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  :چکیده

نظام پیچیده مراقبت هاي بهداشتی درمانی مستلزم فعالیتهاي پیشگیري و درمانی هماهنگی است که باید یک :مقدمه

برنامه ها بدون استثنا با .بگیردرا تحت مقتضیات و شرایط اجتماعی و سیاسی به عهده ساختار سازمانی مدیریت، آن

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

اهداف به طور عام از طریق تحلیل .می دهد که بر حسب قابل حصول بودن منابع ثابت مانده و یا تغییر خواهد کرد

ي بهداشتی و درمانی تعیین می شود، یا به عبارت دیگر می توان با مطالعه جامعه و اردم به مراقبت هنیازها و تقاضاي م

  .بررسی نیازهاي جامعه برنامه هاي آتی نظام ارائه خدمت را در آن منعکس نمود

تا .انجام شد 1388این مطالعه با هدف برآورد تقاضا براي خدمات درمانی سالمندان زن روستایی قزوین در سال  :هدف

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

  . خدمت منعکس نمود

جامعه مورد مطالعه از میان زنان ساکن . است تحلیلی- از نوع توصیفی کاربردي و شوهژاین پ :مواد و روش ها

روستایی زن سالمند  160رازمیان، فارسیان، کورانه شهر قزوین انتخاب شد از این جامعه  –روستاهاي مناطق کوهین 

هفته و  4مات سرپایی در این پژوهش، دوره یادآوري براي خد. تصادفی انتخاب شدند لبه صورت خوشه اي و به شک

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

  .تحلیل داده ها با بهره گیري از روش هاي آمار توصیفی صورت گرفت. عنوان پاسخگو در نظر گرفته شد

براي خدمات درمانی سرپایی، بستري و خدمات تشخیصی و خرید دارو نتایج این مطالعه نشان داد که تقاضا :یافته ها

  .اریهاي مفاصل و استخوان و بیماریهاي عفونی باال می باشدمدر سالمندان زن روستایی قزوین، در بعضی موارد نظیر بی

لمند و سا نزن بودن، روستایی بود« بررسی نیازهاي گروه هدف مورد مطالعه به علت شرایط خاص:نتیجه گیري

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

  .خصوصاً روستاییان بسیار ضروري می باشد) جامعه


