک
از  می شــوند و محــروم کــردن آن هــا 
ــا،  ــه آن ه ــت ب ــام محب ــا ن استقاللشــان ب
در بســیاری از کشــورهای برخــوردار از 
بنیان هــای خانــواده مرکــزی و حــس 
ــداول  ــواده  دوســتی مت ــوی خان بســیار ق
ــه ای  ــار محافظه کاران ــن رفت ــت. چنی هس
را  فــرد ســالمند  اســت  ممکــن  کــه 
ــد،  ــه کن ــی روحی ــرده و ب ــرود، افس مط
محســوب  ســالمندان  آزار  از  نوعــی 
ــنتی،  ــع س ــی از جوام ــود. در برخ می ش
ــده  ــواده ران ــالمند از خان ــوه س ــان بی زن
شــده و دارایــی آن هــا تصــرف می گــردد.
 ســالمند آزاري یکــی معضــالت عمــده 
ســالمت اجتماعــی در جوامــع امــروزي به 
ــار  ــوء رفت ــوع س ــن ن ــی رود. ای ــمار م ش
ــب آن  ــوع و مرتک ــکان وق ــب م ــر حس ب
ــازمانی  ــی و س ــی خانگ ــتۀ کل ــه دو دس ب
تقســیم می شــود کــه در اولــی، ســوء 
رفتــار در منــزل یــا محــل زندگــی 
ســالمند توســط اعضــاي خانــواده یــا فــرد 
ــه  ــال آن ک ــد. ح ــناي وي رخ می ده آش
در دومــی، محــل وقــوع، خانــۀ ســالمندان 
یــا ســایر مراکــز مراقبــت طوالنــی مــدت 
ــز  ــن مراک ــان ای ــن، کارکن ــوده و مرتکبی ب
ــا، مراقبیــن غریبــه هســتند. ســالمندي  ی
ــوده و  ــر ب ــي بش ــي از زندگ دوران حساس
توجــه بــه مســائل و نیازهــاي ایــن مرحلــه 
ــا در  ــت. ب ــي اس ــرورت اجتماع ــک ض ی
نظــر داشــتن نیازهــاي خــاص ایــن دوران، 
توجــه بــه کیفیــت زندگــي در ســالمندان 
نیــز امــر بســیار مهمــي اســت کــه عمدتــاً 
مــورد غفلــت قــرار مي گیــرد. ســوء رفتــار 
ــل  ــک عام ــوان ی ــه عن ــالمندان ب ــا س ب
تهدیدکننــده بقــا و کیفیــت یکــي از علــل 
قابــل توجــه صدمــات فیزیکــي، از دســت 
ــدي،  ــأس، ناامی ــزوا، ی ــي، ان ــن کارآی رفت
ــي،  ــت از زندگ افســردگي و کاهــش رضای
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ی هفتم وهشتــم
شماره  ها

یــک  در  ســالمتي و امنیــت اســت. 
پژوهــش، ســالمندان بــدون تجربــه ســوء 
ــي  ــت زندگ ــاد کیفی ــه ابع ــار در کلی رفت
ــه ســالمندان  نمــره بیشــتري را نســبت ب
ــد.  ــب کردن ــار کس ــوء رفت ــه س ــا تجرب ب
همچنیــن در گــروه ســالمندان آزاردیــده، 
ســالمندان بــا تجربــه هــر یــک از اشــکال 
ــالمندان  ــا س ــه ب ــار در مقایس ــوء رفت س
بــدون تجربــه همــان شــکل از ســوء 
ــري  ــره کمت ــاد نم ــي ابع ــار در تمام رفت
کســب نمودنــد. شــواهد بیان گر آن اســت 
ــالمندان  ــه س ــبت ب ــار نس ــوء رفت ــه س ک
مي توانــد، کیفیــت زندگــي قربانیــان 
علــت کاهــش توانایي هــاي  را بــه 
عملکــردي، افزایــش وابســتگي و 
ــدي،  ســوءتغذیه، افزایــش احســاس ناامی
افزایــش اســترس، تهدیــد ســالمت 
افزایــش افســردگي و دمانــس  روان و 
یافته هــای چندیــن  کاهــش دهــد. 
ــا  ــالمندان ب ــر روي س ــي ب ــه کیف مطالع
ــن  ــش ای ــد نق ــالمندآزاري مؤی ــه س تجرب
ــدگاه  ــي از دی ــت زندگ ــر کیفی ــل ب معض
ــود. مطالعــه علــي  مشــارکت کننــدگان ب
پــور و همــکاران مؤیــد تأثیــر مثبــت 
ــر  ــت عاطفــي ب ــت، خصوصــاً حمای حمای
کیفیــت زندگــي ســالمندان اســت در 
مــورد رابطــه ابعــاد مختلــف کیفیــت 
ــر حســب جنســیت یافته هــاي  زندگــي ب
ــان  ــه زن ــد ک ــي از آن بودن ــش حاک پژوه
ــده،  و مــردان در گــروه ســالمندان آزاردی
ــردان  ــان و م ــه زن ــبت ب ــب نس ــه ترتی ب
بــدون تجربــه ســوء رفتــار از کیفیــت 
زندگــي پایین تــري برخــوردار بودنــد کــه 
ــی دار  ــاري معن ــاظ آم ــاوت از لح ــن تف ای
ــان  ــه نش ــج مطالع ــن نتای ــود. همچنی ب
گــروه ســالمندان  داد کــه مــردان در 
آزاردیــده در تمامــي ابعــاد وضعیــت 
بهتــري نســبت بــه زنــان داشــته اند، 
ــاوت  ــد ســالمت روان تف ــط در بع ــا فق ام
ــه نظــر مي رســد  ــادار را نشــان داد. ب معن
ــان هســتند  کــه مــردان درون گراتــر از زن
ــه  ــواده ب ــه در خان ــه ســبب نقشــي ک و ب
ــراز  عهــده دارنــد کمتــر بــه بازگویــي و اب
مشــکالت خــود تمایــل نشــان مي دهنــد. 
مــردان بیشــتر در محیــط خــارج از 

منــزل بــه ســر مي برنــد و ارتباطــات 
ــکاران  ــتان و هم ــا دوس ــز ب ــتري نی بیش
ــه  ــان روحی ــد8 زن ــرار مي کنن ــود برق خ
حســاس تر و آســیب پذیرتري دارنــد و 
ــه همیــن دلیــل افســردگي و اضطــراب  ب
در ایــن گــروه بیشــتر دیــده مي شــود 
کــه خــود باعــث کاهــش در عملکــرد 
همچنیــن  اجتماعــي نیــز مي شــود. 
ــق  ــدرت تطاب ــه ق ــد ک ــر مي رس ــه نظ ب
ــتر  ــردان بیش ــود در م ــت موج ــا وضعی ب
از زنــان باشــد. پایین تــر بــودن نمــره 
ســنجش هاي کیفیــت زندگــي زنــان 
ســالمند نســبت بــه مــردان در مطالعــات 
دیگــر نیــز تأییــد شــده اســت، هــر چنــد 
در برخــي مطالعــات، متغیــر جنســیت در 
تعامــل بــا ســایر متغیرهــاي زمینــه اي بــه 
ــایي  ــط شناس ــل مرتب ــک عام ــوان ی عن
از آنجــا کــه کیفیــت  نشــده اســت. 
زندگــي در دوران ســالمندي مي توانــد 
بــه راحتــي مــورد تهدیــد قــرار گیــرد، در 
ــر  نظــر داشــتن عوامــل زمینــه اي مؤثــر ب
ــت  ــالمندان از اهمی ــي س ــت زندگ کیفی
بالقــوه اي برخــوردار اســت8 پژوهشــي 
در مــورد میــزان و انــواع ســوء رفتــار 
خانگــي بــا ســالمندان مراجعه کننــده 
ــا پرســش  ــران ب ــاي شــهر ته ــه پارک ه ب
ــرد 60  ــالمندان زن و م ــر از س از 400 نف
ســاله نشــان داد 88 درصــد از نمونه هــاي 
پژوهــش تجربــه حداقــل یــک نــوع از 
ســوء رفتــار و 25 درصــد از نمونه هــا 
ــوع ســوء رفتــار  ــه هم زمــان چنــد ن تجرب

را تحمــل کرده انــد. 

انواع سوء رفتار

سوء رفتار جسمی
ـــوالً  ـــه معم ـــی ک ـــا جراحات ـــالمندان ب  س
ــه  ــده، بـ ــاد شـ ــن ایجـ ــط مراقبیـ توسـ
مراکـــز اورژانـــس و ســـوانح مراجعـــه 
می کننـــد. مشـــاهده عالئمـــی نظیـــر 
ـــی  ـــار ناش ـــوختگی، آث ـــودی، ورم و س کب
از بســـتن بـــا طنـــاب، شکســـتگی، 
غیـــره  و خراشـــیدگی و  دررفتگـــی 
می تواننـــد نمایان گـــر ایـــن نـــوع از 

ــند. ــار باشـ ــوء رفتـ سـ

غفلت
رفتــار  شــایع ترین شــکل های ســوء   
مخصوصــاً در میــان خانواده هــای 
ــه  ــت و تغذی ــت8 بهداش ــد اس ــم درآم ک
نامناســب، ســوختگی ناشــی از ادرار، 
زخم هــای بســتر، عالئــم کــم آبــی در 
بــدن، بهداشــت نامناســب پوســت، لبــاس 
ــا  ــب دارو، تنه ــرف نامناس ــب، مص نامناس
ــدم ایمنــی  ــزل، ع ــدن ســالمند در من مان
بــارز غفلــت  در منــزل از مصادیــق 
ــالمندان  ــت از س ــی غفل ــد. فراوان می باش
پررنــگ شــدن  می توانــد بیان گــر 
ــدان و  ــی فرزن ــردي در زندگ ــکالت ف مش
در نتیجــه، کمبــود وقــت و تمرکــز فکــري 
الزم بــراي رســیدگی بــه نیازهــاي 
والدیــن ســالمند آن هــا باشــد. در جوامــع 
پیچیدگــی  شــهري، چنــد پیشــگی و 
روابــط محیــط کار و تعامــالت متعــدد 
وجــود مشــکالت  افــراد، همچنیــن 
مرتبــط بــا شهرنشــینی همچــون 
ترافیــک و فشــارهای روانــی ناشــی از آن 
رمقــی بــراي رســیدگی بــه امــور والدیــن 
در عیــن حــال،  باقــی نمی گــذارد. 
ــورم  ــرخ ت ــد ن ــادي و رش ــالت اقتص معض
در ســال هاي اخیــر نــه تنهــا قــدرت 
ــلب  ــدان س ــی را از فرزن ــاي مال حمایت ه
نمــوده بلکــه در فشــارهاي اقتصــادي 
بســیار شــدید ممکــن اســت موجــب 

ــود. ــی ش ــای مال ــوء رفتاره ــروز س ب
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سوء رفتار روان شناختی
 بـــه هـــر گونـــه توهیـــن بـــه صـــورت 
ــر روی  ــه بـ ــا غیرکالمـــی کـ کالمـــی یـ
احساســـات ســـالمند، عـــزت نفـــس، 
ــا  ــل وی بـ ــس و تعامـ ــه نفـ ــاد بـ اعتمـ
دیگـــران تأثیـــر بگـــذارد یـــا هـــر گونـــه 
خصومـــت، خشـــونت، تهدیـــد کالمـــی و 
انـــزوای اجتماعـــی کـــه ســـبب بـــه 
هـــم خـــوردن تعـــادل روانـــی عاطفـــی 

ســـالمند گـــردد اطـــالق می شـــود.

سوء رفتار مالی
 بهره بــرداری از منابــع و امــوال نقــدی 
و غیرنقــدی ســالمند بــرای اســتفاده 
شــخصی و نیــز عــدم توجــه اعضــای 
ــه وی  ــی ک ــالمندان زمان ــه س ــواده ب خان
ــذا،  ــد غ ــه خری ــادر ب ــر ق ــت فق ــه عل ب
ــاج ضــروری  ــا ســایر مایحت دارو، لبــاس ی
ــی  ــار مال ــوء رفت ــز س ــَد، نی ــی نباش زندگ

محســوب می گــردد.

تجاوز به حقوق
 گرفتــن تصمیــم در رابطــه بــا امــور 
ــخصی از  ــر ش ــروری ه ــق ض ــی ح زندگ
ــه  ــاوز ب ــت تج ــالمند اس ــراد س ــه اف جمل
ــالمند  ــردن س ــروم ک ــامل مح ــوق ش حق
ــی شــامل آزادی  ــوع حقــوق قانون از هــر ن
شــخصی، امــوال شــخصی، آزادی بیــان و 

حــق تصمیم گیــری هســت.

عالئم و نشانه هاي سالمندآزاري
ــا   بســیاری از نشــانه های ســالمندآزاری ب
ــی  ــا بیماری های ــل ی ــانه های زوال عق نش
ــوند  ــف می ش ــتی و ضع ــبب سس ــه س ک
امــا بحــث و  مشــابهت دارنــد؛  هــم 
جــدال و تنــش مکــرر بیــن مراقــب و 
شــخصیت  فــرد ســالمند و تغییــر در 
ــی از  ــد عالمت ــالمند می توان ــار س ــا رفت ی
ســالمندآزاری باشــد. ســوء رفتــار ســبب 
بــروز مشــکالت جســمی، رفتــاری و روانی 
در ســالمند می گــردد کــه عبــارت از: 
ــرس  ــران، ت ــا دیگ ــل ب ــاط در تعام احتی
ــدن  ــره ش ــواده، خی ــا خان ــکار از اعض آش
بــه یــک نقطــه، دروغ گویــی، فقــدان 
عکس العمــل در هنــگام فرایندهــای 
ــنیدن  ــی از ش ــاس نگران ــاک، احس خطرن
ــاد  ــران، کاهــش اعتم ــه دیگ صــدای گری
بــه نفــس، وجــود تصویــر ذهنــی منفــی، 
جلــب توجــه کــردن بــا پرخاشــگری، 
وابســتگی دارویــی، انزواطلبــی، 
ــا  ــار ب ــوء رفت افســردگی و888 می باشــد. س
ــب،  ــا مذاه ــردم ب ــن م ــالمندان در بی س
ــادی  ــت اقتص ــا وضعی ــا، قومیت ه نژاده
و اجتماعــی مختلــف یافــت می شــود. 
70 درصــد مــوارد ســوء رفتــار در منــازل 
ــراد روی می دهــد. همچنیــن  شــخصی اف
غیرقابــل توجیــه مثــل  بایــد عالئــم 
ــه  ــر ب ــاً اگ ــم )مخصوص ــا زخ ــودی ی کب
طــور قرینــه در دو طــرف بــدن نباشــند( 
ــیدگی،  ــا کش ــتخوا ن ها ی ــتگی اس شکس
ــدم  ــا ع ــا ی ــد داروه ــش از ح ــرف بی مص
ــا  ــک ی ــتگی عین ــا، شکس ــت آن ه دریاف
قــاب آن یــا اضطــراب و مکیــدن انگشــت 
ــدی  ــالمندان را ج ــردن س ــِن ک ــا من م ی

ــت.  گرف

دالیل ایجاد سوء رفتار
 دالیــل ایجــاد ســوء رفتــار توســط اعضــای 
ــورد در  ــج م ــوده و پن ــوع ب ــواده متن خان
ــر  ــالمندان موث ــا س ــار ب ــوء رفت ــاد س ایج
می باشــد کــه عبارت انــد از: فشــارهای 
خارجــی، عوامــل فــردی، کناره گیــری 
ــار خشــونت آمیز از  ــال رفت ــی، انتق اجتماع
ــه نســل دیگــر و وابســتگی بیــن  نســلی ب

ــالمند. ــده و س ــوء رفتارکنن س

ــم در  ــوه مه ــل بالق ــی از عوام ــط یک محی
ایجــاد ســوء رفتار بــا ســالمندان می باشــد، 
بــه طــوری کــه یافته هــای تحقیقاتــی 
نشــان می دهــد محیــط می توانــد بــه 
عنــوان یــک عامــل تنــش زای مزمــن 
ایفــای نقــش نمایــد. مشــکالت اقتصــادی، 
عاطفــی و ســایر بحران هــای خانــواده نیــز 
از جملــه ایــن گونــه عوامــل می باشــد. 
ــوزش  ــی و آم ــت کاف ــود حمای ــدم وج ع
ــای  ــه اعض ــود ک ــث می ش ــه باع در جامع
خانــواده نســبت بــه نیازهــای ســالمند آگاه 
نبــوده و یــا در مواقعــی کــه هیــچ راه نجاتی 
ــرای کــم کــردن احساســات خشــونت بار  ب
ــات  ــن احساس ــد ای ــدا نمی کنن ــود پی خ
خصمانــه را متوجــه فــرد ســالمند نماینــد. 
مشــکالت بهداشــتی و بیماری هــای 
جســمانی، مشــکالت بهداشــت روان و 
بیماری هــای روانــی، تفــاوت خلــق و 
تفاوت هــای رفتــاری ســالمند ممکن اســت 
ــه  ــی ب ــار روان ــاد فش ــت ایج ــی جه عوامل
حســاب آیــد. ســالمندان دچــار مشــکالت 
بهداشــتی چهــار بــار بیشــتر از ســایر 
ســالمندان در معــرض ســوء رفتــار توســط 
مراقبیــن قــرار دارنــد. یــک ســالمند بــرای 
ــه  انجــام امــور شــخصی خــود کــه قبــاًل ب
طــور مســتقل انجــام مــی داد بــه حمایــت 
ــی  ــذا برخ ــاز دارد. ل ــران نی ــک دیگ و کم
از افــراد خانــواده، ســالمند را بــه دیــد 
یــک فــرد ســربار و مزاحــم بــرای زندگــی 
خانوادگــی خــود تلقــی می کننــد و از 
حضــور وی در خانــواده احســاس نارضایتی 
ــه دلیــل  ــد؛ البتــه ایــن نارضایتی هــا ب دارن
سســت شــدن باورهــا و اعتقــادات مذهبــی 
در بعضــی از خانواده هــا روی می دهــد. 
چــرا کــه در آموزه هــای دینــی و مذهبــی، 
ــرام  ــزوم احت ــالمندان و ل ــت س ــر کرام ب
ــرری  ــای مک ــا توصیه ه ــه آن ه گذاشــتن ب
عامــل دوم، اشــتغاالت  شــده اســت. 
ــت،  ــواده اس ــای خان ــغلی اعض کاری و ش
ــرای  ــی ب ــت کاف ــه فرص ــه ای ک ــه گون ب
ــدا  ــالمندان پی ــائل س ــه مس ــیدگی ب رس
ــا وجــوِد داشــتن  ــراد ب ــن اف ــد؛ ای نمی کنن
ــل  ــه دلی ــی، ب ــی و اخالق ــای مذهب باوره
تعــدد گرفتاری هــای روزمــره، توانایــی 
رســیدگی بــه امــور ســالخوردگان را 
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ی هفتم وهشتــم
شماره  ها

ــه ی  ــه بیشــتر جنب ــد. عامــل ســوم ک ندارن
روان شــناختی دارد، ایــن اســت کــه معمــوالً 
افــراد میان ســال بــه دلیــل این کــه تــا 
ــه  ــال خوردگی را تجرب ــال دوره ی س ــه ح ب
ــالمندان  ــا س ــی ب ــی هم دل ــد، توانای نکرده ان
و درک آنــان را ندارنــد، لــذا قــادر بــه فهــم و 
درک احساســات و تمایــالت آن هــا نیســتند. 
اختالفــات زناشــویی میــان همســران، 
ــر  ــن همس ــا والدی ــاری ب ــاز بدرفت زمینه س
شــده و ایــن موضــوع بــر تعامــالت اعضــای 
ــن  ــذارد؛ در ای ــی می گ ــر منف ــواده تأثی خان
ــالی  ــپر ب ــت س ــالمندان حال ــت، س وضعی
ــد و  ــدا می کنن ــی را پی ــکالت خانوادگ مش
ــرد  ــه ف ــر مشــکالت نظــام خانوادگــی ب اکث
ســالمند نســبت داده می شــود. موضــوع 
اقتصــادی نیــز از دیگــر علــل ســالمندآزاری 
در جوامــع اســت؛ برخــی از ســالمندان، 
ــد  ــا در تولی ــد و ی ــی ندارن ــی درآمدزای توانای
ایفــا  و کســب درآمــد نقــش کمتــری 
می کننــد؛ ایــن قبیــل ســالمندان در 
ــا ســال خوردگانی کــه از ثــروت و  مقایســه ب
ســرمایه ی مالــی برخــوردار هســتند بیشــتر 
مــورد ســوء رفتــار جســمی و اجتماعــی قرار 
ــالمندی  ــال س ــوان مث ــه عن ــد؛ ب می گیرن
ــود را  ــی خ ــرمایه ی زندگ ــه ی س ــه هم ک
بــه فرزندانــش بخشــیده، ممکــن اســت بــه 
ــورد  ــدان، م ــودن فرزن ــناس ب ــل قدرنش دلی
ــالمندی  ــا س ــرد ام ــرار گی ــار ق ــوء رفت س
کــه از پــول و ثــروت برخــوردار اســت، 
ــرار  ــاوندانش ق ــه خویش ــورد توج ــتر م بیش
می گیــرد. نکتــه ی آخــر کــه در ذیــل علــل 
ــت  ــن اس ــرد ای ــرار می گی ــالمندآزاری ق س
ــل  ــه در نس ــاری و حوصل ــل، بردب ــه تحم ک
جــوان نســبت بــه گذشــته ضعیف تــر شــده 
ــا کــه حضــور ســالمند  ــه ایــن معن اســت ب
ــده در  ــل بازدارن ــا عام ــع ی ــوان مان ــه عن را ب
مســیر زندگــی خــود تلقــی می کننــد چــرا 
کــه ایــن افــراد، مهارت هــای مدیریــت زمــان 
و پرداختــن بــه جنبه هــای مختلــف زندگــی 

را کســب نکرده انــد.

اثرات سوء رفتار
 درجات مختلف سـوء رفتار تأثیر به سزایي 
در کاهـش سـالمتي و امنیت سـالمندان و 
مـرگ و میـر دارد. نتایـج مطالعه اي نشـان 

داد زنـان سـالمند بـا تجربـه 
سـوء رفتـار بـه مراتـب بیش 
از کسـاني کـه تجربـه ایـن 

پدیـده را ندارنـد جهـت امـور 
جراحـات  چـون  درمانـي هـم 

جسـمي، اختالالت گوارشـي، دردهاي 
افسـردگي، اضطـراب، سـردرد  عضالنـي، 
و خسـتگي بـه مراکـز درمانـي مراجعـه 
مي نماینـد. شـواهد وجـود ارتبـاط معنادار 
را بیـن تجربـه سـوء رفتار بـا افزایـش ابتال 
بـه دمانـس، افسـردگي، احسـاس تنهایـي 
تأییـد مي نماینـد. همچنیـن متخصصـان 
گنـاه،  احسـاس درماندگـي، بیگانگـي، 
تـرس، خجالـت، یـأس، ناامیـدي، سـندرم 
پـس از ضربـه و اقـدام بـه خودکشـي را به 
عنـوان اثـرات سـوء رفتـار ذکـر نموده انـد؛ 
لکـن اعتبـار و کاهـش میـزان ایـن اثـرات 
مـورد بررسـي قـرار نگرفتـه اسـت. کیفیت 
زندگـي بـه عنـوان یکـي از پیامدهـا و 
نتایـج سـوء رفتـار نسـبت بـه سـالمندان 
در تعـدادي از مقـاالت معرفـي گردیـده 
اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه یکـي از 
چالش هـاي اصلـي و عمـده بهداشـت در 
بیسـت و یکـم زندگـي بـا کیفیـت  قـرن 
برتـر اسـت. کیفیـت زندگـي دامنـه اي از 
نیازهاي عیني انسـان اسـت کـه در ارتباط 
بـا درک شـخصي و گروهي افراد می باشـد 
و بهبـود کیفیـت زندگـي سـالمندان از 
سـالمندان بـه  جنبه هـاي مهـم مراقبـت 
شـمار مـي رود و تالش براي بهبـود کیفیت 
زندگـي و ایجـاد محیطـي مناسـب بـراي 
زندگي سـالمندان به یک نگراني مشـترک 
جهانـي تبدیـل شـده اسـت. صاحب نظران 
درمـان و مراقبـت از  معتقدنـد در رونـد 
سـالمندان باید همـواره به عوامـل مؤثر در 
کیفیـت زندگي آن هـا توجه شـود و زماني 
راه کارهـاي مراقبتـي، درمانـي مفیــــد 
و مؤثــــر مي باشــد کـه کیفیـت زندگـي 
ایـن رو  از  سالمنــدان را بهبـود بخشـد. 

در نظـر داشـتن عــوامــــل زمینــــه اي 
مؤثـــر بــــر  ســــــطـح 

کیـــفیــــت 
دوران  زندگـــي 
ي  لمــــند سا
ي  ا ر ا د
هـمیـــت  ا
 اي  ه لقـــو با
اســــت و 
مي توانـد راه 
را بـرای ارائـه هـر 
چـه بهتـر روش هـاي 
ارتقـاي کیفیت زندگـي هموار 
سـازد. بنابراین دانسـتن این که سـالمندان 

بـا تجربـه سـوء رفتـار تا چـه حد 
احسـاس خوب بودن دارند و 

در چـه جنبه هایي چنین 
احســاسي را ندارنــد، 

کمــــک مي کنـــد 
تـا بــــه گونـــه اي 
برنامه ریــزي کنیـم 
تـا آالم آن ها کاهش 

یابـد.

آزار ســـــالمندان در 
ـــداری  ـــز نگهــ مراکــ

سالمنــدان
● در یکـــی از ایـــاالت آمریـــکا 36 

ـــان  ـــر کارکن ـــتاران و دیگ ـــد پرس درص
ــک  ــل یـ ــالمندان حداقـ ــای سـ خانه هـ
مـــورد آزار جســـمی توســـط یکـــی 
ــته  ــال گذشـ ــی سـ ــان را طـ از کارکنـ
مشـــاهده نمـــوده بودنـــد و ده درصـــد 
ـــود  ـــه خ ـــد ک ـــراف کردن ـــز اعت ـــا نی آن ه
ــمی را  ــورد آزار جسـ ــک مـ ــل یـ حداقـ

انجـــام داده انـــد.
ــز  ــالمندان در مراکـ ــیوه ی آزار سـ ● شـ
ـــیار  ـــه بس ـــالمندان و جامع ـــه داری س نگ
گســـترده از آن چیـــزی اســـت کـــه 

مـــردم بـــاور داشـــتند.
ـــل  ـــه دالی ـــب ب ـــالمندان، اغل ـــرگ س ● م
طبیعـــی، تصادفـــی یـــا غیـــر مشـــخص 
ــه  ــی کـ ــود در حالـ ــبت داده می شـ نسـ
ــت  ــی از غفلـ ــته ناشـ ــی می توانسـ گاهـ

ـــد. ـــده باش ـــای آزار دهن ـــا رفتاره ی



سالمند امید به زندگی بحران پیری

احتــــــرامسالمند آزاری

اضافـه وزن و چاقی
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خشونت علیه سالمندان در ایران
●در ایـــران علی رغــم مصوبــه هیئت وزیران 

اتخــاذ  بــر  مبنــی   83/1/26
بــه  مربــوط  دســتگاه های 

منظــور پیشــگیری از اعمال 
خشــونت علیــه ســالمندان 
ــاع،  ــواده و در اجتم در خان
هنــوز هیــچ اقدامــی بــرای 
ــه  ــاد مشــکل ب ــن ابع تعیی

ــت. ــده اس ــل نیام عم
وزارت  مطالعـه  اسـاس  ●بـر 

بهداشت در سـال 1379 تحت عنوان 
»تبیین وضعیت سالمندان در کشور« گویای 
این نکته اسـت که به ترتیـب 10 درصد زنان 
و 8 درصـد مـردان سـالمند ایرانی 
نیازمند حل مشکل تضادهای 
خانوادگـی و 11درصــــد 
زنـان و 7درصـد مـردان 
بـه  ایرانـی  سـالمند 
ترتیـب نیازمنـد حل 
مشـکل عدم پذیرش 
توسط اجتماع بوده اند. 

ــگیری از سوء  پیش
ــه  ــبت ب ــار نس رفت

سالمندان:
ــه  ــک بــ ــن کم مهم تریـ
سالمنـــدانی کــه تحــت ســوء 
رفتــار قــرار دارنــد یافتــن نیازهایی 
اســت کــه ســبب افزایــش فشــار بــر روی 
مراقبیــن می گــردد، زیــرا ســالمندان 
مایل انــد تحــت هــر شــرایطی بــا اعضــای 
ــی  ــد حت ــی نماین ــود زندگ ــواده خ خان

ــورد  ــر م اگ
ــا  ــار ی ــوء رفت س
ی  قبت هــا ا مر
د  ر ا ند ســتا ا غیر
قــــــرار گیرنــــــد 
ــتی  ــه بایس ــی ک اقدامات
پیــش از شــروع ســوء رفتــار 
صــورت گیــرد و امــکان بــروز بعــدی 
ســوء رفتــار را از بیــن ببــرد شــامل 

ــت: ــر اس ــوارد زی م
معــرض . 1 در  خانواده هــای  شناســایی 

ــر خط
تقویــت خانــواده جهــت پذیــرش و . 2

ســازگاری بیشــتر بــا نیازهــای ســالمند 
ــی ــف زندگ ــارهای مختل و فش

فراهــم کــردن منابــع حمایتــی در . 3
جامعــه

ـــت و غنی ســـازی روان شـــناختی در   حمای
ـــر  ـــرض خط ـــخاص در م ـــا و اش خانواده ه
یکـــی از تدابیـــر مهـــم در پیشـــگیری اســـت 
ـــای  ـــوزش مهارت ه ـــورت آم ـــه ص ـــه ب ک
ارتباطـــی شـــخصی گروهـــی و خانـــواده 
ــر  ــزوه امکان پذیـ ــق کالس و جـ از طریـ
می باشـــد. برقـــراری ارتبـــاط موثـــر 
بـــا خانـــواده دارای اهمیـــت اســـت. 
زیـــرا این گونـــه خانواده  هـــا مشـــتاق 
ــا  ــه بـ ــت در رابطـ ــث و صحبـ ــه بحـ بـ

منابع
- محسنی، م. )1386(. جامعه شناسی انحرافات اجتماعی، تهران: انتشارات طهوری.

- کریمی درمنی، ح. ر. )1382(. توان بخشی گروه های خاص، تهران: نشر گستره.
- قادری، س. )1386( »سالمند ازاری« هفته نامه مهر نو بهزیستی - شماره 32 

- منوچهــري، ه.،ب. قربــی،م. حســینی، ن. نصیــري اســکویی، م. کاربخــش )1387(. میــزان و انــواع ســوء رفتــار خانگــی بــا ســالمندان مراجعه کننــده بــه پارک هــاي 
شــهر تهــران. شــماره. 62 ســال هجدهــم. نشــریه دانشــکده پرســتاري و مامایی شــهید بهشــتی

ـــش.  ـــه پای ـــواده. فصلنام ـــاي خان ـــط اعض ـــار توس ـــوء رفت ـــه س ـــالمندان و تجرب ـــي س ـــت زندگ ـــري. )1392(. کیفی ـــوي، م. ن. رژه، ع. منتظ ـــروي کریم - ه
ـــم.  ـــماره پنج ـــم. ش ـــال دوازده س

- http://wopnet.org
- http://asmehriz.org
- http://nursing-station.blogfa.com
- http://www.salamatiran.com
- http://www.pezeshkan.info
- http://imna.ir/vdcfj1dv.w6dmjagiiw.htm

ــایی  ــند. شناسـ ــان نمی باشـ مشکالت شـ
منابـــع حمایتـــی جامعـــه و ارجـــاع 
ـــت  ـــدام و در نهای ـــن اق ـــع دومی ـــه مناب ب
ـــوءرفتارکننده  ـــای س ـــرای اعض ـــاوره ب مش
ـــار  ـــوء رفت ـــگیری از س ـــه پیش ـــواده ب خان
ـــاند.  ـــاری می رس ـــالمند ی ـــه س ـــبت ب نس
ـــالمندی  ـــا، س ـــه م ـــه در جامع ـــا ک از آنج
همـــواره بـــا مفاهیـــم خیـــر و برکـــت، 
تجربـــه و دانایـــی متـــرادف بـــوده و 
وجـــود آن در هـــر خانـــه مایـــه افتخـــار 
ــا  ــس مـ ــت، پـ ــوده اسـ ــربلندی بـ و سـ
بایســـتی بـــا نگـــه داری ایـــن گنجینـــه 
آســـیب  ایجـــاد  از  مانـــع  فرهنگـــی 
اجتماعـــی ســـالمندآزاری در جامعـــه 
ـــون  ـــالمندان چ ـــظ س ـــویم. حف ـــود ش خ
حفـــظ شیشـــه ای می باشـــد کـــه اگـــر 
ـــر زیـــاد  ـــکند و اگ ـــی می ش ـــش کن رهای
ـــکند.  ـــم می ش ـــاز ه ـــار آوری ب ـــر آن فش ب
ـــت  ـــه حرم ـــت ک ـــان اس ـــا جوان ـــه م وظیف
ســـالمندان خـــود را نگـــه داشـــته و چـــراغ 
راه  روشـــنی بخش  را  آن هـــا  زندگـــی 
ـــه  ـــه ب ـــوع توج ـــم. موض ـــود کنی ـــده خ آین
ـــم  ـــدر مه ـــادر( آن ق ـــدر و م ـــالمند )پ س
ــس از  ــم پـ ــرآن کریـ ــه در قـ ــت کـ اسـ
ایمـــان بـــه خداونـــد، احســـان و نیکـــی 
ـــده اســـت.  ـــادر مطـــرح گردی ـــدر و م ـــه پ ب
ـــدادن  ـــی ن ـــادر یعن ـــدر و م ـــه پ ـــان ب احس
آزار و اذیـــت آنـــان، یعنـــی توجـــه بـــه 
ـــان  ـــرار دادن آن ـــرام ق ـــورد احت ـــان، م ایش
ـــورد مســـخره  ـــان و م ـــردن آن ســـرزنش نک
قـــرار نـــدادن و تمـــام مقوله هایـــی کـــه 
نفـــی خشـــونت علیـــه آنـــان را در بـــر 

می گیـــرد.



ت
ی سال مجاهــد

سـ

ت
ـد

هـ
جا

ل م
سا

ی 
سـ

وم
سـ

ل 
سا

ـم
تـ

هش
و  

م 
تـ

هف
ی 

ها
ره 

ما
ش ی هفتـم و  هشتــم

شماره ها

فصلنامه معاونت بهداشت
 دانشگاه علوم پزشکی تبریز

تابستان93 و  بهار 

43

فصلنامه معاونت بهداشت
 دانشگاه علوم پزشکی تبریز

تابستان93 و  بهار 

42

سال سـوم

آقای دکتر کمی در باره خودتان بگویید:
ــا نیـــک نیـــاز هســـتم، در ســـال 1333 در  مـــن دکتـــر علی رضـ
ـــی  ـــه قدیم ـــتان را در محل ـــدم، دوره دبس ـــا آم ـــه دنی ـــز ب ـــهر تبری ش
ـــتم را در  ـــم و هش ـــاندم، کالس هفت ـــام رس ـــه اتم ـــی( ب ـــود )آخون خ
ـــه  ـــه دبیرســـتان را ب ـــردم و بقی ـــل ک ـــز تحصی دبیرســـتان نجـــات تبری
ـــه اتمـــام رســـاندم  طـــور شـــبانه در کاخ دانـــش و دبیرســـتان نجـــات ب
و همزمـــان در 4 ســـال آخـــر دبیرســـتان در ســـاعات روز بـــرای امـــرار 
ـــکی  ـــته پزش ـــال 1352 از رش ـــودم. در س ـــغول ب ـــه کار مش ـــاش ب مع
ـــی  ـــری عموم ـــال 1359 دکت ـــدم و در س ـــول ش ـــز قب ـــگاه تبری دانش
ـــدت ســـه  ـــه م ـــس از ازدواج از اول ســـال 1360 ب ـــرده و پ ـــام ک را تم
ـــتان  ـــه اس ـــواده ب ـــراه خان ـــه هم ـــی ب ـــگ تحمیل ـــان جن ـــال در زم س
ـــودکان  ـــی ک ـــم، در ســـال 1363 از رشـــته تخصصـــی داخل ـــالم رفت ای
ـــدم  ـــل ش ـــه تحصی ـــغول ب ـــی مش ـــته تخصص ـــن رش ـــول و در ای قب
ـــگاه  ـــتخدام دانش ـــه اس ـــی ب ـــت علم ـــوان هیئ ـــا عن ـــال 1366 ب در س
علـــوم پزشـــکی تبریـــز در آمـــدم و بالفاصلـــه پـــس از اســـتخدام 
ـــال 1384 در آن  ـــا س ـــاب و ت ـــت انتخ ـــت بهداش ـــوان معاون ـــه عن ب
ـــا  ـــودم ب ـــت خ ـــا درخواس ـــال 1391 ب ـــدم و در س ـــی مان ـــمت باق س
مرتبـــه اســـتادی بازنشســـت شـــدم. در حـــال حاضـــر صاحـــب 4 

ـــر(.  ـــر و دو پس ـــتم )دو دخت ـــد هس فرزن

در مـــورد فعالیت هـــای فعلی تـــان در حـــوزه بهداشـــت 
ـــد: ـــح دهی توضی

ـــالمت دارم  ـــام س ـــالح نظ ـــه اص ـــه ب ـــری ک ـــه واف ـــر عالق ـــه خاط  ب
ـــکاری،  ـــه هم ـــودن زمین ـــاده ب ـــه آم ـــه ب ـــا توج ـــر ب ـــال حاض در ح
ـــر  ـــای دکت ـــاب آق ـــا جن ـــتی ب ـــت بهداش ـــاور معاون ـــوان مش ـــت عن تح
ـــا  ـــت ب ـــای بهداش ـــی برنامه ه ـــر مل ـــوان ناظ ـــا عن ـــز ب ـــزی و نی تبری
ـــام  ـــالح نظ ـــه اص ـــبت ب ـــکاری دارم. نس ـــیاری هم ـــر س ـــای دکت آق
ــش  ــم نقـ ــدوارم بتوانـ ــم و امیـ ــن می کنـ ــاس دیـ ــالمت احسـ سـ

ـــم. ـــا نمای ـــتانی ایف ـــی و اس ـــطح مل ـــدی در س مفی

از مشکالت بهداشت در کشور بگویید:
خوشـــبختانه از زمـــان فعـــال شـــدن نظـــام شـــبکه پیشـــرفت های 
ـــودکان  ـــالمت ک ـــاً س ـــردم و مخصوص ـــالمت م ـــه س ـــگرفی در زمین ش
داشـــتیم، بـــه طـــوری کـــه ســـازمان جهانـــی بهداشـــت نظـــام 
ـــت  ـــرده اس ـــی ک ـــرد معرف ـــه ف ـــر ب ـــا منحص ـــا را در دنی ـــتی م بهداش

سی سال مجاهدت
 در عرصه سالمت

گفت وگو با دکتر علیرضا نیک نیاز
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ـــور و  ـــعه کش ـــه بـــه توس ـــی بـــا توج ول
افزایـــش انتظـــارات مـــردم، مهاجـــرت 
ــی  ــهرها، جایگزینـ ــه شـ ــتاییان بـ روسـ
بیماری هـــای غیـــر واگیـــر بـــه جـــای 
ـــتی  ـــبکه بهداش ـــر، ش ـــای واگی بیماری ه
موجـــود دیگـــر جوابگـــوی مشـــکالت و 
ـــبختانه  ـــت. خوش ـــردم نیس ـــت م درخواس
ـــتند  ـــر هس ـــن ام ـــه ای ـــئولین متوج مس
و در تالش هـــای مختلـــف از جملـــه 
پزشـــک خانـــواده روســـتایی و یـــا 
تـــالش بـــرای برقـــراری نظـــام ارجـــاع 
ـــان  ـــود را نش ـــد خ ـــن تعه ـــهرها ای در ش
ـــارات  ـــت اعتب ـــال 93 دول ـــد. در س داده ان
خوبـــی در اختیـــار بهداشـــت و درمـــان 
ــوب  ــر خـ ــه اگـ ــت کـ ــرار داده اسـ قـ
ــت  ــه حرکـ ــر بـ ــود منجـ ــتفاده شـ اسـ
ـــد  ـــد ش ـــالمت خواه ـــر س ـــی در ام خوب
ولـــی بی برنامگـــی بـــا پـــول زیـــاد 
عمیق تـــر  را  مشـــکالت  می توانـــد 
ـــالمت  ـــام س ـــر نظ ـــال حاض ـــد. در ح کن
ــای  ــرل بیماری هـ ــوی کنتـ ــا جوابگـ مـ
غیـــر واگیـــر نیســـت لـــذا مشـــکالتی 
ــی،  ــی عروقـ ــای قلبـ ــد بیماری هـ ماننـ
و  ســـوانح  و  حـــوادث  ســـرطان ها، 
ــار  ــن بـ ــی بیش تریـ ــای روانـ بیماری هـ
ـــود  ـــه خ ـــر را ب ـــرگ و می ـــا و م بیماری ه
ــردم  ــه مـ ــد. هزینـ ــاص می دهنـ اختصـ
از جیـــب خـــود بـــه شـــدت باالســـت 
کـــه در نتیجـــه ضعـــف نظـــام ارجـــاع 
ــردم  ــا از مـ ــر بیمه هـ ــت کمتـ و حمایـ
اتفـــاق می افتـــد و اگـــر فکـــری بـــرای 
درگیـــر کـــردن نظام منـــد پزشـــکان 
ســـالمت  در  متخصـــص  و  عمومـــی 
عمومـــی مـــردم اندیشـــیده نشـــود 
ـــد. ـــد مان ـــی خواه ـــل باق ـــکالت الینح مش

در زمانـــی کـــه بـــه عنـــوان 
معـــاون بهداشـــت در حـــوزه 
بودیـــد  مشـــغول  بهداشـــت 
ـــتید  ـــه نتوانس ـــتید ک ـــی داش آرزوی
ـــه آن  ـــود ب ـــت خ ـــول مدیری در ط

ــانید؟ ــل بپوشـ ــه عمـ جامعـ
ــت در  ــغول خدمـ ــه مشـ ــی کـ در زمانـ
ــک  ــا کمـ ــودم بـ ــت بـ ــوزه بهداشـ حـ
ــات  ــم خدمـ ــد و خوبـ ــکاران متعهـ همـ
زمینه هـــای  مفیـــدی در  فوق العـــاده 
ـــی از  ـــه همگ ـــت ک ـــام گرف ـــف انج مختل
ــن  ــی مهم تریـ ــتیم ولـ ــع هسـ آن مطلـ
ـــطح 2 و  ـــردن س ـــر ک ـــن در گی آرزوی م
ـــی  ـــت عموم ـــبکه در بهداش ـــطح 3 ش س
ــه  ــفانه زمینـ ــه متأسـ ــود کـ ــردم بـ مـ
ـــود.  ـــاده نب ـــردن آن آم ـــی ک ـــرای اجرای ب
ـــبکه  ـــازی در ش ـــت س ـــدون ظرفی ـــا ب م
ـــدی  ـــای جدی ـــود کاره ـــم ب ـــادر نخواهی ق
ــردم  ــی مـ ــالمت عمومـ ــه سـ در زمینـ
ــا  ــر تـ ــرف دیگـ ــم و از طـ ــام دهیـ انجـ
زمانـــی کـــه ســـطح 2 و 3 در ســـالمت 
ـــند  ـــته باش ـــش نداش ـــردم نق ـــی م عموم
ـــتر از کار  ـــذت بیش ـــز از ل ـــن نی متخصصی

خـــود محـــروم خواهنـــد بـــود.

چـــرا کار در حـــوزه بهداشـــت را 
انتخـــاب کردیـــد؟

مـــن از دوران دانشـــجویی نســـبت بـــه 
ــودم.  ــد بـ ــی عالقمنـ ــای اجتماعـ کارهـ
ـــت  ـــی جه ـــکی عموم ـــام پزش ـــد از اتم بع
ـــه  ـــم ک ـــالم رفت ـــتان ای ـــه اس ـــت ب خدم
در آن زمـــان کمتـــر کســـی آمـــاده 
ایـــن کار بـــود ولـــی خوشـــبختانه بـــه 
ــه  ــتان سـ ــن از دوسـ ــد تـ ــراه چنـ همـ
ـــات  ـــغول خدم ـــه مش ـــال در آن منطق س

ــکان  ــا پزشـ ــا تنهـ ــاید مـ ــم و شـ بودیـ
ایرانـــی موجـــود در منطقـــه بودیـــم 
کـــه مجبـــور بودیـــم مســـــئولیت اداره 
ســـــازمان بهـــداری آن زمـــان را نیـــز 
قبـــول کنیـــم بـــر ایـــن اســـاس بنـــده 
2/5 ســـال مدیریـــت عاملـــی ســـازمان 
منطقـــه ای را قبـــول کـــردم و از آنجـــا 
بـــا کارهـــای بهداشـــتی آشـــنا شـــدم 
ــده  ــم شـ ــه گـ ــردم کـ ــاس کـ و احسـ
ــوز  ــان هنـ ــه ام. آن زمـ ــودم را یافتـ خـ
نشـــده  آغـــاز  شـــبکه ها  گســـترش 
بـــود )شـــروع گســـترش شـــبکه ســـال 
بهداشـــت  خانه هـــای  و  بـــود(   64
بـــه کارهـــای درمانـــی مختصـــر مثـــل 
تزریقـــات و پانســـمان و دادن چنـــد 
قلـــم دارو بســـنده می کردنـــد مـــن 
ــت  ــای بهداشـ ــود خانه هـ ــت وجـ اهمیـ
بهداشـــتی  در گســـترش مســـائل  را 
ــا  درک کـــردم و بعـــد از هماهنگـــی بـ
ـــان  ـــه آن زم ـــادپور )ک ـــر ش ـــوم دکت مرح
هنـــوز آشـــنایی چندانـــی بـــا ایشـــان 
ـــا را  ـــرعت EPI و ماالری ـــه س ـــتم( ب نداش
ـــال 63  ـــا س ـــردم و ت ـــام ک ـــبکه ادغ در ش
ـــورزان  ـــت به ـــال اکثری ـــرض 2/5 س در ع
ـــز  ـــان از مرک ـــم و آن زم ـــت کردی را تربی
ــود  ــری نبـ ــتان خبـ ــت شهرسـ بهداشـ
ـــک  ـــالم ی ـــه از ای ـــر منطق ـــرای ه ـــن ب م
نفـــر از کارشناســـان عالقمنـــد ماالریـــا 
ــا  ــان بـ ــه کارشـ ــیون را کـ و واکسیناسـ
ـــر  ـــبکه کمت ـــان در ش ـــام برنامه هایش ادغ
شـــده بـــود انتخـــاب کـــردم و هســـته 
ـــکیل دادم  ـــت را تش ـــز بهداش ـــه مرک اولی
ـــا  ـــه آن ه ـــل ب ـــار کام ـــض اختی ـــا تفوی و ب
ــا  ــه آن هـ ــه را بـ ــر منطقـ ــالمت هـ سـ
ـــز  ـــه تبری ـــت ب ـــد از مراجع ـــپردم. بع س
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سال سـوم

بـــه فکـــر ادامـــه تحصیـــل افتـــادم و 
ـــته،  ـــاب رش ـــه انتخ ـــن لحظ ـــا آخری ت
در  تحصیـــل  ادامـــه  فکـــر  بـــه 
بهداشـــت بـــودم ولـــی بـــا مشـــورت 
دوســـتان انتخـــاب رشـــته کـــودکان 
بهداشـــتی  فعالیت هـــای  بـــرای  را 
در طـــول ســـه  یافتـــم.  مناســـب 
ســـال دوره رزیدنتـــی بـــا معاونیـــن 
)دکتـــر  زمـــان  آن  بهداشـــتی 
میالنـــی- دکتـــر عطـــاری( و خانـــم 
ـــک  ـــکاری نزدی ـــول زاده هم ـــر رس دکت
داشـــتم و بـــه هـــر شهرســـتانی کـــه 
بـــرای طـــرح یـــک ماهـــه می رفتـــم 
ــای  ــترش برنامه هـ ــه گسـ ــبت بـ نسـ
بهداشـــت )تغذیـــــه- شــــــیر مـــــادر- 
اقـــدام  واکسیناســـــــیون(   -ORT
می کـــردم، بـــرای پزشـــکان هـــر 
شهرســـتان کالس هـــای آموزشـــی در 
ــزار  ــودکان برگـ ــالمت کـ ــه سـ زمینـ
بـــار  چندیـــن  کـــه  می کـــردم 
ــئولین  ــط مسـ ــویق توسـ ــورد تشـ مـ
قـــرار گرفتـــم. بالفاصلـــه بعـــد از 
ــه  ــتخدام بـ ــی و اسـ ــام رزیدنتـ اتمـ
عنـــوان هیئـــت علمـــی بـــه ریاســـت 
دانشـــکده پزشـــکی انتخـــاب شـــدم 
ــه  ــاً بـ ــردم و نهایتـ ــول نکـ ــی قبـ ولـ
ـــاب و  ـــت انتخ ـــاون بهداش ـــوان مع عن
ـــای  ـــت برنامه ه ـــال 84 در خدم ـــا س ت
بهداشـــتی اســـتان بـــودم. در طـــول 
ــادی  ــنهادهای زیـــ ــم پیشـــ خدمتـ
ــئولیت های  ــول مســــ ــرای قبــــ بــ
بزرگ تـــر داشـــتم ولـــی همیشـــه کار 
ـــی دادم  ـــح م ـــت را ترجیــ در بهداشــ
ـــدی  ـــز عالقمن ـــود ج ـــزی نب و آن چی
بـــه کارهـــای بهداشـــتی و دوســـتان 
خوبـــم در بهداشــــت. علـــت ادامـــه 
ــود  ــت آن بـ ــی در بهداشـ کار طوالنـ
ــات  ــردم خدمـ ــاس می کـ ــه احسـ کـ
ــه و  ــم هزینـ ــر و کـ ــتی مؤثـ بهداشـ
ــه  ــن همیشـ ــت؛ و مـ ــایند اسـ خوشـ
کار  جذبه هـــای  بـــه  را  کار  ایـــن 
درمانـــی ترجیـــح مـــی دادم و اآلن 
ـــت  ـــد در خدم ـــی باش ـــر فرصت ـــز ه نی
ـــود.   ـــم بـــ ـــتی خواه ـــای بهداشـ کاره

بـــه تدریـــس چـــه درس هایـــی 
عالقمنـــد هســـتید و ســـوابق 
آموزشـــی و تحقیقاتـــی شـــما در 

چـــه زمینه هایـــی اســـت؟
ــه  ــه بـ ــه ای کـ ــر عالقـ ــه خاطـ مـــن بـ
خدمـــات ســـالمت عمومـــی کـــودکان 
ـــه  ـــن زمین ـــز در ای ـــم را نی دارم درس های
ــودکان،  ــه کـ ــم. تغذیـ ــاب می کنـ انتخـ
رشـــد کـــودکان، تکامـــل کـــودکان 
جـــزو عالیـــق مـــن اســـت لـــذا اغلـــب 
ایـــن  در  تحقیقاتـــم  و  تدریس هـــا 
زمینـــه بـــوده اســـت. بعـــد از معاونـــت 
ـــد  ـــتر در رش ـــه بیش ـــه مطالع ـــت ب بهداش
و تغذیـــه کـــودکان پرداختـــم و اخیـــراً 
دوره ای  بازنشســـتگی  از  بعـــد  نیـــز 
ـــدم.  ـــل گذران ـــه تکام ـــه در زمین چندماه
ـــه تدریـــس در زمینـــه درمـــان ســـرپایی  ب
ــدم  ــه دانشـــجویان پزشـــکی عالقمنـ بـ
ــالمت  ــا سـ ــی بـ ــه نزدیکـ ــرا رابطـ زیـ
نوشـــته ها،  دارد.  کـــودکان  عمومـــی 
بازآموزی هـــا  و  مقـــاالت  و  کتاب هـــا 
کارشناســـان  و  پزشـــکان  بـــرای 
اکثـــراً در ایـــن زمینه هـــا اســـت. از 
ســـوابق آموزشـــی مـــن می تـــوان بـــه 
ـــکی در  ـــجویان پزش ـــرای دانش ـــس ب تدری
ـــگیری  ـــل، پیش ـــد، تکام ـــای رش زمینه ه
درمـــان  کـــودکان،  بیماری هـــای  از 
کـــودکان،  بیماری هـــای  ســـرپایی 
بهداشـــتی،  برنامه هـــای  مدیریـــت 
ـــک  ـــالمت و پزش ـــام س ـــات در نظ اصالح
ــرپایی  ــان سـ ــوزش درمـ ــواده، آمـ خانـ
بـــه دانشـــجویان پزشـــکی در کلینیـــک 
و  پزشـــکان  بازآمـــوزی  کـــودکان، 
کارکنـــان بهداشـــتی و مدیـــران حـــوزه 
ســـالمت در زمینه هـــای پیشـــگفت و 
نیـــز تهیـــه ســـی دی های آموزشـــی 
ــاد  ــای حـ ــکان )عفونت هـ ــرای پزشـ بـ
تنفســـی- رشـــد کـــودکان- تغذیـــه 

ــرد.  ــاره کـ ــل( اشـ ــودکان- تکامـ کـ
 مـــن در مـــدت خدمتـــم 25 پـــروژه 
کنتـــرل  زمینه هـــای  در  تحقیقاتـــی 
مـــرگ و میـــر کـــودکان- بیماری هـــای 
تغذیـــه  و  رشـــد  کـــودکان-  شـــایع 
کـــودکان- تکامـــل کـــودکان- مدیریـــت 
ـــتی  ـــای بهداش ـــالمت – برنامه ه ـــام س نظ

و پیشـــگیری از بیماری هـــا انجـــام داده ام 
ـــوان  ـــته ام می ت ـــه نوش ـــی ک و از کتاب های
بـــه دانســـتنی های ســـالمت بـــرای 
ــرپایی  ــان سـ ــای درمـ ــادران – راهنمـ مـ
ـــرای  ـــرای پزشـــکان - راهنمـــا ب کـــودکان ب
ـــرای  ـــزاری ب ـــوزش FOCUS PDCA )اب آم
ـــالم –  ـــای س ـــت(- محیط ه ـــود کیفی بهب
مدیریـــت رشـــد و تکامـــل کـــودکان اشـــاره 
کـــرد. نســـبت بـــه ترجمـــه کتاب هـــای 
ـــن  ـــازی والدی ـــودکان- توانمندس ـــل ک تکام
در مـــورد مدیریـــت کـــودکان مبتـــال 
بـــه فلـــج مغـــزی دســـت زده ام و 40 
ــرگ  ــرل مـ ــای کنتـ ــه در زمینه هـ مقالـ
ــایع  و میـــر کـــودکان- بیماری هـــای شـ
ــودکان-  ــه کـ ــد و تغذیـ ــودکان- رشـ کـ
تکامـــل کـــودکان- مدیریـــت نظـــام 
بهداشـــتی  برنامه هـــای   – ســـالمت 
تألیـــف  بیماری هـــا  از  پیشـــگیری  و 

ــرده ام. کـ

مهم ترین راه ارضا روحــــــی خدمت به مردم 
و مخصوصاً رفع مهم تــــرین نیاز مردم یعنی 

نیازهای سالمتــــــــــــــــــی است.



ت
ی سال مجاهــد

سـ

ت
ـد

هـ
جا

ل م
سا

ی 
سـ

وم
سـ

ل 
سا

ـم
تـ

هش
و  

م 
تـ

هف
ی 

ها
ره 

ما
ش ی هفتـم و  هشتــم

شماره ها

فصلنامه معاونت بهداشت
 دانشگاه علوم پزشکی تبریز

تابستان93 و  بهار 

45

فصلنامه معاونت بهداشت
 دانشگاه علوم پزشکی تبریز

تابستان93 و  بهار 

44

به نظـر شـما مهم ترین اقـدام، طرح 
و یـا پروژه شـما کـه در سـال هایی 
کـه در حوزه بهداشـت کار کردید در  
کشـور و یـا اسـتان تأثیرگـذار بوده 

است؟ کدام  اسـت، 
تمـــام کارهـــای بهداشـــتی بـــه نوبـــت خـــود 
ـــذا  ـــت ل ـــر اس ـــردم مؤث ـــالمت م ـــرای س ب
ـــی کارهایـــی  همـــه آن هـــا مهـــم اســـت ول
کـــه روی ســـالمت تأثیـــر گســـترده ای 
ــر  ــر اســـت و اگـ ــد مهم تـ ــته باشـ داشـ
بـــه خواهـــم از بیـــن خدماتـــی کـــه در 
طـــول خدمتـــم دوســـتان در بهداشـــت 
ـــوان از  ـــم می ت ـــاره کن ـــد اش ـــام دادن انج

ـــرم. ـــام بب ـــر ن ـــوارد زی م
بـــه گســـترش واکسیناســـیون و . 1

ـــودکان  ـــد ک ـــت از رش ORT و مراقب
در گـــروه بهداشـــت خانـــواده

کنتـــرل ســـل و جـــذام و ماالریـــا، . 2
ـــه  ـــتی اولی ـــات بهداش ـــش خدم پوش

در روســـتاهای محـــروم توســـط 
گـــروه  در  ســـیاری  تیم هـــای 

ری هـــا بیما
ـــتاها . 3 ـــط روس ـــازی محی ـــیج بهس بس

ـــط  ـــت محی در بهداش
تعاونی هـــا، گســـترش . 4 تشـــکیل 

خانه هـــای  وســـیع  و  ســـریع 
ــه  ــاخت 500 خانـ ــت و سـ بهداشـ

بهداشـــت
ـــت . 5 ـــه کیفی ـــیع برنام ـــوزی وس بازآم

ـــی  ـــت فن ـــمت معاون در قس
تشـــکیل پرونده هـــای ســـالمت در . 6

ـــدارس. ـــت م بهداش

 چه کاری شما را راضی می کند؟ 
 همـــه افـــراد بـــرای اداره زندگـــی بـــه 
حداقل هـــای مـــادی زندگـــی نیـــاز 
دارنـــد ولـــی آنچـــه کـــه می توانـــد در 
ــاد کنـــد  انســـان رضایـــت قلبـــی ایجـ
ــی و  ــای روحـ ــردن نیازهـ ــرف کـ برطـ
ــدنی  ــام شـ ــه تمـ ــت کـ ــوی اسـ معنـ
ــی  ــا روحـ ــن راه ارضـ ــت. مهم تریـ نیسـ
مخصوصـــاً  و  مـــردم  بـــه  خدمـــت 
ــی  ــردم یعنـ ــاز مـ ــن نیـ ــع مهم تریـ رفـ
نیازهـــای ســـالمتی اســـت. خدمـــت 
بـــرای رفـــع نیازهـــای ســـالمتی از 
ــکار  ــا آشـ ــته ولـــی نـ ــات برجسـ خدمـ
ــت  ــن اسـ ــت و ممکـ ــوس اسـ و ناملمـ
در کوتـــاه مـــدت کســـی متوجـــه ایـــن 
ـــودن  ـــخت ب ـــود )و س ـــما نش ـــت ش خدم
ــن  ــز در همیـ ــتی نیـ ــات بهداشـ خدمـ
نکتـــه نهفتـــه اســـت(. لـــذا مـــن هـــم 
مثـــل ســـایر مـــردم از ارضـــا معنـــوی 

بیشـــتر لـــذت می بـــرم.

ـــري را  ـــخن دیگ ـــر س ـــان اگ در پای
ضـــروري مي دانیـــد بفرماییـــد؟

مــن بــر خــودم الزم می دانــم از شــما 
مســئولین نشــریه تشــکر نمایــم کــه ایــن 
ــد و  ــم کردی ــن فراه ــرای م ــت را ب فرص
نیــز از تمــام همــکاران خوبــم در دوره 
مســئولیتم عمیقــاً تشــکر نمایــم کــه عده 
زیــادی از آن هــا بازنشســت شــده اند، 
ــدان ایــن  ــی کــه از بهتریــن فرزن همکاران
ــا کاری طاقت فرســا  ــت هســتند کــه ب مل
ــادی  ــی م ــل زندگ ــا حداق ــقانه ب و عاش
و  بودنــد  مــردم  خدمــت  در  مــدام 
ــا آن هــا  هســتند و اگــر فرصتــی باشــد ت
ــه  ــد ک ــد دی ــد خواهی ــات بگوین از خدم
ــی پاکشــان، ســالمت و  ــا زندگ ــه ب چگون
ــرای کــودکان و مــادران ایــن  شــادی را ب
کشــور بــزرگ در روزهــای ســخت جنــگ 
ــی و  ــای ترق ــم و روزه ــی و تحری تحمیل
ــز از  ــد؛ و نی ــان آورده ان ــه ارمغ ــعه ب توس
آقایــان دکتــر پیلــه رودی و دکتــر شــادپور 
ــر  ــال حاض ــه در ح ــتانی ک ــام دوس و تم
ــم کــه  ــاد می کنی ــا نیســتند ی ــن م در بی
ــدرت  ــر ق ــام پ ــان نظ ــی خودش ــا زندگ ب

ــد.  ــاری کردن ــور را آبی ــت کش بهداش

چه عواملي را در توسـعه ی بهداشت  
مؤثر مي دانید؟ در کشـور 

ــردم  ــاره کـ ــه اشـ ــور کـ ــان طـ همـ
ـــته های  ـــه بســ ئــــ را ا ـــرای  ـــا بـــ م
قویی تـــــر خدمــــــت بـــه غیـــــــر 
از ظرفیت ســــــازی در نظــــــــام 
و  ریــــــــم  ندا راهـــی  ســـالمت 
ــه کار  ــر ســــــ ــال حاضـــــ در حـ
ز همـــه در ظرفیت ســـازی  بیـــش ا
خواهنـــد  موثـــر  ســـالمت  نظـــام 

بـــود:
درگیـــری ســـطح 2 و 3 در بهداشـــت . 1

عمومـــی کشـــور.
تغییــــــر شـــــیوه های مدیریتـــی . 2

ـــت،  ـــه کیفی ـــه ب ـــل توج ـــنتی )مث س
ــب و  ــت مناسـ ــای پرداخـ روش هـ

تفویـــض اختیـــار(
مشــــارکت مردم و ســــایر بخش هــــا    . 3

ـــام سالمت در اداره نظـ

ــازی  ــت سـ ــدون ظرفیـ ــا بـ مـ
نخواهیـــم  قـــادر  شـــبکه  در 
در  جدیـــدی  کارهـــای  بـــود 
عمومـــی  ســـالمت  زمینـــه 
ــرف  ــم و از طـ ــام دهیـ ــردم انجـ مـ
ــطح 2 و 3  ــه سـ ــی کـ ــا زمانـ ــر تـ دیگـ
در ســـالمت عمومـــی مـــردم نقـــش 
ـــذت  ـــز از ل ـــن نی ـــند متخصصی ـــته باش نداش
ــود. ــد بـ ــروم خواهنـ ــود محـ ــتر از کار خـ بیشـ

مهم ترین راه ارضا روحــــــی خدمت به مردم 
و مخصوصاً رفع مهم تــــرین نیاز مردم یعنی 

نیازهای سالمتــــــــــــــــــی است.
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ــال  ــا در س ــه آلمات ــب اعالمی ــا تصوی ب
ــو  ــورهای عضــ ــد کشــ 1978 و تعهــ
ــرای  ــت ب ــی بهداشــ ــازمان جهانـــ س
ــا  ــه ت ــرای هم ــه »ســالمت ب ــیدن ب رس
بین  المللــی  نهضتــی   ،»2000 ســال 
ــای  ــا مراقبت ه ــق ســالمت ب ــرای تحق ب
ــه بهداشــتی )PHC1( شــروع شــد.  اولی
در ایــن میــان جمهــوری اســالمی ایــران 
بــا پیــاده ســازی PHC در روســتاها بــه 
ــرو در  ــورهای پیش ــی از کش ــوان یک عن
ــا لقــب گرفــت. بطوری کــه علیرغــم  دنی
درگیــری ایــران در جنــگ تحمیلــی 
ــرای  ــی ب ــل توجه ــع قاب ــراق مناب ــا ع ب
ــالمت  ــه س ــری در عرصــ ــع نابرابــ رف
بــرای  بیشــتر  خدمــات  تأمیــن  بــا 
ــه  ــد ب ــتری دارن ــاز بیش ــه نی ــی ک مردم
ــا  ــا ب ــد ت ســمت روســتاها هدایــت گردی
جلــب مشــارکت های مردمــی خدمـــات 
ســالمت را در نزدیک تریــن جــا بــه محــل 

زندگــی و کار مــردم، ارائــه نماینــد. بــرای 
ایــن منظــور بســته مراقبت هــای اولیــه در 
قالــب ســطح  بندی خدمــات و بــا رعایــت 
اصــول همــکاری بین بخشــی، مشــارکت 
ــری،  ــوژی مناســب و براب مردمــی، تکنول
ــتاها و  ــاکن در روس ــردم س ــه م ــه هم ب
مناطــق عشــایری بــه صــورت فعــال 
ارائــه گردیــد تــا پــس از 30 ســال ایــران 
اســالمی همچنــان بــر تــارک پیشــگامان 
PHC در جهــان بدرخشــد. امــا بــا همــه 
ــن پیشــرفت  ها در مناطــق روســتایی،  ای
نــه تنهــا توفیــق چندانــی در ارائــه 
مراقبت هــای اولیــه بهداشــتی در مناطــق 
ــاع  ــره ارج ــه زنجی ــت بلک ــهری نداش ش
مراقبت  هــای  کننــده  تکمیــل  کــه 
ــه  ــود ب ــتاها ب ــتی در روس ــه بهداش اولی
ــات  ــه خدم ــده و ارائ ــرار نش ــی برق خوب
در ســطوح دوم و ســوم بــا چالش ــها و 

ــد.  ــرو گردی ــددی روب ــکالت متع مش
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مجتمــع سـالمـت

ــاع و  ــام ارج ــکالت نظ ــع مش ــرای رف ب
ــق  ــعه PHC در مناط ــور توس ــه منظ ب
ــال  ــات فع ــازی خدم ــتایی، پیاده س روس
ــاً بهره منــدی  در مناطــق شــهری و نهایت
ــواده  افزونتــر مــردم، برنامــه پزشــک خان
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــب مجل ــه تصوی ب
رســیده و از ســال 1384 در مناطــق 
روســتایی و شــهرهای زیــر 20 هــزار نفــر 
جمعیــت بــه اجــرا درآمــد. شــروع برنامــه 
ــات،  ــش خدم ــش پوش ــدف افزای ــا ه ب
افزایــش  مــردم،  دسترســی  افزایــش 
پاســخ گویی، تقویــت نظــام ارجــاع و 
ــود  ــردم ب ــب م ــت از جی ــش پرداخ کاه
ولــی بــه علــت عــدم برنامه  ریــزی جامــع 
و شــتاب فــراوان در اجــرای وســیع آن در 
ســطح کشــور بــا مشــکالت متعــددی، از 
جملــه نارضایتــی مــردم و ارائه کننــدگان 
علیرغــم  گردیــد.  روبــرو  خدمــات، 
اســتمرار مشــکالت و عــدم چاره اندیشــی 

ــق  ــا در مناط ــل آنه ــرای ح ــب ب مناس
روســتایی از ســال 1390 بــا گســترش به 
مناطــق شــهری وارد فــاز تــازه  ای گردیــد 
پیشــرفت چندانــی  از  کــه متأســفانه 
ــال های  ــول س ــد. در ط ــوردار نگردی برخ
ــدران  ــارس و مازن ــتان ف ــته دو اس گذش
ــه پزشــک  ــا پافشــاری در اجــرای برنام ب
خانــواده توانســتند بارقــه امیــدی در دل 
کارشناســان پدیــد آورنــد و برنامــه را هــر 
ــتانی  ــه صــورت اس ــی ب ــص ول ــد ناق چن
ــاده نمــوده و نظــام ارجــاع را در حــد  پی
نســبتاً قابــل قبولــی بــه اجــرا در آورنــد. 
ــر اســاس مطالعــات متعــدد انجــام  امــا ب
شــده دربــاره برنامــه پزشــک خانــواده در 
ــه  مناطــق روســتایی و شــهری چنیــن ب
ــت  ــود گذش ــا وج ــه ب ــد ک ــر می  رس نظ
ــش از 8 ســال از اجــرای برنامــه در  بی
مناطــق روســتایی و 2 ســال در مناطــق 
ــدران  ــارس و مازن ــتانهای ف ــهری اس ش

ــددی  ــای متع ــا چالش  ه ــوق ب ــه ف برنام
ــه  ــد ب ــه بای ــه ک ــا آنچ ــوده و ب ــرو ب روب
ــاوت  ــد تف ــته می  ش ــرا گذاش ــورد اج م

ــی دارد.   ــل توجه قاب
بــرای تحــول در حــوزه ســالمت، خصوصــا 
ً بخــش بهداشــت بایــد توجهــی ویــژه بــه 
قبلــی  برنامه هــای  تجربیــات جهانــی، 
ــتی  ــناد باالدســ ــت و اســ وزارت بهداش
و  دوبــاره کاری  از  تــا  گــردد  معطــوف 
ــود.  ــز ش ــتباه پرهی ــیر اش ــت در مس حرک
گــزارش آســیب شناســی بــه عمــل آمــده 
توســط وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
پزشــکی نشــان می دهــد عمــده مشــکالت 
پیــش آمــده بــه دلیــل: ضعــف در تولیــت، 
ــتن  ــدت، نداش ــد م ــه بلن ــتن برنام نداش
نظــام ارزشــیابی منســجم و علمــی، عــدم 
ارتبــاط مناســب ســطوح ســه گانــه، عــدم 
جلــب مشــارکت تمامــی ذی نفعــان، نادیــده 
گرفتــن جایــگاه بخــش غیردولتــی، تعیین 

راهبـردی برای
PHC احیای 
و پیاده سـازی برنامه
 پزشک خانواده
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ــول  ــکی، مغف ــای پزش ــب تعرفه  ه نامناس
مانــدن نســبی خدمــات پیشــگیری و 
ــع  ــن مناب ــدم تامی ــالمت، ع ــای س ارتق
بــه  مناســب  پرداخــت  عــدم  مالــی، 
پزشــکان خانــواده بــوده کــه نهایتــاً 
ــواده،  ــه نارضایتــی پزشــکان خان منجــر ب

ــت. ــده اس ــتگذاران ش ــردم و سیاس م
از ســــوی دیگــر عمــــده مشــکالت 
مشــترک PHC در کل دنیــا در گــزارش 
ــی بهداشــت  ســال 2008 ســازمان جهان
ــت:  ــده اس ــه ش ــر خالص ــرح زی ــه ش ب
ــش  ــدی بی ــا )بهره من ــی مراقبت ه وارونگ
بــا  ثروتمنــدان در مقایســه  پیــش  از 
فقیــران(، افزایــش پرداخــت از جیــب 
ــدن  ــرو ش ــال روب ــش احتم ــردم )افزای م
ــا هزینه  هــای کمرشــکن(، عــدم  مــردم ب
ارائــه خدمــات جامــع )چنــد پــاره شــدن 
خدمــات و عــدم توجــه به ضــرورت تداوم 
مراقبت  هــا(، مراقبت  هــای غیــر ایمــن 
)عــدم ارائــه خدمــات مطابــق اســتاندارد 
و افزایــش احتمــال خطاهــای پزشــکی و 
دارویــی( و سیاســتگذاری غلــط )تمرکــز 
بــر خدمــات درمانــی پرهزینــه بــه جــای 
خدمــات پیشــگیری کــم هزینــه، علیرغم 
ــالمت و  ــای س ــا ارتق ــه ب ــالع از اینک اط
ــد  ــوان 70 درص ــه می  ت ــگیری اولی پیش

بــار بیماری  هــا را کاهــش داد(.  
ــم  ــه پنج ــون برنام ــن، قان ــر ای ــالوه ب ع
توســعه جمهــوری اســالمی ایــران در 
ــات  ــامانه خدم ــتقرار س ــر اس ــاده 32 ب م
ــر  ــی ب ــالمت مبتن ــی س ــع و همگان جام
مراقبتهــای اولیــه ســالمت، محوریــت 
ــاع،  ــام ارج ــواده در نظ ــک خانــ پزشـــ
ســطح بنــدی خدمــات، خریــد راهبــردی 
ــری  ــور تصدی  گ ــذاری ام ــات، واگ خدم
ــت  ــون مدیری ــاده 13 قان ــت م ــا رعای ب
خدمــات کشــوری و بــر پرداخــت مبتنــی 
بــر عملکــرد تأکیــد داشــته و مــاده 
35 ایــن قانــون هــم وزارت بهداشــت، 
ــه  ــزم ب ــوزش پزشــکی را مل ــان و آم درم
اســتقرار ســامانه پرونــده الکترونیکــی 
ســــامانه  های  و  ایرانیــــان  ســالمت 

اطالعاتــی مراکــز ســالمت بــا هــدف ارائــه 
خدمــات الکترونیکــی ســالمت کــرده 
است. همچنیــــن در سیاســـت های کلی 
ــام معظــم  ــی از ســوی مق ســالمت ابالغ
رهبــری نیــز بــر تحقــق رویکــرد ســالمت 
همه جانبــه، ارتقــای ســالمت روان بــا 
ــی،  ــج ســبک زندگــی اســالمی ایران تروی
ســاماندهی تقاضــا و ممانعــت از تقاضــای 
ــطح بندی  ــام س ــاس نظ ــر اس ــی ب القای
تولیتــی،  وظایــف  تفکیــک  خدمــات، 
نظارتــی و تامیــن مالــی، افزایــش و بهبود 
ــع و  ــی مراقبت هــای جام ــت و ایمن کیفی
ــت.  ــده اس ــد ش ــالمت تاکی ــه س یکپارچ
ســازمان   2010 ســال  گــزارش  در 
ــر  ــژه  ای ب ــد وی ــت تأکی ــی بهداش جهان
ســالمت  خدمــات  همگانــی  پوشــش 
بطوری کــه  اســت.  شــده    )UHC2(
همــه مــردم بــدون مواجــه بــا مشــکالت 
و ســختی های مالــی بــه خدمــات بــا 
کیفیــت مورد نیازشــان دسترســی داشــته 
ــه  ــوند. در UHC ب ــد ش و از آن بهره من
توســعه بســته خدمتــی )شــامل خدمــات 
ــی،  ــگیری، درمان ــالمت، پیش ــای س ارتق
توانبخشــی و تســکینی( بــه همــه مــردم 
ــد  ــب تأکی ــت از جی ــل پرداخ ــا حداق ب
ــا خواســته شــده  ــذا از دولت ه می  شــود. ل
ــش  ــش پوش ــیر افزای ــا در مس ــت ت اس
و  مــردم  پوشــش  افزایــش  خدمــات، 
ــردم گام  ــب م ــت از جی ــش پرداخ کاه

ــد.     بردارن
اســـناد بـــاال دســـتی )قانـــون برنامـــه پنجـــم 
ـــوی  ـــی از س ـــت های ابالغ ـــعه و سیاس توس
مقـــام معظـــم رهبـــری( و سیاســـت های 
ـــالمت  ـــام س ـــول نظ ـــه تح ـــی در نقش کل
در قالـــب ســـطح بنـــدی خدمـــات، 
پزشـــک خانـــواده و نظـــام ارجـــاع، 
گـــزارش آســـیب شناســـی برنامـــه 
ـــرو  ـــتان پیش ـــواده در 2 اس ـــک خان پزش
و مشـــکالت متعـــدد آن در روســـتاها 
و شـــهرهای زیـــر 20 هـــزار نفـــر، 
ـــی  ـــازمان جهان ـــال 2008 س ـــزارش س گ
ــای  ــزوم احیـ ــر لـ ــی بـ ــت مبنـ بهداشـ

 Universal Health Coverage -2
    Tabriz Health Complex- 3

ـــه پوشـــش  ـــژه ب ـــزوم توجـــه وی PHC و ل
ـــر در  ـــالمت، تغیی ـــات س ـــی خدم همگان
ـــت  ها  ـــرش و سیاس ـــر نگ ـــاختار و تغیی س
ـــری  ـــع، ام ـــتفاده از مناب ـــه اس ـــبت ب نس
ـــد. از  ـــر می  رس ـــه نظ ـــر ب ـــاب ناپذی اجتن
ـــز  ـــکی تبری ـــوم پزش ـــگاه عل ـــن رو دانش ای
ـــود  ـــکالت موج ـــت از مش ـــرای برون رف ب
ــن در  ــای روشـ ــه افق هـ ــتیابی بـ و دسـ
تحقـــق UHC اســـتراتژی راه انـــدازی 
مجتمـــع هـــای ســـالمت را تدویـــن 
ــوت در  ــرح پایلـ ــک طـ ــب یـ و در قالـ
ـــرا  ـــه اج ـــه مرحل ـــز ب ـــهر تبری ـــیه ش حاش
ـــای  ـــی مجتمع ه ـــرای طراح ـــت. ب گذاش
ـــگاه در  ـــین دانش ـــارب پیش ـــالمت تج س
بهداشـــتی  تعاونی  هـــای  انـــدازی  راه 
ـــه  ـــوری در برنام ـــات کش ـــی، تجربی درمان
ـــورهای  ـــه کش ـــواده و تجرب ـــک خان پزش
متعـــددی از قبیـــل انگلســـتان، کانـــادا، 
ـــد و ...  ـــد، تایلن ـــه، نیوزیلن ـــترالیا، ترکی اس
مطالعـــه گردیـــده و جنبه  هـــای مثبـــت 
ـــرح  ـــت ط ـــتخراج و در نهای ـــک اس ـــر ی ه
مجتمـــع ســـالمت بـــا اهـــداف غایـــی 
ــالمت،  ــی سـ ــش همگانـ ــای پوشـ ارتقـ
ارتقـــای ســـالمت مـــردم و افزایـــش 
ــدگان  ــدگان و ارائه دهنـ ــت گیرنـ رضایـ

خدمـــات ســـالمت تدویـــن گردیـــد.    
 )THC3( پــروژه مجتمــع ســالمت تبریــز
در ســال 1392 در مرکز بهداشــت اســتان 
آذربایجــان شــرقی بــا اهــداف اختصاصــی 
افزایــش پوشــــش خدمــات، افزایــش 
پوشــش مــردم، کاهــش پرداخــت از جیب 
مــردم، اصــالح ســاختار و روش هــای 
ــهای  ــالح روش  ــع، اص ــدی از مناب بهره  من
ــدگان  ــار ارائه کنن ــود رفت ــت، بهب پرداخ
ــود  ــالمت و بهب ــات س ــدگان خدم و گیرن
ــا  ــد ت ــی گردی ــات طراح ــت خدم کیفی
دانشــگاه علــوم پزشــکی بــه عنــوان متولی 
ســالمت در ســطح اســتان بــا یــک تغییــر 
ذهنیــت جســورانه از »ارائــه خدمــات 
ــان  ــه ســمت »حصــول اطمین ــی« ب دولت
ــتاندارد(«  ــت )اس ــات درس ــه خدم از ارائ
بــا اســتفاده از تمــام تــوان نظــام ســالمت 



ردا
ه ف

و ب
ی ر

ره ا
نج

پ
وم

ل د
سا

49
92 بهار و تابستان 

فصلنامه معاونت بهداشت
 دانشگاه علوم پزشکی تبریز

ـم
شت

  ه
م و

تـ
هف

ی 
ها

ره 
ما

ش

)بخش  هــــای دولتــــی و غیر دولتــــی( 
تحولــی اساســی در ارائــه خدمــات و 
پاســخ گویی بــه مــردم در چهارچــوب 
ــواده و نظــام ارجــاع  ــه پزشــک خان برنام
ــده  ــن ش ــروژه تدوی ــود آورد. پ ــه وج ب
ــه  ــال 1393 در منطق ــاه س ــرداد م از خ
ــیه  ــه و رواســان، واقــع در حاش آخمقی
ــه اجــرا  ــه مرحل ــز، ب ــی تبری جنــوب غرب
گذاشــته شــده و در 12 خــرداد مــاه 
ــاب  ــرم وزارت جن ــام محت ــه دســت مق ب
ــد.  ــاح گردی ــمی افتت ــر هاش ــای دکت آق

ـــع  ـــارکت جام ـــادی از مش ـــوق نم ـــروژه ف پ
بخش  هـــای دولتـــی و غیـــر دولتـــی  
ــه مدیریـــت ســـالمت  )PPP4( در زمینـ
منطقـــه، برنامه ریـــزی، ارائـــه خدمـــات، 
آمـــوزش، پژوهـــش و ارزشـــیابی اســـت. 
مجتمـــع ســـالمت مجموعـــه  ای اســـت 
کـــه بســـته خدمتـــی جامـــع و تعریـــف 
شـــده را در یـــک منطقـــه جغرافیایـــی 
ـــن  ـــرانه5 روش ـــده، در ازای س ـــف ش تعری
بـــه جمعیـــت تعریـــف شـــده ارائـــه 
)مســـتقیم و غیـــر مســـتقیم( می نمایـــد. 
از ویژگی هـــای ایـــن پـــروژه می تـــوان 
بـــه جایـــگاه مشـــارکت های مردمـــی 
و ســـازمان  های دخیـــل در ســـالمت 
ــرای  ــالم بـ ــای سـ ــاد محیط  هـ در ایجــ
منطقـــه،  مـــردم  ارتقـــای ســـالمت 
بهداشـــتی  اولیـــه  مراقبت  هـــای 
بـــه  ویـــژه  توجـــه  مردم محـــور6، 
پیش گیـــری،  و  ســـالمت  ارتقـــای 
برقـــراری نظـــام ارجـــاع در داخـــل 
ــاط ارگانیـــک  ــراری ارتبـ ــه )برقـ منطقـ
ـــده  ـــاد پرون ـــطح اول و دوم(، ایج ـــن س بی
ـــک  ـــک ت ـــرای ت ـــالمت ب ـــک س الکترونی
ـــام  ـــراری نظ ـــش، برق ـــت پوش ـــردم تح م
ـــجم  ـــطح، منس ـــه س ـــطح ب ـــیابی س ارزش
و هدف ـــدار، و نظـــام پرداخـــت مبتنـــی 
ــود.   ــاره نمـ ــرد )P4P7( اشـ ــر عملکـ بـ

سازماندهی

Public Private Partnership   -4  
Per Capita   -5  

 People Centered Primary Health Care   -6  
Pay for Performance   -7  

هـــر مجتمـــع ســـالمت جمعیـــت بیـــن 50 تـــا 100 هـــزار نفـــر را در یـــک منطقـــه جغرافیایـــی تعریـــف شـــده تحـــت 
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شکل 1: مجتمع سالمت

عهـــده دارد. مراکـــز ســـالمت تعییـــن 
شـــده در منطقـــه جغرافیـــای تعریـــف 
ـــع  ـــتاد مجتم ـــت س ـــت مدیری ـــده تح ش
ســـالمت بســـته خدمتـــی تعریـــف 
ـــش  ـــت پوش ـــت تح ـــه جمعی ـــده را ب ش

ارائـــه می نماینـــد )شـــکل1(. 

ســـتاد مجتمـــع ســـالمت در واقـــع 
ســـطح اول مدیریتـــی و ســـطح دوم 
ارائـــه خدمـــات می باشـــد. در محـــل 
ـــت  ـــتادی )بهداش ـــان س ـــتاد کارشناس س
بیماری هـــا،  مـــدارس،  و  خانـــواده 
ـــند  ـــتقر می باش ـــه، ...( مس ـــط و حرف محی
کـــه بـــر اســـاس شـــرح وظایـــف از 
ـــزی،  ـــده )برنامه  ریـــ ـــف شــ ـــش تعری پی
آمـــــوزش، پژوهـــش، پایـــش و ارزشـــیابی، 
مســـئولیت  و  نمـــوده  فعالیـــت   )...

تمامـــی  می  دهـــد.  قـــرار  پوشـــش 
جمعیـــت تحـــت پوشـــش به طـــور 
کامـــل سرشـــماری شـــده و اطالعـــات 
مربوطـــه ثبـــت می گـــردد. تمامـــی 
از  آمـــده  دســـت  بـــه  اطالعـــات 
سرشـــماری وارد نـــرم افـــزار )ســـامانه 
ـــاس  ـــر اس ـــده و ب ـــان( ش ـــالمت ایرانی س
دسترســـی مـــردم، بـــرای هـــر 4000 
نفـــر یـــک پزشـــک خانـــواده و یـــک 
کارشـــناس ســـالمت خانـــواده تعییـــن 
و جمعیـــت سرشـــماری شـــده بـــه 
تیـــم ســـالمت منطقـــه 4000 نفـــری 
ارتبـــاط داده می شـــود. بـــر اســـاس 
ـــم ســـالمت  ـــا 4 تی تراکـــم جمعیـــت 2 ت
ـــز  ـــک مرک ـــر( در ی ـــزار نف ـــا 16 ه )8 ت
می  شـــوند.  دســـته  بندی  ســـالمت 
بـــرای هـــر مرکـــز ســـالمت متناســـب 
ـــش  ـــت پوش ـــه تح ـــت، منطق ـــا جمعی ب
و اســـتانداردهای مربوطـــه کارشـــناس 
تغذیـــه، بهداشـــت روان و بهداشـــت 
محیـــط و حرفـــه تعریـــف می  گـــردد. 
یکـــی از پزشـــکان مرکـــز ســـالمت 
مســـئولیت ریاســـت مرکـــز را بـــه 

پاســـخگویی در قبـــال ســـالمت مـــردم 
ـــتاد  ـــدی س ـــه بع ـــد. وظیف ـــه را دارن منطق
پذیـــرش ارجاعـــات مراکـــز ســـالمت 
ـــل  ـــا حداق ـــاع ب ـــک ارج ـــد. کلینی می باش
محـــور  ســـالمت  متخصـــص  پنـــج 
ـــان، روانپزشـــکی و  ـــودکان، زن ـــی، ک )داخل
ـــن  ـــه هفتگـــی تعیی ـــق برنام جراحـــی( طب
ـــاران  ـــی بیم ـــی قبل ـــا هماهنگ ـــده و ب ش
ـــه  ـــالمت را پذیرفت ـــز س ـــی از مراک ارجاع
ـــک  ـــه پزش ـــه را ب ـــد مربوط ـــس خوران و پ
می کننـــد.  ارســـال  دهنـــده  ارجـــاع 
ـــرش  ـــر پذی ـــالوه ب ـــکان متخصـــص ع پزش
ـــات  ـــر ارجاع ـــارت ب ـــولیت نظ ـــاع، مس ارج
پزشـــکان خانـــواده، پیگیـــری بیمـــاران 
ـــواده و  ـــکان خان ـــوزش پزش ـــی، آم ارجاع
ـــا را  ـــی آنه ـــاوره  های تلفن ـــه مش ـــخ ب پاس

بـــه عهـــده دارنـــد.
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بــه  می تواننــد  ســالمت  مجتمع  هــای 
صــورت دولتــی، خصوصــی، تعاونــی و یــا 

ــوند. ــوق اداره ش ــوارد ف ــی از م ترکیب
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ی هفتـم و  هشتـم
شماره ها

بسته خدمات
خدمــات ارائــه شــده در مجتمــع هــای ســالمت شــامل ارتقــای ســالمت، پیشــگیری، بیماریابــی، درمــان ســرپایی و توانبخشــی 

می  باشــد کــه در جــدول یــک نشــان داده شــده اســت.

جدول 1: بسته خدمات ارائه شده در مجتمع سالمت

نیروی انسانی
کارکنـــان مجتمع  هـــای ســـالمت بـــه منظـــور مدیریـــت ســـالمت منطقـــه و بـــر اســـاس بســـته خدمتـــی مـــورد انتظـــار 
پیش بینـــی شـــده و در جـــدول 2 خالصـــه شـــده اســـت. نیـــروی انســـانی تعریـــف شـــده در جـــدول 2 حداقـــل انتظـــار از 
ــر و  ــرای پاســـخ گویی بهتـ ــود و بـ ــاز خـ ــر اســـاس نیـ ــای ســـالمت بـ ــد ولیکـــن مجتمع  هـ ــای ســـالمت می باشـ مجتمع  هـ

بیشـــتر می  تواننـــد از کارکنـــان بیشـــتری در رده  هـــای مختلـــف و بـــا تخصص  هـــای متفـــاوت بهـــره ببرنـــد.

جدول 2: نیروی انسانی مورد انتظار از مجتمع های سالمت

ستاد مجتمعمرکز سالمتمشاغل

--1 نفر به ازای هر 4000 نفرپزشک عمومی / خانواده

--1 نفر به ازای هر 4000 نفرماما / بهداشت خانواده

1--کارشناسان بهداشت

1--مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

2--مشاورتغذیه

2--بهداشت روان

--1پرستار

حداقل 4--متخصص

خدمات ردیف خدمات ردیف

خدمات سالمت محیط و کار 10 خدمات خود مراقبتی 1

ارجاع و درمان سرپایی تخصصی 11 غربالگری هدفمند و شناسایی عوامل خطر 2

دارو و پاراکلینیک 12 تشخیص و درمان بیماریهای حاد و مزمن 3

خدمات و فوریت های اورژانس 13 مراقبت مادر باردار و کودک 4

خدمات فوریت های سالمت در بالیا 14 مراقبت میانسال و سالمند 5

مشاوره و مراقبت از رژیم غذایی و تحرک فیزیکی 15 مشاوره و مراقبت روان شناختی 6

خدمات توانبخشی 16 مشاوره و مراقبت از سالمت اجتماعی 7

جراحی های کوچک و سرپایی 17 حفظ و ارتقای مدیریت بیماریهای واگیر 8

ویزیت و مراقبت در منزل 18 خدمات سالمت دهان و دندان 9
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از ســــــه طریـــق نظـــارت مردمـــی، 
کارشناســـان شهرســـتانی و اســـــتانی 
ــی  ــارت مردمـ ــرد. نظـ ــام می  گیـ انجـ
ـــار از  ـــورد انتظ ـــات م ـــای خدم ـــر مبن ب
مجتمــــــع های ســـالمت می  باشـــد 
ـــه همــــــه  کـــه در قالـــب کتابچـــــــه ب
ــا  ــد تـ ــد شـ ــه خواهـ ــا ارائـ خانواده  هـ
بـــر اســـاس آن خدمـــات را از مراکـــز 
ـــای  ـــتاد مجتمع  هـــ ســــــالمت و ســـ
سلــــامت طلـــب نماینـــــد. پایـــــش 
ــاس  ــی براسـ ــیابی تخصصـــ و ارزشـــ
بســـــــته خدمتـــی و اســــــتانداردهای 
ـــت  ـــده در چـــک لیســ ـــی شــ پیش بین
ارزشـــیابی می  باشـــد کـــه در ســــــه 
ـــتانداردهای  ـــای اس ـــر مبنــ ـــطح و ب س
واحـــــد انجـــام می  شـــود. ســـطح 
اول شـــامل خودارزیابـــی13 بـــوده و 
ـــع ســـالمت  ـــتاد مجتمــ ـــان ســـ کارکن
صـــورت  بـــه  ســـالمت  مراکـــز  و 
ماهانـــــه خدمـــات خـــود را ارزیابـــی 
ــامل  ــود. ســـطح دوم شـ ــد نمـ خواهنـ
ـــد  ـــی14 می  باشـــــ ـــیابی داخلــ ارزشــ
کـــه  مجتمـــــــــع ســـالمت هــــــر 
ـــالمت  ـــز س ـــار مراک ـــاه یک بـــــ دو م
ــتاد  ــان سـ ــک کارشناســـ ــا کمـ را بـ
ــتان  ــت شهرســـ ــز بهداشــــ مرکــــ
ـــطح  ـــاً ســ ـــد. نهایتــ ـــیابی می  کن ارزش
ســـوم، شـــامل ارزشـــیابی خارجـــی15 
اســـت کـــه توســـط کارشناســـــان 
ـــتان  ـــت شهرس ـــز بهداشــ ـــتاد مرک ســ
بهداشــــت  مرکــــز  همـــکاری  بـــا 
ـــیابی  ـــود. ارزش ـــام می  ش ـــتان انج اســ
ـــد  ـــت 30 درص ـــای پرداخ ـــی مبن خارج
مجتمـــع  بـــه  ســـرانه  باقیمانـــده 

ــود.      ــد بـ ــالمت خواهـ سـ

انسانی نیروی  آموزش 
ـــت  ـــن خدم ـــدو و حی ـــی ب دوره آموزش
ــته  ــاس بسـ ــر اسـ ــده بـ ــف شـ تعریـ
ـــورد  ـــف م ـــا و وظایـ ـــی و نقش  ه خدمت
انتظـــار از هـــر یـــک از کارکنـــان 
پیش بینـــی شـــده اســـت. تمامـــی 
پرســـنل قبـــل از اشـــتغال بایـــد دوره 
ـــرده  ـــپری ک ـــت 6 روزه را س ـــدو خدم ب
و پـــس از اخـــذ گواهـــی مربوطـــه 
ـــالمت  ـــع س ـــود را در مجتم ـــت خ فعالی
ــن  ــوزش حیـــ ــد. آمـــ ــاز نماینـ آغـ
ـــامل  ـــوده و ش ـــش ب ـــت در دو بخ خدم
ـــا  یـــک دوره 18 روزه آشـــنایی کامـــل ب
ــه  ــه بـ ــد کـ ــی می  باشـ ــته خدمتـ بسـ
ـــای  ـــه )روزهــ ـــورت 2 روز در هفتــ ص
پنجشـــــنبه و جمعـــــه( برگـــــزار 
می شــــود. بخـــش دوم آمـــوزش بـــه 
ـــت  ـــول خدم ـــتمر و در ط ـــورت مس ص
ــه  ــر اســـاس برنامـ ــه بـ ــند کـ می باشـ
آمـــوزش مـــداوم مرکـــز بهداشـــت 
انجـــام خواهـــد شـــد.  شهرســـتان 
ســـالمت  مجتمع  هـــای  کارکنـــان 
ـــوق  ـــای ف ـــه شـــرکت در دوره  ه ـــزم ب مل
ــند.  ــر می  باشـ ــی معتبـ ــذ گواهـ و اخـ

روش پرداخت
پرداخـــت بـــه مجتمع  هـــای ســـالمت 
و  بـــوده  ترکیبـــی8  صـــورت  بـــه 
ـــویقی10  ـــرانه9، تش ـــت س ـــامل پرداخ ش
به طوری کـــه  کارانه11می  باشـــد.  و 
هزینـــــه  خدمـــــات ارتقــــای سالمـت، 
ارجـــاع  بیماریابـــی،  پیشـــــگیری، 
بـــرای  تعریـــف شـــده  و خدمـــات 
متخصصیـــن بـــه صـــورت ســـرانه؛ 
خدمـــات ویــــژه متناســــب با مشــــکالت 
ـــردم و  ـــاز مــ ـــه، نیــ ـــالمت منطق ســ

ــت  ــز بهداشــــ ــای مرکــــ برنامه  هـــ
ــت  ــورت پرداخـ ــه صـ ــتان بـ شهرســ
تشـــویقی و درمـــان ســـرپایی، دارو، 
ـــرپایی  ـــی ســـ پاراکلینیـــــک، جراحـــ
و توانبخشـــــی بـــه صـــورت کارانــــــــه 
ــت  ــردد. پرداخـــ ــت می  گـــ پرداخـــ
ســـرانه و تشــــــویقی بـــر مبنــــــای 
قرارداد مرکـــــز بهداشـــت شهرســــتان و 
پرداخت  هــــای کارانـــــــه بـــر اســـــاس 
بیمــــــه  ها  بـــا  قـــرارداد  عقـــــد 
از  80 درصــــد  می  گیـــرد.  انجـــام 
ــه  ــورت ماهانـ ــه صـ ــرانه بـ ــغ سـ مبلـ
ـــت  ـــالمت پرداخ ـــای ســ ـــه مجتمع ه ب
گردیـــده و 20 درصـــد بقیـــه بـــر 
ـــده  ـــه عمـــل آمــ ـــیابی ب اســـاس اززشــ
و نمـــــره کســـــب شـــده از ارزشـــــیابی 
)کمیــــت و کیفیـــت خدمــــات( پرداخت 
می  شـــود. گیرنــــدگان خدمـــــات در 
ـــی از  ـــت بخشــ ـــت خدم ـــگام دریاف هن
هزینـــه خدمـــــت را در قالب فرانشـــــیز 
ـــت  ـــت پرداخ ـــده خدم ـــه کننــ ـــه ارائ ب
ــرپایی  ــان سـ ــه در درمـ ــد کـ می  کننـ
در  و  دولتـــی  تعرفـــه  صـــد  در   10
ـــه  ـــد تعرف ـــک و دارو 30 درص پاراکلینی
ــت  ــیوه پرداخـ ــد. شـ ــی می  باشـ دولتـ
بـــه کارکنـــان مجتمــــع ســـالمت بـــر 
اســــاس شـــــغل و وظایـــف محولـــه 
بـــــوده و شـــــامل حقـــــوق، ســـــرانه، 
ـــی  ـــت مبتن ـــاداش و پرداخــ ـــه، پ کاران

بـــر عملکـــرد12 می باشـــد. 

ارزشیابی و  پایش 
قـــرارداد  مبنـــای  بـــر  ارزشـــیابی 
ــت  ــز بهداشـــ ــا مرکـــ ــده بـ منعقـــ
شهرســــــتان و بســــــته خدمتـــی 
ــیابی  ــارت و ارزشـــــ ــد. نظـ می باشــ

 Mixed Payment    -8
 Per Capita    -9

 Bonus   -10

 Fee For Service   -11

 Pay For Performance   -12

 Self Assessment   -13

 Internal Evaluation   -14

 External Evaluation   -15



ـم
تـ

هش
ره 

ما
ش شماره هشتــم

ک نگــاه
ـاهی

گـ
ک ن

ی
وم

سـ
ل 

سا

سال سـوم

ـم
شت

  ه
م و

تـ
هف

ی 
ها

ره 
ما

ش

ی هفتـم و  هشتـم
شماره ها

فصلنامه معاونت بهداشت
 دانشگاه علوم پزشکی تبریز

تابستان93 و  بهار 

55

فصلنامه معاونت بهداشت
 دانشگاه علوم پزشکی تبریز

تابستان93 و  بهار 

54

ـــی  ـــی و هوای ـــرز زمین ـــه م ـــرقی دارای س ـــان ش ـــتان آذربایج ـــر اس ـــال حاض  در ح
می باشـــد کـــه در ایـــن مرزهـــا پایـــگاه مراقبـــت بهداشـــتی مـــرزی بـــا حضـــور 
کارشناســـان مبـــارزه بـــا بیماری هـــا )نیـــروی ثابـــت( و کارشناســـان بهداشـــت 
محیـــط )نیـــروی غیرثابـــت( ایجـــاد شـــده اســـت پایـــگاه مراقبـــت بهداشـــتی 
مـــرز هوایـــی اســـتان در فـــرودگاه بین المللـــی شـــهید مدنـــی تبریـــز مســـتقر 
و پایگاه هـــای مراقبـــت بهداشـــتی مـــرز زمینـــی در پایانه هـــای مـــرزی جلفـــا و 

ـــت. ـــه اس ـــتقرار یافت ـــوردوز اس ن

ــتان در  ــرزی اس ــتی م ــت بهداش ــای مراقبــ ــش پایگاه ه نق
)IHR( ــتی ــللی بهداشـــ ــررات بیـــــن المـ ــرای مق اجـ

ـــتی  ـــت بهداش ـــای مراقب ـــش پایگاه ه نق
مـــرزی اســـتان در اجـــرای مقـــررات 

)IHR( ـــتی بین المـللی بهداشـــ

گـــزارش بســـیج ســـالمت نـــوروزی 
ســـال 92 – 93

چگونـــه از داروهـــای اســـپری در 
کـــودکان اســـتفاده نماییـــم؟

گـــزارش عملکـــرد هفتـــه ســـالمت 
معاونـــت بهداشـــت دانشـــگاه علـــوم 
  7 لغایـــت   1 تبریـــز-  پزشـــکی 

اردیبهشـــت مـــاه  ســـال 1393

یــــک 
نگـــاه

محمد نعلبندی  -کارشناس مبارزه با بیماری های واگیر
معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز
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ــتان در  ــرزی اس ــتی م ــت بهداش ــای مراقبــ ــش پایگاه ه نق
)IHR( ــتی ــللی بهداشـــ ــررات بیـــــن المـ ــرای مق اجـ

ــتی  ــت بهداشـ ــی مراقبـ ــداف کلـ از اهـ
مـــرزی می تـــوان مـــوارد زیـــر را نـــام 

بـــرد:
1 - هـــدف کلـــی مراقبـــت بهداشـــتی 
ـــافرین  ـــالمت مس ـــان از س ـــرزی اطمین م
ـــری  ـــه منظـــور جلوگی ـــه کشـــور ب وارده ب
از تمـــاس بـــا هموطنـــان قبـــل از حصـــول 

اطمینـــان می باشـــد. 
ـــل،  ـــالمت بین المل ـــون س ـــدف قان 2 - ه
پیشـــگیری، محافظـــت، کنتـــرل و فراهـــم 
نمـــودن پاســـخ بهداشـــتی عمومـــی 
در قبــــال گســــــترش بین المللــــی 
ــی  ــه طریقـــ ــت بـــ ــا اســـ بیماری هـ
ــر  ــه متناســـب و محـــدود بـــه خطـ کـ
بهداشـــت عمومـــی بـــوده و از تداخـــل 
بی مـــورد بـــا رفـــت و آمـــد و تجـــارت 

بین المللـــی پرهیـــز گـــردد.

سایر اهداف:
کاهـــش مـــرگ و میـــر، ابتـــال و 	 

عـــوارض ابتـــال بـــه بیماری هـــای 
واگیـــر منتقلـــه از اتبـــاع خارجـــی

مداخـــالت 	  هزینه هـــای  کاهـــش 
درمانـــی  و  پیشـــگیری  مراقبتـــی، 
ناشـــی از ابتـــال بـــه بیماری هـــای 

ــر  واگیـ
ــای 	  ــان بیماری هـ ــری از طغیـ جلوگیـ

ـــا ـــل مرزه ـــر وارده در داخ واگی
ــالمت 	  ــاء سـ ــظ و ارتقـ ــن، حفـ تأمیـ

رضایت منـــدی  و  جامعـــه  افـــراد 
آنـــان از طریـــق کنتـــرل و مراقبـــت 

ــای  ــر در پایانه هـ ــای واگیـ بیماری هـ
مـــرزی

ــش 	  ــی و دانـ ــطح آگاهـ ــش سـ افزایـ
ــور  ــارج از کشـ ــه خـ ــافرین بـ مسـ

اجـــرای قانـــون ســـالمت بین الملـــل 	 
 )International Health Regulation(

ــرزی ــای مـ در پایانه هـ
اجرای خدمات بهداشت محیطی	 

  مقررات بین المللی بهداشت
 	 )IHR( ـــت ـــی بهداش ـــررات بین الملل مق

ـــت  ـــام مراقب ـــاد نظ ـــرای ایج ـــی ب اهرم
مـــرزی پویـــا اســـت. ایـــن روش 
بـــا ایجـــاد یـــک سیســـتم مراقبـــت 
ـــازی  ـــکار  س ـــت آش ـــا، قابلی ـــرزی پوی م

بیماری هـــای خطرنـــاک )مشـــمول 
هشـــدار  و  بهداشـــتی(  مراقبـــت 
)گـــزارش دهـــی( ســـریع را بـــه 

ــی آورد. ــود مـ وجـ
ــازمان 	  ــت سـ ــا حمایـ ــون بـ ــا کنـ تـ

ــور در  ــت 194 کشـ ــی بهداشـ جهانـ
ـــن  ـــرای ای ـــد. اج ـــت یافته ان IHR عضوی
ـــی،  ـــت مل ـــش امنی ـــه افزای ـــن ب قوانی
منطقـــه ای و جهانـــی بهداشـــت کمـــک 
می کنـــد. مهم تریـــن نقطـــه عطـــف 
ـــر  ـــی ه ـــررات ارزیاب ـــن مق ـــرای ای اج
ـــخ  ـــت پاس ـــارت و ظرفی ـــور از نظ کش
ـــعه  ـــز توس ـــم و نی ـــوارد مه ـــود در م خ
ـــر  ـــرای هرچـــه بهت ـــه ب و اجـــرای برنام
عملـــی شـــدن اهـــداف بهداشـــت در 

ــد.  ــال 2012 می باشـ سـ
بدیـــن ترتیـــب IHR بـــه عنـــوان 	 

وســـیله ای بـــرای کاهـــش خطـــر 
طریـــق  از  بیماری هـــا  انتقـــال 
ــی  ــی، زمینـ ــرزی هوایـ ــادی مـ مبـ
ــت.  ــده اسـ ــی شـ ــی طراحـ و دریایـ
IHR راهنمـــای کاربـــرد اقدامـــات 
ــرزی  ــای مـ ــتی در گذرگاه هـ بهداشـ
ـــتی در  ـــایعات بهداش ـــم ش ـــوده و ه ب
ــوده  ــی نمـ ــه را بررسـ ــطح جامعـ سـ
و هـــم از طریـــق ســـطوح مختلـــف 
بررســـی،  ارزیابـــی،  بـــرای   PHC
ـــزارش  ـــه (NOTIFY) و گ ـــزارش اولی گ
ـــه  ـــخگویی ب ـــی (REPORT) و پاس نهای
ـــه کار  ـــی ب ـــت عموم ـــرات بهداش خط

ــی رود. مـ
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بـــه دلیـــل اهمیـــت خطـــرات ورود 	 
ــاک  ــک و خطرنـ ــای مهلـ بیماری هـ
بـــه داخـــل کشـــورها از طریـــق 
مرزهـــای بین المللـــی و خطـــرات 
ــتی  ــاعه یـــک اورژانـــس بهداشـ اشـ
نگه داشـــتن  آمـــاده  بین المللـــی، 
بهداشـــتی  مراقبـــت  پســـت های 
ــر  ــاب ناپذیـ ــی اجتنـ ــرزی اصلـ مـــ
هســـت و توانمنـــدی کافـــی بـــرای 
زمینـــه  و  مرزهـــا  در  مراقبـــت 
پایگاه هـــا  این گونـــــــه  فعالیـــت 
ـــری  ـــک همه گی ـــروز ی ـــرایط بـ در ش
منطقـــه ای در مرزهـــای بین المللـــی 
منجـــر بـــه حفاظـــت جهانـــی در 
ـــر و  ـــای واگیـــ ـــر بیماری هـ برابــــ

PHEIC        می باشــــد.
در زمـــان بـــروز یـــک خطـــر بهداشـــتی 	 

ــارت  ــش نظـ ــؤول نقـ ــات مسـ مقامـ
ـــتی  ـــت بهداش ـــم مراقب ـــر تی ـــل ب کام
ـــت  ـــع عفون ـــایی مناب ـــرزی در شناس م
)ناقلیـــن و مخازن بیماری( در وســــایل 
ســــــفر، محموله هـــا، کانتینرهـــا، 
وســـایل نقلیـــه، کاالهـــا، بســـته های 
پســـتی و اجســـاد انســـانی )هنـــگام 
ورود و خـــروج از منطقـــه آلـــوده( را 
ـــف  ـــایر وظای ـــز س ـــته و نی ـــده داش بعه

آن هـــا عبارت انـــد از:
ـــات  ـــرای عملی ـــر اجـــ ـــارت بــــ نظــ
ــت  ــم مراقبـ ــط تیـ ــی توســ گندزدایـ
بهداشـــتی مـــرزی در صـــورت کشـــف 
ــازن  ــن و مخـ ــت )ناقلیـ ــع عفونـ منابـ
بیمـــاری( و از بیـــن بـــردن حشـــرات 
و مـــوش کشــــی از وســـایل ســـفر 
محموله هــــا،  کاالهـــا،  مســـافرین، 
کانتینرهـــــا، وســــــایل نقلیــــــه، 
بســـته های پســـتی و اجســـاد انســـانی 
ــرز(.  ــروج از مـــ ــگام ورود و خـ )هنـ

اهـــم وظایـــف )IHR( را می تـــوان 
ـــت:  ـــر دانس ـــوارد زی ـــامل م ش

تأمیـــن دسترســـی بـــه خدمـــات 	 
ـــات  ـــامل امکان ـــب، ش ـــکی متناس پزش
ـــادی ورودی  تشـــخیصی مســـتقر در مب
بـــرای ارزیابـــی ســـریع و مراقبـــت از 

مســـافرین بیمـــار و کارکنـــان.

مکان هـــای 	  و  تجهیـــزات  تأمیـــن 
مناســـب جهـــت بررســـی مســـافران 

ورودی.
بـــه 	  دســـتیابی  نمـــودن  فراهـــم 

تجهیـــزات و کارکنـــان ورزیـــده و 
ماهـــر بـــرای انتقـــال مســـافرین بـــه 
یـــک مرکـــز پزشـــکی متناســـب.

تأمیـــن کارکنـــان دوره دیـــده بـــرای 	 
بازرســـی وســـایل ترابـــری و تأمیـــن 
ـــط  ـــب و محی ـــط مناس ـــت محی بهداش
ـــه  ـــافرانی ک ـــرای مس ـــالم ب ـــت س زیس
ـــتفاده  ـــادی ورودی اس از تســـهیالت مب
ــامیدنی  ــه آب آشـ ــد از جملـ می کننـ
و  غذاخـــوری  امکانـــات  ســـالم، 
ـــکان خـــواب، دستشـــویی  رســـتوران، م
خدمـــات  عمومـــی،  بهداشـــتی 
متناســـب دفـــع زباله هـــای جامـــد و 

فاضـــالب.
فراهم ســـازی یـــک برنامـــه آموزشـــی 	 

ـــده  ـــوزش دی ـــان آم ـــب و کارکن متناس
ــازن  ــن و مخـ ــرل ناقلیـ ــرای کنتـ بـ
بیمـــاری در مجـــاورت مبـــدأ ورودی 
مـــرزی دریایـــی، زمینـــی و هوایـــی.

در زمـــان بـــروز رویدادهایـــی 
کـــه می تواننـــد یـــک اورژانـــس 
بهداشـــت عمومـــی بـــا اهمیـــت 
بین المللـــی محســـوب شـــوند 
بـــرای واکنـــش مناســـب بایـــد 
ظرفیت هـــای زیـــر را ایجـــاد 

نمـــود:
ــت 	  ــب بهداشـ ــخ مناسـ ــن پاسـ تأمیـ

ـــداری  ـــاد و نگه ـــق ایج ـــی از طری عموم
بهداشـــتی  اضطـــراری  طرح هـــای 
شـــامل انتخـــاب یـــک هماهنـــگ 
کننـــده و مکانیســـم های ارتبـــاط بـــا 
ـــادی ورودی  ـــرای مب ـــر ب ـــطوح باالت س

مرتبـــط.
 فراهـــم نمـــودن ارزیابـــی و مراقبـــت 	 

ــاد  ــق ایجـ ــافرین از طریـ ــرای مسـ بـ
ـــان و  ـــیون، درم ـــرای ایزوالس ـــی ب محل
ـــاز. ـــورد نی ـــی م ـــات حمایت ـــایر خدم س

فراهـــم نمـــودن فضـــای مناســـب 	 
ـــافرین  ـــایر مس ـــازی از س ـــرای جداس ب

ــوده.  ــخاص آلـ ــا اشـ ــه بـ و مصاحبـ
ـــرای 	  ـــده ب ـــه ش ـــات توصی ـــرای اقدام اج

از بیـــن بـــردن حشـــرات، مـــوش 
کشـــی و ضدعفونـــی کـــردن وســـایل 
کانتینرهـــا،  محموله هـــا،  ســـفر، 
وســـایل نقلیـــه، کاالهـــا و بســـته های 
ـــب و  ـــکان مناس ـــان و م ـــتی در زم پس

ــب. ــزات مناسـ تجهیـ
فراهـــم بـــودن تجهیـــزات ویـــژه و 	 

کارکنـــان آموزش دیـــده و وســـایل 
)PPE( حفاظـــت شـــخصی

ـــافرین در 	  ـــق مس ـــرل دقی ـــرای کنت اج
هنـــگام ورود و خـــروج. 

خالصه عملکرد 
پایگاه های مراقبت 
بهداشــــتی مرزی 
استان آذربایجان شرقی

ـــامت  ـــون س ـــدف قان ه
ـــگیری،  ـــل، پیش بین المل
و  کنتـــرل  محافظـــت، 
فراهـــم نمـــودن پاســـخ 
عمومـــی  بهداشـــتی 
در قبــــال گســــــترش 
ـــا  ـــی بیماری ه بین المللـ
اســت بــه طریقــی که 
محـــدود  و  متناســـب 
بـــه خطـــر بهداشـــت 
از  و  بـــوده  عمومـــی 
تداخـــل بی مـــورد بـــا 
ــارت  رفـــت و آمـــد و تجـ
پرهیـــــــز  بین المللـــی 

گــــــردد.
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 آمار تردد وسایط نقلیه و مسافر از پایگاه های مراقبت بهداشتی مرزی استان و اقدامات مراقبتی انجام یافته در جریان سال 1392

عنوان
اطالعات پایگاه مراقبت 

بهداشتی مرزی فرودگاه 
بین المللی تبریز

اطالعات پایگاه مراقبت 
بهداشتی مرزی پایانه جلفا

اطالعات پایگاه مراقبت 
بهداشتی مرزی پایانه 

نوردوز

......1692 دستگاهتعداد ورود و خروج هواپیما1

27763 دستگاه73249 دستگاه...تعداد ورود و خروج کامیون2

2956 دستگاه......تعداد ورود و خروج خودروی سواری3

1719 دستگاه......تعداد ورود و خروج اتوبوس4

5
تعداد مسافر و کارکنان ورودی و خروجی از 

مرزهای زمینی و هوایی استان
84863 نفر895578 نفر229418 نفر

 آمار مراقبت های انجام یافته در پایگاه های مراقبت بهداشتی مرزی استان در جریان سال 1392

صفرصفرصفرتعداد طغیان گزارش شده1
...22 مورد 10 مورد  تعداد نمونه برداری  التور 2
15 مورد......تعداد الم خونی تهیه شده 3
......35 موردتعداد نمونه برداری آنفلوانزای فصلی 4
...3 مورد...تعداد نمونه خلط5
توأم 41، هپاتیت B 15 و پولیو 827 مورد تعداد واکسن تلقیح شده 6

آنفلوانزا 3 مورد
 35،B توأم 410 مورد، هپاتیت

مورد و آنفلوانزا 24 مورد 
2 مورد6 مورد13 موردتعداد کنترل جنایز ورودی و خروجی 7
10972 نفر2300 نفر77000 نفرتعداد آموزش چهره به چهره انجام یافته8
3000 عدد13000 عدد200000 عدد تعداد برو شورهای آموزشی توزیع شده9

......600 عددتعداد ماسک توزیع شده10

...1900 فقره در شش ماه دوم...کنترل داروی همراه مسافر11
......70 نفرتعداد ویزیت پزشک12
17 مورد1517 مورد...تعداد تزریق و پانسمان انجام یافته در مرز زمینی13

251 نمونه......اجرای دیده وری ایدز )تعداد نمونه(14
...12 جلسه...تعداد جلسات آموزشی برگزارشده برای کارکنان پایانه 15

 آمار خدمات بهداشت محیطی انجام یافته توسط کارشناس بهداشت محیط پایگاه های مراقبت بهداشتی مرزی استان در جریان سال 1392

...15 دستگاه...تعداد وسایط نقلیه بازدید شده در مرزهای زمینی 1
36 باب40 فقره186 بابتعداد اماکن بازدید شده2
......25 موردتعداد کارت بهداشتی صادرشده برای متصدیان اماکن 3
......4 موردمعرفی متصدیان اماکن به دوره های آموزشی بهداشتی4
......1 موردنمونه برداری از آب5

اقدامات مراقبت بهداشتی مرزی انجام یافته از طریق واحد مبارزه با بیماری های مرکز بهداشت تبریز در جریان سال 1392

8 تیماستقرار اکیپ پزشکی در زمان ورود حجاج توسط مرکز بهداشت تبریز1
2 موردتعداد کارت سالمت صادرشده برای اتباع خارجی توسط مرکز بهداشت تبریز2
151 موردتعداد کارت واکسیناسیون بین المللی صادرشده توسط مرکز بهداشت تبریز3

منبع: 
آمار و اطالعات معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز      . 1
پایگاه اطالع رسانی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یزد. 2
پایگاه اطالع رسانی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 3
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بـــا فرارســـیدن فصـــل بهـــار و ایـــام تعطیـــالت نـــوروزی و 
ـــار  ـــل به ـــتقبال از فص ـــرای اس ـــی الزم ب ـــب آمادگ ـــت کس جه
و ضـــرورت تشـــدید نظارت هـــای بهداشـــتی هدفمنـــد بـــر 
فعالیـــت مراکـــز و اماکـــن عمومـــی خـــاص چـــون مراکـــز 
تهیـــه و توزیـــع، عرضـــه و فـــروش مـــواد غذایـــی، مراکـــز 
اقامتـــی، تفریحـــی، گردشـــی و تاریخـــی و امثـــال آن بـــه 
ـــگیری از  ـــوروزی و پیش ـــافران ن ـــالمت مس ـــظ س ـــور حف منظ
بـــروز اپیدمی هـــای منتقلـــه از آب و غـــذا، برنامـــه بســـیج 

ـــه  ـــت 93/1/15 ب ـــخ 92/12/1 لغای ـــوروزی از تاری ـــالمت ن س
مـــورد اجـــرا گذاشـــته شـــد.

ــیج  ــرای بسـ ــت اجـ ــای الزم جهـ ــور هماهنگی هـ ــه منظـ بـ
ســـالمت نـــوروزی در روز اول اســـفند مـــاه جلســـه ای بـــا حضـــور 
ــع  ــهرداری، مجامـ ــتانداری، شـ ــای اسـ ــدگان حوزه هـ نماینـ
ـــی،  ـــروی انتظام ـــتان، نی ـــی اس ـــتگاه قضای ـــی، دس ـــور صنف ام
ـــوزش  ـــازمان آم ـــتایی، س ـــهری و روس ـــای ش ـــرکت های آبف ش
ـــت  ـــارت، مدیری ـــدن و تج ـــت و مع ـــازمان صنع ـــرورش، س و پ

گزارش بسیج
 سالمت نوروزی سال 92 – 93

مهندس زهرا قیطانچی  -کارشناس بهداشت محیط
معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز
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ــل و  ــتان، اداره حمـ ــذا  و داروی اسـ غـ
ــراث  ــتان و میـ ــای اسـ ــل و پایانه هـ نقـ
ـــع دســـتی و گردشـــگری  فرهنگـــی، صنای
ــتان  ــت اسـ ــز بهداشـ ــتان در مرکـ اسـ

برگـــزار گردیـــد.
بعـــد از جلســـه هماهنگـــی بـــا حضـــور 
ــتانی  ــور اسـ ــا مانـ ــدگان ارگان هـ نماینـ
ــکل از  ــوروزی متشـ ــالمت نـ ــیج سـ بسـ
اکیپ هـــای دونفـــره از هـــر شهرســـتان 
ملبـــس بـــه یونیفـــرم فوریت هـــا و 
برچســـب یکنواخـــت نصـــب شـــده بـــر 
ــوان  ــت عنـ ــا تحـ ــام خودروهـ روی تمـ
بســـیج ســـالمت نـــوروزی از مرکـــز 
بهداشـــت اســـتان همزمـــان بـــا کل 
خیابان هـــای  در  و  شـــروع  کشـــور 

ــد.  ــرا گردیـ ــز اجـ ــتان تبریـ شهرسـ

ـــات  ـــرح اقدام ـــرای ط ـــول اج در ط
ـــت: ـــه اس ـــام گرفت ـــر انج زی

1 – تشــکیل 27 اکیــپ بازرســی در کلیــه 
شهرســتان ها )حداقــل دو بــازرس و در 
هــر اکیــپ یــک نفــر راننــده( و یــک نفــر 
ــرای  ــت اج ــتادی جه ــت س ــیک ثاب کش
برنامــه از ســاعت 8 صبــح لغایــت 8 شــب 
در تمامــی ایــام بخصــوص روزهــای تعطیل

2 – اعــالم شــماره تلفــن تمــاس مردمی از 
طریــق رســانه های اســتانی و یــا از طریــق 
نصــب بنــر و پــالکارد در ســطح شــهر در 

خصــوص  اجــرای طــرح

3 – نظــارت بــر اماکــن عمومــی حســاس 
ــی  ــتی عموم ــرویس های بهداش ــد س مانن
داخــل شــهری و بیــن راهی، مهمانســراها، 
هتــل و متــل، مســافرخانه، زائــر ســرا 
و  پارک هــا  مســاجد،  اقامتگاه هــا،  و 
آرایشــگاه ها و ... کــه در طــول طــرح 
3102 مــورد بازدیــد انجــام گردیــد و 10 

ــد. ــی گردیدن ــه دادگاه معرف ــه ب امکن
و  تهیــه  مراکــز  بــر  نظــارت   –  4
رســتوران ها،  ماننــد  حســاس  توزیــع 
و  فروشــی ها  اغذیــه  چلوکبابی هــا، 
زنجیــره ای،  و  بــزرگ  فروشــگاه های 
ــه  ــا و ... ک ــی و قنادی ه ــای هفتگ بازاره
ــد  ــورد بازدی ــرح 18986 م ــول ط در ط
ــه دادگاه  ــه ب ــد و 139 امکن ــام گردی انج
تعطیــل  امکنــه   9 و  شــدند  معرفــی 

گردیــد.
ــع  ــه و توزی ــن تهی ــر اماک ــارت ب 5 - نظ
ــرح 1754  ــول ط ــه در ط ــی ک ــن راه بی
مــورد بازدیــد انجــام گردیــد )بــا توجــه به 
ــه طــور  تعــداد 609 امکنــه هــر امکنــه ب
متوســط 3 بــار مــورد بازدیــد قــرار گرفتــه 
اســت( و در نهایــت 48 امکنــه بــه دادگاه 

معرفــی و یــک امکنــه تعطیــل گردیــد.
ــرل بهداشــت  6 – جهــت نظــارت و کنت
ــی  ــواد غذای ــت م ــا اولوی ــی ب ــواد غذای م
حســاس  391 مــورد نمونــه بــرداری 
مــواد غذایــی انجــام گرفــت و بــرای 
24 مــورد نامطلــوب اقدامــات قانونــی 

انجــام گردیــد و حــدود 16276  الزم 
ــی فاســد کشــف و  ــواد غذای ــرم م کیلوگ

ــد.  ــدوم ش مع
ــواد  ــان م ــت فروش ــاماندهی دس 7 – س
غذایــی کــه منجــر بــه جمــع آوری 828 

ــد.  ــرد گردی ــروش دوره گ دســت ف
8 – رســیدگی بــه شــکایات تلفنــی کــه 
ــورد و در  ــاه 161 م ــفند م ــول اس در ط
ــورد  ــداد 117م ــن تع 15 روز اول فروردی
ــد و  ــت گردی ــتی دریاف ــکایات بهداش ش
ــدام الزم توســط اکیپ هــای بهداشــت  اق

ــه عمــل آمــد. محیــط ب
9 – بازرســی از سیســتم های تامیــن 
آب  کیفــی  کنتــرل  و  آشــامیدنی  آب 
آشــامیدنی از طریــق نمونــه بــرداری 
میکروبــی و کلــر ســنجی انجــام گردیــد 
ــوب  ــوارد نامطل ــل م ــدول ذی ــه در ج ک
کلــر ســنجی شــهر و روســتا نشــان 
داده شــده اســت. در شــهرها مــوارد 
ــزان  ــه می ــوط ب ــاً مرب ــوب عمدت نامطل
می باشــد  اســتاندارد  حــد  بــاالی 
مــوارد  تلفنــی  گــزارش  کــه ضمــن 
بــه صــورت کتبــی بــه شــرکت های 
ــوارد  ــت. م ــده اس ــزارش گردی ــا گ آبف
ــه  ــوط ب ــراً مرب ــی اکث ــوب میکروب نامطل
مناطــق روســتایی اســت کــه ضمــن 
ــی  ــه اهال ــئول ب ــه ارگان مس ــکاس ب انع
ــازی آب داده  ــوزش سالمس ــتاها آم روس

ــت. ــده اس ش

موارد نامطلوب موارد مطلوب تعداد کل موارد فعالیت

61 1279 1340  نمونه برداري میکروبي آب آشامیدنی

692 6655 7347  کلرسنجی آب آشامیدنی
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منبع:
- Journal of Asthma.2014

آســـم شـــایع ترین بیمـــاري مزمـــن در 
اطفـــال اســـت. شـــیوع ایـــن بیمـــاري 
در کـــودکان تـــا حـــدود 10 تـــا 15 
درصـــد گـــزارش شـــده اســـت. برخـــي 
مطالعـــات قبلـــي نشـــان داده انـــد کـــه 
حـــدود دو ســـوم بیمـــاران و مراقبیـــن 
ـــاقي را  ـــاي استنش ـــا داروه ـــالمت آن ه س
بـــه روش نادرســـت مصـــرف مي کننـــد.  
ـــم  ـــد آس ـــاي ض ـــح داروه ـــرف صحی مص
یکـــي از ارکان کنتـــرل و درمـــان بیمـــاري 
ـــن  ـــوي مراقبی ـــت از س ـــت و الزم اس اس

ســـالمت بـــه خوبـــي نظـــارت شـــود. 
داروهـــاي  تجویـــز  روش  رایج تریـــن 
ــتفاده از  ــودکان، اسـ ــم در کـ ــد آسـ ضـ
پـــاف بـــه همـــراه آســـم یار اســـت. 
در مـــورد کـــودکان، تجویـــز دارو بایـــد 
توســـط والدیـــن آگاه انجـــام شـــود. 
و  پـــاف  از  اســـتفاده  نادرســـت  روش 
آســـم یار موجـــب نرســـیدن دوز کافـــي 
ــي  ــش اثربخشـ ــا و کاهـ ــه ریه هـ دارو بـ
آن مي شـــود و ایـــن، یکـــي از علـــل 
ـــه  ـــاري و ادام ـــرل مناســـب بیم ـــدم کنت ع

یافتـــن عالئـــم مي باشـــد. 
ــک  ــه اي انجــام شــده در ســطح ی مطالع
درمانــگاه شــهري در ایــاالت متحــده 
ــي  ــر از 1% والدین ــد کمت ــان مي ده نش
ــاله  ــا 9 س ــمي 2 ت ــودکان آس ــه از ک ک
مصــرف  هنــگام  مي کننــد  مراقبــت 

پــاف، تمــام مراحلــی را کــه بــراي تجویــز 
اثربخشــی دارو ضــروري هســتند رعایــت 
ایــن  دیگــر  مهــم  یافتــه  مي کننــد. 
مطالعــه آن اســت کــه 90% والدیــن 
ــه  ــد ک ــوان کرده ان ــه عن ــن مطالع در ای
پــاف  از  اســتفاده  چگونگــي  دربــاره 
از  را  شــفاهي  توضیحــات  آســم یار  و 
پزشــک یــا ســایر مراقبیــن ســالمت 
ــا در  ــا تنه ــد، ام ــت کرده ان ــود دریاف خ
نیمــي از مــوارد بعــد از ارائــه توضیحــات، 
از پــدر و مــادر خواســته شــده یــک بــار 
ــا  ــاف را نمایــش دهنــد ت ــز پ طــرز تجوی
اگــر ایــرادي در آن اســت تصحیــح شــود.

مراحــل مــورد اســتفاده در ایــن 
مطالعــه کــه بــر اســاس دســتورالعمل 
تشــخیص و درمــان آســم ارائــه شــده 
توســط موسســه مّلــي قلــب، ریــه و 
ــده اند. از  ــم ش ــون )NHLBI( تنظی خ

ــد: ــن قرارن ای
درســتي . 1 بــه  را  آســم یار  اجــزاي 

کنیــد ســرهم 
پــاف را قبــل از اســتفاده تــکان دهیــد . 2

)حداقــل 3 بــار(

ــم یار . 3 ــاي آس ــه انته ــاف را ب ــي پ دهان
متصــل کنیــد

ماسک آسم یار را روي صورت قرار دهید. 4
دهــان و بینــي کامــاًل توســط ماســک . 5

پوشــانده شــود
پاف را طوري در دســت بگیــرید کــه . 6

انگشـت اشــاره در باالي مخـزن پاف و 
شست دست در زیر آن قرار داشته باشد

ــازدم . 7 ــار ب ــاف بیم ــردن پ ــل از فش قب
ــد ــام ده انج

پاف را یک بار فشار دهید. 8
بیمــار حداقــل 6 الــی 10 نفــس عمیق . 9

با ســرعت آهســته بکشــد
ثانیــه صبــر کنیــد و . 10 حداقــل 30 

ســپس یــک بــار دیگــر مراحــل قبــل 
ــد ــرار کنی را تک

ــا و صــورت )در اســتفاده از  دهــان، لثه ه
ماســک( بــا آب معمولــی شســته شــود.

یــک یافتــه دیگــر ایــن مطالعــه آن بــود 
ــي  ــان در ط ــه فرزندش ــي ک ــه والدین ک
ــل  ــه دلی ــه ب ــل از مطالع ــال قب ــک س ی
حمله آســم در بیمارســتان بســتري شــده 
ــر  ــن بهت ــایر والدی ــه س ــبت ب ــد نس بودن
ــم یار  ــاف و آس ــتفاده از پ ــه اس ــا طریق ب
آشــنایي داشــتند. بــه نظــر مي رســد 
زمــان بســتري کــودکان، فرصــت خوبــي 
بــراي آمــوزش دادن طریقــه صحیــح 

ــد. ــرف دارو باش مص

چگونه از داروهای اسپری
 در کودکان استفاده نماییم؟

دکتر علیرضا حسن زاده  -کارشناس فنی
معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز
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بــه مناســبت ســالگرد تاســیس ســازمان 
ــال 1948، روز   ــت در س ــي بهداش جهان
7 آوریــل )18 فروردیــن( بــه عنــوان 
ــام گــذاری شــده  ــي ســالمت ن روز جهان
ــه  ــوان ک ــک عن ــاله ی ــه س ــت و هم اس
دنیــا  در  همگانــی  ســالمت  اولویــت 
ــن روز انتخــاب مــي- ــراي ای می باشــد ب

شــود. عنــوان روز جهانــی بهداشــت ســال 
طریــق  از  منتقلــه  »بیمــاری    2014
ناقلیــن« تعییــن شــده بــود کــه بــا توجــه 
ــی  ــود مراقبت ــگاه خ ــت و جای ــه اهمی ب
بهداشــت  وزارت   1393 ســال  شــعار 
ــا  ــالمت، ب ــر س ــک عم ــه »ی ــان ب درم

ــت. ــر یاف ــی« تغیی ــود مراقبت خ
ــت،  ــالمت اس ــی گام اول س ــود مراقبت خ
یعنــی یــاد بگیریــم خودمــان از خودمــان 
ــد  ــا85 درص ــن 65 ت ــم. بی ــت کنی مراقب
از مراقبت هایــی کــه بــه ســالمت مــا 
منجــر مــی شــود، محصــول همیــن خــود 
ــامل  ــی ش ــود مراقبت ــت. خ ــی اس مراقبت
و  آگاهانــه  اکتســابی،  اســت  اعمالــی 
هدفــدار کــه مــردم بــرای خــود، فرزنــدان 
و خانــواده شــان انجــام می دهنــد تــا 
ــی و  ــالمت ذهن ــد، از س ــت بمانن تندرس
جســمی خــود حفاظــت کننــد، نیازهــای 
اجتماعــی و روانــی خــود را بــرآورده 
یــا حــوادث  بیمــاری هــا  از  ســازند، 
ــی ها  و  ــد، ناخوشــ ــگیری کننــ پیشــ
ــد  ــت کنن ــن را مراقب ــای مزم وضعیت ه

ــد از بیمــاری  ــز از ســالمت خــود بع و نی
حــاد یــا ترخیــص از بیمارســتان حفاظــت 
کننــد. خــود مراقبتــی بــه  وضــوح موجب 
ــردی  ــای ف ــی و مهارت ه ــش کارآی افزای
می شــود و یکــی از مفاهیــم اصلــی بــرای 

ــالم اســت. ــار س ــر رفت ــد ب تاکی
ــی،  ــود مراقبت ــه خ ــک برنام ــی ی طراح
نیازمنــد توجــه بــه همــه عناصــر زندگــی 
اســت. ایــن عناصــر در چهــار دســته 

ــود: ــدی می ش ــه بن طبق
خود مراقبتی جسمی��
خود مراقبتی روانی و عاطفی��
خود مراقبتی اجتماعی��
خود مراقبتی معنوی��

برخــی از مهــم تریــن مزایــای خــود 
مراقبتــی از ایــن قــرار اســت:

انرژی ما راتجدید می کند.��
استرس ما را کاهش می دهد.��
ــت �� ــو و احساســی مثب ــدازی ن چشــم ان

ــد. ــا می بخش ــه م ــی ب ــرای زندگ ب
احســاس شــادی، آرامــش و صلــح را در ��

ــد. ــا ایجــاد می کن م
احســاس ســالمت و تندرســتی در جسم ��

خــود می کنیــم.
اعتماد به نفس وعزت ما را افزایش می دهد.��
شــور و شــوق زندگــی و انگیــزه موفقیت ��

مــا را افزایــش می دهــد.

»یک عمر سالمتی با خود مراقبتی«
گزارش عملکرد هفته سالمت معاونت بهداشت دانشگاه 
علوم پزشکی تبریز- 1 لغایت 7  اردیبهشت ماه  سال 1393

دکتر جبرئیل شعربافی  -رئیس گروه پیشگیری و مراقبت بیماری های غیر واگیر
معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز
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ــوان در  ــی را می ت ــود مراقبت ــواع خ ان
ــر طبقه بنــدی  چهــار گــروه کلــی زی

کــرد:
1- خود مراقبتی برای حفظ سالمت

2- خود مراقبتی در ناخوشی های جزیی
3- خود مراقبتی در بیماری های مزمن

4- خود مراقبتی در بیماری های حاد
طبــق گــزارش ســازمان جهاني بهداشــت 
جهــت تضمیــن ســالمت مــردم و ارتقــاي 
کیفیــت زندگــي آنهــا و ســوق دادن 
منابــع کشــور به ســوي توســعه پایــدار، از 
ــوان  ــق اصــالح شــیوه زندگــي مي ت طری

ــود: ــر پیشــگیري نم از مســایل زی
بیــش از80 درصــد مــوارد ابتــال بــه ��

ــي ــاري قلب بیم
بیش از یک سوم از موارد سرطان ها��
90 درصــد مــوارد دیابــت نــوع 2 )یــک ��

ــال  ــک س ــول ی ــی در ط ــار دیابت بیم
3 ســاعت در تمــاس بــا پزشــکان و 
ــی  ــتی و درمان ــَرف بهداش ــنل ِح پرس
اســت و در مابقــی 8757 ســاعت ســال 
ــت( و ... ــود اس ــت از خ ــئول مراقب مس

تخمیــن زده می شــود کــه 65 تــا 85 
ســالمتی  مراقبت هــای  همــه  درصــد 
و خانــواده  مــردم  بــه وســیله خــود 
آنهــا، بــدون دخالــت متخصصــان اعمــال 
از  نشــان  متقــن،  شــواهد  می شــود. 
ــت از  ــج و حمای ــا تروی ــه ب ــد ک آن دارن
خودمراقبتــی، می تــوان پیــش بینــی 
ــدی را در  ــا 20 درص ــی 7 ت ــه جوی صرف

هزینه هــاي بهداشــتي شــاهد بــود: 
پزشکان �� به  مراجعه  کاهش  درصد   40

عمومي
کاهــش 17 درصــد مراجعــه به پزشــکان ��

متخصص
بــه �� 50 درصــد کاهــش در مراجعــه 

اورژانــس مراکــز 
50    درصد کاهش در بستري بیمارستاني��
50 درصد کاهش در روزهاي غیبت از کار��
کاهـــش �� یعنـــي  اینهـــا  و همـــه 

هزینـــــه هاي بهداشـــتي و  ارتقـــاي 
ــردم. ــي مـ ــت زندگـ کیفیـ

در پـــی اعـــالم شـــعار هفتـــه ســـالمت 
ــت  ــوی وزارت بهداشـ ــال 1393 از سـ سـ

ـــخ   ـــکی در تاری ـــوزش پزش ـــان و آم و درم
92/12/21   اولیـــن جلســـه هماهنگـــی 
ـــن بخشـــی برنامه هـــای  درون بخشـــی و بی
ـــر  ـــک عم ـــعار »ی ـــا ش ـــالمت ب ـــه س هفت
ـــا حضـــور  ـــی« ب ـــا خـــود مراقبت ســـالمت، ب
مســـئولین دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی 
ذیربـــط  ادارات  مســـئولین  و  تبریـــز 
ـــوس  ـــن جلســـه رئ ـــد. در ای تشـــکیل گردی
برنامه هـــا و نحـــوه برگـــزاری هفتـــه 
ـــای  ـــامی روزه ـــا اس ـــب ب ـــالمت متناس س
هفتـــه طـــرح و تصمیمـــات الزم اتخـــاذ 

گردیـــد کـــه شـــامل:  
ویژه �� مراقبتی  خود  آموزشی  بسته های 

مربیان و کارکنان بهداشتی و عموم مردم
بنر در حد محدود��
ــی در �� ــانی و آموزش ــالع رس ــتر اط پوس

ــی  ــود مراقبت ــوص خ خص
اســتیکر جهــت نصــب در اتوبوس هــای ��

خــط واحــد درون شــهری
ــا �� ــالمت ب ــه س ــگاه هفت ــی نمایش برپای

و  ارگان هــا  و  شــهرداری  همــکاری 
نهــاد مــردم  ســازمان های 
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و �� رسـانی  اطـالع  برنامه هـای  برگـزاری 
تفریحی در خصوص خود مراقبتی شـامل 

برنامه هـای کـوه روی، پیـاده روی و ...
بــه �� آموزشــی  برنامه هــای  اجــرای 

ــا  کارکنــان و مربیــان جهــت آشــنایی ب
ــی  ــود مراقبت ــم خ مفاهی

اجــرای برنامه هــای آموزشــی بــه عمــوم ��
مــردم، دانــش آمــوزان و گروه هــای 
ــی و  ــود مراقبت ــوص خ ــدف در خص ه

راه هــا و شــیوه های آن
انجــام مصاحبــه رادیوتلویزیونــی در صدا ��

و ســیما و جرایــد در خصــوص اهمیــت 
خــود مراقبتــی و راه هــا و روش هــای آن. 

تصمیـــات  و  برنامه هـــا  ابـــالغ  بـــا 
ــه  ــزاری هفتـ ــگاهی برگـ ــه دانشـ کمیتـ
ســـالمت بـــه شهرســـتان ها و تشـــکیل 
کمیتـــه شهرســـتانی برگـــزاری هفتـــه 
بهداشـــت  شـــبکه های  در  ســـالمت 
درمـــان اســـتان، جلســـات متعـــدد 
درون بخشـــی و بـــرون بخشـــی جهـــت 
برگـــزاری  و  بعـــدی  هماهنگی هـــای 
مناســـب هفتـــه ســـالمت تشـــکیل 
ـــات و  ـــن جلس ـــوع ای ـــم مجم ـــد. اه گردی
هماهنگی هـــا و تصمیمـــات بـــه شـــرح 

زیـــر بـــوده اســـت:
ــی درون  ــه هماهنگ ــزاری کمیت 1. برگ
ــتان ــطح اس ــه در س ــی: 40 جلس بخش

ــرون  2. برگــزاری کمیتــه هماهنگــی ب
ــی: 37 جلســه در ســطح اســتان بخش

3. برگزاری جلسات آموزشی:
در خانه بهداشت: 1691 جلسه��
در مراکز بهداشتی درمانی: 407  جلسه��
در مدارس: 1236 جلسه��
 در ســایر ادارات، پایگاه هــای بســیج ��

ــی، کارخانجــات،  ومســاجد، تربیــت بدن
کمپهــای تــرک اعتیــاد و دانشــگاه 110 

جلســه

4.آمــــوزش مـــردم و کارکنــــان و 
دانش آمــوزان در خصــوص خــود مراقبتــی: 

مردم: به تعداد165180 نفر��
دانش آموزان: به تعداد 70714 نفر ��

رابطیـــن ســـالمت ادارات: بـــه تعـــداد ��
722 نفـــر

ــداد �� ــه تع ــالت: ب ــالمت مح ــن س رابطی
ــر 4261 نف

ســایر)مربیان بســیج، متصدیــان اماکــن، ��
طــالب و ...( 1192 نفــر

 5. اجــرای برنامه هــای کــوه روی، پیــاده 
روی و دوچرخــه ســواری: 38 مــورد

6. تولید و تکثیر بسته های آموزشی:
ــود �� ــوع خ ــا موض ــته( ب ــه نوش بنر)پارچ

ــدد  ــی: 46  ع مراقبت
استند: 8 عدد ��
ــی:  �� ــود مراقبت ــوع خ ــا موض ــالکارد ب پ

211 عــدد
کتابچــه جهــت اســتفاده عمــوم مــردم، ��

ــود  ــوع خ ــا موض ــان ب ــان و مربی کارکن

ــا:  ــر بیماری ه ــل خط ــی از عوام مراقبت
ــد 54600 جل

پمفلت جهت اسـتفاده مربیان و کارکنان ��
بهداشـتی برای آموزش خـود مراقبتی به 

گروههای هدف:22100 برگ
ــتر، �� ــی دی، پوس ــایر)ویژه نامه، س س

ــدد ــزوه(:  6342ع ــت و ج تراک
��

ــن  ــامل: تـ ــا شـ ــایر فعالیت هـ 7. سـ
ـــی چـــادر  ـــان ادارات، برپای ســـنجی کارکن
ــتگاه  ــارخون، ایسـ ــری فشـ ــدازه گیـ انـ
اســـب  ســـالمت،  ســـفره  نقاشـــی، 
ــواری، نواختـــن زنـــگ ســـالمت در  سـ
مدرســـه، بازدیـــد از خانـــه ســـالمندان، 
ــابقات  ــی مسـ ــک همگانـ ــال پیامـ ارسـ
ــزاری  ــالمت و برگـ ــز سـ ــی، میـ ورزشـ

ــالمت  ــن سـ کمپیـ
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تجلیل رئیس دانشگاه علوم پزشکي تبریز 
از فعاالن وحامیان عرصه سالمت استاني در هفته سالمت

ســـالمت  هفتـــه  روز  ششـــمین  در 
ـــاالن  ـــان و فع ـــل از حامی ـــش تجلی همای
عرصـــه ســـالمت برگـــزار گردیـــد. بـــه 
گـــزارش خبرنـــگار فصلنامـــه پیـــام 
رئیـــس  صومـــي  دکتـــر  ســـالمتی 
ــا  ــز بـ ــکي تبریـ ــوم پزشـ ــگاه علـ دانشـ
تقدیـــر از حضـــور حامیـــان ســـالمت در 
ـــالمت  ـــت: س ـــار داش ـــش  اظه ـــن همای ای
ــل  ــي اســـت و نیـ ــئله اي چندوجهـ مسـ
ـــت  ـــي اس ـــالش همگان ـــد ت ـــه آن نیازمن ب
و ســـنگ بنـــاي فعالیتهـــاي ســـالمتي، 
ـــاي  ـــا از آموزه ه ـــت و م ـــي اس خودمراقبت
ـــیم  ـــه مي رس ـــن نتیج ـــه ای ـــز ب ـــي نی دین
ـــي بیشـــترین نقـــش را در  ـــه خودمراقبت ک
ـــز  ـــه و نی ـــرد و جامع ـــالمت ف ـــن س تأمی
بازگردانـــدن انســـان بـــه ســـالمت دارد 
ــمند  ــاي ارزشـ ــه حیطه هـ ــه کلیـ و البتـ
ـــار  ـــي، اجتماعـــي و معنـــوي آن در کن روان
بعـــد جســـمي بایســـتي رعایـــت شـــود.

ــز  ــکي تبری ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
ــراز کــرد: امــروز خدمتگــزاران ســالمت  اب
ســطوح  تــا  بهداشــت  خانه هــاي  از 
ــان  ــوان کارشناس ــه عن ــوق تخصصــي ب ف
ســالمتي داراي ایده هــاي ارزنــده اي در 
ــاي  ــش بیماري ه ــرل و کاه ــه کنت زمین
ــتي  ــه بایس ــتند ک ــي هس ــمي و روان جس

ــت. ــرام گذاش ــان احت ــه نظراتش ب
ـــرد در  ـــدواري ک ـــراز امی ـــی اب ـــر صوم دکت
ســـالي کـــه بـــا عنـــوان بهبـــود درمـــان 
ــا  ــده بـ ــخص شـ ــت مشـ ــوي دولـ از سـ
ــراف  ــه از انصـ ــه اي کـ ــاص بودجـ اختصـ
ــت  ــن از دریافـ ــن متمکنیـ ــیار پاییـ بسـ

یارانـــه عایـــد دولـــت مي شـــود اهتمـــام 
ـــالمتي و  ـــکالت س ـــش مش الزم را در کاه
ـــته  ـــردم داش ـــان م ـــت درم ـــود وضعی بهب
ـــه  ـــي کلی باشـــیم. وي از همـــکاري و همدل
مســـئولین اســـتاني و نیـــز جامعـــه دانشـــگاه 
علـــوم پزشـــکي تبریـــز در راســـتاي کســـب 
ـــوم  ـــت عم ـــب رضای ـــي و جل ـــت اله رضای
ــان  ــت در پایـ ــي اسـ ــر کرد.گفتنـ تقدیـ
ـــپاس  ـــوح س ـــداء ل ـــا اه ـــش ب ـــن همای ای
و تندیـــس از ادارات و ســـازمان هـــاي 
دخیـــل در نیـــل بـــه اهـــداف ســـالمت 

ـــد. ـــل آم ـــه عم ـــل ب تجلی
ــاون  ــزی معـ ــادق تبریـ ــر جعفرصـ دکتـ
بهداشـــت دانشـــگاه علـــوم پزشـــکي 
تبریـــز در ایـــن همایـــش بـــه اهمیـــت 
ــه  ــالمت جامعـ ــي در سـ ــود مراقبتـ خـ
ـــگاه  ـــت دانش ـــار داش ـــود و اظه ـــاره نم اش
ـــا  ـــه اي را ب ـــاله هفت ـــه س ـــد دارد هم قص
عنـــوان خودمراقبتـــي مشـــخص نمـــوده و 
ـــراي آن داشـــته باشـــد.  برنامـــه ویـــژه اي ب
وی همچنیـــن افـــزود: گســـترش فرهنـــگ 
ـــه  ـــد ب ـــه می توان ـــي در جامع خودمراقبت
کاهـــش 50 درصـــدی مراجعـــه مـــردم 
ـــود. ـــر ش ـــس منج ـــک و اورژان ـــه پزش ب

تفاهـم نامـه خدمات سـطح یک بیمه روسـتائیان و عشـایر سـال 1393 کـه از ابتدای سـال 1393 
قابلیت اجرایی دارد اعالم شـد. در این تفاهم نامه سـرانه خدمات سـطح اول به ازای جمعیت دارای 
دفترچه بیمه روسـتایی، عشـایر  و شـهری زیر بیسـت هزار نفر ، 965200 ریال تعیین شـده است. 

سهم توزیع سرانه در بسته خدمتی سطح اول به شرح ذیل است:

تفاهم نامه خدمات سطح یک بیمه روستاییان و 
عشایر سال 1393 اعالم شد

آییــنه ی
خبــــری

تجلیل رئیس دانشگاه علوم پزشکي تبریز از فعاالن 
وحامیان عرصه سالمت استاني در هفته سالمت

و  روستاییان  بیمه  نامه خدمات سطح یک  تفاهم 
عشایر سال 1393 اعالم شد

مراقبت بهداشتی مرزی در ایام تعطیالت نوروزی 93

افتتـاح اولیـن مجتمـع سـالمت توسـط جناب 
آقـای دکتـر هاشـمی وزیـر محتـرم بهداشـت، 

درمان و آموزش پزشکی در حاشیه شهر تبریز

پروژه   از  بهداشت  اولین خانه  احداث  زنی  کلنگ 
تکمیل، تجهیز و توسعه شبکه بهداشتی درمانی 
معاون  توسط  یعقوب  باغ  روستای  در  کشور 
بهداشت وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی

هفته سالمت در شهرستان هریس

و  بهداشـت  وزارت  بهداشـت  معـاون  بازدیـد 
هیئت همراه از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

هفته سالمت در شهرستان آذرشهر

برنامـه اسـتقرار اولین شـبکه جامـع و همگانی 
سالمت کشـــور در شهرستان اسکو

هفته سالمت در شهرستان عجب شیر

ایمن سازی پولیو در روستاهای سیاری استان
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مراقبت بهداشتی مرزی در ایام تعطیالت نوروزی 93

تعداد نفر واکسینه شدهجمعیت زیر 15 سالتعداد زائرمسیر پرواز

208 نفر208 نفر3051 نفرتبریز - عراق و بالعکس

آمار تردد )ورود و خروج( مسافرین در مرزهای استان آذربایجان شرقی در سال 93

نام 
تاریخپایانه

خروجیورودی

خارجیایرانی
جمع 
مسافر 
ورودی

زیر 15 
سال 
ایرانی

زیر 15 
سال 

خارجی

جمع 
زیر 
 15
سال

خارجیایرانی
جمع 
مسافر 
خروجی

زیر 
 15

سال 
ایرانی

زیر 15 
سال 

خارجی

جمع 
زیر 
 15
سال

فرودگاه، 
جلفا و 
نوردوز

از 93/1/1 
تا 

93/1/15
212041045330221181523520501664183722491313401021442

بنــا بــر آخریــن گــزارش ســازمان جهانــی 
بهداشــت در اســفند مــاه 1392 یــک 
ــی در  ــال قطع ــج اطف ــاری فل ــورد بیم م
ــا  ــد. ب ــخیص داده ش ــراق تش ــور ع کش
توجــه بــه مســافرت های ایرانیــان بــه 
ــاع  ــردد اتب ــن ت ــراق و همچنی ــور ع کش
عراقــی بــه کشــورمان، بــا در نظــر گرفتــن 
ــق در  ــزو مناط ــران ج ــور ای ــه کش اینک
معــرض خطــر بــوده اســت احتمــال انتقال 
ــت. ــته اس ــود داش ــاری وج ــار بیم و انتش

ایــن اســاس گــروه پیشــگیری و  بــر 

ــت  ــر معاون ــای واگی ــا بیماریه ــارزه ب مب
ــز  ــوم پزشــکی تبری بهداشــت دانشــگاه عل
بــا مشــارکت و همــکاری مرکــز بهداشــت 
ــان  ــت و درم ــبکه های بهداش ــز و ش تبری
جلفــا و ارس و کارشناســان پایگاه هــای 
مراقبــت بهداشــتی مــرزی مســتقر در جلفا 
ــی  ــرودگاه بین الملل ــه ف ــوردوز و پایان و ن
تبریــز  در آمــاده بــاش کامــل قــرار گرفتــه 
و اقــدام بــه پایــش مراقبــت ســندرمیک در 
طــول ایــام نــوروز در مســافرین اعــم از زائر 

ــد. و گردشــگر نمودن

سـندرم های مورد مراقبت شـامل سـندرم 
سـندرم   ،)ILI( آنلوانـزا  شـبه  ناخوشـی 
 ،)SARI( تنفسـی  حـاد  فـوق  عفونـت 
مسـمومیت غذایـی، اسـهال حاد، اسـهال 
و  تـب  جلـدی،  بثـورات  و  تـب  خونـی، 
خونریـزی، فلـج شـل حـاد )AFP(، زردی 
حـاد، تـب و عالئـم حـاد عصبـی، سـرفه 
بـه  توجـه  بـا  و  بودنـد  کشـیده  طـول 
اهمیـت بیماری فلـج اطفال کـودکان زیر 
15 سـال از نظـر ایمن سـازی پولیو مورد 
پایـش قـرار گرفتـه و واکسـینه گردیدند.

تعداد زائر عتبات عالیات در ایام تعطیالت نوروزی

تعداد مسافر ورودی و خروجی از مرزهای بین المللی استان در طول ایام نوروزی

35% خدمات پزشک . 1
4% خدمات سالمت دهان و دندان. 2
6% خدمات ماما. 3
24% خدمات دارویی. 4
1% تامین واکسن پنتاواالن. 5
4% تامین مکمل های دارویی. 6
8% خدمات پاراکلینیک ) 3% رادیولوژی و 5% آزمایشگاه (. 7
ــک . 8 ــامانه الکترونی ــدازی س ــور راه ان ــه منظ ــع  ب 2% مناب

ــک  ــده الکترونی ــتقرار پرون ــالمت و اس س
5% بــه منظــور آمــاده ســازی و بهبــود اســتانداردهای . 9

واحدهــای مجــری برنامــه
1% جهــت هزینه هــای مربــوط بــه تامیــن خــودروی . 10

ــه ــرایط منطق ــرای ش ــب ب ــالم و مناس س
3% جهــت کمــک بــه راه انــدازی و تامیــن امکانــات مــورد . 11

نیــاز بــرای بیتوتــه پزشــکان 
ــوان . 12 ــه عن ــران ب ــه ســالمت ای ــازمان بیم ــار س 4% در اختی

ــت ــتایی وزارت بهداش ــه روس ــه بیم ــای برنام ــران هزینه ه جب
3% در اختیار سازمان بیمه سالمت ایران به عنوان جبران . 13

و تامین هزینه های عملیاتی و پرسنلی سازمان.
به  پزشک  حقوق  حکم  حداقل  نامه  تفاهم   7 تبصره  اساس  بر 
میزان 55 میلیون ریال بابت پزشکان غیرطرحی  و 35,7 میلیون 
حقوق  حکم  حداقل  و  آور  پیام  و  طرحی  پزشکان  بابت  ریال 
کارشناس مامایی به میزان 13 میلیون ریال و کاردان مامایی به 

میزان 11 میلیون ریال می باشد.
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افتتاح اولین مجتمع سالمت
 توسط جناب آقای دکتر هاشمی وزیر محترم بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی در حاشیه شهر تبریز 
اولیــن مجتمــع ســالمت بــا هــدف ارائــه خدمــات جامــع در حاشــیه شــهر تبریــز )منطقــه آخمقیــه و رواســان( در تاریــخ  93/3/12 

توســط جنــاب آقــای دکتــر هاشــمی وزیــر محتــرم بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی افتتــاح شــد. 

بــه نقــل از خبرنــگار فصلنامــه پیــام ســالمتی، دالیــل 
ــد: ــل می باش ــرح ذی ــه ش ــه ب ــن برنام ــرای ای اج

معکوس شدن جمعیت شهری و روستای نسبت به سه دهه قبل 	 
تغییر سیمای بیماری ها و مرگ های زودرس 	 
پوشش ضعیف مراقبت های اولیه سالمت در شهرها و روستاها 	 
کم توجهی به ظرفیت همکاری بین بخشی و مشارکت مردم 	 
پوشش ضعیف مراقبت های سالمت برای افراد سالم  	 
افزایش مخاطرات طبیعی 	 
تغییر تقاضای عمومی به علت افزایش آگاهی و تغییر نگرش  	 

جهــت اجــرای پروژه تکمیل، تجهیز و توســعه شــبکه بهداشــتی 
ــت در  ــه بهداش ــن خان ــداث اولی ــگ اح ــور، کلن ــی کش درمان
روســتای بــاغ یعقــوب شهرســتان تبریز توســط معاون بهداشــت 
وزارت جنــاب آقــای دکتــر ســیاری در تاریــخ 93/3/12 زده شــد. 

کلنـگ زنـی احـداث اولیـن خانه بهداشـت 
از پـروژه  تکمیـل، تجهیـز و توسـعه شـبکه 
بهداشـتی درمانـی کشـور در روسـتای باغ 
وزارت  بهداشـت  معـاون  توسـط  یعقـوب 

بهداشـت، درمـان وآمـوزش پزشـکی

بــر اســاس گــزارش آقــای فخیمــي خبرنــگار افتخــاری نشــریه 
در شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان هریــس، بــه مناســبت 
ــتاي  ــت روس ــه بهداش ــخ 93/2/4 خان ــالمت در تاری ــه س هفت
جیغــه بــا حضــور خیریــن بیمارســتان آتیــه تهــران و موسســه 
آفــاق هریــس و همچنیــن مســئولین بهداشــت اســتان و 
شــبکه بهداشــت و درمــان  شهرســتان هریــس افتتــاح و مــورد 
بهره بــرداری قــرار گرفــت. احــداث  ایــن خانــه بهداشــت بعــد 
از جریــان زلزلــه آذربایجــان توســط خیریــن بیمارســتان آتیــه 

ــود. تهــران و موسســه آفــاق هریــس شــروع گردیــده ب
همچنیــن بــر اســاس ایــن گــزارش، همایــش پیــاده روي 
خانوادگــي بــه مناســبت هفتــه ســالمت و بــا شــعار یــک عمــر 
ســالمت بــا خــود مراقبتــي روز جمعــه 93/2/5 در شــهر هریس 
ــار  ــئولین و اقش ــور مس ــا حض ــم ب ــن مراس ــد. ای ــزار گردی برگ
مــردم از مقابــل شــبکه بهداشــت و درمــان هریــس بــه ســمت 
منطقــه گردشــگري ســاپالق آغــاز شــد. دکتــر مهامیــن رئیــس 
شــبکه بهداشــت و درمــان هریــس در ایــن مراســم ضمــن عرض 
خیــر مقــدم و تبریــک هفتــه ســالمت بــر لــزوم خــود مراقبتــي 
تاکیــد نمودنــد و بعــد از آن فرمانــدار شهرســتان هریــس آقــای 
یحیــوی در مــورد هفتــه ســالمت ســخنراني نمودنــد. در پایــان 
مراســم، بــه قیــد قرعــه بــه شــرکت کننــدگان هدایــاي نفیســي 

اهــدا گردیــد.

هفته سالمت در شهرستان هریس
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ــیاری  ــر سـ ــخ 1393/2/24 دکتـ در تاریـ
معـــاون بهداشـــت وزارت بهداشـــت بـــه 
همـــراه آقـــای دکتـــر کوشـــا معـــاون فنـــی 
معاونـــت بهداشـــت وزارت، دکتـــر گویـــا 
رئیـــس مرکـــز مدیریـــت بیماری هـــای 
ــت  ــي سرپرسـ ــر مقیمـ ــر و دکتـ واگیـ
مرکـــز مدیریـــت شـــبکه از دانشـــگاه علـــوم 

ـــد. ـــد کردن ـــز بازدی ـــکی تبری پزش
معـــاون بهداشـــت وزیـــر و هیئـــت همـــراه 
ـــز  ـــور در مرک ـــا حض ـــد ب ـــن بازدی در ای
بهداشـــتی درمانـــی زنـــوز شهرســـتان 
مرنـــد از نزدیـــک نحـــوه ی اجـــرای 
ــتایی  ــواده روسـ ــک خانـ ــه پزشـ برنامـ
ــی  ــده را بررسـ ــام شـ ــات انجـ و اقدامـ
ـــهر  ـــیه ش ـــا حضـــور در حاش ـــد  و ب کردن
ــهرها  ــیه شـ ــای حاشـ ــز برنامه هـ تبریـ
را پیگیـــری نمودنـــد. در ادامـــه آقـــای 
دکتـــر ســـیاری و هیئـــت همـــراه بـــا 
ـــز  ـــینا از مرک ـــتان س ـــور در بیمارس حض

MDR بازدیـــد کردنـــد. 
دکتـــر ســـیاري در جلســـه ي هیئـــت 
ـــد  ـــس از بازدی ـــه پ ـــگاه ک ـــه دانش رئیس
از نقـــاط محـــروم و حاشـــیه اي شـــهر 
ـــز داشـــت گفـــت: هـــدف از ادغامـــي  تبری
کـــه در وزارت بهداشـــت صـــورت گرفـــت 
ـــان  ـــت، درم ـــاي بهداش ـــه بخش ه و کلی

ــه  ــراي اینکـ ــش بـ ــوزش و پژوهـ و آمـ
ـــب  ـــند و موج ـــته باش ـــي داش ـــم افزای ه
ـــم  ـــار ه ـــوند در کن ـــک ش ـــر ی ـــاي ه ارتق
ـــطوح  ـــن س ـــدام ازای ـــد و هرک ـــرد آمدن گ
بایســـتي در خدمـــت دیگـــري باشـــد 
ـــالمت  ـــداف س ـــبرد اه ـــه پیش ـــرا الزم زی

ـــت   ـــن اس ـــز همی نی
ـــمگیر  ـــش چش ـــه کاه ـــاره ب ـــا اش وي ب
ـــتان  ـــوزادان در اس ـــر ن ـــرگ ومی ـــار م آم
ـــاخص هاي  ـــوب ش ـــیار خ ـــش بس و افزای
ـــالش  ـــتار ت ـــتان، خواس ـــالمت در اس س
معاونـــت  و  دانشـــگاه  مســـئولین 
ـــه  ـــد ب ـــش امی ـــت افزای ـــت در جه بهداش

زندگـــي در بزرگســـاالن شـــد.
وي افـــزود: چنانچـــه رســـالت معاونـــت 
ـــه  ـــه ســـالمت ب ـــوان پای ـــه عن بهداشـــت ب
ـــه انجـــام رســـد شـــاهد کاهـــش  ـــي ب خوب
ـــرگ  ـــش م ـــرطان ها، کاه ـــد س 40 درص
ـــار  ـــش ب ـــه کاه ـــادران و در نتیج ـــر م ومی
ــم  ــتم خواهیـ ــي سیسـ ــاري و مالـ بیمـ
ــده  ــکل عمـ ــه مشـ ــان سـ ــود. ایشـ بـ
ـــن،  ـــاي مزم ـــزرگ را بیماریه ـــهرهاي ب ش
غیـــر واگیـــر و آســـیب هاي اجتماعـــي 
برشـــمرده و تصریـــح کـــرد شـــهرها از 
حاشـــیه تهدیـــد مي شـــوند و بایـــد در 
ـــید.  ـــق کوش ـــن مناط ـــکالت ای ـــع مش رف

دکتـــر صومـــي رئیـــس دانشـــگاه 
علـــوم پزشـــکی تبریـــز نیـــز درایـــن 
ـــت  ـــي از وضعی ـــه گزارش ـــا ارائ ـــه ب جلس
ــوم پزشـــکي  ــگاه علـ ــتي دانشـ بهداشـ
ـــت روستانشـــین  ـــزان جمعی ـــز و می تبری
وضعیـــت  و  اســـتان  شهرنشـــین  و 
ـــریح  ـــتان تش ـــترش را در اس ـــرح گس ط
ـــاري  ـــال ج ـــت درس ـــراز داش ـــرده و اب ک
ــت  ــاي بهداشـ ــداث خانه هـ ــراي احـ بـ
ــا  ــت. وي بـ ــم داشـ ــکلي نخواهیـ مشـ
ــر  ــل خطـ ــده عوامـ ــه عمـ ــاره بـ اشـ
ـــن  ـــر درای ـــرگ ومی ـــل م ـــتان و دالی اس
ـــي  ـــاخت مامتول ـــان س ـــتان خاطرنش اس
ـــان  ـــت ودرم ـــتیم و بهداش ـــالمت هس س
و پژوهـــش یکـــي هســـتند و بایـــد 
ـــگاه در  ـــاي دانش ـــت از توانمندیه بهداش
ـــه  ـــالمت جامع ـــع س ـــود وض ـــت بهب جه

اســـتفاده کنـــد. 
جلســـه  ایـــن  در  اســـت  گفتنـــي 
مجتمع هـــاي  تشـــکیل  پیشـــنهاد 
ســـالمت کـــه در دانشـــگاه علـــوم 
ـــرار  ـــه ق ـــورد مطالع ـــز م ـــکي تبری پزش
ــرح  ــراي طـ ــتاي اجـ ــه در راسـ گرفتـ
پزشـــک خانـــواده و طـــرح تحـــول 
تفصیلـــي  بطـــور  ســـالمت  نظـــام 

ــد.  ــریح شـ تشـ

بازدید معاون بهداشت وزارت بهداشت و هیئت همراه از 

دانشگاه علوم پزشکی تبریز
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ــه و  ــالمت، برنام ــه س ــبت هفت ــه مناس ب
ــت و  ــبکه بهداش ــی در ش ــم مختلف مراس
درمــان آذرشــهر با همــکاری فرمانــداری و 
ادارات مربوطــه شهرســتان در طــول هفته 
ســالمت بــا شــعار »یــک عمــر ســالمت با 
خــود مراقبتــی« صــورت گرفــت. در ذیــل 
ــا اشــاره می شــود: ــن برنامه ه ــه اهــم ای ب

برگــزاری جلســات هماهنگــی درون . 1
بخشــی و بیــن بخشــی در شــبکه و 

فرمانــداری شهرســتان
مکاتبــه بــا فرمانــداری جهــت درج پیام . 2

ــوض و  ــالمت در قب ــه س ــعار هفت و ش
ــربرگ ادارات س

نواختــن زنــگ ســالمت در مــدارس . 3
ــان و  ــیه ممق ــهر، قدس ــه آذرش فاطمی

ــوگان  ــه گ حکمتی
برگزاری برنامه پیاده روی . 4
نصــب چــادر هــای کنتــرل فشــار . 5

خــون مــردم و توزیــع پمفلــت درهفتــه 
ــوگان  ــای شــهرهای آذرشــهر، گ بازاره
و ممقــان و همچنیــن محــل برگــزاری 

ــهر ــه آذرش ــاز جمع نم
برگزاری مراسـم اسب سـواری در پیست . 6

اسـب سـواری گـوگان و نصـب چـادر و 
انـدازه گیـری فشـار خـون مـردم در محل

همایش تجلیل و تکریم از فعاالن عرصه . 7
 ، شهرستان  سالمت  خیرین   ، سالمت 
جانبازان و آزادگان ، بازنشستگان سال 92

ارســال پیــام کوتــاه بــا مضمــون هفتــه . 8
ســالمت بــرای 10 هــزار شــماره در 

ــتان ــطح شهرس س
تــن ســنجی پرســنل ادارات شهرســتان . 9

بــرای تعییــن میــزان چاقــی 

اماکن . 10 برای  سالمت  هفته  پیام  ارسال 
شهرستان با همکاری اداره صنعت و معدن

همچنیــن همزمــان با هفته ســالمت ســال 
93 مراســم گلنــک زنــی پایــگاه بهداشــتی 
و  بهداشــت  در شــبکه  قاضــی جهــان 
ــه  ــام جمع ــور ام ــا حض ــهر ب ــان آذرش درم
محتــرم شهرســتان، دکتــر ظهیرنیا مشــاور 
ــز،  ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
ــی  ــبکه، جمع ــر ش ــدار، مدی ــاون فرمان مع
از مســئولین شهرســتان و خیریــن محلــی 
ــر  ــم دکت ــداء مراس ــت. در ابت ــورت گرف ص
ــان  ــت و درم ــبکه بهداش ــر ش ــور مدی نیرپ
ضمــن خیــر مقــدم گویــی از حضــور 
مدعویــن حاضــر در جلســه تقدیــر و تشــکر 
ــام  ــره ســید ام ــا ق نمــود. ســپس حــاج آق
جمعــه محتــرم آذرشــهر ضمــن ســخنرانی 
فرمودنــد در آموزه هــای دینــی مــا بهتریــن 
افــراد کســانی هســتند که دســتگیر دیگران 
باشــند و بــرای دیگــران نفع داشــته باشــند. 
در ادامــه از کلیــه خیریــن عرصــه ســالمت 
قدردانــی گردیــد. گفتنــی اســت ایــن پایگاه 
ــاحت 420  ــه مس ــی ب ــتی در زمین بهداش
متــر مربع توســط یکــی از خیرین ســالمت 

روســتا احــداث خواهــد شــد.

هفته سالمت در شهرستان آذرشهر

ـــتقر  ـــکو مس ـــتان اس ـــالمت در شهرس ـــی س ـــع و همگان ـــبکه جام ـــار ش ـــن ب ـــرای اولی ب
ـــت بهداشـــت  ـــوزه معاون ـــل توســـط ح ـــات ذی ـــرای آن اقدام ـــرای اج ـــد و ب گردی

ـــت: ـــام گرف ـــز انج ـــکی تبری ـــوم پزش ـــگاه عل دانش
ـــبکه . 1 ـــت ش ـــوان سرپرس ـــه عن ـــدم ب ـــمی اق ـــول هاش ـــر رس ـــالغ دکت  اب

ـــر  ـــای دکت ـــرف آق ـــکو از ط ـــتان اس ـــالمت شهرس ـــی س ـــع و همگان جام
ـــز ـــکی تبری ـــوم پزش ـــگاه عل ـــس دانش ـــی رئی صوم

بررسی وضعیت موجود قبل از اجرای برنامه . 2
ـــدار . 3 ـــه و فرمان ـــام جمع ـــه ام ـــه از جمل ـــئولین منطق ـــا مس ـــی ب هماهنگ

ـــکو  اس
ـــتان . 4 ـــالمت در شهرس ـــع س ـــه مجتم ـــذاری ب ـــل واگ ـــات قاب ـــن خدم تدوی

ـــکو  اس
 تهیه قرارداد واگذاری خدمات . 5

برنامه استقرار 
اولین شبکه جامع 
و همگانی سالمت 

کشـــور در 
شهرستان اسکو 
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هفته سالمت در شهرستان عجب شیر

حفـــظ دســـتاوردهای برنامـــه ریشـــه 
ــورمان  ــال در کشـ ــج اطفـ ــی فلـ کنـ
از حساســـیت ویـــژه ای برخـــواردار 
ـــا  ـــواری ب ـــه همج ـــت ب ـــا عنای ـــت. ب اس
دو کشـــور آندمیـــک از نظـــر پولیـــو 
در مـــرز شـــرقی و ترددهـــای بســـیار 
ــر  ــان خطـ ــر زمـ ــی، در هـ بین المللـ
ـــور  ـــه کش ـــاری ب ـــدد بیم ـــت مج بازگش
وجـــود دارد. تـــداوم وضعیـــت عـــاری 
پولیـــو طـــی ســـال های 2013  از 
- 2001 میـــالدی مبیـــن تـــالش 
همـــکاران زحمتکـــش در محیـــط در 

ـــاالی  ـــش ب ـــه پوش ـــتیابی ب ـــت دس جه
واکسیناســـیون جـــاری و انجـــام بـــا 
ـــی  کفایـــت عملیـــات ایمنســـازی تکمیل

ــق  ــت.  منطبـ ــوده اسـ ــاالنه بـ سـ
ــی  ــازمان جهانـ ــای سـ ــا توصیه هـ بـ
بهداشـــت بـــه منظـــور بـــه حداقـــل 
رســـاندن خطـــر ورود و چرخـــش 
ــو،  ــی پولیـ ــروس وحشـ ــدد ویـ مجـ
عملیـــات ســـاالنه ایمنســـازی تکمیلـــی 
در دو نوبـــت بـــه صـــورت فعـــال 
ــتاهای  ــه در روسـ ــه خانـ ــه بـ و خانـ
نوبـــت  دو  در  اســـتان  ســـیاری 
1393/01/30 لغایـــت 1393/02/02 
و 1393/03/03 لغایـــت 1393/03/07  

انجـــام  گردیـــد. 

ایمن سازی 
پولیو در 

روستاهای 
سیاری استان

ــی  ــالمت اقدامات ــه س ــبت هفت ــه مناس ب
در شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان 
عجب شــیر اجــرا گریــد کــه بــه اهــم ایــن 

ــل اشــاره می گــردد: ــات در ذی اقدام
درج شعار هفته سالمت و عناوین روزهای . 1

هفته سـالمت بر سـربرگ مکاتبات اداری 
و هماهنگی با شـرکت مخابرات، سـازمان 
آب، اداره برق و شـرکت گاز به منظوردرج 
شـعار هفته سـالمت برروي قبـوض برق، 

تلفن، آب وگاز 
چــاپ بروشــور، پمفلــت، پوســتر و ســایر . 2

ــطح  ــي در س ــي و تبلیغات ــواد آموزش م
شهرســتان و همچنیــن تولید پــالکارد و 
بنــر  بــا رویکــرد برجســته کــردن شــعار 
ــردم  ــه م ــدار ب ــالمت و هش ــه س هفت
ــر و  ــا در معاب ــاره و نصــب آنه ــن ب در ای

ــتان ــطح شهرس ــای س خیابان ه
ســخنراني در خصــوص اهمیت ســالمت . 3

و موضوعــات مرتبــط بــا آن و ارائــه 
ــت  ــن اهمی ــالمتي و تبیی ــات س اطالع
ــن  ــوزان از ای ــش آم ــراي دان ــالمت ب س
طریــق و توزیــع مــواد آموزشــي در 
ایــن زمینــه و بخصــوص هشــدار دربــاره 
مصــرف خوراکــي هــا و عوامــل زیانبــار 
ــا ــه بیماری ه ــال ب ــده ابت ــتعد کنن مس

برگزاري مسـابقات ورزشـي و برنامه هاي . 4
تحـرک بدنـي در طول هفته

ــالمت  و . 5 ــگ س ــدا در آوردن زن ــه ص ب
ــوص  ــی مخص ــابقه نقاش ــزاري مس برگ
»مصــرف  دربــاره  آمــوزان  دانــش 
بــار  زیــان  عوامــل  و  خوراکی هــا 
ســالمتی« و اهــداي جوایــز بــه صاحبان 

برتــر  نقاشــي هاي 

در . 6 پـرورش  و  آمـوزش  بـا  هماهنگـي 
انشـاء  موضوعـات  اختصـاص  خصـوص 
هفتـه  طـي  در  شهرسـتان  مـدارس 
سـالمت به موضوعات مرتبط با سـالمت 
و جمـع آوري انشـاهاي ارسـالي و اهداي 

جوایـز بـه صاحبـان آثـار برگزیـده
بــا . 7 بهداشــتي  کارنــاوال  برگــزاري 

حضــور کلیــه خودروهــاي بهداشــتي- 
ــي و اورژانســی و اطــالع رســاني  درمان
بــه عمــوم مــردم بــا رویکــرد برجســته 

ــالمت ــه س ــعار هفت ــردن ش ک
ــه . 8 ــاني ب ــالع رس ــاي اط ــال پیامکه ارس

عمــوم مــردم بــا رویکــرد برجســته 
ــالمت ــه س ــعار هفت ــردن ش ک

اختصاص بخشي از سـخنان امام محترم . 9
جمعـه شهرسـتان در خطبه هـاي نمـاز 
جمعـه بـه بحـث سـالمت و مرتبـط بـا 

موضـوع خـود مراقبتی
ــکر از . 10 ــر و تش ــم تقدی ــزاري مراس برگ

تالش هــاي ارزشــمند تمــام عوامــل 
فعــال در برگــزاري هفتــه ســالمت، 
همــکاران، حامیــان و ایثارگــران نظــام 
ــا حضــور مســئوالن شــبکه  ســالمت ب
بهداشــت و درمــان و اهــداي لــوح 

ــه آن  ــپاس ب س
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ــی  ــاری التهاب ــن بیم ــایع تری ــرس ش نق
مفاصــل در انگلســتان اســت )1/5 درصد 
از جمعیــت( کــه توســط افزایش ســطوح 
اســید اوریــک در خــون ایجــاد می شــود. 
مقــدار بیــش از حــد اســید اوریــک باعث 
تشــکیل کریســتال ها در مفاصــل شــده و 

عامــل درد و تــورم شــدید می گــردد.
پژوهشــی جدیــد نشــان می دهد داشــتن 
ــکته  ــی و س ــه قلب ــر حمل ــرس خط نق
ایــن  می کنــد.  برابــر  دو  را  مغــزی 
بــر رونــد  پژوهــش شــامل مطالعــه 
ــار نقرســی در 5  ســالمت 250000 بیم
دهــه بــرای تعییــن رابطــه بیــن نقــرس و 

ــت. ــوده اس ــکته ب ــی و س ــه قلب حمل
یافته هــا نشــان می دهــد بیمــاران مبتــال 
بــه نقــرس، دو برابــر افــراد شــاهد )بدون 
ــا ســکته  ــه قلبــی ی نقــرس( دچــار حمل
ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــور ب ــوند. تص می ش
ســطوح بــاالی  اســید اوریــک کــه باعــث 
نقــرس می شــود یــک عامــل خطــر قوی 
ــه قلبــی و ســکته می باشــد.  ــرای حمل ب
ایــن یافته هــای جدیــد اهمیــت یررســی 
و اقدامــات پیشــگیرانه، همزمــان بــا 
ــرای کاهــش حمــالت  ــرس ب ــان نق درم

ــی دارد. ــان م ــی و ســکته را بی قلب
ســردبیر  موتــس،  راب  پروفســور 

روماتولــوژی انگلســتان، اظهــار مــی دارد:
ــرس  ــد نق ــا می گوین ــه م ــات ب تحقیق
بیمــاری اســت کــه بایــد جــدی گرفتــه 
شــود و نــه تنها بــرای درمان درد شــدید 
بلکــه بــرای جلوگیــری از حمــالت قلبــی 
و یــا ســکته تحــت درمــان موثــری قــرار 

گیــرد.
دکتــر Deighton، از انجمن روماتولوژی 

بریتانیــا چنین بیان مــی دارد:
ایــن تحقیقــات بــه مــا یــادآوری می کند 
کــه نقــرس بایــد در زمینــه بســیار 
ــی در  ــای التهاب ــترده تر از آرتریت ه گس
ــه  نظــر گرفتــه شــود. اکثریــت قریــب ب
اتفــاق بیمــاران نقرســی فقــط در مرحلــه 
 )Primary Care( ــه ــای اولی مراقبت ه
محــدود می شــوند، ایــن در حالیســت که 
ــه تنهــا  پزشــکان بایــد بداننــد نقــرس ن
بــه صــورت یــک آرتریــت، قابــل درمــان 
ــل  ــه دلی ــاران ب ــن بیم ــه ای ــت بلک اس
افزایــش خطــر ابتــال بــه حمــالت قلبــی 
و ســکته نیــاز بــه بررســی بیشــتری 
دارنــد. مراقبــت بــا کیفیــت بــاال و همــه 
ــث  ــا باع ــه تنه ــاران ن ــن بیم ــه ای جانب
ــود  ــا می ش ــی آنه ــت زندگ ــود کیفی بهب
ــا  ــش کمــی عمــر آنه بلکــه باعــث افزای

ــود. نیز می ش

خطر حمله قلبی و سکته دو برابر
 برای بیماران مبتال به نقرس

منبع:
- The British Society for Rheumatology )BSR(

با خوانندگان
 پیام سالمتی

خطر حمله قلبی و سکته دو برابر
 برای بیماران مبتال به نقرس

ویتامین D و کنترل گلیسمی 
در بیماران دیابت ملیتوس نوع 2  

 دکتر آیدین محمود علیلو  
 سرپرست مرکز بهداشتی درمانی خشکناب شهرستان هریس
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 Dامـروزه اثـرات غیـر اسـکلتی ویتامیـن 
توجـه زیـادی را جلـب کـرده اسـت و بـه 
نظـر می رسـد کمبـود ایـن ویتامیـن بـا 
بـروز دیابـت ملیتـوس نـوع 2 و سـندرم 
 D متابولیـک در ارتبـاط باشـد. ویتامیـن
متابولیسـم  و  هموسـتئاز  در  احتمـاالً 
گلوکـز نقـش دارد. در واقـع دریافته انـد 
ایـن  مقادیـر  بـارداری  دیابـت  در  کـه 
ویتامیـن بـه طـور معکوسـی بـا مقادیـر 
HbA1C در ارتبـاط اسـت و عـالوه بر این 
بـه نظـر میرسـد ایـن ویتامیـن از بـروز 

دیابت بارداری جلوگیری میکند.  
بنابرمطالعه حاضـر، در نتیجه اندازه گیری 
  OH-D3-25 و A1C   مقادیر هموگلوبیـن
در یـک گـروه 120 نفـره بیمـاران دیابتی 
نـوع 2 و اندازه گیری هـای مشـابه در یک 
گـروه کنتـرل 120 نفـره از همان سـن و 
جنـس کـه OH-D3-25 بـا روش رادیـو 
ایمیونواسـی)RIA( وهموگلوبیـن A1C بـا 
HPLC )کروماتوگرافـی مایـع بـا کارایـی 
بـاال( انـدازه گیـری شـد، ایـن یافته ها به 
دسـت آمـد کـه مقادیـر ویتامیـن D در 
بیمـاران دیابـت ملیتـوس نوع دو نسـبت 
بـه گروه کنتـرل کمتر بـوده و این مقادیر 
بـا کنتـرل قنـد خـون در بیمـاران دیابت 
ملیتـوس نـوع دو مرتبط اسـت. این یافته 
شـاید مفهـوم درمانـی داشـته باشـد بـه 
مکمـل  محتاطانـه  مصـرف  کـه  طـوری 

ویتامیـن D احتمـااٌل کنترل گلیسـمی در 
دیابـت ملیتـوس نـوع 2 را بهبود بخشـد. 
کمبـود مالیـم تا متوسـط ویتامیـن D به 
عنـوان یـک ریسـک فاکتـور بـرای دیابت 
نـوع 2 شـناخته شـده اسـت. نشـان داده 
شـده اسـت که ویتامین D باالی پالسـما 
بـا خطـر کمتر بـروز دیابـت ملیتـوس در 
بیمـاران با ریسـک بـاال مرتبط اسـت. اثر 
کمبـود این ویتامین در سـندرم متابولیک 
شـناخته شـده اسـت، پلی مورفیسـم های 
 D ویتامیـن  مخصـوص  گیرنده هـای  ژن 
بروزسـندرم  بـا  کـه  شـده اند  یافـت 

متابولیک در ارتباط هستند.           
 D ــه نظــر می رســد ویتامیــن ــن ب بنابرای
بــا کنتــرل گلوکــز خــون در دیابــت 
ــالوه  ــت. ع ــط اس ــوع 2 مرتب ــوس ن ملیت
قابــل  تعــداد  آمــاری  بطــور  آن  بــر 
ــبت  ــوع 2 نس ــی ن ــار دیابت ــی بیم توجه
ــدم  ــود و ع ــرل کمب ــت کنت ــه جمعی ب
کفایــت ویتامیــن D داشــتند. یافته هــای 

ــه  ــن اســت ک ــه حاکــی از ای ــن مطالع ای
مقادیــر نرمــال ویتامیــن D در خــون، 
ــد و  ــهیل می بخش ــز را تس ــرل گلوک کنت
عــالوه بــر آن بــروز دیابــت در افــراد 

مستعد را کند می کند.
اثـــرات  ذکرشـــد  کـــه  همانطـــور 
غیراســـکلتی ویتامیـــن D اخیـــراً نقطـــه 
تمرکـــز کارهـــای پژوهشـــی شـــده اســـت و 
ــتم  ــن D و سیسـ ــن ویتامیـ ــاط بیـ ارتبـ
ایمنـــی نیـــز بـــه شـــدت مـــورد بحـــث 
قـــرار گرفتـــه اســـت. نشـــان داده شـــده 
ـــی را  ـــوان ایمن ـــن D ت ـــه ویتامی ـــت ک اس
بـــاال می بـــرد و کمبـــود ویتامیـــن D بـــا 
ـــل  ـــی مث ـــود ایمن ـــای خ ـــروز بیماری ه ب
ـــوع 1  MS، آرتریـــت روماتوئیـــد و دیابـــت ن

در ارتباط است.   
ــام  ــدی انجـ ــای جدیـ ــن کارهـ همچنیـ
 D ـــن ـــاط ویتامی ـــورد ارتب ـــه در م ـــده ک ش
ــد.  ــث می کننـ ــی بحـ ــت چربـ ــا بافـ بـ
ظاهـــراً ویتامیـــن D بـــر آدیپوژنـــز اثـــر 
تعدیـــل  در  بنابرایـــن  و  می گـــذارد 
ـــر  ـــی مؤث ـــت چرب ـــرژی در باف ـــرف ان مص
ــل  ــاید دلیـ ــا شـ ــن یافته هـ ــت. ایـ اسـ
اینکـــه چـــرا تجویـــز ویتامیـــن D بـــرای 
ـــندرم  ـــوس و س ـــت ملیت ـــا دیاب ـــاران ب بیم
ــض  ــج متناقـ ــد نتایـ ــک می توانـ متابولیـ

داشته باشد را بیان کند.  

ویتامین D و کنترل گلیسمی 
در بیماران دیابت ملیتوس نوع 2   

منبع:
- Ifigenia Kostoglou A, Panagiotis A, Anastasios G, Philippos K. Vitamin D and glycemic control in diabetes mellitus 
type 2. Therapeutic Advances in Endocrinology and Metabolism 2013 Aug;128-122:)4(4
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