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  :چکیده

با پیشرفت علم پزشکی امید به زندگی افزایش یافته و جوامع را با افزایش جمعیت سالمندان رو به رو ساخته :مقدمه

دستیابی به سالمت جهت . ع سالمت سالمندان استمشتی مطرح در غالب جوااست در نتیجه یکی از مسایل بهدا

نان اولین گام آیماري هاي ویژه در و کاهش شیوع بسالمندان و پیشگیري از بروز و ابتالي انان به بیماري هاي مزمن 

ریزان نیز جهت طراحی برنامه هاي مداخله اي جهت ارتقاي سالمت برنامه . ن استشناسایی وضعیت سالمت آنا

مطالعه با هدف برآورد نیازهاي درمانی زنان سالمند شهر این . سالمندان، نیازمند شناخت نیازهاي واقعی آنان هستند

  .قزوین انجام شده است

واقع از مراکز بهداشتی) سال 60باالي (پرونده زنان سالمند تحلیلی  –بر اساس یک مطالعه توصیفی :وهشژپوش ر

نمونه گیري خوشه اي و به شکل تصادفی با  نفر از آنان به روش 160در نقاط مختلف شهر بررسی و بر طبق فرمول 

گرداوري داده ها پرسشنامه خود ایفا بوده و داده هاي بدست آمده ابزار . استفاده از بلوك بندي بهداشتی انتخاب شدند

  .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت 16ن ژور SPSSبا استفاده از نرم افزار 

سال  100تا  60سال بود و دامنه سنی آنها بین  96/68میانگین سنی سالمندان مورد مطالعه :ي پژوهشیافته ها

انها تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی % 62/50نی و ات درمان تحت پوشش بیمه خدمدرصد سالمندا% 35. قرار داشت

که از این  قه بیماريداراي ساب%) 9/76(نفر  123تعداد . آنها تحت پوشش هیچ نوع بیمه اي نبودند% 5/2قرار داشتند و 

  .نفر از آنان در تهران تحت نظر می باشند 20نفر از سالمندان در قزوین و  81نفر انها تحت نظر پزشک  101تعداد 

بیماري هاي غدد را دارا % 13/20بیماري هاي استخوان و مفاصل، % 78/20بیماري هاي قلبی و عروقی، % 57/28

تحت % 6/50داشتند و %) 24/17و گوارشی % 54/19، چشمی %14/24زنان (جراحی از سالمندان سابقه % 4/49. بودند

ماري جسمی به پزشک مراجعه می کنند و سالمندان در صورت احساس بی% 2/76عمل جراحی قرار نگرفته بودند، 

نظر وضعیت از . بود 68/1اي هر سالمند بار مراجعه براي درمان سرپایی برمیانگین . به پزشک مراجعه نمی کنند% 8/23

سابقه بستري در نفر  67نفر در بیمارستان هاي تهران و  180نفر از سالمندان در بیمارستان هاي شهر  75بستري 

ه اند میانگین بار مراجعه به بیمارستان جهت بستري براي سالمندان زن مورد مطالعه در یکسال یکسال اخیر نداشت

  .بود 11/1

هل تفاوت معناداري و تأمیزان تقاضا در بین گروه هاي مختلف تحصیلی در بین گروه هاي مورد بررسی: نتیجه گیري

برسی هاي انجام شده ارتباط بین در . اما بین میزان تقاضاي زنان و مردان سالمند اختالف معناداري دیده شد نداشت

بیمه تکمیلی و بار مراجعه به مراکز درمانی ارتباط معناداري وجود داشت بین . نوع بیمه و میزان تقاضا معنی دار نبود

)01/0<p .( نفر  121ساله و باالتر مورد مطالعه قرار گرفتند که از بین آنان  60سالمند  160پژوهش انجام شده در

. درصد سالمندان را شامل می شوند 6/75ظهار داشته اند که این تعداد روانی را طی یک ماه ا-وجود مشکالت جسمی

بار بوده، تفاوت این دو میزان  84و  121نفر سالمند در طول یکماه  160طرف دیگر میزان تقاضا و مراجعه براي از 

  .عه علی رغم وجود مشکالت جسمس و روانی استبار نشانگر عدم مراج 37یعنی 

  سالمند، تقاضا، درمان، مراجعه :واژهکلید 


