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                                                                                                                                                             شیراز -ایران
       معاونت تحقیقات و فن آوري دانشگاه علوم پزشکی شیراز: برگزار کننده

  بیماري هاي مزمن در سالمندان استان فارس  

  3مهین انصاریفرد  – 2دکتر علی روستاپور -1دکتر معصومه صفاري

1 - MD-MPH نویسنده مسئول(کارشناس مسؤول سالمت سالمندان و میانساالن علوم پزشکی شیراز -بهداشت باروري(  
 مدیر شبکه بهداشت درمان شهرستان مرودشت ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز–پزشک عمومی  - 2

  شیرازکارشناس برنامه سالمندان دانشگاه علوم پزشکی -کارشناس بهداشت عمومی - 3
  :چکیده 

رشد روزافزون جمعیت سالمندي و جایگزینی انفجار جمعیت نوزادي با جمعیت سالمندي در دو سه دهه آینده موجـب تغییـر نمـودار    : مقدمه
چرا که از هر پنج نفر سالمند خواهد بـود و ایـن امـر اهمیـت پـرداختن بـه موضـوع        . جمعیتی از شکل هرمی کنونی به استوانه اي خواهد شد

درصد از جمعیت استان  3/7درصد از جمعیت کشور و  2/7در حال حاضر بیش از.سالمندي را در جوامع در حال توسعه دو چندان خواهد کرد
  .لذا این مطالعه با هدف بررسی شیوع بیماري هاي مزمن در مردان سالمند استان فارس انجام شد. فارس را سالمندان تشکیل می دهند

جامعه آماري از سالمندان استان فارس که توسط پزشکان در زمینه بیمـاري  .تحلیلی انجام شده است-به روش توصیفیاین پژوهش : روش کار
تعداد حجم نمونه بر اساس جمعیت سالمندان تحت پوشش اجراي برنامـه کشـوري   . هاي شایع سالمندي غربالگري شده بودند ، تعیین گردید

جهـت جمـع آوري اطالعـات از پرسشـنامه هـا و فـرم       .سالمند مـرد بـرآورد گردیـد    11737ن فارس مراقبت هاي ادغام یافته سالمند در استا
سـپس داده هـا بـا ورود بـه     .اطالعات مراقبت هاي دوره اي سالمند موجود در پرونده سالمت سالمندان مراکز بهداشتی درمانی استفاده گردید

  .و تحلیل شدو با استفاده از آزمون هاي آماري تجزیه   SPSSنرم افزار 

سالمند مراقبت شده در برنامه مراقبت هاي ادغـام یافتـه    11737در این پژوهش از . بود  8/73 ±2/8میانگین سنی افراد مورد مطالعه : نتایج 
 درصـد مبـتال بـه بیمـاري پرفشـاري      4/34درصد مبتال به سکته مغزي، 3/2درصد مبتال به سکته قلبی و آنژین صدري،  9/10سالمت سالمند 

سـابقه بیمـاري اخـتالالت دسـتگاه     ) درصـد  13(نفـر 1548. درصد اختالالت چربی خون داشـتند 3/12درصد مبتال به دیابت،        4/16خون،
داراي عوامـل خطـر   ) درصـد  5/11(نفـر  1353. درصد سابقه بیماري پوکی اسـتخوان بودنـد   9/8درصد اختالالت روانی و حافظه ، 2/13ادراري

داراي عوامل خطر اختالل قند خون،سابقه بیماري دیابـت در خـانواده، ورزش نامسـتمر و سـابقه     ) درصد 2/30(نفر 3554اختالالت تغذیه اي،
  .سقوط بودند

با توجه به فراوانی بیماري هاي مزمن به ویژه بیماري هاي قلبی عروقی،پرفشاري خون و دیابـت در سـالمندان بایسـتی    : بحث و نتیجه گیري 
بیماري ها مورد توجه قرار گیرد و از سوي دیگر افزایش روزافـزون جمعیـت سالمندان،ضـرورت تشـکیل مراکـز دولتـی       غربالگري و پایش این 

  .تخصصی جهت پایش مداوم وضعیت سالمندان و ارزیابی مشکالت آنان در راستاي بهبود کیفییت زندگی سالمندان را ضروري می سازد

    

  سالمندان -مزمن -بیماري : واژه هاي کلیدي
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