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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 . است در نتیجه یکی از مسایل بهداشتی مطرح در غالب جوامع سالمت سالمندان است

سالمندان و پیشگیري از بروز و ابتالي آنان به بیماري هاي مزمن و کاهش شیوع بیماریهاي ویژه در آنان اولین گام 

جهت طراحی برنامه هاي مداخله اي جهت ارتقاي سالمت برنامه ریزان نیز. شناسایی وضعیت سالمت آنان است

این مطالعه با هدف برآورد نیازهاي درمانی زنان سالمند شهر . آنان هستندسالمندان، نیازمند شناخت نیاز هاي واقعی 

  .قزوین انجام شده است

از مراکز بهداشتی ) سال  60باالي ( پرونده مردان سالمند تحلیلی  -بر اساس یک مطالعه توصیفی:پژوهشروش 

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

ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه خود ایفا بود که روایی پایایی آن بررسی و به تأیید اساتید . تصادفی انتخاب شدند

با مراجعه به محل سکونت افراد انتخاب شده اطالعات الزم ، جهت دقت و صحت بیشتر، از طریق پرسش . مربوطه رسید

مورد تجزیه و تحلیل  16ورژن  SPSSداده هاي بدست آمده با استفاده از نرم افزار . امه ها درج گردیدشفاهی در پرسشن

  .قرار گرفت

. سال قرار داشت 107تا   60سال بود و دامنه سنی آنها بین 4/69ن سنی سالمندان مورد مطالعه میانگی:یافته ها

آن ها تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار داشتند و % 4/59سالمندان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و % 2/31

قه بیماري بودند که از این تعداد داراي ساب%) 5/62(نفر  100تعداد . آنها تحت پوشش هیچ نوع بیمه اي نبودند88/6%

. می باشندنفر از آنان در تهران تحت نظر  15ز سالمندان در قزوین و نفر ا 73. نفر آنها تحت نظر پزشک هستند 88

از سالمندان سابقه % 4/59. را دارا بودند% 17/10بیماري هاي غدد و % 78/22بیماري هاي قلبی عروقی ، % 44/36

تحت % 6/40داشتند و %) 43/17و کلیه و مجاري ادراري و استخوان و مفاصل هر کدام  %02/22چشمی ( جراحی 

ت احساس بیماري جسمی به پزشک مراجعه می کنند و سالمندان در صور% 9/71عمل جراحی قرار نگرفته بودند، 

از نظر . بود33/2دمیانگیین بار مراجعه براي مداواي سرپایی براي هر سالمن. به پزشک مراجعه نمی کنند% 1/28

ر نفر سابقه بستري د 66نفر در بیمارستانهاي تهران و  19نفر از سالمندان در بیمارستانهاي شهر،  75وضعیت بستري 

ن بار مراجعه به بیمارستان جهت بستري براي سالمندان مرد مورد مطالعه در یکسال میانگی. ل اخیر نداشته اندیکسا

  .بود 09/1

میزان تقاضا در گروه هاي مختلف تحصیلی و تأهل تفاوت معنا داري در بین گرو هاي مورد بررسی :نتیجه گیري

بین بیمه تکمیلی و بار مراجعه . مه و میزان تقاضا معنی دار نبودهاي انجام شده ارتباط بین نوع بی در بررسی. نداشت 

باالتر مورد ساله و 60سالمند  160انجام شده  در پژوهش). P>01/0(به مراکز درمانی ارتباط معناداري وجود داشت 

روانی را طی یک ماه اظهار داشته اند که این –نفر وجود مشکالت جسمی  103مطالعه قرار گرفتندکه از بین آنان 

نفر سالمند در طول  160از طرف دیگر میزان تقاضا و مراجعه براي . درصد سالمندان را شامل می شوند 4/64تعداد 

رغم وجو مشکالت جسمی و بار نشانگر عدم مراجعه علی  27بار بوده، تفاوت این دو میزان یعنی  74و  103یکماه 

  .روانی است

  سالمند، تقاضا، درمان، مراجعه:لید واژهک


