


اهداف

تبیین فرایند ارائه خدمت برای هر یک از موضوعات•

دخدمت در این فراینکنندگانتعیین نقش هر یک از ارائه •

ریت گزارشها و شاخصهای کلیدی سطح بندی شده مدیتعیین •
خدمتبرنامه و اهمیت آنها در تحلیل وضعیت ارائه 

انجام شده پایش هایبیان مشکالت مشاهده شده در طی •

بیان انتظار از واحدهای مرتبط در جهت اصالح و برطرف •
شدن مشکالت مشاهده شده



مراقبت سالمندان 
دکتر مهین سادات عظیمی 

MPH-پزشک عمومی 

رئیس اداره سالمت سالمندان





سالخوردگی جمعیت یک موفقیت

پیشرفت 
جامعه بشری

ت بهبود وضعی
بهداشتی 
درمانی 

افزایش 
امیدزندگی

د افزایش درص
د جمعیت سالمن



واقعیت های موجود

: جمعیتسالخوردگی •
استجهانی•

نیستپذیربرگشت•
فتدامیاتفاقسریعترمتوسطوکمدرآمدباکشورهایدر•



(سالخوردگي جمعیت ) جمعیتي گذار 

كشورهاي 
ه توسعه یافت

سال 100در طي 

كشورهاي در 
حال توسعه 

سال 25در عرض 

ن جوامع فقیر تر زما
كمتري براي پیري
جمعیت از نظر 

برنامه ریزي دارند 



درصد جمعیت سالمند کشور 
ایرانبر اساس سرشماری مرکز آمار 
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پیش بینی درصد جمعیت سالمند در جهان و ایران



د پیش بینی می شو
که در ایران درصد 

:سالمندان

14یعنی 2030در سال 
درصد  14/4سال دیگر 

34یعنی 2050در سال 
درصد 31/2سال دیگر به 

.برسد

:2050در سال 

درصد جمعیت سالمند
آسیا  درصد و21/5جهان 
.درصد خواهد بود24

درصد جمعیت  سالمند در 
ایران از میانگین جهان و 
آسیا بیشتر و از هر سه 

اهد نفر، یک نفر سالمند خو
. بود



80مقایسه رشد جمعیت، رشد جمعیت سالمند و رشد جمعیت سالمندان 

1390تا 1375ساله و بیشتر طی سال های 
مرکز آمار ایران سرشماریاساس بر 
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و بیشتر60رشد سالمندان  و بیشتر80رشد سامندان  در صد رشد کشور



كلجمعیترشدسرعتازبیشترسالمندجمعیترشدسرعت
.است

دسالمنجمعیترشدازبیشتروساله80جمعیترشدسرعت
استبیشتر

سالمندانبراينگرآیندهریزيبرنامهلزوم

وفشارهاازبتدریججمعیتسنيساختانتقالمسیردر
واناننوجواطفالونوزاداننیازهايتامینبامرتبطتنگناهاي

هايازنیتامینبامرتبطتنگناهايوفشارهابهوشدهكاسته
.شدخواهدافزودهسالمندان



سالمندی و سالمتی



( 2012)مقایسه امید زندگی و امید زندگی بدون ناتوانی 
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Life Health Expectancy

ا امید زندگی سالم ی
امید زندگی با 

سالمت تعدیل شده

در ایران امید زندگی
سال کمتر 10سالم، 

. از امید زندگی است



!پیری بیماری نیست



پیري طبیعي

ی بیماري ها
و غیرواگیر

ناتواني هاي 
حاصل از آن 

عوامل خطر 

نينداشتن فعالیت بد•

رژیم غذایي نامناسب•

مصرف دخانیات•

...و•



هدف ارتقای •
ی کیفیت زندگ

استقالل •
ور مهمترین فاکت
فیت در تعیین کی

زندگی 



بیماری و 
ناتوانی

پیری طبیعی پیری سالم

شیوه زندگی سالم و مراقبت های دوره ای



بسته خدمت سالمندان 

آموزش شیوه زندگی سالم در دوره •
سالمندی

برگزاری کارگاه استانی •

نظارت و همکاری در برگزاری کارگاه •
های شهرستانی

آموزش مربیان سایر نظارت و همکاری در •
سازمان ها از جمله سازمان بهزیستی

نظارت بر آموزش سالمندان •



بسته خدمت سالمت سالمندان

:حسببرغربالگریموارد•
شیوع•

(سالمندیشایعهایسندروم)موربیدیتی•

.استشدهانتخاببودنخدمتبهوصلهمهازترمهم•



بسته خدمت سالمندان 

فشارخوناختالالت •

(سوءتغذیه چاقی و الغری)اختالالت تغذیه •

اختالالت چربی خون•

دیابت•

تعادلسقوط و عدم •

افسردگی•

(سال70تا 60)کولورکتالسرطان •



بسته خدمت سالمندان 
:  که در دست تدوین یا بازنگری استمواردی•

اختالالت شناختی•

پوکی استخوان•

اوروژنیتالاختالالت •

مراقبت در منزل•

تداخالت دارویی•

تسکین درد •

: شده استحذف که مواردی•
ی و بینایی، شنوای، و دنداندهان بهداشت اختیاری ادرار، پوکی استخوان، بی سل، واکسیناسیون،•

خواباختالل 



کارشناس ستاد شهرستان، مسئول مرکز، مسئول پایگاه 

د برنامه ریزی برای فراخوان و نوبت دهی سالمن

تماس تلفنی•

ارسال دعوتنامه از طریق رابطین بهداشتی•

...نصب پالکارد و •



بهورز یا مراقب سالمت

فراخوان سالمند
دی ارزیابی و طبقه بن
سالمند از نظر 
بیماری یا اختالل

ارجاع موارد بیماری 
تشخیص داده شده یا با
کاحتمال بیماری به پزش

آموزش و پیگیری 
که مشکل مواردی

اندنداشته 

آموزش و پیگیری 
موارد ارجاع 



پزشک

ارزیابی و طبقه 
ر بندی سالمند از نظ
بیماری یا اختالل

ارجاع به متخصص
ان شروع یا تغییر درم

دارویی

ز به بهورپسخوراند
یا مراقب سالمت 

برای پیگیری



پزشک مراقب سالمت خدمت  

معاینه و درخواست پاراکلینیک از نظر عوارض

فشارخون
،فشارخوناندازه گیری بررسی مصرف داروی پایین آورنده فشار خون، 

اختالالت 

فشارخون

ارجاع به متخصص چشم برای معاینه ته چشم

140وی فشار خون سیستولیک بیشتر یا مسا)
و 90اوی یا فشارخون دیاستولیک  بیشتر یا مس

(موارد عوارض فشارخون

باال به پزشکفشارخونارجاع موارد با 

ارجاع به متخصص در صورت وجود عوارض وضعیتیفشارخونتعیین افت 

نفشارخوبجز موارد )ارجاع به کارشناس تغذیه

(طبیعی
ضعیتیوفشارخونآموزش تغذیه و فعالیت بدنی مناسب، آموزش پیشگیری از افت 

شروع، تغییر یا ادامه درمان دارویی پیگیری سالمند با احتمال مشکل یا بیماری  بر حسب درخواست پزشک

ارجاع به غیرپزشک برای پیگیری  بعدتشویق سالمند بدون مشکل به مراجعه در صورت بروز عالیم خطر یا یک سال



پزشک مراقب سالمت خدمت  

معاینه 
ه در سالمندی کپادورساقاندازه گیری ، محاسبه نمایه توده بدنی، اندازه گیری قد و وزن

.  امکان محاسبه نمایه توده بدنی نیست

هاختالالت تغذی

های درخواست پاراکلینیک به منظور تشخیص بیماری

همراه
تکمیل جدول الگوی تغذیه بر حسب نمایه توده بدنی 

آموزش تغذیه مناسب ارجاع موارد با احتمال سوتغذیه الغری و یا  سوتغذیه چاقی به پزشک

ارجاع به غیرپزشک برای پیگیری به کارشناس تغذیهارجاع موارد در معرض خطر سوء تغذیه، اضافه وزن 

م مشاوره تغذیه و رژیجهت به کارشناس تغذیهارجاع

درمانی 
آموزش تغذیه مناسب

معاینه  پیگیری سالمند طبق درخواست پزشک یا کارشناس تغذیه



پزشک مراقب سالمت خدمت  

ارزیابی عوامل خطر، درخواست پاراکلینیک، 

محاسبه میزان دیابت، بررسی از نظر عوارض 

(GFR)گلومرولیفیلتراسیون

بررسی مصرف داروی پایین آورنده قند خون، عوامل خطر دیابت

دیابت

ب، آموزش بیمار از نظر کنترل وزن، تغذیه مناس

فعالیت بدنی،

ارجاع سالمند به پزشک

ارجاع به متخصص چشم برای معاینه ته چشم

ارجاع به متخصص در صورت وجود عوارض عالیم و آموزش اصالح شیوه زندگی، آموزش پیشگیری از پای دیابتی، پیشگیری،

به سالمند مبتال به دیابتباهایپوگلیسمیبرخورد 

، تغییر یا ادامه درماندرمان،شروعتعیین هدف 

دارویی

پیگیری سالمند با احتمال مشکل یا بیماری  بر حسب درخواست پزشک

ارجاع به کارشناس تغذیه

ارجاع به غیرپزشک برای پیگیری بعدتشویق سالمند بدون مشکل به مراجعه در صورت بروز عالیم خطر یا یک سال



پزشک مراقب سالمت خدمت

طر درخواست پاراکلینیک و تعیین درصد خ

بیماری های قلبی عروقی و بررسی از نظر

اختالالت چربی خون 

آموزش اصالح شیوه زندگی

اختالالت چربی خون

شروع درمان دارویی 
اری  پیگیری سالمند با احتمال مشکل یا بیم

بر حسب درخواست پزشک

ارجاع به کارشناس تغذیه
تشویق سالمند بدون مشکل به مراجعه در 

صورت بروز عالیم خطر یا یک سال بعد

ارجاع به غیرپزشک برای پیگیری ساله به پزشک 79تا 60ارجاع سالمند 



پزشک مراقب سالمت خدمت

معاینه قدرت عضالنی و ارزیابی سالمند، 

سالمندنورولوژیک

ادل در انجام تست تعارزیابی سالمند از نظر سابقه سقوط، 

گیفعالیت های روزانه زندحرکت،تستوضعیت ثابت و 

سقوط و عدم تعادل

یرتغیارزیابی داروهای سالمند و در صورت نیاز 

آنها
ارجاع سالمند با احتمال سقوط به پزشک

و کلسیم Dتجویز ویتامین  آموزش پیشگیری از سقوط و حوادث

ارجاع به متخصص در صورت وجود بیماری 

زمینه ای
دآموزش نحوه تکمیل چک لیست ایمنی منزل به سالمن

آموزش و درمان در صورت نیاز و کلسیمDپیگیری مصرف ویتامین 

کاردرمانگرارجاع به فیزیوتراپیست یا 
ب پیگیری سالمند با احتمال مشکل یا بیماری  بر حس

درخواست پزشک

ارجاع به غیرپزشک برای پیگیری
ا تشویق سالمند به مراجعه در صورت بروز عالیم خطر ی

یک سال بعد



پزشک مراقب سالمت خدمت  

سالمندارزیابی «مقیاس افسردگی سالمندان»سالمند با پرسشنامه ارزیابی

افسردگی

ارجاع فوری به روانپزشک در صورت عالیم 

گرانافسردگی شدید یا احتمال آسیب به خود یا دی
ارجاع سالمند با احتمال افسردگی به پزشک

قه به روانپزشک در صورت سابغیرفوریارجاع 

...و مانیا
پیگیری سالمند با احتمال مشکل یا بیماری  بر حسب درخواست پزشک

شروع، تغییر یا ادامه درمان دارویی گيافسردسالمند به منظور مقابله با زندگيشیوهاصالح برايسالمند آموزشي

آموزش کنترل استرس و تمرینات آرام سازی بعدتشویق سالمند بدون مشکل به مراجعه در صورت بروز عالیم خطر یا یک سال

ارجاع به کارشناس سالمت روان

ارجاع به غیرپزشک برای پیگیری



شاخص 

به تفکیک زن و مرد و شهری و روستاییساله و باالتر 60تعداد و درصد سالمندان •

به تفکیک زن و مرد و شهری و روستاییسال 60-70تعداد و درصد سالمندان •

بت درصد پرسنلی که حداقل دو کارگاه های آموزشی شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی و مراق•
، پزشک، کارشناس ستاد شهرستان و به تفکیک بهورز، مراقب سالمت.اندهای ادغام یافته سالمت سالمندان را گذرانیده 

استان

به تفکیک زن و مرد و شهری و روستاییاندکه آموزش چهره به چهره دریافت کرده سالمندانیدرصد •

به تفکیک جلسه آموزش گروهی برای سالمندان در طول سال داشته اند 4درصد مراکزی که حداقل •

شهر و روستا

به تفکیک زن و مرد و شهری و روستاییدرصد پوشش مراقبت سالمندان توسط غیر پزشک •

به تفکیک زن و مرد و شهری و روستاییدرصد پوشش مراقبت سالمندان توسط پزشک •

هری و به تفکیک زن و مرد و شدرصد فراوانی هر یک از بیماری ها یا اختالالتی که جزو بسته خدمت است •
روستایی

به تفکیک زن و مرد و شهری و روستاییدرصد فراوانی سالمندان بدون بیماری یا مشکل •



وظایف واحد بهداشت خانواده ستاد معاونت بهداشتی 

آمارهای جمعیتی، شاخص های برنامه سالمندان-تحلیل وضعیت موجود•

تدوین برنامه عملیاتی سالمندان معاونت بهداشتی•

نظارت بر تدوین برنامه عملیاتی شهرستان های تابعه و ارایه پس خوراند•

آموزش و نظارت  بر پرسنل محیطی در خصوص برنامه های اداره سالمت سالمندان•
نحوه ارایه آموزش به سالمندان•

نحوه ارایه مراقبت•

و جلب مشارکت سایر سازمان ها از طریق برگزاری یا شرکت در های درون سازمانی همکاری •
جلسات، کمیته ها و کارگروه ها 

...ارتقا آگاهی عمومی از طریق برگزاری روز جهانی، همایش ها، رسانه ها، جلسات آموزشی و •

پژوهش •





مشکالت مشاهده شده در پایش ها

ی پایین بودن درصد مراقبت سالمندان در مقایسه با سایر گروه های سن•
ت در اداره سالمبسته خدمت سالمندان بازنگری )مشکالت بسته خدمت سالمندان •

(سالمندان

(در ستاد وزارتخانه در حال پیگیری)مشکالت سامانه سیب •

مراجعه فعال برای دریافت خدمات زنان در دوره باروری و خدمات کودکان که •
. محدود شدن و به تاخیر افتادن فراخوان سالمندان را به دنبال دارد

دان دوستدار سالمند نبودن ساختار فیزیکی برخی مراکز که امکان تردد سالمن•
. بخصوص سالمندان ناتوان وجود ندارد




