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عباس حسینی 

سالمندیدانشجوی کارشناسی ارشد 

اسفند93

دکتر فاطمه محمدی: استاد مربوطه

27/16/2016



37/16/2016



ازنیامروزهسالمندانرشدبهروجمعیتافزایشاساسبر

بهداشتیمراقبتهاینمودنفراهمبرایایپیشرونده

احساسقشراینحمایتیخدماتارائهوسالمندانودرمانی

.میشود

سویهببایدودرمانیپیشگیرانهسیاستهایاساساینبرو

.گرددمعطوفسالمندانجمعیتسالمتارتقایوحفظ

47/16/2016



 در در ارائه راهکارها و ساختارها کشورهایی که

م به سالمند پیشقدخدمات مراقبتی جهت حمایت  و 

:هستند

 امریکا

 انگلستان

استرالیا

لذاداردکوتاهیسابقهایراندرشناسیسالمند

ودمحدساختارهایووآمارهاتحقیقاتکتب–منابع

.میباشنددستدروکمی

57/16/2016



 و کارامد تدوین سیاستها و قوانین به روز

 ی از مرتبط و پیشگیروحدت رویه بین دستگاههای ایجاد

موازی کاری 

 و در خصوص برنامه ریزیفضای تعامل در کشور ایجاد

گسترش ااجراء طرحهای مختلف در زمینه سالمندان ب

.مختلفهایبخشهماهنگ و همه جانبه مداخله های

67/16/2016



سازمان بهزیستی کشور

سازمان تامین اجتماعی وصندوق بازنشستگی کشور

کمیته امداد امام خمینی

وزارت بهداشت ودرمان

حوزه آموزش

وزارت تعاون

صدا وسیما

مراکز تحقیقات سالمندی

شهرداریها

وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی

77/16/2016



: مراکز نگهداری از سالمندان( 1

و نظارت سازمان بهزیستی از طریق ارائه مجوز، اعطای یارانه

در این  .بر این بخش، به سالمندان ارائه خدمت می نماید

به مددکاری اجتماعی و خدمات مشاوره پذیرش و ارائه مراکز،

.بستگان آنها انجام می گیردسالمندان، خانواده یا

 مراقبت و روزانه، روزیشبانهخدمات این مراکز شامل نگهداری

، است و مراقبت هایی از قبیل انجام امور تغذیه، نظافتدر منزل 

ی، استحمام، پوشاندن لباس، مراقبتهای بهداشتی درمانی، داروئ

های سرگرمی بهره گیری از اوقات امور توانبخشی وایجاد زمینه

.فراغت به سالمندان ارائه می شود
87/16/2016



 در قالب برگزاری همایش ها، سمینارها، کارگاه های

آموزشی، تهیه کتاب، بروشور و بسته های آموزشی جهت

ه آموزش مسئولین مراکز، کارشناسان، کادر خدمت دهنده ب

.سالمندان، سالمندان و خانواده های آنها

3 ) ی در زمینه سالمندان به منظور شناسایانجام تحقیقات

بهتر جامعه هدف و نیازهای آنها و ارائه پروتکل های الزم 

.در این راستا

97/16/2016



 از طریق آموزش شیوه زندگی سالم در تمامی ابعاد در جهت

به یک سازگارسازی سالمند با دوران سالمندی و دستیابی سالمند

.زندگی سالم و موفق

5 ) مناسب سازی محیط شهری و مسکونی معلوالن و

.سالمندان

6 )ن و نیازمند تحت پوشش سازماسالمندان معلول بیمه مکمل

بهزیستی که دارای دفترچه بیمه پایه باشند

7 ) امل به خدمت گیرندگان تحت پوشش شارائه خدمات اجتماعی

کمک های مستمر و غیر مستمر به خانواده های خدمت 

.گیرندگان
107/16/2016



 اوت با سایر گروه هاي سنی متفکه سالمندان به آن نیاز دارند

و نیازمند هماهنگی هاي درون و برون بخشی کلیه است

.سازمان هاي دولتی و غیر دولتی است

نار بسیاري از مشکالت روانی، اجتماعی سالمندان مربوط به ک

. گذاشتن آنها از خانواده و فعالیتهاي اجتماعی است

 و ، تقویتمشارکت سالمندان در اجتماعایجاد زمینه هاي

از ایشان می تواند از گام هاي موثرکننده اجراي قوانین حمایت

.در رفع این مشکل باشد

117/16/2016



 برنامه هایی که در حوزه بهداشتی برای سالمندان در حال انجام

:است

برنامه مراقبت های ادغام یافته سالمندان

که تقریبا در تمام برنامه شیوه زندگی سالم با تاکید بر تغذیه سالم

.دانشگاههای کشور در حال اجراست

 ن به دنبال راه اندازی بیمارستاطب سالمندان باایجاد رشته های

و واحدهای اختصاصی ارایه بخش های ویژه سالمندی هایی با 

به طور معمول سالمندان به بخش هایی منتقل می). خدمات به سالمندان

ندی شوند که کارکنان مراقبتی و پزشکان آن بخشها برای مراقبت سالم

(.آموزش ندیده اند

127/16/2016



 اء به همراه سایر اعضمتخصصین سالمندی در این کلینیک ها

ت،فیزیوتراپیس)ی تیم تخصصی خصوصاً تیم توانبخش

ناس و روانش، تغذیه، شنوایی شناس، گفتار درمانگر، کاردرمانگر

که دوره های سالمندی را گذرانده اند به صورت (جتماعیامددکار 

.دسالمند را حل می کننمسائل درمانی و توانبخشی کار تیمی 

در حال حاضر تعداد اینگونه مراکز در کشور ما بسیار اندک

.است و پاسخگوی نیاز سالمندان کشور نیست

137/16/2016



 طراحی نظام برنامه مراقبتهای ادغام یافته سالمندان اهداف

.سال و باالتر می باشد60استاندارد سالمندان غربالگری 

 ایی شناساستراتژی مراقبت های ادغام یافته سالمندی به منظور

بیماریهای سالمندان اجرا میارزیابی  وطبقه بندی ˓ مشکالت 

.شود

مراقبت ویژه-2مراقبت دوره ای-1: انواع مراقبتها

147/16/2016



 ورود آموزش وراه اندازی رشته های مختلف تخصص سالمندی

قا رتبه کوریکولوم های آموزشی گامی دیگر برای اطب سالمندی 

.استسالمت سالمندی 

کی رشته تخصص طب سالمندی به میزبانی دانشگاه علوم پزش

.تهران در حال آموزش پزشکانی با تخصص سالمندی است

 رشته هایMPH وPhDسالمند شناسی  نیز دو رشته دیگر در

طح جهت بررسی  مسائل ومشکالت سالمندان و برنامه ریزی در س

.جامعه  راه اندازی شده است

PhD دارد ولیبر محققین تمرکز بیشترMPH بر افرادیکه در

.  جامعه مسئولیتی به عهده دارند تمرکز دارد

157/16/2016



تهای رشته کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی از جمله فعالی

.آموزشی وزارت بهداشت می باشد

تی پرستارانی با علم ومهارت در زمینه ارایه مراقبتهای بهداش  ˓

توانبخشی و اجتماعی به سالمندان

 کاهش مرگ و میر و عوارض ناشی : رسالت عمده این رشته

صصی تخگسترش ساختارهای مراقبتی بوسیله از افزایش سن 

.مراقبت های پرستاریروند ارتقاو

 آموزشی و –دانش آموختگان دارای نقش های مراقبتی

.  پژوهشی خواهد بود

167/16/2016



نهاد حقوقی وغیر دولتی˓ یک سازمان بیمه گر اجتماعی.

رت بصو)ماموریت اصلی آن پوشش کارگران مزدی وحقوق بگیر

.است( بصورت اختیاری)وصاحبان حرف وشاغل آزاد( اجباری

بطور کلی سازمان تامین اجتماعی در دو حوزه به ارایه خدمات می

:پردازد

. اجتماعی-خدمات تخصصی و خدمات فرهنگیشامل 

      درحوزه تخصصی تعهدات بلند مدت مربوط به مستمری

سال       55سال مردان و60سن بازنشستگی .)بگیران می باشد

(.زنان

177/16/2016



 سمی در سراسر کشورکه بطور رتشکیل کانونهای بازنشستگی

ی کنند وبه نشست هایی برگزار م( افراد بازنشسته)وبا تعیین اعضا 

.می پردازندمسائل ومشکالت بازنشستگان 

 تسهیالت و خدمات رفاهی و گردشگرییکسری

 طرح تکریم سالمندان :

( واحد پذیرش و نوبت دهی بندهای این طرح شامل گیشه های

ی واحدهای پاراکلینیک-و مختص سالمندان در مراکز درمانیمجزا 

جهت سالمند کارت درمانگاهی مراکز درمانی موظف به تشکیل 

جات وتکمیل آن توسط پزشکان به منظور گزارش پیشرفت معال

.(وداروهای تجویزی

187/16/2016



 است که به جمهوری اسالمی ایرانسازمان های دولتیاز

یر این سازمان ز. خدمات رسانی به بازنشستگان دولتی می پردازد

.اداره می گرددوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعینظر 

و اجرای قوانین ، اداره امور بازنشستگی و از کار افتادگی

مان اجرای مصوبات شورای سازمقررات مربوط به بازنشستگی، 

بازنشستگی کشوری نمونه هایی از مسئولیت های این سازمان

دفتر در سطح ۶استان کشور و ۳۰سازمان بازنشستگی در . است

ه و کرج دارای نمایندگی فعال بوده بطوری که کلیشهر تهران

امور مربوط به بازنشستگان و موظفین در همان استان انجام 

.می گیرد

197/16/2016

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D9%88_%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86


 انجام کلیه اقدام های الزم بمنظور حفظ حقوق

تن متناسب ساخبازنشستگان و وظیفه بگیران و 

.ی زندگیبا افزایش هزینه هاآنان دریافتی

 ع جهت تصویب مراجارائه پیشنهادهای کارشناسی

ارتقاء وضع معیشتی ذی صالح بمنظور 

ار اجباری نبودن ک.)و وظیفه بگیرانبازنشستگان 

(.دوم

207/16/2016



انواع بررسی و شناخت ، یکی از وظایف کمیته امداد امام خمینی

تأمین نیازهای محرومیت های مادی و معنوی نیازمندان و 

ورت صآنها درارتقای سطح زندگی حمایتی، معیشتی، فرهنگی و 

امکان است

نیز یکی از اقشار مورد حمایت (سال60افراد باالی )نسالمندا

شهید رجاییطرحواین نهاد هستند که در قالب طرح مددجویی 

از کمک های این(عشایروحمایت سالمندان نیازمند روستایی )

.نهاد استفاده می کنند

217/16/2016



 حدود 1۳۸7براساس گزارش کمیته امداد امام خمینی، در سال

از افراد زیرپوشش طرح (درصد7/1۸)هزار نفر57۰

از (درصد7/۴6)هزار نفر۸۹۰نین حدود چمددجویی و هم

بوده اندسالمندافراد زیرپوشش طرح شهید رجایی 

به بیان دیگر، تعداد کل سالمندان زیر پوشش این نهاد یک

.استهزار نفر بوده۴6۰میلیون و

ال مددجویان این طرح ماهانه مستمری خود را نقدا یا بصورت کا

.دریافت می کنند

227/16/2016



نی یکی دیگر از خدمات کمیته امداد طرح بیمه درمانی مبت

برای نیازمندان از جمله سالمندان در پزشک خانواده بر 

طرح شهید رجایی و سایر سالمندان به ارائه خدمات می 

.پردازد

 درمان و راهنمایی بیمه شده را پزشک خانواده که در

ه نزدیکترین مکان سکونت خانواده استقرار دارد برعهد

.دارد

از شخص بیمه شده در صورت نیاز به درمان تخصصی تر

ی خدمات درمانی مختلف را دریافت مسیستم ارجاع طریق 

.نماید
237/16/2016



 رد با تشکیل شورای ملی سالمندان، مصوبات مو83/2/2در تاریخ

دبیریتبصره با 10ماده و 23نظر در رابطه با رفاه سالمندان در 

.به اجرا در آمدرئیس بهزیستی مرکز 

 هر شش ماه یکجلسات شورای ملی سالمندان طبق این آئین نامه

ا با شرکت وزیران و متخصصین از سازمان های مختلف و ببار

.  حضور رئیس جمهور برگزار می گردد

247/16/2016



 اخص تدوین شو نیز تدوین طرح بیمه ای مراقبتی سالمندان

از شهرداری ها و ارائه آن به های شهر دوستدار سالمند 

رای دیگر فعالیت هایی است که از سوی این سازمان در شو

.ملی سالمندان انجام شده است

 را به عنوان رئیس استاندارهادر استان های مختلف

شورای سالمندان معرفی کرده اند تا وضع سالمندان را 

.بررسی کنند

257/16/2016



وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمي یا یكي از معاونان وي -الف 
وزیر مسكن و شهرسازي یا یكي از معاونان وي -ب 
وزیر امور اقتصادي و دارایي یا یكي از معاونان وي –پ 
وزیر كشور یا یكي از معاونان وي –ت 
وزیر بازرگاني یا یكي از معاونان وي –ج 
وزیر جهاد كشاورزي یا یكي از معاونان وي –چ 
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزي كشور یا یكي از معاونان وي –ح 
رییس سازمان صدا و سیمایي جمهوري اسالمي ایران –خ 
رئیس سازمان تربیت بدني یا یكي از معاونان وي –د 
رئیس سازمان بازنشستگي كشوري –ذ 
رئیس سازمان تأمین اجتماعي نیروهاي مسلح –ر 
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعي –ز 
(  ره)سرپرست كمیته امداد امام خمیني –ژ 

اب سه نفر از متخصص دانشگاهي صاحب نظر در امر سالمت سالمندان به انتخ–س 
رئیس شورا

267/16/2016



.Aرل کمک به سالمندان در راستای حفظ کنت :عدم وابستگی

ا و زندگی خود براساس تصمیم گیری شخصی و معیاره

ارزشهای فردی

.Bمحیط زیست امن برای سالمندان در داخل و خارج :امنیت

منازل آنان

.Cپاسخگویی به نیازهای مالی و تامین اقتصادی :تامین

سالمندان

.Dعدم و جود دشواری و تبعیض در استفاده از  :دسترسی

خدمات اجتماعی برای سالمندان

277/16/2016



E .توانایی همه سالمندان برای برخورداری  :سالمندی مولد

از زندگی مولد اقتصادی و اجتماعی

F .اه محیط خانوادگی بعنوان بهترین جایگ :مراقبت خانگی

برای سالمندان مطرح است و مراقبت در مراکز آخرین راه

.حل می باشد

G .ارائه خدمات و مزایا به سالمندان ، بایستی با  :تکریم

امعه حفظ تکریم انسانی آنان صورت پذیرد و مورد احترام ج

.قرار گیرند

287/16/2016



 مسكن فاقدكمك به تأمین مسكن سالمندان نیازمند مكلف است براي

زسازي یارانه تعمیر و بااقدام نماید و تمهیدات الزم براي تخصیص 

.مسكن براي سالمندان نیازمند فراهم گردد

 ی باقی ماندن در منازل شخصتشویق و امداد سالمندان در خصوص

ت مراکز مراقباقامت جایگزین در و ارتقاء وضعیت تا حد امکان 

از سالمندان در صورتیکه منازل آنان برای سکونتشان مناسب

.نباشند

297/16/2016



 سالمندانایمن بودن محیط زندگی کسب اطمینان از

 اماکن مسکونی مناسب سازی درانبوه سازی اتخاذ سیاستهای

 سط ساختمانهای مسکونی به سالمندان تواختصاص طبقات همکف

.نمالکان  سازندگا

وضع ضوابط مناسب سازی برای اماکن مسکونی استیجاری

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش :)دستگاههای با همکاری

معاونت برنامه -وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی-پزشکی
(.ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

307/16/2016



 موظفند ضمن جلب مشاركت سالمندان و كسب نظرات ارزشمند

ایشان، اقدام الزم را در زمینه ایجاد ساختار مطلوب در فضاهاي 

.مختلف شهري به عمل آورند

الزام دستگاههای عمرانی به متناسب سازی سیاستهای عمرانی

خودبا نیازهای سالمندان در هر کدام از فعالیتهای ساخت وساز 

کشور

ای اتخاذسیاستهای الزم جهت ترغیب و تشویق مالکان ساختمانه

موجود درخصوص مناسب سازی ساختار انان برای تسهیل 

دسترسی سالمندان

317/16/2016



اتخاذ تدابیری جهت اخذمجوز مناسب سازی اماکن دولتی

.استیجاریو

 ثر قابلیت دسترسی حداکمتناسب سازی اماکن عمومی کشور با

،اتوبوس)عمومینقلیهیلوساپیاده روها،نظیر برای سالمندان 

..…وپارکها ،ترمینالها، (…مترو،هواپیما،قطار،

 هتر برای تحرک براههای دسترسی مناسب جداگانهدر نظر گرفتن

سالمندان و معلولین در محیطهای کار، ساختمانهای عمومی به 

مل درسیتم حخصوص در اماکن ارائه خدمات بهداشتی و اجتماعی،
...(ودستگیره ها ، شیب دار باال روندهسطوح )ونقل عمومی

 وزارت مسکن و -وزارت کشور):دستگاههای با همکاری

معاونت برنامه ریزی و وزارت راه و شهرسازیشهرسازی
(.وزارت تعاون–نظارت راهبردی رئیس جمهور

327/16/2016



سالمندی حساس سازی رسانه های جمعی در مورد مفهوم

و تبلیغ این مفهوم درخروجی آنان برای به همراه تکریم

جامعه

 ت در جهت پوشش مناسب و اقبال مثباشتراک با رسانه ها
فعالیتهای رسانه ای مرتبط با سالمنداناز

در جهتهمکاری با رسانه ها شهروندان سالمند به تشویق
ارتقاء جایگاه آنان در جامعه

 در تمام طول عمر در سالمندانتشویق فرآیند یادگیری

337/16/2016



 حمایت از ارائه دوره های آموزشی آماده سازی شهروندان

برای آینده نظیر راهبردهای تامین درآمد، برنامه ریزی 

.…برای بازنشستگی، بیمه ، سرمایه گذاری و

 آموزش در آنان، خانواده ها و اجتماع، نگرش مثبت ایجاد

ایجاد با توصیه های بهداشتی و درمانی وشیوه زندگی سالم 

.در سالمنداننشاط و امید 

 وزارت فرهنگ و ):های دستگاهبا همکاری

-وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی-ارشاداسالمی

وزارت -وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
(.وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری-آموزش و پرورش

347/16/2016



 های مزایا و مستمریاجرای قوانین و مقررات مرتبط با

دوران سالمندی

 ی تضمین دسترسپیگیری وضع قوانین مورد نیاز در جهت

.برابر سالمندان به خدمات اجتماعی

 سالمندانحفظ حقوقپیگیری تصویب و اجرای قوانین مرتبط با

 دان در حفظ سالمنپیگیری تصویب و اجرای قوانین مرتبط با

مقابل آزار،خشونت و تبعیض

 ذیر، حمایت از سالمندان آسیب پپیگیری وضع مقررات برای

تنها و فقیر

 وزارت –وزارت دادگستری: )های دستگاهبا همکاری

(بهداشت
357/16/2016



 مداخله کننده جهت یاری رساندن بهخدمات اجتماعی ایجاد

سالمندان در خصوص دستیابی، آماده سازی و خوردن 

نظیر برنامه های غذائی، حمل ونقل و )غذای مناسب

(سرویس رساندن غذا به منزل

 در مراکز نظارت بر تغذیه مناسب سالمندان بستری

مراقبتی به منظور تامین نیازهای جسمی و روانی آنان 

 اطمینان از به منظور تامین خدمات بهداشت دهان و دندان

متنوع و کافی با حداکثر جذب مواد مغذیدریافت غذای 

 بابرای سالمندان و مراقبینآموزش و مشاوره تغذیه تدارک

367/16/2016



 سالمندانشناساندن نیازهای تغذیه ای هدف.

 مصرفی سالمندان با آموزش و نظارت بر تداخل داروهای

.غذا و نیز تداخالت چند داروئی

، وزارتخانه هاي درجهت تأمین امنیت غذایي سالمندان

بهداشت، درمان و آموزش ، بازرگاني، جهاد كشاورزي

د درمكلفنسازمان مدیریت و برنامه ریزي كشورپزشكي و 

، در تعیین الگوي مصرف، ارتقاي سواد تغذیه ايجهت 

قدرتو بهبود دسترس قرار دادن مواد غذایي مورد نیاز 

(13ماده ).سالمندان اقدام كنندخرید

377/16/2016



:مدیریت موارد اضطراری و وضعیتهای بحرانی–

منداناطمینان از حساسیت اولین امداد گران نسبت به نیازهای سال

 ر در مورد مراقبت از سالمندان دآموزش تیم مدیریتی آسایشگاهها

مواقع بحرانی

 ز وضعیت سالمندان پس اهماهنگی نهادهای رفاهی جهت پیگیری

فاجعه

 آموزش نهادهای مردمی و آماده سازی آنان جهت حفاظت از

سالمت سالمندان در مواقع بحرانی



387/16/2016



 و راهنمایی خانواده هاافزایش آگاهیهای عمومی

 هت مرتبط با سالمندان آسیب پذیر جثبت و ضبط اطالعات

ارائه خدمات اولیه در مواقع بحران

 وزارت بهداشت، درمان ):های دستگاهبا همکاری

وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی_ وآموزش پزشکی

(.کمیته امداد-

397/16/2016



 بطور وقت خود تدارک سازو کاری برای سالمندان تا از

.نمایندسازنده استفاده 

 و همسایگانارتباط مثبت با همساالنتشویق

 و خوداتکائیارتقاء اعتماد به نفس.

و تدارک بستر پیشرفت شخصی و حفظ سالمت جسمی

.روانی

 با همساالناشتراک استعدادها و تجارب

 بادل بین سالمندان و جوانان که باعث تتسهیل تعامل مداوم

.آگاهیها و کنش متقابل می گردد

407/16/2016



وزارت تعاون ، کار و رفاه : )دستگاههای موظف

وزارت -وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی-اجتماعی

(.شهرداریها-کمیته امداد امام-ورزش و جوانان

417/16/2016



 بعنوان مثال برنامه های آموزشسیتم حمایت اجتماعی توسعه یک

با هدف کسب مهارت بستگان جهت (رسمی و غیررسمی)مراقبت

مراقبت از سالمندان در محیط منزل

 به خانواده های دارای مشکالت ویژه و ایجاد گروههای امدادرسانی

دان دچار ارائه دهندگان فعالیتهای مراقبتی ویژه نظیر مراقبین از سالمن

و معلولیتهای جسمی(دمانس)زوال عقل

 کیفیت و ایجاد موقعیت ارتقاءخوداتکائی سالمندان اتخاذ تدابیری جهت

ون زندگی در راستای قادرسازی آنان جهت کار و زندگی مستقل در در

جامعه تا حد امکان

 ،مراقبین خانگیتقویت و حمایت از ارتقاء مهارتها

 یادآوری و بزرگداشت خدمات ارزشمندی که سالمندان به خانواده و

.جامعه ارائه نموده اند 427/16/2016



حمایت،گسترش و اجرای تدابیر مناسب جهت یاری رساندن به

ده دارند را به عهوظیفه مراقبت از کودکان یا معلولین سالمندانی که 

و یا سالمندان وابسته

 لی می که مجبور به انجام فعالیتهای شغبهبود وضعیت سالمندانی

بوده ، باشند به ویژه آنان که از حمایت خانوادگی کافی برخوردار ن

اظ آسیب دیدگان از مصائب طبیعی و غیرطبیعی، آنانکه به لح

رفته فیزیکی یا روانی نادیده انگاشته شده و یا مورد آزار قرار گ

.اند

 برای مراقبین خانگیپرداخت هزینه مراقبتهای موقت تدارک

(.نظیر یارانه)

وزارت تعاون ، کار و رفاه -صدا و سیما: )دستگاههای موظف

(.وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیاجتماعی
437/16/2016



مركز تحقیقات مراقبت هاي سالمندی دانشگاه شاهد

 مرکز تحقیقات سالمت سالمندان پژوهشگاه علوم غدد و

دانشگاه علوم پزشکی تهرانمتابولیسم

مرکز تحقیقات سالمندی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دانشگاه علوم پزشکی تهران-مرکز تحقیقات سالمت سالمندان

واردانشگاه علوم پزشکی سبز/ مرکز تحقیقات سالمت سالمندان

447/16/2016

http://www.shahed.ac.ir/Ageing/SitePages/Introduction.aspx
http://emri.tums.ac.ir/pages/mainpage.asp?I=S56M5P2C1
http://sgrc.sums.ac.ir/fa/index.html
http://607.rc.research.ac.ir/
http://medsab.ac.ir/index.aspx?siteid=1&siteid=1&pageid=607


 با هدف 1۳91مرکز تحقیقات سالمت سالمندی از سال

ارتقایایت و در نهبهبود کیفیت زندگی , تغییر سبک زندگی

ی اجتماع, روانی, در ابعاد مختلف جسمیسالمت سالمندان 

ایجاد , از طریق انجام پژوهش های گسترده, و معنوی 

برای عالقمندان در این فرصت های آموزشی و پژوهشی 

ه امر بویژجلب توجه و حمایت جامعه و مسئولین عرصه، 

دست اندرکاران عرصه بهداشت و درمان، فعالیت خود را

.آغاز نموده است

457/16/2016



کیفیت زندگی و سبک زندگی سالمندان

 بهداشت روان دوران سالمندی و مشکالت روحی و روانی این

.دوران

اپیدمیولوژی بیماری ها و مشکالت شایع دوران سالمندی

حوادث در دوران سالمندی

تغذیه دوران سالمندی

آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت دوران سالمندی

انجام طرح های تحقیقاتی در حوزه سالمندی

467/16/2016



 برگزاری جلسات آموزشی در خصوص اهمیت بررسی

نیازهای سالمندان

 برنامه ریزی و برگزاری کارگاههای علمی در زمینه

.سالمت سالمندی

 همکاری با سایر مراکز تحقیقاتی در ارائه طرح های

.تحقیقاتی در زمینه سالمندی

477/16/2016



http://www.cspfiran.comسایت صندوق بازنشستگی

 پرستاری سالمندی دکتر اسدی نوقابی

اجتماعی مبتنی بر جامعه ویژه-مبانی خدمات بهداشتی

سالمندان  دکتر کیان نوروزی

سایت شورای ملی سالمندان

سایت سازمان بهزیستی.

487/16/2016



497/16/2016


