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3  7931آرذ  71

 7931تا  7931در سال  شهرستان جوینمراقبتها و معاینات غربالگری بر امید به زندگی سالمندان بررسی تاثیر 

 9ابوالفضل شمس آبادی. 1برقبانیروح اهلل  1مالیجردیزینب 

 ایران سبزوار، دانشگاه علوم پزشكی سبزوار، ،دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت: 1

 سبزوار،ایران ، دانشگاه علوم پزشكی سبزوار،ارشناس ارشد اپیدمیولوژیک: 1
 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، سبزوار، ایران: 9

 

 زمینه و هدف:  
های مختلف جهت این گروه سنی به اجرا دهد که روند سالمندی در کشور ما در حال افزایش است و برنامهشاخصهای آماری نشان می

باشد. مطالعه حاضر با هدف تاثیر این مراقبتها بر امید به زندگی ای میمهمترین آنها معاینات غربالگری و مراقبتهای دوره درآمده که

 سالمندان اجرا گردیده است.

 مواد و روش ها:
با استفاده از طراحی های فوق های بهداشت استفاده گردید و دادهدر این مطالعه توصیفی مقطعی از اطالعات جمعیتی ذیج حیاتی خانه

گردید وبا spss 11افزاروتهیه جدول عمر محاسبه گردید. پس از محاسبه امید به زندگی اطالعات وارد نرم  Excelفرمول در نرم افزار 

 مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.  Repeated measureآزمون

  یافته ها: 
باشد؛ امید به زندگی در مردان در گروههای سال می 11/11سالگی  11توسط در بر اساس نتایج مطالعه امید به زندگی در مردان به طور م 

 91/1در سال اول  31-31( این تغییر بین سالهای p=111/1سنی مختلف در بین سالهای مطالعه تغییر معنی داری نموده است. )

 ( داشته است.p=11/1کاهش) 11/1ارم ( و درسال چهp=1/1) 11/1( سال سوم p=111/1کاهش ) 39/1( سال دوم p<111/1افزایش)

باشد؛ امید به زندگی در گروههای سنی مختلف در بین سالهای سال می 11/11سالگی به طور متوسط  11امید به زندگی زنان در سن 

ر سال دوم ( دp<111/1افزایش) 11/1( این تغییر در بین سالهای مطالعه در سال اول p<111/1مطالعه تغییر معنی داری نموده است. )

 ( داشته است.p<111/1کاهش) 11/1( سال چهارم p<111/1افزایش ) 11/9( سال سوم p=111/1کاهش) 31/1

 : بحث و نتیجه گیري
امید به زندگی در سال اول نسبت به سال پنجم تغییر معنی داری ننموده است و تنها در سالهای مختلف نوساناتی داشته است که نشان  

 باشد که عالوه بر مراقبتها عوامل دیگری نیز درامید به زندگی ناثیر دارند که بایستی مورد بررسی قرار گیرند.دهنده این نكته می

 واژه هاي کلیدي:
 سالمندان، امید به زندگی، جوین 

 سالمندی  -زیست  حیطه بهداشت و محیط   –سخنرانی 
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