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 :چکیده

وجود یک چارچوب مناسب برای افزایش جلب مشارکت سالمندان در مراقبت های اولیه یک امر  زمینه و هدف:

مطالعه حاضر پس از بررسی وضعیت و نحوه مشارکت  .جمیعت می باشدافزون این  ضروری و مهم با توجه به رشد روز
سالمندان در ارائه مراقبت های اولیه سالمت در مجتمع های سالمت شهر تبریز، چارچوب مشارکت سالمندان در 

 را ارائه داد.در مجتمع های سالمت  مراقبت های بهداشتی اولیه

مدل های مشررارکت ابتدا باشررد. مییک مطالعه ترکیبی از نوع کمی و کیفی  حاضرررمطالعه  :کارمواد و روش  

مرور گسترده منابع استخراج گردید. در گام در سرط  جهان با استفاده از  سرالمندان در مراقبت های بهداشرتی اولیه   
ر رابطه خدمت د روش مصاحبه فردی، بحث گروهی متمرکز و پرسشنامه باز دیدگاه ارائه کنندگان با استفاده ازبعدی 

با موانع و راهکار های مشرارکت سالمندان در مراقبت های بهداشتی اولیه در ایران جمع ووری و با استفاده از روش  
چارچوب پیشنهادی مشارکت سالمندان در مراقبت با استفاده از پانل خبرگان سرسس   تحلیل محتوا اسرتخراج گردید. 

اعتبار چارچوب از شاخص روایی  دلفی تکنیک تدوین و با اسرتفاده از در مجتمع های سرالمت   های بهداشرتی اولیه 
 یافته بررسی و تایید شد. محتوا و کاپای تغییر

    مقاله نهایی شده در مرور 92یافته های اصلی بخش کیفی مطالعه حاکی از ون است که در مجموع بین  :هایافته

ها و موانع و مشکالت  ارائه شده از طرف راهکارحیطه فرعی شناسایی شد. همچنین،  99حیطه اصلی و  5 مند نظام
مراقبت در منزل و ، تم اصرلی ممشرارکت سالمند   29ها شرامل   ارائه دهندگان و گیرندگان خدمات به تفکیک حیطه

یزی برنامه ر، سیستم ارجاع، المندانبسته خدمتی س، همکاری سازمان های مختلف، خود مراقبتی، احترام سرالمندی 
ی فضای فیزیک، سرالمت روان سالمندان ، نقش اطالع رسرانی سرالمندان  ، توجه بیمه به سرالمندان ، برای سرالمندان 

شاخه  5چارچوب نهایی به دسرت ومده نیز شامل  تم فرعی می باشرد.   64( و وموزش مراقبین سرالمندی  و کانون ها
 های استرات ی ،پیامدهای مشارکت سالمندان ای جلب مشرارکت، شراخص ها و  اصرلی مرویکردهای و اسرترات ی ه  

سراخت های اجرایی و اهداف و حیطه های مشرارکت سالمندان( و شاخه های    سرالمندان، زیر  های مراقبت اجرایی
 فرعی می باشد.

دسرت ومده باید بر اسا  یک الووی نظام   نتایج مطالعه حاکی از ون اسرت که چارچوب نهایی به  گیري:نتیجه

ند برای مشرارکت سالمندان در مراقبت های اولیه استفاده شود و با توجه به تمامی ررفیت ها، بر اسا  استرات ی  م
 های بومی و شاخص های معین اجرایی و پیویری گردد. 

 ت.بهداشتی اولیه، مجتمع های سالمی سالمندان، مراقبت ها لید واژه ها:ک
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Abstract 

Background and aim: Existing a proper framework for increasing the elderly participation 

in PHC according to the growth of this population is essential and important. This study 

intends to present the framework of elderly participation in primary health care in health 

complexes after examining the status and participation of the elderly in providing primary 

health care in Tabriz health complexes. 

Materials & Methods: This study is a qualitative and quantitative study. First, models of 

elderly participation in primary health care worldwide were extracted by using extensive 

resource reviews. In the next step, we used questionnaires of in-person interview, focus 

group discussion and service providers' open-ended questionnaire on barriers and strategies 

for elderly participation in primary health care in Iran and extracted using content analysis 

method. Then, by using the Expert Panel, the proposed framework for Elderly Participation 

in Primary Health Care in Health Complexes was formulated and validated by using Delphi 

Framework Validation of Modified Content and Kappa Validity Index. 

results: The main findings of the qualitative part of the study indicate that a total of 29 

finalized articles were systematically reviewed in 5 main areas and 22 sub-areas. Also, the 

solutions and barriers and problems presented by service providers and recipients are divided 

into 12 main themes (Elderly participation, home care and self-care, respect for the elderly, 

collaboration of different organizations, elderly service package, referral system, Planning 

for the elderly, paying attention to the elderly, the role of informing the elderly, the mental 

health of the elderly, the physical space of the centers and training of the aged caregivers) 

and 46 sub-themes. The final framework also includes the five main categories (participatory 

approaches and strategies, indicators and outcomes of elderly participation, nursing care 

executive strategies, executive infrastructure and goals and areas of elderly participation) 

and sub-branches. 

Conclusion: The results of the study indicate that the final framework should be used 

according to the systematic framework for the participation of the elderly in PHC and 

according to all capacities, based on native strategies and specific performance indicators 

and follow-up.   

Keywords: Elderly, Primary Health Care, Health Complexes.
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