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3  7931آرذ  71

7931وضعیت تغذیه سالمندان ساکن در آسایشگاه سالمندان شهرستان سبزوار در سال   

 9، رضاشهابی1، زهرا کرابی1اصل نسرین مستوفی

  : دانشجوی پرستاری، دانشگاه آزاد اسالمی سبزوار، گروه علوم پزشكی، سبزوار، ایران1

 : دانشجوی پرستاری، دانشگاه آزاد اسالمی سبزوار، گروه علوم پزشكی، سبزوار، ایران1
 : دانشجوی پرستاری، دانشگاه آزاد اسالمی سبزوار، گروه علوم پزشكی، سبزوار، ایران9

 ه و هدف:زمین  
باتوجه به تغییرات فیزیولوژیكی در سالمندان، وضعیت تغذیه سالمندان موضوع مهمی است که در کشور های درحال توسعه به آن توجه 

کمی شده است. عامل تغذیه بر میزان مرگ، ناتوانی و کیفیت زندگی سالمندان تاثیر بسزایی دارد. این پژوهش با هدف بررسی وضعیت 

 انجام شد. 31ندان ساکن در سرای سالمندان شهرستان سبزوار در سال تغذیه در سالم

 مواد و روش ها:
تحلیلی و مقطعی بوده است و جامعه آماری مورد مطالعه شامل تمامی سالمندان زن و مرد ساکن در خانه های -این مطالعه از نوع توصیفی

زن(. جمع آوری اطالعات با استفاده  11مرد و  11تصادفی انتخاب شد ) به صورت 111سالمندان شهرستان سبزوار بوده است. تعداد سالمند 

 محاسبه گردید. (BMI)اندازه گیری قد، وزن، شاخص توده بدنی از روش مشاهده و پرسشنامه استفاده شد. مقادیر تن سنجی وزن، 

به  تغذیه سالمندان استفاده شد. یتکه برای درجه بندی وضع MNA(Mini Nutritional Assessement)پرسشنامه ی استاندارد 

 استفاده شد. SPSS11منظور تحلیل آماری از نرم افزار 

  یافته ها: 

نفر  11  مرد( و همچنین 91زن و 91نفر از در معرض سوتغذیه) 11مرد(،  1زن،  1نفر از سالمندان دچار سوتغذیه ) 11در این بررسی 

سو تغذیه با شاخص توده ی بدنی در مردان و زنان و مصرف مكمل های غذایی و همچنین بین  .مرد( داشتند 19زن و11تغذیه طبیعی )

 فعالیت بدنی رابطه ی معنی داری وجود داشت.

  بحث و نتیجه گیري:
 هنشان داد و ارزیابی وضعیت تغذیه در این افراد با استفاده از پرسشنام سرای سالمنداناین مطالعه میزان باالی سوء تغذیه را در سالمندان 

MNA می توان به شناسایی این افراد و درمان جهت بهبود وضعیت آنها کمك کند. 

 واژه هاي کلیدي: 
 ، وضعیت تغذیهMNAسالمندان، 
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