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رضا عبداله زاده* ،4رقیه مهران پور
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*1کارشناس ارشد اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
2کارشناس ارشد مدیریت ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ،بیرجند ،ایران

(دریافت – 4295/80/39 :پذیرش)4295/48/34 :
چکیده
مقدمه :پیر شدن جمعیت به یکی از مهم ترین چالش های بهداشت عمومی در سال های کنونی تبدیل شده است .پدیده فوق
ناشی از بهبود شرایط بهداشتی است که از یك طرف منجر به کاهش مرگ بویژه مرك و میر کودکان و نهایتا افزایش امید به
زندگی شده و از سوی دیگر با اعمال سیاست کنترل موالید باعث افزایش درصد سالخوردگان به کل جمعیت شده است.
هدف :هدف از پژوهش حاضر بررسی وضعیت سالمت و بیماری سالمندان شهرستان سربیشه بوده است.
روش :این پژوهش مطالعه ای مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی بود که بر روی  044نفر از سالمندان شهرستان سربیشه انجام
گرفت .نمونه های پژوهش به صورت تصادفی ساده انتخاب و پس از اخذ رضایت نامه ،پرسشنامه تکمیل شد .داده ها با نرم افزار
 spssv.16و آزمون کای اسکوئر در سطح معنا داری 4/40مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها :از  044نفر سالمند مورد مطالعه202 ،نفر( 11/20در صد)زن و  101نفر(13/20در صد) مرد بودند .از نظر ابتال به
اختالالت و بیماری ها در سالمندان مورد مطالعه ،بیش ترین درصد مربوط به اختالل بینایی(16درصد ) و پس از آن
افسردگی(02درصد ) ،مشکالت شنوایی(00/1درصد ) ،فشار خون باال( 02/1درصد) ،هیپرلیپیدمی(13/2درصد) ،بیماری های قلبی
عروقی(10درصد) ،دیابت(1/2درصد) ،سکته ی قلبی و(0درصد) سکته ی مغزی(1درصد) می باشد.
نتیجه گیری :با توجه به میزان باالی بیمار ی ها در این قشر از جامعه ،برنامه ریزی طوالنی مدت برای اصالح سبك زندگی و
اقدامات پیش گیرانه و هم چنین غربالگری به موقع برای سالمندان به منظور پیشگیری از ابتال به عوارض بیماری ها و ناتوانی
جسمی ،توصیه می گردد.
کلید واژه ها  :سالمندان ،سالمت ،بیماری های مزمن

* کرمان ،دانشگاه علوم پزشکی ـ دانشکده بهداشت
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Downloaded from njv.bpums.ac.ir at 12:17 +0430 on Wednesday May 31st 2017

بررسی وضعیت سالمت سالمندان شهرستان سربیشه و استان خراسان جنوبی ،سال5931

عبداهلل زاده و همکاران

بررسی وضعیت سالمت سالمندان شهرستان سربیشه و45/...

افزایش امید به زندگی و کاهش میزان باروری باعث

اگر سالمندان بتوانند فعالیت های فیزیکی خود را به

افزایش تعداد افراد سالمند در سراسر جهان شده است؛ به

صورت مستقیم انجام داده و از نظر روانی و عاطفی نیز

گونهای که پیر شدن جمعیت به یکی از مهمترین

متعادل باشند؛ می توان آن ها را سالم در نظر گرفت.

چالشهای بهداشت عمومی در سال های کنونی تبدیل

سازمان جهانی بهداشت بیان می کند که سالمتی جزء

گشته است )1( .طبق آمار سازمان جهانی بهداشت تعداد

مهمی از سالمندی فعال است؛ و سالمندی بدون ناتوانی

افراد سالمند کل جهان تا سال  2404از ششصد و پنج

همراه با سالمت جسمانی ،روانی و مشارکت فعال در

میلیون ،به دو میلیارد نفر افزایش می یابد؛ و با روند

فعالیت های اجتماعی را می توان سالمندی موفق دانست.

سریع افزایش سالمندی ،جمعیت جهان تا سال  2404از

عواملی مثل موئلفه های اجتماعی ،اقتصادی ،فیزیولوژیکی،

هر پنج نفر یك نفر سالمند خواهد بود) 2( .

رفتاری ،شخصیتی ،محیط فیزیکی ،بهداشتی و عوامل

روند سریع افزایش جمعیت سالمندان ،مختص کشورهای

فرهنگی مانند نژاد ،قومیت ،مذهب ،روابط اجتماعی مثبت،

پیشرفته نیست؛ بلکه پدیدهای است که کشورهای توسعه

و حمایت اجتماعی ،در سالمتی پویای سالمندی تاثیر گذار

یافته و در حال توسعه هر دو با آن مواجهاند ( .)1در کشور

هستند)2( .

ایران نیز براساس سرشماری سال  1164بیش از  1میلیون

تغییر الگوی اپیدمیولوژیك بیماری ها در سنین میانسالی

(3/2درصد) جمعیت ایران را افراد  14ساله و باالتر تشکیل

و سالمندی ،و گرایش به سوی بیماری های مزمن از یك

میدهند .براساس برآوردهای بینالمللی نیز جمعیت

سو و مواجه شدن با سالمندانی که سالم هستند ولی نیاز

سالمند ایران از سال  1016رشد سریعتری نسبت به سایر

مند حمایت های بهداشتی درمانی هستند از سوی دیگر،

نقاط و حتی میانگین جهان خواهد یافت؛ و تا سال 1020

مداخله ی جدی را می طلبد) 3( .

از میانگین رشد جمعیت سالمند جهان ،و  0سال بعد از

مهمترین بیماری های مزمن دوران سال خوردگی در

آسیا نیز پیش خواهد گرفت( .)0بررسیها و شاخصهای

سطح جهان شامل بیماری های قلبی عروقی ،پرفشاری

آماری حکایت از رشد پرشتاب جمعیت سالمند در کشور

خون ،سکته ،دیابت ،سرطان ،بیماری های مزمن انسدادی

را دارد؛ به طوری که پیش بینی میشود جمعیت سالمند

ریه ،بیماری های عضالت و مفصل ،دمانس و افسردگی،

ایران تا سال  2404به  21/2درصد برسد(.)0

اختالالت بینایی ،شنوایی ،بی اختیاری ادرار و مشکالت

حفظ و بهبود وضعیت سالمت در دوران سالمندی ،نه تنها

دندانی می باشد)6( .

باعث پیشگیری از ابتال به بیماری های مزمن می شود؛

اگرچه تاکنون مطالعات جامعی در سالمندان کشور صورت

بلکه به استقامت و شرکت سالمندان در فعالیت های

نگرفته است ،اما شماری از مطالعات انجام شده بدین شرح

http://njv.bpums.ac.ir

Downloaded from njv.bpums.ac.ir at 12:17 +0430 on Wednesday May 31st 2017

مقدمه

خانوادگی و اجتماعی نیز کمك قابل توجهی می کند)1( .

 /41پرستاری گروههای آسیب پذیر

سال سوم /شماره  /9زمستان 4295

در مطالعهی عزیزی و همکاران که در منطقه ی  11شهر

داشتند)11( .

تهران انجام شد؛ نشان داده شد که شیوع عوامل خطر

جهت دست یابی به سالمت سالمندان و پیش گیری از

بیماری های قلبی عروقی در بین سالمندان تحت مطالعه

بروز و ابتالی آن ها به بیماری های مزمن و کاهش شیوع

در منطقه ی مذکور ،دارای شیوع باالیی است و شایعترین

بیماری ها ی ویژه در آن ها ،اولین گام شناسایی وضعیت

شکایت ذکر شده در سالمندان ،مشکالت قلبی عروقی و

سالمت آنان است تا بر این اساس ،نیاز های بهداشتی و

بعد از آن مشکالت اسکلتی عضالنی است) 14( .

درمانی آن ها مشخص شود .با توجه به اینکه تاکنون

نتایج بررسی وضعیت سالمت سالمندان در روستاهای

بررسی در زمینه ی سالمت سالمندان در شهرستان

آشتیان استان مرکزی در سال  1161بدینشرح بهدست

سربیشه صورت نگرفته است؛ مطالعه ی حاضر با هدف

تعادل

تعیین وضعیت سالمت سالمندان شهرستان سربیشه انجام

آمد:

استئوآرتریت

(31/0درصد)،

نداشتن

(16درصد) ،فشارخون باال (14درصد) ،چربی خون باال
00/0درصد)،

اختالالت

افسردگی(02/0درصد)،

ادراری

مشکالت

(06/0درصد)،
شنوایی(00درصد)،

مشکالت قلبی-عروقی (0/11درصد) ،مبتالیان به دیابت
(6درصد))11( .
بررسی وضعیت سالمت و نیازهای بهداشتی سالمندان
استان ایالم در سال 1161نشان داد که 11درصد سابقه ی
ابتال به بیماریهای قلبی 10 ،درصد دیابت22/0 ،درصد
مشکل تنفسی و 11/1درصد به سیگار اعتیاد داشتند.
()12
در بررسی وضعیت سالمت ساکنان سرای سالمندان
سبزوار که در سال1161انجام شد؛ نتایج نشانداد 64/1

شد.

روش مطالعه
مطالعه ی توصیفی مقطعی حاضر ،بر روی تعداد 044
سالمند  14سال و بیشتر تحت پوشش شبکه ی بهداشتی
درمانی

شهرستان سربیشه در سال 1160انجام شد.

شهرستان سربیشه در فاصله ی  10کیلومتری جنوب
استان خراسان جنوبی واقع شده است .شغل بیشتر مردم
منطقه دامداری ،کشاورزی و قالی بافی است .جمعیت کل
شهرستان  01444نفر است که از این تعداد حدود0444
نفر سالمند می باشند.
با توجه به هدف مطالعه ،حجم نمونه ی مورد نظر بر
اساس فرمول تعین حجم نمونه و با در نظر گرفتن

درصد از سالمندان از درد های مفصلی رنج میبردند.

) ،( p=4/40فاصله ی اطمینان آماری   4/40( %60

 31/1درصد از آنان مشکالت خواب 12 ،درصد اضطراب و

و ) Z  2وهم چنین دقت  ) d  4/40( %0اندازه ی

استرس 20/3 ،درصد مشکالت دهان و دندان26/0 ،
درصد مشکالت بینایی 23/1 ،درصد مشکالت شنوایی،

نمونه ی الزم برای انجام این مطالعه  044نفر محاسبه
شد.
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می باشد:

 21/6درصد اختالل حافظه و  01/2درصد سابقهی سقوط

عبداهلل زاده و همکاران

بررسی وضعیت سالمت سالمندان شهرستان سربیشه و41/...

ساخته صورت گرفت .برای نوشتن پرسشنامه ،از برخی

آزمایشات الزم را انجام دهد .در مرحلهی بعد ،جواب

پرسش های پرسشنامه ی طراحی شده توسط وزارت

آزمایشها وارد فرم و سالمند دوباره ارزیابی شد و در

بهداشت درمان و آموزش پزشکی استفاده شد )10( .اعتبار

صورت نیاز ،فرم مورد اصالح قرار گرفت .سپس فرم

محتوایی پرسش نامه با نظرسنجی از متخصصین احراز

اطالعات کدگذاری و داده های جمع آوری شده با استفاده

گردید؛ و طی یك مطالعه ی مقدماتی و تکمیل  04پرسش

از نرم افزار  SPSSv.16تحلیل شدند .برای تعیین معنیدار

نامه توسط سالمندان ،پایایی سؤاالت سنجیده شد؛ که

بودن تفاوت متغیرها ،از روش آماری آزمون تی تست و

برای بررسی میزان پایایی پرسش نامه از ضریب الفای

کای اسکوئر استفاده شد و سطح معنا داری p< 4/40در

کرونباخ استفاده شد که مقدار این ضریب 4/30 ،درصد بود

نظر گرفته شد.

که نشان دهنده ی میزان پایایی خوب پرسش نامه است.

یافته ها

این پرسشنامه شامل چهار بخش :اطالعات جمعیت

از  044نفر سالمند مورد مطالعه202 ،نفر(  11/20درصد)

شناختی ،معاینه ،پرسش از سابقه ی بیماری ها و نتایج

زن و  101نفر(13/20در صد) مرد بودند .میانگین سنی

پاراکلنیك بود .برای مطالعهی وضعیت سالمت این تعداد

شرکت کنندگان  13±1/1با حداقل  14و حداکثر 62سال

نمونه ،افراد سالمند در این پژوهش به شکل کامال تصادفی

بود .تمام سالمندان متأهل بودند؛ که 23/0درصد آنان

انتخاب شدند؛ به این صورت که برای جمعآوری دادهها به

بیوه بود .از کل جمعیت10 ،درصد سالمندان تنها و 30در

دلیل موجود بودن لیست اسامی و آدرس سالمندان هر

صد سالمندان با همراه زندگی می کردند.

مرکز بهداشتی درمانی ،سالمندان به صورت تصادفی ساده

از نظر تحصیالت 21 ،در صد بی سواد و 22درصد باسواد

انتخاب شدند و سپس این افراد توسط بهورزان به خانهی

بودند02 .درصد سالمندان ،ساکن شهر و  03درصد ساکن

بهداشت دعوت شدند .پژوهشگر در ابتدا هدف از انجام

روستا بودند .از نظر منبع درآمد 0/0 ،درصد آنان حقوق

مطالعه و روش کار را توضیح داده و بعد از جلب رضایت

بازنشستگی خود را تنها منبع درآمد برای امرار معاش

افراد ،از آنها رضایت نامهی آگاهانه گرفته شد .همچنین

اعالم نمودند22/0 .در صد آنان خانه دار بدون حقوق بوده؛

به شرکت کنندگان اطمینان داده شد اطالعات به صورت

حدود  20در صد آنان کشاورز بودند؛ و  01در صد نیز

بینام بررسی شده و محرمانه خواهد ماند و در صورت

تحت پوشش نهاد های حمایتی مانند کمیته ی امداد امام

تمایل ،نتایج مطالعه به آنها منعکس خواهد شد .بعد از

خمینی (ره) و بهزیستی بودند.

تکمیل اطالعات جمعیت شناختی و سابقهی بیماریها از

تمام سالمندان ،برخوردار از پوشش بیمه ای بودند و

طریق مصاحبه با فرد یا همراه وی ،فرد سالمند توسط

مشکلی از این لحاظ نداشتند .در بین دارندگان بیمه23 ،
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گردآوری داده ها با استفاده از یك پرسش نامه ی محقق

پزشك کارآزموده معاینه ،و از وی در خواست شد تا

 /40پرستاری گروههای آسیب پذیر

سال سوم /شماره  /9زمستان 4295

بیمه ی تامین اجتماعی و  1درصد نیز از بیمه ی خدمات

شنوایی (00/1درصد ) ،فشار خون باال (  02/1درصد)،

درمانی بهره مند بوده و بقیه ی سالمندان دارای سایر

هیپرلیپیدمی(13/2درصد ) ،بیماری های قلبی عروقی

بیمهها بودند.

(10درصد) ،دیابت) 1/2درصد) ،سکته ی قلبی (0درصد)

از نظر ابتال به اختالالت و بیماری های ها در سالمندان

و سکتهی مغزی ( 1درصد) میباشد( .جدول .)1

مورد مطالعه ،بیشترین درصد مربوط به اختالل بینایی
جدول شماره ی ( :)4توزیع فراوانی بیماری در سالمندان مورد مطالعه
وضعیت سالمت

دارد

ندارد

نوع اختالل یا بیماری

درصد

درصد

مشکل بینایی

16درصد

26درصد

مشکل شنوایی

00/1درصد

00درصد

بیماری قلبی عروقی

10درصد

32درصد

دیابت

1/2درصد

60درصد

هیپرلیپیدمی

13/2درصد

01درصد

فشار خون

01/6درصد

03درصد

سکته قلبی

0درصد

60

سکته مغزی

1درصد

66

مشکالت تغذیه

11درصد

16

افسردگی

01درصد

03درصد

مشکل خواب

14درصد

24درصد

یبوست

3درصد

62درصد

عدم تعادل

1111درصد

16درصد

اختالل ادراری

13/0درصد

22درصد

شیوع بیماری فشار خون در مردان(00درصد) بیشتر از زنان(02درصـد) بـوده و اخـتالف ان معنـی دار بـود ( p=4/441) .هـم
چنین فشار خون در سالمندان ساکن شهر(درصد  )11/0بیشتر از ساکنین روستا( )13/1بود؛ و این اختالف نیز از لحـاظ امـاری
معنی دار بود ( p>4/441) .بین فشار خون و اضافه وزن ارتباط معنی داری )  ( p=4/41به دست امد .هم چنـین فشـار خـون
باال با افزایش سن ،ارتباط معنی داری داشت( p=4/41) .
شیوع افسردگی در بین زنان (06درصد) بیشتر از مردان (درصد ( p>4/441) ، )10و در ساکنین شهری(06/2درصـد) بیشـتر
از مناطق روستایی(04/1درصد ) بود؛ )( p=4/442که اختالف موجود از لحاظ اماری معنی دار بود.
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(16درصد ) و پس از آن افسردگی (01درصد ) ،مشکالت
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اختالل بینایی با افزایش سن ارتباط معنی را داری نشان داد؛ )) p> 4/441ولی با شاخص بی سوادی و محل سـکونت ارتبـاط
معنا داری نداشت ( p=4/41 ) .مشکل شنوایی نیز با افزایش سن ارتباط معنی داری را نشان داد) .( p>4/441در این پژوهش
مشکل تغذیه در سالمندان ساکن روستا بیشتر از ساکنین شهر بود؛ ولی این اختالف معنی دار نبود) p=4/42) .

دار نبود).( p=4/1

بحث

مردان سطح سرمی کلسترول باال داشتند؛ و شـیوع دیابـت

در این مطالعه شایع تـرین بیمـار ی هـای سـالمندان بـه

21درصد ذکر شد؛ که در مطالعه ی حاضـر شـیوع دیابـت

ترتیب :اختالل بینایی ،افسردگی ،مشکالت شنوایی ،فشـار

پایین تر از این مقدار بود که ممکن است مرتبط بـا سـبك

خون باال ،هیپرلیپیدمی ،بیماری های قلبی عروقی ،دیابت،

زندگی پرتحرك در این منطقه باشد)14( .

ســکته ی قلبــی و ســکته ی مغــزی بــود .درمطالعــه ی

اطالعات مربوط بـه مـوارد بیمـاری کـه از سـوی سـازمان

حاضر01/6درصد سالمندان مورد مطالعه ،پرفشـاری خـون

بهداشت جهانی در کشور های منطقه ی مدیترانـه شـرقی

داشتند .در مطالعه ی عزیزیـزی و همکـاران02 ،درصـد از

جمع اوری شده است؛ نشان می دهد که در افراد سـالمند،

سالمندان مورد مطالعه درجات مختلفی از پرفشاری خون

شایع ترین اختالال ت عبارتند از :فشار خون بـاال ،بیمـاری

داشتند )14( .از آنجا که بـر اسـاس مطالعـه ی برنامـه ی

های قلبی عروقی ،دیابت،کاهش بینایی و شـنوایی و انـواع

سالمندان در ایاالت متحده نشان داده شده است که درمان

متفاوتی از بیماری های جسمی و روانی )10(،کـه در ایـن

پرفشاری خون ،از مرگ و میر و نـاتوانی ناشـی از بیمـاری

مطالعه نیز01/6درصـد سـالمندان مبـتال بـه فشـار خـون،

های قلبی – عروقی پیشگیری می کند؛ و با توجه به شیوع

11/2درصـد مبــتال بــه هیپـر لیپیــدمی و 00/1درصــد بــا

باالی فشار خون در سـالمندان مـورد مطالعـه ،توجـه بـه

داشــتن مشــکالت شــنوایی ،مبــتال بــه مشــکالت شــایع

کنترل مرتب فشار خون سالمندان و فراهم کردن اقدامات

ســالمندان بودنــد .بیمــاری شــایع دیگــر در ایــن بررســی،

درمانی و پیشگیری مناسب ،از الزامات درمانی محسوب می

مشکالت بینایی با شیوع 16درصد می باشد که در مطالعـه

شود)10( .

ی صادقیان و همکاران کـه درسـال 36در شـاهرود انجـام

هــم چنــین پــژوهش حاضــر نشــان داد کــه11/2درصــد از

شد؛ شیوع آن 11/1درصد )11( ،و در مطالعه ی حـاتمی و

سالمندان ،مبتال به هیپرلیپیـدمی و  1/2درصـد مبـتال بـه

همکاران 00درصد گزارش شده است )11( .در مطالعـه ی

دیابت هستند .در مطالعه ی عزیزی و همکاران که بر روی

حاضر بین بی سـوادی و مشـکالت بینـایی ارتبـاط معنـی

سالمندان تهران انجام شـد00 ،درصـد زنـان و  20درصـد

داری پیدا نشد؛ در حالی که در مطالعـه ی حـاتمی( )11و
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وجود داشت.

معنی داری را نشان داد .بر اساس مطالعه ی بررسی تـاثیر

اختالل ادراری نیز با شـیوع  13/0درصـد ،یکـی دیگـر از

سن بر عملکرد شنوایی و سیر پیرگوشی کـه بـر روی 164

بیماری هـای شـایع سـالمندان در ایـن مطالعـه بـود؛ کـه

فرد 14تا  144ساله در شهر تهران انجام گرفت؛ تاثیر سـن

سالمندان مورد مطالعـه از مشـکالتی نظیـر بـی اختیـاری

را بر آستانه های شنوایی و کاهش قابل مالحظه ی آستانه

ادرار ،بیدار شدن مکرر شبانه و تکرر ادرار رنج مـی بردنـد.

های شنوایی در دهـه هـای سـنی متـوالی ،و افـت بیشـتر

این مشکالت باعث اختالل در خواب ،مصرف کمتر مایعات

آستانه ها در مردان نسبت به زنـان ،بـه ویـژه در فرکـانس

و بدنبال آن عفونت ادراری و بیماری های کلیوی می شود.

های باال نشان داد .با وجود تاثیرات روانی وزوز و مشـکالت

بررسی وضعیت سالمت ساکنان سرای سـالمندان سـبزوار

ارتباطی ناشی از کم شنوایی ،تنها  0/21درصد از کل افراد

در ســال 1161نشــان داد کــه 2/02درصــد ســالمندان،

کم شنوای مطالعه ی حاضر در محـدوده ی سـنی 11-34

مشکالت دستگاه ادراری دارند ،که نتـایج ایـن مطالعـه بـا

سال از سمعك استفاده می کردند)16( .

یافته های مطالعه حاضر متفاوت می باشد)11(.

سالمندی یك رویداد مثبت در زندگی هر فرد می باشـد و

افسردگی نیـز یکـی دیگـر از مشـکالت شـایعی بـود کـه

زندگی طوالنی تر با کیفیت مطلوب ،باید همراه بـا فرصـت

سالمندان مورد مطالعه گرفتار آن بودند .مطابق نتایج ایـن

های همبستگی برای سـالمتی ،مشـارکت و امنیـت باشـد.

بررسی ،شیوع افسردگی 01در صد بود؛ و افسردگی در بین

سالمندان با مشکالت جسمی و روانـی متعـدد در معـرض

زنان بیشتر از مردان بود .هم چنـین درسـالمندان شـهری

افزایش ابتال به بیماری های مزمن ،تنهایی و انزوا بوده کـه

شیوع افسردگی بیشتر از ساکنین روستا بود .در مطالعه ی

خود منجر به صرف هزینه برای خانواد ها و دولـت شـده و

انجام شده در شهر قم میـزان افسـردگی 03/1بیـان شـده

کیفیت زندگی افراد سالمند را کاهش مـی دهـد .شـناخت

است )12( .نتایج تحقیق جغتایی و همکاران در کاشان نیز

وضعیت سالمت سالمندان می تواند در تدوین برنامه هـای

میزان افسردگی را  10/2درصـد نشـان داده اسـت )3( .در

کاربردی و زیربنایی این گروه از جامعه موثر واقع گردد.

بررســی ای کــه توســط وزارت بهداشــت و درمــان انجــام

نتیجه گیری نهایی

گرفت ،نشان داد که احساس افسـردگی در سـالمندان زن

با توجه به رونـد افزایشـی جمعیـت سـالمندان ،توجـه بـه

 14سال و باالتر بیشتر از مردان سالمند است؛ و سالمندان

سالمت،کاهش ناتوانی ها و ارتقای کیفیـت زنـدگی آن هـا

شهری احساس افسردگی بیشـتری نسـبت بـه روسـتاییان

ضروری است .با توجه به میزان باالی بیماری هـا در ایـن

داشتند؛ که ایـن نتـایج بـا یافتـه هـای مطالعـه ی حاضـر

قشر از جامعه ،برنامه ریـزی طـوالنی مـدت بـرای اصـالح

همخوانی دارد)13( .

سبك زندگی و اقدامات پیش گیرانه و هم چنین غربالگری
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 کاردان آزمایشگاه برای نمونه گیری بـه،با هماهنگی قبلی

به موقع برای سالمندان به منظـور پیشـگیری از ابـتال بـه

.محل خانه ی بهداشت روستایی مراجعه می کرد

. در اولویت قرار دارد،عوارض بیماری ها و ناتوانی جسمی

تشکر و قدر دانی

عدم تمایل برخـی از-1 :محدودیت های این مطالعه شامل

نویسندگان مقالـه بـر خـود الزم مـی داننـد از پزشـکان و

 کـه جهـت برطـرف،سالمندان جهت شـرکت در مطالعـه

بهورزان محترم شهرستان سربیشـه و همـه ی سـالمندانی

 اهمیـت انجـام مطالعـه توسـط،نمـودن ایـن محـدودیت

که در اجرای این طرح با محققین همکاری کردند تقدیر و

،پژوهشگران شرح داده می شد و در صورت عـدم تمایـل

.تشکر نمایند

فرد دیگری به صـورت تصـادفی انتخـاب و جـایگزین مـی
 تـوان، برخی از سالمندان به دلیل کهولت سـن-2.گردید
مراجعه به آزمایشگاه را نداشتند؛ که برای رفع این مشـکل
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Abstract
Introduction: Aging in population has become one of the important challenges in public health
domain.
Objective: The present study aims at investigating the condition of the elderly in Sarbisheh.
Method: This is a cross-sectional descriptive-analytic study carried on 400 elders resident in
Sarbisheh that were selected randomly based on questionnaire completion with consent. Data were
analyzed through SPSS 16 and Chi-Square test in significance level of 0.05.
Results: Among 400 participants, 250 (%62.25) and 150 (37.5) cases were respectively female and
male. Impairments and diseases in study elder participants were mostly reported for oral and dental
problems (%73) followed by visual impairments (%69), depression (%52), hearing problems (%45.3),
high blood pressure (%42.6), hyperlipidemia (%38.7), cardiovascular diseases (%14), diabetes (%6.2),
heart attacks (%5) and strokes (%1). In all cases, diseases and impairments were more in females than
males; in other words, females face more health problems and sufferings.
Conclusion: The high rate of disease and impairment existence among elder groups suggests the
necessity of long-term programming toward lifestyle modification, implementing preventive means
and screening in order to reduce diseases and disabilities.
Keywords: eders, health, chronic diseases

http://njv.bpums.ac.ir

