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  :چکیده

ظام پیچیده مراقبت هاي بهداشتی در مانی مستلزم فعالیت هاي پیشگیري و درمانی همانهنگی است که باید ن:مقدمه

بدون استثنا با ها برنامه . مقتضیات و شرایط اجتماعی و سیاسی به عهده بگیرد یک ساختار سازمانی مدیریت، آنرا تحت

کیل کار مبناي تدوین اهداف برنامه ها را تشاین . بررسی نیاز مردم و تقاضاي مراقبت بهداشتی و درمانی آغاز می شود

به طور عام از طریق تحلیل اهداف . ع ثابت مانده و یا تغییر خواهد کردمی دهد که برحسب قابل حصول بودن مناب

و نیازها و تقاضاي مردم به مراقبت بهداشتی و درمانی تعیین می شود، یا به عبارت دیگر می توان با مطالعه جامعه 

  .ن منعکس نمودآهاي آتی نظام ارائه خدمت را در  بررسی نیازهاي جامعه برنامه

 .انجام شد 1388ین مطالعه با هدف برآورد تقاضا براي خدمات درمانی سالمندان مرد روستائی قزوین در سال ا:دفه

مورد بررسی قرار گرفته و بتوان نتایج ان را در برنامه هاي آتی نظام ارائه ، نیازهاي جامعه مورد پژوهش با این بررسیتا 

  .خدمت منعکس نمود

مورد مطالعه از میان مردان ساکن جامعه . ستاتحلیلی  –توصیفی  ین پژوهش کاربردي و از نوعا:و روشهاواد م

به  مرد سالمند روستائی 160نتخاب شد از این جامعه رازمیان، فارسیان، کورانه قزوین ا-روستاهاي مناطق کوهین

هفته و براي  4ئی این پژوهش، دوره یادآوري براي خدمات سرپادر . صورت خوشه اي و به شکل تصادفی انتخاب شدند

یا سرپرست خانواده به عنوان  سال در نظر گرفته شد ابزار پژوهش پرسشنامه بوده و فرد سالمند 1خدمات بستري 

  .داده ها با بهره گیري از روش هاي آمار توصیفی صورت گرفتتحلیل . ته شدپاسخگو در نظر گرف

ات تشخیصی و خرید دارو تابج این مطالعه نشان داد که تقاضا براي خدمات درمانی سرپائی، بستري و خدمن:اهیافته 

  .عروقی و گوارشی باال می باشد- در سالمندان مرد روستایی قزوین، در بعضی موارد نظیر بیماري هاي قلبی

دن و سالمند مرد بودن، روستایی بو«ررسی نیازهاي گروه هدف مورد مطالعه به علت شرایط خاص ب: نتیجه گیري

قشر مرد در ( جوانی براي دریافت خدمات درمانی نشان داد که انجام مناسب غربالگري ها در دوران کودکی و  »بودن

  .ضروري می باشدروستائیان بسیار اًخصوص) جامعه


