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ونیدرماخدماتجهتفراگیرپوششیهمگانیبیمهبرنامهیکرهگذرازاسترالیا

میتامینمالیاتازراآنهایهزینهواستکردهمستقربهداشتیهایمراقبت

وتانیبیمارسوپزشکیخدماتجملهبهداشتی،ازهایمراقبتاغلببرنامهاین.کند

تنظیمرابهداشتیخدماتاغلبفدرالدولت.دهدمیپوششراتجویزیداروهای

دارعهدهمحلیهایدولتگیرد،اگرچهمیعهدهبرراآنهابودجهتامینوکندمی

کناردرهااسترالیاییازنیمیتقریباً.هستندبیمارستانیعمومیخدماتمسئولیت

بهوطمربمسائلازبیشتریمواردپوششبرایخصوصیهایبیمهازهمگانیبیمه

.کننداستفادهسالمتوبهداشت



هایبیمارستانودندانپزشکیکهخصوصیهایبیمهاینبهدولت

الیتفعبهپزشکاناغلب.دهدمییارانهنیزدهندمیپوششراخصوصی

"خدماتهزینه"آنهابهپولپرداختمبنایومشغولندخصوصیهای

قراریدولتهایبیمارستاندربیمارستانیهایتختسومدوتقریبا.است

ورطبهبیمارانهستند،اگرچهخصوصیهایبیمارستاندربقیهودارند

ندرماتحتدوتیوعمومیهایبیمارستاندرتوانندمینیزخصوصی

.گیرندقرار



مزددستگرفتن:استصورتدوبهعمومیبیمارستانهایپزشکاندرآمد

کارایآنهادرخصوصیبیمارانمعاینهبرایاضافههایپاداشنیزوماهانه

بیماراندرمانبرایساعتیدستمزددریافتوخصوصیطوربهکردن

ساختار:شوندمیموارداینشاملکنونیگذاریسیاستاهداف.عمومی

ذارشگسیستمکردنعمومی،برقرارهایبیمارستانبراینوینمدیریت

.اولیهمراقبتهایکردننیرومندواجراکیفیتازگیری



جنوبیمناطقساکنسال65باالیافراد%80میالدی2000سالدر

ریغربالگبرنامهچارچوبدر.شدندواکسینهآنفوالنزاضدبراسترالیا

ویژهتاکیدباوسال40باالیزنانبرایجنوبیاسترالیایسینهسرطان

همچنین.میشودانجامرایگانماموگرافیسال65-50بینزنانبرای

وبهداشتدپارتمانبهوابستهملیبهداشتوپزشکیتحقیقاتکمیسیون

افعالمنمشترککشورهایبهداشتیسیستمدرسالمندانمراقبتهای

.استنمودهارائهرااسترالیاسالمندانویژهایتغذیهراهنمای



المندانسبهاجتماعیتامینلوایحقالبدرپرداختهاییبااسترالیادولت

ازستهبازنشسالمندافرادعالوهبه.نمایندمیپرداختراهاییهزینهکمک

اریشهردمالیاتهایومصرفیبهایآبهایهزینهزمینهدرهاییتخفیف

.باشندمیبرخوردار



میترجیحسالمنداناغلبکهموضوعایندرکبا1980دههاوایلاز

مراقبتهایوکردهزندگیخودشانهایخانهدرامکانحددرتادهند

ایندرسالمندانبهمراقبتیخدماتارائهنمایند،نحوهدریافتراالزم

باعثمسئلهاین.استگردیدهایمالحظهقابلتحوالتشاهدمنطقه

بهمراقبتیموسساتازشدهارائهخدماتازوسیعیحجمتاگردیده

.شوددادهسوقجامعهبرمبتنیمراقبتیخدمات



ایگروههودولتی،خصوصی،داوطلبسازمانهایازوسیعیشبکهاسترالیاجنوبدر

عهدهبرراسالمندانبهاجتماعیوبهداشتیخدماتخدمات،ارائهکنندهتامین

وصخصدرمنزلدروجامعهبرمبتنیمراقبتهایکنندهتامینعمدهبرنامهدو.دارند

ستهبوجامعهدرومنزلدرمراقبتهایبرنامه:ازعبارتنداسترالیاجنوبدرسالمندان

وخدمات،مراقبتهاکنندهارائهHACC(1)برنامهسالمندانجامعهبرمبتنیمراقبتهای

وناتوانوسالمتیشکنندهوضعیتدارایسالمندانخصوصدرالزمحمایتهای

.برندمیسربهخانهدرکهاستمعلولی

1-home and community care



ماتفردی،خدغذا،مراقبتهایتهیهونظافتیخدمات:ازعبارتندخدماتاین

وایمشاورهرسانی،خدماتای،اطالعفرجهوروزانهای،مراقبتهایتغذیه

حجمکهشدزدهتخمین1997سالدر.دهندگانمراقبتبرایحمایتی

ساعت965استرالیاجنوبسالمندانبرایشدهارائهHACCخدمات

.استبودهسال70باالیسالمندنفر1000ازاءبهماهدر



درشدههماهنگوشدهریزیبرنامهمراقبتیخدماتشاملCACPs(1)خدمات

بتیمراقخدماتدریافتنیازمندسالمندانبهکمکهدفباکهباشدمیجامعهسطح

خودهایخانهدربیشتریزمانمدتبتوانندآنهاتاگردیدهطراحیپیچیدهومتعدد

.دهندادامهخودزندگیبهمستقلصورتبه

وبینیپیشسالمندانبرایتنهاCACPsدرشدهارائه،خدماتHACCخالفبر

.استگردیدهطراحی

1-community aged care package



زندگییتوانایدیگرکهشودمیتدارکسالمندانیبرایآسایشگاهیمراقبتهای

ایمراقبتهارزیابتیمسویازجهتبدینوندارندراخودهایخانهدرمستقل

نیازهایهکافرادیارزیابینتایجاساسبر.اندگرفتهقراربررسیموردسالمندی

بتیمراقخدماتدریافتنیازمندوداشتهایمالحظهقابلطبیوجسمی،روانی

دهندهارائهپرستاریهایخانهدرهایخانهدرباشندپرستاریتخصصی

1000هربرای1997-98سالدر.گیرندمیقرارباالییسطحمراقبتیخدمات

.داشتوجودآسایشگاهیمکان52آدالیدشهردرسال70باالیسالمندنفر



سالدرحادمراقبتهایسیستمازمددجویانجابجاییآزمایشیمدل

حادمراقبتیهایسیستمرویبرموجودفشارهایبهپاسخدر2001

افرادهبآسایشگاهیمراقبتهایکنندهارائهمراکزکمبودو(بیمارستانی)

انجامتسهیلآزمایشیمدلایناجرایازهدف.کردکاربهآغازسالمند

مراکزپذیرشنوبتدرکهاستبودهسالمندیمددجویانجایابیوارزیابی

بهنیازیدیگرآمدهعملبهبررسیهایدرولیداشتهقرارحادمراقبتی

.ندارندبیمارستانیحادمراقبتهایدریافت



ردآسایشگاهیخدماتگونهاینکنندگانارائهازتعدادیحاضرحالدر

مراقبتیسیستمهایازمددجویانانتقالاتحادیهدولتی،تشکیلغیربخش

خیصتشمناسبمددجویانتوانندمیبیمارستانها.انددادهتشکیلراحاد

جویانمدداینسپسنمایندکهمعرفیاتحادیهاینبهرازمینهایندرداده

مراکزهبآمدهعملبهبررسیهاینتایجاساسبروگرفتهقرارارزیابیمورد

.میشونددادهارجاعمناسبآسایشگاهیمراقبتی



افراداختیاردرمسکنزمینهدررامختلفمساعدتهایازتنوعیاسترالیادولت

دروای،ملیمنطقهسطوحدردولتیمراجع.دهدمیقرارکشوراینسالمند

مسکنتامینهایزمینهدرمشترکاًالمنافعمشترککشورهایسطح

مسکنخریدوامهایپرداختواجارهورهنهایهزینهکمکدولتی،پرداخت

دردولتیکمکهایازایمالحظهقابلبخش.انددادهانجامراگذاریهاییسرمایه

سودکاهشومالیاتیهایبخشودگیقالبدرومستقیمغیرنوعاززمینهاین

%1999،70سالدر.شودمیارائهدولتسویازسالمندانمسکنوامهای

نیزآنها%18وبودهشخصیخانهصاحباسترالیاجنوبدرسال65باالیافراد

.اندداشتهخوداجارهدررادولتییاخصوصیمالکیتدارایهایخانه



دهندهارائهپرستاریمراکزازعبارتندخدماتگونهاینازهایینمونه

ایومدفوعیوادراریاختیاریبیبهمربوطمراقبتهایوزخمازمراقبت

ارائهفردیمراقبتهایزمینهدررامتنوعیخدماتکهخصوصیمراکز

.مینمایند



میزندگیمحلدرمراقبتیخدمات(1)موردیمدیریتمدلیکازاینمونه

بفردرمنحصومجزاصورتبهسالمندفردهرمراقبتیهاینیازآنطیکهباشد

میئهارانیازهاآنبامطابقنوتوانیوحمایتیاقداماتوشدهتعیینوبررسی

ولیدشومیارائهسالمندانمنزلدرخدماتاینازبسیارسنتیشکلبه.شود

ندگیزسالمسبکترویجوآموزشویژهمراکزنمودندایرسمتبهکنونیروند

پرستاریودرمانیخدماتمراقبتیموسساتازتعدادیآندرکهباشدمی

.نمایندمیارائهمشترکصورتبهراخود

1-case management model



خانهیهاهزینهت،مددرازقبتامرایبیمهیسیاستها:مريكاآدرتمددرازقبتامر

تموسسایاخانهدرنگساالربزنهروزایقبتهاامرمثلجتماعیاتخدماان،سالمند

تخدمانداتومیکسهروهددمیپوششراتخدمایناازایمجموعهیاصمخصو

.نمایدبنتخاادموجوعمتنوتخدمامجموعهازرادخوزنیاردمو



درادفرابهراسالمتیوحمایتیدی،فرتخدماازایمجموعهجامعهبرمبتنیتخدما

بهدخوشخصیخانهدرنهاآقامتانضمتاهددمیئهاراجامعهسطحدرونهایشاخانه

:ازتندرعباتخدمایناازبعضی.دشوکمکنیزنستقاللشااءتقاار

حیاطرگساالنیربزایبربرنامهینامعموالً:انسالمندایبرنهروزاتخدمابرنامه-1

قبامریاادهخانوءعضااکهساعاتیدرتخدماینا.نددارشناختیلختالاکههشد

هفتهیهاروزوریکاتساعادرتخدماینا.دشومیئهارانیستسسترددرییگرد

.باشندنمیساعته24وهشدئهارا



درکمکایبر،)جتماعیارکادمدیارپرستامتخصصینت،خدماگونهینادر:رديمومديريت-2

.کنندمیتمساعداش،ادهخانوودفربههشدئهاراتخدمابررتنظاوتمددرازیقبتهاامر

بهزنیاوهیژویطاشرنمدآپیشرتصودرکنندمیندگیزتنهاکسانیکه:يتهارفوبهپاسخسيستم-3

.کنندمیدهستفااسیستمیناازآن،یگرداعنوایاپزشکیییتهارفو

میندگیزتنهاکهادیفرابامصاحبتایبرطلبداوادفراتوسطمعموالًسیستمینا:ستانهدوتمالقا-4

.دشومیمنجاا،کنند

دویایکتوسطکههستندگانهاجدبرنامهدوینهاا:لمنزدرشتيابهدقبتامرل،منزدرقبتامر-5

تخدماسایریاپیافیزیوترری،پرستانچوخدماتی،سالمتیقبتامردر.شوندمیمنجااوتمتفامرکز

سلبادن،کرمحمانچو،خدماتیلمنزدرقبتامرلیود،شومیمنجااپزشکتوسطهشدتوصیهشتیابهد

.دشومیشاملنیزراخانهرموابهسیدگیرواغذتهیهگاهیونپوشید



.دشومیسالمندخانهدراغذتهیهیاخانهبهاغذحملشاملبرنامهینا:يياغذيهابرنامه-6

ادهخانوعضوسالمندارینگهدردمودرموقتغتافرهاادهخانوایبربرنامهینا:ايفرجهقبتامر-7

یهاخانهحتیونهروزایسالمندکزامر،شخصیخانهدرتخدماینائهارانمکاا.کندمیهمافررا

.دارددجوویسالمند

ئهاراراشیزموآوجتماعیاتخدما،تغذیهجملهازمختلفیتخدماکزامرینا:انسالمندكزامر-8

.هددمیعجاارنددارزنیاکهیکزامربهراادفراوداده

تخدماسایروخریدکزامر،پزشکیکزامربهمیکندکمکدفربهکه:نقلوحملتخدما-9

.کنداپیدسترسیدجتماعیا

توسطپزشکیقبتامروتخدماتنهاوهددنمیارقرپوششتحتراتلمداطویلتخدماکریمد

رچادادفراازقبتامرشاملکهشخصییهاقبتامر.هددمیپوششراشتیابهدقبتامریارانپرستا

.دگیرنمیارقرکریمدتخدماءجزسلباتعویضدن،کرمحما،ندگیزنهروزایفعالیتهادرلختالا



:باشدمییرزاردموشاملمریکاآدرانسالمندبههشدئهاراتخدماحسطوویبندتقسیمیگردعنو

ی،سالمندقبتامرکزامر،نگساالربزنهروزاقبتامرکزامر:جامعهبرمبتنيتخدما-1

موردیمدیریت،تلفنیتخدماخچررویاغذل،نتقااونقل،مالیمدیریت

کمکولمنزتخدماای،حرفهریپرستاقبتامر:لمنزدرشتيابهدقبتامر-2

قبتامرل،منزتعمیر،پزشکیاتتجهیزایفرجهقبتامردی،فرقبتامردرکمکشتیابهد

عمرینتهاا

صمخصوشتیابهدیسوسروشپزخانهآبا:خصوصييتمانهارپاآ-3



یسوازوکنندندگیزتنهاییبهنندانمیتوکهادیفراایبر:جمعيستهديهاخانه-4

.ندارندانسالمندخانهبهزنیایگرد

یناکههیژویهامجتمعدرشخصینتمارپاآدرسکونتوندگیز:حمايتيندگيز-5

.شوندمیجمعهمدورردنخواغذایبرادفرا

مییافتدرتخدمادفرز،نیاتجادربهکه:ننشستگازباجامعهدرمستمرقبتامر-6

.کند

ندگیزبهدرقاجامعهدریاخانهدرتنهاکهستاادیفراایبر:انسالمندايسر-7

نیستند



لسا65ادفراباشدکهمیمختلفحسطوباریکشوسالمتیبیمهبرنامهیکمدیکر

کهسنینهمهدرصخاادفراومشخصیمعلولیتهابالسا65یرزادفرا،باالترو

پوششتحترایکلیورانبیماوهستندیالیزدمندزنیا،ندادهکرکلیهپیوندمثالً

بعضیوپوششتحتادفرابیمهحقن،کنارکاتمالیاتوسطبرنامهیناهزینه.دارد

ننداتومینمدشادرآسطحبهتوجهونبدادفرا.دشومیتأمینعمومییختهاداپر

تمالیانشارکایسالهالطودرنندامیتوپوششتحتادفرا.شوندکریمدعضو

65بهنسیدرازبعداول،سطحدرهشددیابرنامهازیمندهبهرایبررازمال

.نددازبپر،سالگی



وپزشکیتخدماازهمادررالد54ختداپرباننداتومیادفراهمسالگی65ازبعد

شاملکریمداولسطح.شوندرداربرخوکریمددومسطحنهاپیشگیریقبتهاامر

مینهاپیشگیرتخدماوپزشکیتخدمابهطمربودومسطحوستانیربیماتخدما

تحتپوششبایدادفراهددنمیپوششکریمدکهخدماتیازرداریبرخوایبر.دشو

.ینددرآکریمدیهاءخالانعنوتحتخصوصیبیمه



تشکیلنتخابی«ااردموبااهکرهمری»مدانعنوباکریمدمسوسطح1997در

بهطمربوتخدماازدهستفاانمکاا،خصوصیبیمهپوششتحتادفرابهوشد

تخدماهزینهکریمددومسطحدر.کندمیهمافرراسالمتیارینگهدوحفظ

،مانیدررکاهزینهمثلنستاربیماازرجخایهاهزینهبعضیونپزشکا

.دشومیدادهپوششلمنزدریقبتهاامربعضیوپیافیزیوتر



.شدضافهاقبلیتخدمابهنیزکریمدییداروجدیدپوشش2006نویهژایلاوااز

ادفرا.باشدمیداروبهطمربویهاهزینهدنکربیمهقعوادرییداروپوششینا

مهزالهزینهیافتیدرتخدماازاءبهبایدبیشترتخدماگرفتنبهتمایلرتصودر

تعلقحقوقییمدهادراهمهبهمدیکربهطمربوتمالیا.کنندختداپرشخصاًرا

.اردندیتیودمحدهیچودگیرمی



هیچگونهکسانیکهومددرآکمیههاوگرایبرراپزشکیتخدمامدیکیدبرنامه

لتیدوسالمتیبیمهبرنامهمدیکید.کندمیهمافر،ندارندییگردپزشکیبیمه

آنازغیرمحلیهریاخانهدرراپزشکیتخدمایهاهزینهمتماکهباشدمی

لیو،میکندتهیهرابرنامهایبرزمالیلعملهاارستودیمرکزلتدو.دازدپرمی

.دشومیتهیهنیطشااشربهتوجهبایالتهااتوسطمحلییلعملهاراستود



ش،پذیرردمودریالتهااحسطودرتهاییوتفارکشوسطحدرسسااهمینبر

اردیمواز.دشومیهیددتابعهیستانهاربیماونپزشکاادتعده،شدئهاراتخدما

میباالتروساله65سالمندادفراپوشش،ستاکمشتریالتهاامتمادرتقریباًکه

درقامتاوشتیابهدتخدماختداپرایبررالفدویالتیابرنامهکیدیمد.باشد

لمنزدرتخدمابعضی.دگیرمیبردرنیزراسالمندادفراایبریسالمندیهااسر

مهمادفراهمهایبرسالمت.دشومیدادهکیدپوششیمدتوسطنیزجامعهو

.ستا



.شدهداخوآنجایگزینمدیکید،کندتأمینرامدیکرهزینهندانتومریکاآدرکسیگرا

یالتانیناقوطبقبرونددارکممددرآکهباشدمیهاییادهخانووادفراایبرفقطمدیکید

یالتیاهروستایالتیابرنامهیکقعوادرمدیکید.دشودادهتشخیصفقیرر،کشویا

کیدیمدپوششیرزمیدمریههاوگرریبسیا.داردراامجزصمخصونیناقوردمویندرا

ماا.ستاوتمتفامختلفییالتهاادرکه،ستاخاصییطاشردارایپوششماا.هستند

ازکیدیمدجهدبوتیرعبابه.دشومیختداپررالفدلتدوتوسطبرنامهصلیاهزینه

.دشومیحمایتیالتیاورالفدیهاجهدبوطریق



میجامعهشتابهدیهابرنامهمریکاآدرشتیابهدتخدمایگردیهابرنامهازیکی

ربسیاتخدماوهستندخصوصی،جامعهبرمبتنیشتیابهدتخدماکزامر.باشد

ادیفراایبررانهاپیشگیرولیهاوشتیابهدقبتامرزهحودرصرفهبهونمقروکیفی

،کریمدوکیدیمد،لتدوتوسطهابرنامهیناهزینه.کندمیئهارانیستندبیمهکه

تأمینمالییکمکهاران،بیمامستقیمختداپر،خصوصییهابیمه،یالتیایهابرنامه

.دشومی



سایرومریکاآدرانسالمندوننشستگازباایبرمهممددرآمنبعیکجتماعیاتأمین

ازعظیمیوهگریمددرآمنبعیناونبد.یدآمیبحسابهیافتهتوسعهیهارکشو

در.دبرهنداخوبسرفقردرپیشرفتهیهارکشودرصددر66/8یعنیمسودوانسالمند

یمستمروننشستگازباقحقوختداپرمثالًودیمحدربسیاظایفوجتماعیاتامینانیرا

یهابرنامهاز.داردنظرتجدیدبهزنیاکیفیوکمینظرازکههددمیمنجااراانبگیر

ایسریاخانهدرآنازانسالمندکهباشدمیتمددرازقبتامرمریکاآدرگیرافرربسیا

.گیرندمیهبهرانسالمند



سیربربهزنیاتخدماکمیتوکیفیتنظرازودشونمیئهاراانیرادرتخدماعنوینا

گیردرنفریکل،میانسادفرنفر10هرازتقریباًهمتحدتیاالادر.داردیقیقتردیها

اعنوانظرازهاادهخانویناستامزمنریبیمابهمبتالیالمعلودرمایارپدازقبتامر

جوییصرفهنمایانگرتتحقیقاایرز،شوندمیمندهبهرپزشکیوحمایتییهاکمک

.باشدمیدرخانوادهسالمندبهتریطاشرودیقتصاا



کههنددمیترجیحهاادهخانوزهنوانیرادرینیدوملییهاورباوفرهنگبهتوجهبا

وارینگهدینایباالیهاهزینهبهتوجهبا.کنندارینگهدخانهدررادخوانسالمند

یهاحمایتاعنوابهزنیاهاادهخانویناان،سالمندپزشکی،شتیابهدصمخصویهازنیا

.ندارددجووردموینادرایبرنامهزهنوکهنددارتخصصیومالی



ایبررامناسبیپوششکیدیمدوکریمدنهمچوایبیمهتخدماعتنومریکاادر

انیرادرادینفراتکمیلیبیمهنکهآلحا.نمایدمیهمافرانسالمندبهتخدمائهارا

مریکاآدر.دشومندهبهربیمهعنویناازماهیانهختداپربانداتونمیدفروارد،نددجوو

باالبهلسا65یا60ایبرعمربیمهانیرادر.دارددجووسنینهمهایبرعمربیمه

.ستاانگرربسیااوان،فریهایسختگیربایادهنبوممکن

ستاشتهداانسالمندایبرصخازمتیاایکقلاحدسنیتفکیکصنعتییهارکشودر

نمایندماندهیزسارادخویههاوگرسیاسینظرازکهستادهکرکمکنناآبهکهاچر

.نمایندذنفوحزبییالتیدویههاوگردرو



رانهاآجامعهکهنداهشدقعیتواینامتوجهصنعتییهارکشوازخیلیانسالمند

آوردهدجووبهراهاییوهگریجرتدبهرویناازوکندمیتلقیدوجهدرنیاندوشهر

:نداگرفتهکمکخویشازحمایتایبرنیزننااجوازاردموازخیلیدرحتیوندا

:باشندمیزیرمشترکاهدافدارایوسازمانهاههاوگریناغلبا

یهاکلیشهبارزهمباوانسالمندنسبتبهجامعهدرمثبتیفکریشاگردیجاا-1

نناآردمودرمنفی

دجووجامعهدرانسالمندبهنسبتهاییکهرفتارءسووهاتبعیضدنکررشکاآ-2

دارد

.کنندحمایتانسالمندقحقوازکهحکومتیکلییهامشیخطونیناقودیجاا-3

فعالیتبهرکشویکمختلفطنقاازق،فواردمودرکهمحلیتتشکیالماندهیزسا-4

.آورددراجرامرحلهبهراهاحطرعمالًودازدبپر



دربایدیرزیهابرنامهانیرادردشومیتوصیهشدئهارانتاکنونچهآبهجمالیانظربا

ارقرمانیدرشتیابهدتخدماوپزشکیمعلویهاهنشگاداوشتابهدوزارتلویتاو

د؛گیر

.نناآیهاادهخانووانسالمندیهازنیاردمودرریکشودهگسترتتحقیقامنجاا1.

برنامه. وشتیابهد،حمایتیتخدمائهاراایبرلذکراقفوتتحقیقایمبنابرییزر2

همافرنیشاابرجامعهدرندگیزنمکاالستقالاحفظضمننناآتاان،سالمندبهپزشکی

.دشو

خوبییسالمندنندابتوهمهتاادفراسالمتحفظایبردممرزشموآوسانیرعطالا3.

.باشندشتهدا



رثاآبروهعالنداتومیان،سالمندهیژودنهادممریهانمازساتشکیلشتداتوجهباید

تمشکالازریبسیان،ناآندگیزکیفیتیشافزاوجتماعیاونیرواسالمتبرمثبت

،شیزموآ،تفریحی،هشیوپژافهداباننداتومیهانمازساینا.نمایدمرتفعراقشرینا

بکیرندکمکیربطذنمتخصصاوجامعهسنییهاوهگرسایرازقبتیامروحمایتی

ویدآنمیبردنهاونمازسایکتنهاهعهدازیسالمندمسالهحلکهستابدیهی

لتهادو.طلبدمیراخصوصیولتیدوازعمابخشهاتمامیخالتدونمندیهااتوترکیب

یهادنها،لمللیابینیهانمازسایکمکهابالتیدوتموسساتمکانااتلفیقطریقاز

ایجرابهدرقاانسالمنددخوکترمشامهمترهمهازوخصوصیبخشولتیدوغیر

.دبوهنداخواتتعهدینا



تیبهداشسیستمکاناداگیرند،امامیقراردرمانیخدماتپوششتحتشهروندانهمه

خویشمرزهایدرونخدماترساندنمسئولاستانهرعوضدرندارد،بلکهواحدی

کانادا"کهدهدمیانجاماصولازایگستردهمجموعهاساسبرراخدماتاینواست

امینتهاینامهتوافقباانطباقدر"کانادابهداشتمرکزیسازمان"همانیا"اکتهلث

.استکردهبرقرارهااستانداریبینبودجه



میدادهپوششتماماًهااستانسرتاسردربیمارستانیوپزشکیضروریخدمات

هااداییکانسومدوتقریبا.داردوجودهاییتفاوتهانسخهبیمهپوششدرشوند،اگرچه

گانیهمبیمهپوششتحتخدماتبرایخصوصیپوششدارند،امانیزخصوصیبیمه

وتجویزیدندانپزشکی،داروهایهمچونخدماتیخصوصیعوض،بیمهدر.نیستمجاز

.دهندمیپوششراخانواربهداشتوهانسخه



دولتراآنهااغلبوهستندعمومیهایمالیاتهمگانیپوششبودجهتامینمنبع

ارائهوودجهبتامینبرایپذیریمسئولیتبنابراین.کندمیتوزیعاستانهابینفدرال

فعالیتهایپزشکاناغلب.شودمیتقسیمدولتازسطحدوبیندرمانیخدمات

هکنند،اگرچمیدریافتپولخدمتبرایمزدمبنایبرودهندمیانجامخصوصی

نندکمیدریافترابودجهازجایگزینیهایفرمدرمانیخدماتکنندگانعرضهاغلب

.اندشدهرهسپارپزشکیهایمراقبتوخدماتارائهترجمعیهایمدلسویبهو



مذهبی،مراکزوهستندانتفاعیغیرکانادابیمارستانهایاغلب

آنهامالکشهرداریبهوابستههایشرکتیادانشگاهها،استانداریها،شهرداریها

میحقوق"خدماتهزینه"مبنایبرعموماًهابیمارستانپزشکان.هستند

هایمراقبتکردنبیماران،نیرومندترانتظارزمانکاهشبراخیرهایسیاست.گیرند

.اندردهکتمرکزدرمانیاطالعاتفناوریسازیپیادهکردنتروسیعواولیهبهداشتی



 Emerging models of care

 In addition to serving as educators for other 
physicians, Dr. Jayna Holroyd-Leduc advocates 
that geriatricians will also need to play an 
expanded role in the health care system.

 “We also have a role in aging research, 
informing policy and in making the system more 
elder friendly, “ she notes.

 In particular, Holroyd-Leduc argues that 
geriatricians must help develop and lead 
innovative models of care that maximize the 
utility of Canada’s small number of specialist 
physicians with expertise in caring for the 
elderly.



This sentiment has not been lost on provincial policy 
makers grappling with the demographic imperatives 
imposed by an aging population.
The Ontario Ministry of Health and Long-Term Care’s 
2011 report entitled Caring for Our Aging Population and 
Addressing Alternate Level of Care (ALC) stressed the 
need for primary care reform to make care for the elderly 
a priority.
In particular, the report called for the development of 
a Geriatric Assessment Clinic model that works with and 
supports family physicians, while taking into 
consideration existing primary care models.
This model of care is operating in the Champlain and 
North East Local Health Integration Networks, where 
nurses or other health care professionals are trained to 
perform comprehensive assessments on patients prior to 
being seen by a geriatrician. This process allows the 
assessor and the geriatrician to review many more 
patients in one session.



A similarly successful model is the Primary Care 
Memory Clinics that emerged out of the Waterloo 
Wellington Local Health Integration Network. These 
clinics are led by family physicians who have 
undergone an accredited standardized training 
program developed in collaboration with the Ontario 
College of Family Physicians allowing them to 
develop greater skills and confidence in managing 
routine cases of dementia and mild cognitive 
impairment. These clinics have maximized the 
efficiency of the limited available geriatricians, by 
involving them earlier with the more challenging 
cases. There are presently 31 such Primary Care 
Memory Clinics servicing approximately 450 
primary care practices across 6 Local Health 
Integration Networks.



Is the current structure of Canadian healthcare
equipped to manage the influx of seniors?

It is a widely held belief that the healthcare
system in Canada—driven by a common set of
values, democratic principles and tax-based
funding—provides Canadians with equal access
to a range of healthcare services, free from direct,
out-of-pocket costs.



In reality, though, healthcare in Canada is 
fragmented: access is inconsistent, services are 
limited, and out-of-pocket costs are endemic and 
varied. Canadians value their public healthcare, 
but they have good reason to wonder if it is 
keeping pace with their health needs. This is 
especially relevant for Canadian seniors and 
their caregivers. Provinces and territories have 
covered non-Medicare services demonstrated to 
be effective in the management, treatment and 
prevention of illness in the elderly in at least 
some jurisdictions



میتامینهامالیاتمحلازآنبودجهواستهمگانیایتالیابهداشتیسیستم

بستهمرکزیحکومتکهحالیدر.استانگلیسNHSسیستمایناصلیمدل.شود

زیتجویداروهایبرخینیزوپزشکیوبیمارستانیخدماتشاملحداقلیخدماتهای

وهیسازماندمسئولیتدارد،اماعهدهبررامالیاتیدرآمدهایتوزیعوکندمیتعیینرا

.استایتالیاگانهبیستمناطقهایفرمانداریبرعهدهبهداشتیخدماتارائه



رجاتدتوانندمیودارندنسبیاستقاللنقشاینایفایبرایایمنطقهفرمانداری

بهمومیعپزشکاناغلب.بیندازندمحلیدرمانیمراجعدوشبهرامسئولیتازمختلفی

رایبمناطقهایفرمانداریومرکزیحکومتکهحالیدرکنندمیفعالیتفردیطور

.انددیدهتهیههاییتشویقجمعیوگروهیهایفعالیتتشویق



یتکیفبهگاهوشودمیپرداختخدماتهزینهاساسبرعمومیپزشکاندستمزد

نامهتوافقوملیقراردادهایتحتدستمزدهااینتنظیموگرددمیبازنیزآنهاکار

اتخدمهزینهمبنایبرعموماًنیزسیارمتخصصان.گیردمیصورتایمنطقههای

.ستندهماهانهحقوقباکارمندانیهابیمارستانپزشکانوگیرندمیحقوقشدهارائه

بودهگذارانسیاستعظیمهایدغدغهازیکیهامنطقهبینخدماتنابرابری

تانیبیمارسهایتختازشمالیمناطقبهنسبتایتالیاجنوبیمناطقزیرا.است

.برخوردارندکمتریپزشکیپیشرفتهتجهیزاتوعمومی



Notably,the greate majority of elderly patients 
considered the healthcare they recive to be 
satisfactory (>60%):in particular,the GP was the 
true point of reference for this slice of the 
population for strictly medical problems as well 
as for advice.on the country,the patients 
attributed little value to social servisec,which
which were poorly know and scarcely used 
(8.5%).



Public hospital facilities played a central role in 
second level healthcare in more than 30% of 
cases;private facilities covered by public health 
insurance were also very important.as possible 
solutions to the problem of loneliness,36.6% of 
the patients declared that they approved of 
nursing homes.



خشبدوشاملکنگهنگبهداشتیخدماتسیستم:بهداشتیمراقبتهایسیستم

ل،دوماوسطحدرالزممراقبتهایوبودهجامعسیستماین.باشدمیدولتیوخصوصی

اولیهپزشکیمراقبتهای.مینمایدارائهمدتطوالنیوحاداجزاءقالبدرراسومو

ایهدرمانگاهمشارکتکهایگونهبهشودمیتامینخصوصیبخشسویازعمدتا

.نمایندمیارائهرااولیهمراقبتیخدمات%11تنهابهداشتوزارتپوششتحت



کهتانهابیمارسامورادارهوبودهدولتیبخشعهدهبرعمدتاًبیمارستانیمقابل،مراقبتهایدر

مراقبتهای%92باشدمیدارعهدهرادولتیبیمارستانهایادارهمستقلواحدیعنوانبه

توسطتاًعمدنیزتوانبخشیمسائلومدتطوالنیمراقبتهای.نمایدمیتامینرابیمارستانی

بهمربوطدولتیدرمانگاههایبهمراجعات%34حاضرحالدر.میشودفراهمارگاناین

%44تیدولوخصوصیهایبخشدربیمارستانیتختهایتماماحتساببا.باشدمیسالمندان

در.استبودهسالمندبیمارانبهمربوطسرپائیمراجعات%30وبیمارستانیتختهایاشغال

نفر1000هرازاءبهایحرفهفعالیتمجوزدارایپزشکیکادرتعداد2000سالپایان

.داروساز2پرستار،6دندانپزشک،3پزشک،1.5:ازعبارتستجمعیت



کمکهایجامعطرحاجرایوریزیبرنامهبرعالوهاجتماعیرفاهاداره

برایرامتنوعیاجتماعیورفاهیخدماتنیازمندافرادبهاجتماعی

رایدولتغیرسازمانهایواستگذاشتهاجراموردبهپذیرآسیبگروههای

ازهاینیبهپاسخگوییجهتدرگوناگونیهایبرنامهاندازیراهمنظوربه

.دهدمیقرارحمایتموردجامعهمختلفهدفگروههای



زروزانه،مراکمراقبتمراکزقبیلازمتنوعیاجتماعیحمایتیهایبرنامهسالمندانبرای

مراقبینازکنندهحمایت،مراکز(2)خدماتنوعچندهمزمانکنندهارائه،مراکز(1)اجتماعی

ندبتوانسالمندانتااستشدهتدارکوبینیپیش(4)منزلدرکمکخدماتو(3)خانوادگی

نیزفیمختلاقامتیتسهیالت.دهندادامهخودزندگیبهجامعهسطحدرممکنزمانبیشترین

هایخانهو(6)مواظبتومراقبتهایسالمندان،خانه،خانه(5)روزیشبانهمراکزمانند

مشکالتعلتبهکهسالمندانیمختلفنیازهایبهپاسخگوییمنظوربهپرستاری

ونهاییتبهزندگییاوخانوادهبازندگیادامهبهقادردیگریدلیلهریاوسالمتی،اجتماعی

.استشدهدیدهتدارکباشندنمیمستقلشکلبه

1-social center

2-multi service center

3-careres support center

4-home help services

5-hostels

6-care and attention homes



واجتماعیحمایتیهایشبکهسازیفراهمهدفباسالمندانحمایتهایتیم

انسالمندمشارکتافزایشوپذیرآسیبسالمندانبرای(1)سیاررسانیامدادخدمات

.استشدهاندازیراهداوطلب

1-outreach



حالدر.باشدمیمطرحشدیداسالمندانویژهاقامتیمراکزبهنیازکنگهنگدر

کهباشدمیموجودتخت58000ظرفیتباسالمندانویژهاقامتیمرکز650حاضر

نهاآدرمراقبتیاستانداردهایباشدکهمیخصوصیمراکزبهمربوطتعداداین66%

میوالنیطبسیاراییارانهاقامتیمراکزدرپذیرشانتظارزمان.باشدمیمتفاوتبسیار

باشد



مراکزتختهایازتعدادیمالکیتخریدبهاقدامطرحیطیدولتمشکلاینرفعبرای

اینکهاستنمودهاندبودهبرخوردارباالییمراقبتیسطحازکهخصوصی

ردهایاستانداارتقاءبهنسبتتانمودهراتشویقمراکزگونهاینمسئله،مسئوالن

.نمایندتالشسالمندانبهباالکیفیتبامراقبتهایارائهوخودخدماتی

مراقبتهایدولتیبخشسویاز(1)“محلدرسالمندی"سیاستراستایدر

بانهشخصوصیمراکزساکنسالمندانبرایدمانسمخصوصمراقبتهایودرمانگاهی

.استگردیدهتدارکروزی

1-aging in place



نمسکبازنشستگی،تامیندورهطولدرسالمندفردازحمایتومالیمساعدتهای

وپیشگیریبهداشتیاجتماعی،خدماتآسایشگاهی،حمایتهایمناسب،مراقبتهای

.فعالسالمندی



دردولتبرایراخودایمشاورهنقشتاگردیدتشکیل1997سالدرکمیسیوناین

نایاعضای.نمایدایفاسالمنداننیازموردخدماتسازیهماهنگوگذاریسیاستامر

علمیهیئتدولتی،اعضایمربوطهواحدهایمسئولین:ازعبارتندکمیسیون

.ردممنمایندگانوپرستاریوپزشکیاموراجتماعی،متخصصاندانشگاهها،مددکاران



ندانسالمبهمربوطمختلفامورخصوصدرراخودکارشناسینظراتکمیسیوناین

روانی،اشتغال،اموراجتماعی،بهداشتدرمانی،اموروبهداشتیمسائلمانند

خودظرنمورداولویتهایونمودهمطرحمراقبتیامورواقتصادیتفریحی،مسکن،امنیت

هایزمینهدرموجودمحدودیتهایگرفتننظردرباخدماتوهابرنامهاجرایدررا

.نمایدمیعنوانمالیمنابعوانسانینیروی



میاخیرسالهایطیسالمنداناموردرپیگیریحالدرسیاستهایمهمترینجملهاز

:کرداشارهذیلمواردبهتوان

هایکمکمیزانبهمیالدی2000سالاز:بازنشستگیدورانمالیحمایتهایترمیم

.استشدهافزودهسالمندانبهدولتی

تحتهدفباعمدتاًکهسالمندانمسکنطرح:سالمندانبهمسکنتخصیصافزایش

ملیکتشرطبهاجارهاصلپایهبرجامعهمتوسططبقهسالمندافراددادنقرارپوشش

.باشدمیاجراحالدر

خدماتیکیفسطح،ارتقاءاییارانهآسایشگاهیمراقبتهایکنندهارائهمراکزافزایش

.زمراکگونهاینمراقبتیکارکنانویژهآموزشیهایدورهاجرایومراکزگونهایندر



از:الیتفعمجوزاخذبهسالمندانآسایشگاهیمراقبتهایکنندهارائهمراکزنمودنملزم

یصتشخشدهتعییناستانداردهایحداقلواجدبایستیمراکزگونهاین2001سال

.گرددتمدیدزمینهایندرآنهافعالیتمجوزتاشوندداده

وریزیبرنامهاجتماعیحمایتهایازایگستردهطیف:اجتماعیحمایتهایافزایش

نزلمدرکمکیخدماتارتقاءوای،بازبینیفرجهمراقبتهایجملهازاستگردیدهاجرا

مراکزوسالمنداناجتماعیمراکزفعالیتاصالخومنزل،بازبینیدرمراقبتیخدماتبه

برنمبتمراقبتیخدماتبرمشتملجدیدیخدماتیبستهنیزاخیراًومنظورهچند

ظورمنبهناپایدارسالمتیوضعیتدارایسالمندانازحمایتهدفبامنزلدروجامعه

شکلبهحاضرحالدرکهاستشدهارائهوطراحیجامعهسطحدرزندگیادامه

قرارحطراینپوششتحتناپایدارسالمتیوضعیتدارایسالمندنفر1450آزمایشی

.دارند



ائهاروسالمندانمراقبتینیازهایارزیابیوبررسیدرساختارمندرویکردیاتخاذ

ارزیابیمکانیسممیالدی2000سالنوامبراز:ارزیابیاینمبنایبرمربوطخدمات

طی.تاسشدهگذاشتهاجراموردبهایمرحلهشکلبهشدهاستانداردمراقبتینیازهای

آموزشندهکنارزیابیافرادتوسطالمللیبینشدهاستانداردابزارمکانیسم،یکاین

سازیهماهنگوسالمندانمراقبتینیازهایتعیینهدفباصالحیتواجدودیده

.استگرفتهقراراستفادهموردآنهابامتناسبخدمات



والمتیسسطحارتقاءتامینمنظوربه:بهداشتیمراقبتیخدماتکیفیوکمیارتقاء

مرکز18وبهداشتیسیارتیم18بیماریهاوبهداشتیمشکالتبروزازپیشگیری

انیبیمارستتختهایتعدادبر.استشدهاندازیراهجمعهسطحدرسالمندانسالمت

زیابارجامعه،تیمهایبهداشتسالمندان،پرستارانروزانهدرمانیسالمندان،مراکزویژه

فعالانسالمندروانپزشکیتخصصیجامعه،تیمهایسطحدرساکنسالمندانسالمت

موضوعاتبررسیبرایکاریگروهیک.استشدهافزودهجامعهسطحدر

دریآزمایشهایپروژهواستشدهتشکیلسالمنداندردمانسوخودکشی/افسردگی

.باشدمیاجراحالدردمانسبهمبتالافرادازمراقبتروزانهمراکزاندازیراهزمینه



:تشويق و حمايت از سالمندي فعال

ه تیمهای حمایتی برای افزایش مشارکت و فعالیتهای داوطلبانه سالمندان و ارائ

.کمکهای مورد نیاز به سالمندان آسیب پذیر تشکیل شده است

:خدمات مراقبتي طوالني مدت و مزمن

ای به منظور کاهش هزینه های مربوط به اشغال تختهای بیمارستانی ویژه مراقبت ه

ادر به حاد توسط بیماران مبتال به بیماریهای مزمن و دچار ناتوانی های فعالیتی که ق

دت اجرای امور خودمراقبتی خود نمی باشند تخت های ویژه ارائه مراقبتهای طوالنی م

.و توانبخشی این نوع بیماران در محیطهای بیمارستانی تدارک دیده شده است



ارزیابیو،بررسی(2)اجتماعیروانپرستاری،خدمات(1)جامعهبهداشتپرستاریخدمات

مبتنیسالمندیروانپزشکیخدماتو(3)جامعهسطحدرسالمندانسالمتیوضعیت

توسطوداشتهجامعهبرمبتنیوحمایتیماهیتمراقبتیخدماتاین:(4)جامعهبر

.شودمیادارهبیمارستانهاامورادارهنظارتتحتپزشکیوپرستاریگروههای

1-community nursing service

2-community psychiatric nursing service

3-community geriatric assesment

4-community pyschogeriatric service



وکردشروعراخودکارایمنطقهسطحدرودولتیغیرشکلبه1967سالدرابتدا

ردخدماتاین.شودمیارائهملیسطحدرودولتیشکلبهخدماتاین1977سالاز

کلشبهدرمانومراقبتتامینهدفباومتخصصپرستارانتوسطوبیمارانمنزل

مورددرالزمآموزشهایآنهاهایخانوادهوبیمارانعالوهبهوشودمیارائهمستمر

.نمایندمیدریافتنیزراسالمتیسطحارتقاءوبیماریهاازپیشگیریاصول



مراقبتهایخدماتازنوعایندر.استنمودهآغازراخودفعالیت1982سالاز

میائهارجامعهسطحدرمددجویانبهمتخصصپرستارانوسیلهبهجامعروانپرستاری

زادرمانیرژیمرعایتوپذیرشمداومومنظمپایشونظارتشاملخدماتاین.شود

دتشدییاومجددعودازپیشگیریمنظوربهایمشاورهخدماتارائهومددجوسوی

رویجتوروانیفوریتهایبروزموارددروبحرانیوضعیتهایدروبیماری،مداخلهعالئم

اولحسطپیشگیریوعمومیآگاهیهایافزایشمنظوربهروانیبهداشتاصولآموزش

میفعالیتزمینهایندرموسسه12قالبدرروانپرستار90حاضرحالدر.باشدمی

.نمایند



اینیازهدارایسالمندانکهبودهتخصصیمختلفگروههایازمتشکل

اینبرودادهقرارجانبههمهارزیابیموردجامعهسطحدررامراقبتی

ارجاعومراقبتیریزیبرنامهچگونگیزمینهدرراالزمهایتوصیهاساس

.نمایندمیارائهنگهداریمراکزبهشرایطواجدمددجویان



نبخشیتواهایبرنامهکهشودمیمحسوبجامعهبرمبتنیمراقبتیساختارازبخشی

ااجرموردبهروانیاختالالتبهمبتالسالمندانمورددرراهابرنامهاینوطراحیرا

.گذاردمی

سالمتیمراقبتیخدماتاندازیراهازقبلتا:سالمندانویژهمحورسالمتیخدمات

درسالمتیارتقاءوپیشگیریبهداشتیخدمات1988سالدرسالمندانمحور

ونکنتاتاریخآناز.شدمیارائهمنسجمغیرومنقطعشکلبهسالمندانخصوص

منطقه18درسالمتیوضعکنندهارزیابیتیم18وسالمندانسالمتمرکز18تعداد

.استگردیدهتشکیلشهرداری



دماتخارائهوسالمندانمختلفنیازهایبهپاسخگوییسالمندان،هدفسالمتمراکز

.نمایدمیتعقیبراکیفیوجامعاولیهبهداشتیمراقبت

وامعهجسطحدرسالمندانزندگیمحلبهسالمتیوضعیتکنندهارزیابیهایتیم

هدفابراخودسالمتیارتقاءهایبرنامهونمایندمیسرکشیآسایشگاهیموسسات

بجذوسیلهبهآنانمراقبتیخودهایتواناییتقویتوسالمندانآگاهیافزایش

بازآموزیمسئولیتتیمهااین.نمایندمیاجراخصوصیودولتیمراکزمشارکت

بهداشتیمهارتهایودانشافزایشجهتدروباشدمیدارعهدهنیزرامراقبین

.نمایندمیتالشمراقبین



اباعصومغزبیمارستاندرسالمندیطبتخصصیکلینیک،اولین1963سالدر

ندباشقادرافراداینکهاینهدفبابهداشتیکادرآموزشوشداندازیراهبانکوک

.گردیدآغازنمایندارائهسالمندیکلینیکهایدرراتخصصیمراقبتخدمات



تادادتشکیلرامشورتیایکمیتهاجتماعیسالمتوبهداشت،وزارت1979سالدر

گروهیک.نمایدطراحیراسالمندانویژهبهداشتیمراقبتهایهایبرنامهکمیتهاین

سائلمتاگردیداطالعاتاینتحلیلوتجزیهوپایهاطالعاتآوریجمعمسئولکاری

برنامههتوسعمنظوربه.گرددارائهپیشنهادیحلهایراهوشناساییمربوطهمشکالتو

7دراجتماعیسالمتوبهداشتوزارتتوسطسالمندان،دولتویژهبهداشتیهای

ویژهمراقبتیخدماتسهراینمجاورمناطقدربیمارستان17وبانکوکبیمارستان

هرهاشتمامیدرمروربهشدهبینیپیشبرنامهطبقواستنمودهارائهراسالمندان

شهرکالندرحاضرحالدر.شدخواهداندازیراهسالمندانتخصصیکلینیکهای

ویژهبهداشتیمراقبتهایدولتیبیمارستان8وبهداشتیمرکز61دربانکوک

.شودمیارائهسالمندان



خدماتارائهمسئولاصلیسازماناجتماعیتامینوکاروزارتعمومیرفاهاداره

ایموسسهمراقبتهایقالبدودرراخودخدماتکهباشدمیسالمندانبهاجتماعی

زمینهدرموجودمحدودیتهایعلتبهحالاینبا.نمایدمیارائهجامعهسطحدرو

در.شودمیارزیابیناکافیاجتماعیخدماتگونهاینانسانی،ارائهنیرویومالیمنابع

اجتماعیتامینوکاروزارتعمومیرفاهادارهنظرزیرسالمندخانه16حاضرحال

هایمراقبتمراکزاین.دارندقراربانکوکشهردرآنهامورددوکهنمایندمیفعالیت

.نمایندمیارائهسرپرستبیوفقیرسالمندانبهراآسایشگاهی



بدین.دباشمیمراکزایندرسالمندانپذیرششرطشخصیمراقبتهایانجامتوانایی

خانوادهاعضایسویازوخانهدرناتوانوبدحالشدتبهسالمنداناکثرترتیب

استفادهمنزلدرپرستاریخصوصیخدماتازنیزتعدادی.شوندمیخودمراقبت

آنهااکثریتکهداردوجودتایلنددرنیزخصوصیسالمندانخانه13همچنین.میکنند

.کنندمیفعالیتبانکوکدر



عنوانافزونروزنیازبهپاسخدراجتماعیتامینوکاروزارتعمومیرفاهاداره

ارائهمراکزاینکهاستنمودهاندازیراهراسالمندانتخصصیمرکز13گردیده،

بهسیارمراقبتیخدماتو(1)فوریدهیاسکانروزانه،خدماتمراقبتیخدماتکننده

.باشندمیآنهازندگیمناطقدرسالمندان

1-emergency shelter services



درآنها%47.اندداشتهفعالیتتایلنددرسالمندانباشگاه3487تعداد1994سالدر

رایشو.اندشدهواقعبیمارستانهامحوطهدرنیززیادیتعدادوشهریمختلفمناطق

هایکلوبفعالیتتمامیبرگردیدهتشکیل1998سالدرکهتایلندسالمندشهروندان

اجراسالمتسطحارتقاءهایبرنامهکلوبهااینتمامیدر.نمایدمینظارتسالمندان

.گرددمی



راودخسالمندانویژهرایگانبهداشتیمراقبتهایبرنامهتایلند،دولت1991سالدر

لتیدوبهداشتیمراکزوبیمارستانهاتمامیتاریخاینازترتیببدین.نموداعالم

دارایدولتیبیمارستانهایتمام.دهندمیارائهرایگانسالمندانبهراخودخدمات

جودواینبا.اندنمودهاندازیراهراسالمندانتخصصیهایکلینیکتخت60ازبیش

نظربهناکافیجامعهبرمبتنیبخشیتوانوترخیصازپسمراقبتیخدماتهمچنان

.رسدمی



ایهبیمارستانواستانمراکزدرواقعدولتیبیمارستانهایتنهاکهایگونهبه

قابلالیممنابعبودنناکافیبهتوجهبا.باشندمینوتوانیخدماتداراریتوانبخشی

ودبخواهدبهترکهرسدمینظربهدیدهآموزشانسانینیرویکمبودوتخصیص

علیفسیستمدراولسطحبهداشتیمراقبتهایخصوصاًسالمندانمراقبتیخدمات

.گرددادغامکشوربهداشتیمراقبتهای



:گیردمیقراربررسیموردذیلابعادازبهداشتیمراقبتیخدماتکیفیت

مامیخانواده،تاعضایتمامبهداشتینگر،مراقبتهایکلوجانبههمهصورتبهمراقبتهاارائه

.ددهمیپوششراعاطفیوجسمی،روانیابعادتمامیومحیطهااجتماعی،تمامیموقعیتهای

ورعممدتطولتمامیدربهداشتیمراقبتهایمستمر،ارائهومداومصورتبهمراقبتهاارائه

.بودخواهدارائهقابلنیزمنزلدربهداشتیهایمراقبتنیازصورتدر

کنترلوسالمت،پیشگیریسطحدرمانی،ارتقاءمراقبتهاییکپارچه،شاملوکاملمراقبتهای

.توانبخشیخدماتوبیماریها

هداشتبوجامعهبهداشتمتخصص،پرستارانانسانینیرویکمبودعلتبهبانکوکشهردر

.نمایندمیمشارکتالذکرفوقمراقبتیهایحیطهتمامیدرخانواده



ازراآنبودجهوآوردمیفراهمخویشساکنانهمهبرایرادرمانیخدماتدانمارک

وهستندرایگاناولیههایمراقبتوبیمارستانها.آوردمیدستبههامالیاترهگذر

نیزیپزشکچشمخدماتوسرپاییبیماراندندانپزشکی،داروهایهایهزینهازبخشی

میاستفادهمکملخصوصیهایبیمهازشهروندانپنجمدوتقریبا.شودمیپرداخت

مثالً)دهدنمیپوششکاملطوربهدولتیبیمهکهخدماتیبرایطریقاینبهتاکنند

.بگیرندقراربیمهتحت(فیزیوتراپی



ندگانکنعرضهبهدسترسیکهدارندتکمیلیایبیمهنیزهادانمارکیپنجمیک

ولمسئدانمارکعمدهمنطقهپنج.سازدمیممکنرابهداشتیهایمراقبتخصوصی

ائهارمسئولیتوهستنداولیهوبیمارستانیهایمراقبتجملهپزشکی،ازخدمات

میتقسیمشهرداری98ومناطقاینبینمشترکانمدتدرازهایمراقبت

میایفامهمینقشهمگانیبهداشتیخدماتطراحیدرهمچنینهاشهرداری.شود

حقوقماهانهرطوبهبیمارستانهاپزشکانوهستنددولتیبیمارستانهاهمهتقریبا.کنند

.کنندمیدریافت



میدریافتپول"خدماتهزینه"اساسبرنیزبیمارستانازخارجمتخصصان

بخشاجرایکیفیتخواهندمیبهداشتیبیمهسیستمدراخیراصالحات.کنند

هازیرساخترویگذاریسرمایهوآنهامدیریتبهدادنمرکزیتبارابیمارستانی

بیماریازدرمانیهایمراقبتارتقایوبهبودبرهاگذاریسیاستدیگر.بخشندبهبود

.اندکردهتمرکزانتظارزمانکاهشومهلکهای



تبهداشخدماتسازمانخاللازوساکنانهمهبرایبهداشتیهایمراقبتانگلیسدر

یزنوپزشکیوبیمارستانیخدماتشاملهامراقبتاین.شودمیعرضه(NHS)ملی

هایمالیاتمحلازاغلبNHSبودجهتامین.شوندمیهانسخهوتجویزیداروهای

وستااندکبسیاربسیاربیماردوشبرشدهگذاشتههزینهوشودمیتامینعمومی

.استپزشکیچشموسرپایی،دندانپزشکیبیماراننسخهبرایاغلب



پوششارتخصصیهایهزینهتادارندتکمیلیهایبیمههابریتانیاییدهمیکحدود

بودجهدرصدهشتاد.بخشدافزایشرابیمارستانیهایجراحیبهآنهادسترسیودهند

NHSاولیهخدماتتراست152را(PCT)برایکههاییتراست.کنندمیکنترل

راهاتانبیمارسوپزشکانباجغرافیایی،قراردادلحاظبهمعینیجمعیتبهخدماتارائه

.کنندمیتنظیم



رجاتدباراهابیمارستانوهستندپاسخگوبهداشتوزارتقبالدرمزبورهایتراست

مارستانبیکارمندانکلیطوربهمتخصصان.کنندمیسازماندهیاستقاللازمختلفی

مارانبیدرمانباآنهاازبسیاریکنند،اگرچهمیدریافتماهانهدستمزدهایوهستند

سهمبعد،فروشبه2003سالازNHS.بخشندمیبهبودراخویشدرآمدخصوصی

رایخصوصبخشبهخاصبیماریهایتشخیصوهاجراحیبهمربوطخدماتازاندکی

.استکردهآغاز



کارهساالنملیقراردادهایتحتوهستندخصوصیاولیههایمراقبتکنندگانعرضه

دستمزدهایصورتبهراایشاندستمزدهایشدهیادهایتراستوکنندمی

بعد،چارچوببه2003سالاز.کنندمیپرداختخدماتهزینهیاماهانه،سرانه

ماتخدکنندگانعرضهباواستشدنجایگزینحالدرتدریجبهجدیدیپرداختی

میقرارداداجتماعیخدماتوسیارروانی،خدماتحاد،بهداشتهایبیماریبهمربوط

ویتکیفبهمنوطکنندگانعرضهایندرآمدازبخشینیزبعدبه2009سالاز.بندند

.استشدهآنهانوآوری



بهطحسسهکهکندمیفعالیتمنسجمشبکهیکقالبدرمانی،دربهداشتینظام

:دهندمیتشکیلرامذکورزیر،شبکهشرح

ارائهنظامباجامعهتماسترینوسیعواولینکهاستواحدهاییشامل:اولسطح

هایخانه:ازعبارتندنظرموردواحدهای.پیونددمیوقوعبهآندربهداشتیخدمات

اشتبهدهایخانهدرکهافرادی.شهریوروستاییدرمانیوبهداشتیمراکزوبهداشت

بهداشتیمراکزدرومردوزنبهورزشاملهستند،عمدتافعالیتمشغول

.باشندمیبهداشتیهایتکنسینوهاعمومی،کارداندرمانی،پزشک



ردرادرمانیوبهداشتیخدماتقادرندکهاستواحدهاییشاملسطحاین:دومسطح

بیمارستانوبهداشتمراکزشاملواحدهااینکهدهندارائهتریتخصصیسطح

وتیبهداشتجاربوآموزشباعمومیپزشکانبهداشتمراکزدر.باشندمیشهرستان

وآزمایشگاهمثلتشخیصیبهداشتی،امکاناتخدماتکارشناسانازایمجموعهبا

ن،برایبیماراارجاعمرکزبیمارستان.کنندمیخدمتماماییورادیولوژی،دندانپزشکی

واحدهایایران،مجموعهکشوردر.استتخصصیسرپاییوبستریخدماتدریافت

تاناسآندرمانیبهداشتیشهرستان،شبکهجغرافیاییمحدودهدررادومواولسطح

.نامندمی



ویردگمیبردرراآموزشیتخصصیفوقوترتخصصیخدماتسطحاین:سومسطح

تان،دراسبهداشتمرکزدرتخصصیفوقوتخصصیبیمارستان.استدومسطحمکمل

ارائهزنیپیراپزشکیوپزشکیآموزشخدماتغالباًسطحایندر.دارندقرارسطحاین

.ردمیگیصورتارجاعسیستمقالبمذکور،درسطوحبینبیمارانحرکت.شودمی



ویبهداشتمختلفخدماتارائههمکناردرخصوصیودولتیبخشایرانکشوردر

ودرمانوبهداشتوزارتویژهبهدولتیبخشعمدتاًولی.دارندعهدهبهرادرمانی

رتبطمسازمانهایزیردر.استبرخورداربیشتریسهماززمینهاینپزشکی،درآموزش

.استگردیدهذکر



:پزشکیآموزشوبهداشت،درمانوزارت-1

ستاپزشکیعلومهایدانشگاهبهوابستهکشوردرمانیموسساتاز%70.9ازبیش

1373ازپیشتا.کنندمیفعالیتدرمانوبهداشتوزارتنظرزیرمستقیماًکه

ازپسکهاندداشتهعهدهبهرادرمانیواحدهایازبرخیمسئولیتایمنطقهادارات

وبهداشتیمراکزتمامی.استشدهواگذارمربوطههایدانشگاهبهواحدهاتمامآن

اختیارردکامالبهداشتمراکزوکلینیکدرمانگاه،کلینیک،پلیشاملنیزدرمانی

.باشدمیمذکوروزارتخانه



:خصوصیبخش-2

بخشهمچنین.استخصوصیبخشاختیاردردرمانیموسساتکلاز18.8%

.باشدمینیزکشوررادیولوژیمراکزاز%37.4وهاآزمایشگاه%23دارعهدهخصوصی



:اجتماعیتامینسازمان-3

ودارداختیاردررادرمانیمراکزاز%2.75درمانبخشدراجتماعیتامینسازمان

می%4.1رادیولوژیو%3.2آزمایشگاهتشخیصیمراکزازسازماناینسهم

ازدرمانی،یکیوبهداشتیخدماتارائهبرعالوهاجتماعیتامینسازمان.باشد

.رودمیشماربهنیزدرمانوبهداشتزمینهدرایبیمهسازمانهای



وانبازنشستگحقوقپرداختمثال)محدودیبسیاروظایفاجتماعیتامینایراندر

با.داردنظرتجدیدبهنیازکیفیوکمینظرازکهدهدمیانجامرا(بگیرانمستمری

کهدهندمیترجیحهاخانوادههنوزایراندردینیوملیباورهایوفرهنگبهتوجه

ونگهداریاینباالیهایهزینهبهتوجهبا.کنندنگهداریخانهدرراخودسالمندان

هایحمایتانواعبهنیازهاخانوادهسالمندان،اینبهداشتی،پزشکیمخصوصنیازهای

.نداردوجودموردایندرایبرنامههنوزکهدارندتخصصیومالی



ویپزشکعلومدانشگاههایوبهداشتوزارتاولویتدرزیرهایبرنامهبایدایراندر

:گیردقراردرمانیبهداشتیخدمات

نآناهایخانوادهوسالمنداننیازهایمورددرکشوریگستردهتحقیقاتانجام

واشتیحمایتی،بهدخدماتارائهبرایالذکرفوقتحقیقاتمبنایبرریزیبرنامه

رایشانبجامعهدرزندگیامکاناستقاللحفظضمنآنانسالمندان،تابهپزشکی

.شودفراهم



سالمندیبتوانندهمهتاافرادسالمتحفظبرایمردمآموزشورسانیاطالع

.باشندداشتهخوبی

آثارربعالوهتواندسالمندان،میویژهنهادمردمسازمانهایتشکیلداشتتوجهباید

شکالتمازآنان،بسیاریزندگیکیفیتافزایشواجتماعیوروانیسالمتبرمثبت

اهدافباتوانندمیهاسازماناین.نمایدمرتفعراقشراین

وجامعهسنیگروههایسایرازمراقبتیوپژوهشی،تفریحی،آموزشی،حمایتی

.بگیرندکمکذیربطمتخصصان



وآیدنمیبرنهادوسازمانیکتنهاعهدهازسالمندیمسئلهحلکهاستبدیهی

ازولتهاد.طلبدمیراخصوصیودولتیازاعمبخشهاتمامیدخالتوتوانمندیهاترکیب

غیرادهایالمللی،نهبینهایسازمانکمکهایبادولتیموسساتامکاناتتلفیقطریق

ایناجرایبهقادرسالمندانخودمشارکتمهمترهمهازوخصوصیبخشودولتی

.بودخواهندتعهدات



دسالمنقشربهدرمانیوبهداشتیخدماتارائهنظرازایرانوضعیتحاضرحالدر
:باشدمیزیرقرارازجامعه

وبهداشتوزارتجمعیتوخانوادهسالمتدفترتوسطسالمندانواحدتشکیل-1
پزشکیآموزشودرمان

1377ماهدیدرسالمندانسالمتوضعیتکشوریبررسی-2
دهگردیانجامسالمنداننیازهایبارابطهدرعمومیآگاهیایجادزمینهدراقداماتی-3

است
استگردیدهبرگزارآنانمسائلوسالمندانمراقبتهایمورددرسمینارهایی-4



نهادیپیشاجرایینامهآئینتدوینوسالمندانسالمتکشوریکمیتهتشکیل-5

192ماده

حالردبهداشتیاولیهمراقبتهایدرسالمندانبهداشتیمراقبتهایادغامعملیات-6

باشندمیانجام

زمینهدرآموزشیهایدورهگذراندنحالدرمیانیواولردهبهداشتیکارکنان-7

باشندمیسالمندانبهداشتیمراقبتهای

سایردهماننسالمندبیمارانآموزشیبیمارستانهایدرحتیبیمارستانهاکلیهدر-8

بالهمقابدرخاصیامکاناتهیچدیگرکهمعنیاینبههستنددرمانتحتبیماران

قطفبیمارستانهاازکمیتعداددرفقطنداردوجودسالمنداندرمانیخاصنیازهای

داردوجودسرپاییخدماتبرایسالمندیطبواحدهای



آموزشیهایدورهدرونداردوجودسالمندیطبدورهپزشکیآموزشبخشدر-9

استنگردیدهدرجسالمندانبهداشتیپرستارانوپزشکان،پیراپزشکان

خاصمتعلیسالمندبیمارانازمراقبتجهتبهداشتیاولیهمراقبتهایکارکنان-10

نداردوجودخاصطوربهزمینهایندربهداشتآموزشهیچگونهواندندیده

ندانسالمباارتباطدرایوزارتخانهجهانکشورهایازبرخیدراینکهبهتوجهبا-11

شودتشکیلسالمندیعالیشورایایراندرکمدستاستالزمداردوجود

کهدهگردیمطرحاسالمیشورایمجلسدرسالمندیکمیتهتشکیلپیشنهاد-12

دهآینلزومبهتوجهبااماشدهردایرانجمعیتبودنجواندلیلبهپیشنهاداین

باشدمینیازموردمسئلهاینپیگیریهنوزخصوصایندرنگری



ونیازها،حقوق،آسیبهاشناختاساسبرسالمندانازشدهریزیبرنامهحمایت-1

هستندمواجهآنهاباکهخطراتی

خودبهمربوطهایریزیبرنامهدرسالمندانمشارکت-2

،تامینبهزیستینظیررفاهیسازمانهایتوسطسالمندانازحمایتقوانینتدوین-3

غیرهواجتماعی

درتلویزیونسریالهایوفیلممانندگروهیهایرسانهدرتبلیغاتازاستفاده-4

سالمنداناحترامحفظخصوص



وگیخانوادروابطاستحکاممنظوربهسالمنداناقتصادیمشکالتحلبرایتالش-5

جامعهدرسالمندانبودنسربارازجلوگیری

ریحیتفوزیارتیاردوهایتشکیلطریقازسالمنداناوقاتگذراندنبهدادناهمیت-6

مختلفسازمانهایوسیلهبه

رهایشهدرمانیوبهداشتیمراکزدرسالمندانویژهمراقبتهایوبهداشتیامکانات-7

ندنمایاستفادهخدماتاینازضروریموارددربتوانندسالمندانتاشودفراهمبزرگ

ابگروهیهایرسانهدرخانوادهمشاورانوسیلهبهبایدسالمنددارایهایخانواده-8

شوندآشناآنانازمراقبتوسالمندیدورانمشکالت



فارغپزشکانبرایسالمندیطبآموزشهایدورهتشکیلضرورتبرعالوه-9

اتخدمارائهوتوانبخشیوپزشکیمشاورهبرایسرپاییمراکزالتحصیل،ایجاد

یمسالمندانسالمتوبهداشتبارابطهدرتحقیقاتیطرحهایانجاموبهداشتی

باشدکشوردرسالمندانطباندازیراهساززمینهتواند

بهداشتیاولیهمراقبتهایکارکنانآموزش-10

تخصصیدروسواحدهایدرسالمندانبهداشتیمراقبتهایگنجاندن-11

پرستارانوپزشکان،پیراپزشکان

مینهزدرسالمندانبرایایمشاورهجلساتباهمراهسرپاییهایکلینیکایجاد-12

بالینیاختالالتدرمانوپیشگیری

نیازمندسالمندانبرایحداقلعمومیبیمهامکاناتکردنفراهم-13


