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، شهي کِ اس ًظز تؼزٗف سبسهبى ثْذاضت جْبًٖ. در چٌذ سبل اخ٘ز ث٘وبرٕ ه(1) ثبضذّبٕ قزار گزفتِ ثز سز راُ افزاد هٖث٘وبرٕ اس جولِ چبلص

است در سغح دً٘ب در حبل افشاٗص  ،(2)ثبضذ هّٖب درغذ اس هزگ ٍ ه٘ز 60هسئَل ٍ  ًبتَاى کٌٌذُ، ثب پبتَلَصٕ غ٘ز قبثل درهبىعَالًٖ هذت، 
 .(1) ثبضذًبرسبٖٗ کلِ٘ هٖ ،ّبٕ هشهياس جولِ ث٘وبرٕ ، کِ(1)

کِ ثٌ٘بد هلٖ کلِ٘ اٗبالت  ،(4) ثبضذپ٘طزًٍذُ ٍ غ٘ز قبثل ثبسگطت ػولکزد کلَٕ٘ هٖ ًبرسبٖٗ (3) ًبرسبٖٗ هشهي کلِ٘ ٗب ث٘وبرٕ هزحلٔ آخز کلِ٘
هزثغ اس سغح هتز 73/1ل٘تز در دق٘قِ ثِ اسإ ه٘لٖ 60هتحذٓ آهزٗکب اٗي ث٘وبرٕ را ثِ غَرت آس٘ت کلِ٘ ٗب ه٘شاى ف٘لتزاسَ٘ى گلَهزٍلٖ کوتز اس 

 گزددهَجت تجوغ سوَم، ثزٍس سٌذرم هتبثَل٘ک ٍ اختالالت قبثل تَجْٖ در ثذى هٖاٗي آس٘ت  .(5) کٌذثذى ثِ هذت سِ هبُ ٗب ث٘طتز تؼزٗف هٖ
درغذ  15-10، (8) درغذ هزدم جْبى3-2ثِ عَرٕ کِ  .(7) ثبضذثزٍس ًبرسبٖٗ هشهي کلَٕ٘ ّز سبل در جْبى در حبل افشاٗص هٖ ضَ٘ع ٍ .(6)

هَرد در ّز ٗک ه٘لَ٘ى ًفز در  9/49. در اٗزاى ً٘ش ث٘وبرٕ کلَٕ٘ هزحلٔ آخز اس (9) ِ ّستٌذجوؼ٘ت ثشرگسبل آهزٗکب هجتال ثِ ًبرسبٖٗ هشهي کل٘
ٍ  ،(10) سبل است 6رغذ افشاٗص در عَلد 28دٌّذُ رس٘ذُ است ٍ اٗي ًطبى 2006هَرد در ّز ٗک ه٘لَ٘ى ًفز در سبل  8/63ثِ  2000سبل 

 .(9) ذٌدرغذ ث٘وبراى ثب ث٘وبرٕ هزحلِ آخز کلِ٘ در کطَرّبٕ در حبل تَسؼِ ثبض 70ث٘ص اس  2030ضَد کِ تب سبل پ٘ص ثٌٖ٘ هٖ
 اًٖ در سزاسز جْبى استتَهزگ ٍ ًبػلل  تزٗيٍ ٗکٖ اس هْو (4)حت تبث٘ز قزار دادُ سًذگٖ افزاد را تک٘ف٘ت ػالٍُ ثزاٗي ًبرسبٖٗ هشهي کلِ٘ 

.  (5) ثبضذ٘بر ثِ هٌظَر پ٘طگ٘زٕ اس ث٘وبرٕ کلَٕ٘ هزحلٔ آخز تؼذاد اٗي ث٘وبراى در کطَر در حبل افشاٗص هّٖبٕ ثستالشرغن ٍ ػلٖ. (3)
توبهٖ اٗي ث٘وبراى قبدر ثِ ، اهب (6) ستاه٘ذٕ ثِ رٍٕ اٗي ث٘وبراى گطَدُ ادر ػلن پشضکٖ ٍ اهکبى پًَ٘ذ کلِ٘ درٗچِ  ّبٕ اخ٘زاگزچِ پ٘طزفت

ّبٕ درهبًٖ در . در اٗي ه٘بى اگزچِ فزاٍاًٖ رٍش(11) ثبضٌذٍ ثقب هٖ (6)درٗبفت پًَ٘ذ ًجَدُ ٍ ً٘بسهٌذ اًجبم دٗبل٘ش ثزإ ًجبت سًذگٖ خَد 
 .(12) استفبدُ در اغلت ث٘وبراى ّوَدٗبل٘ش است هَردتزٗي رٍش فزاٍاى، اهب (12) ػَظ جبٗگشٌٖٗ کلِ٘ در هٌبعق جغزاف٘بٖٗ هتفبٍت استخ

ثِ عَرٕ کِ ثزاسبط گشارش س٘ستن  .(8, 4) ثبضذّب هٖتزٗي درهبى ًبرسبٖٗ هشهي کلِ٘ در اٗزاى ٍ ثس٘برٕ اس کطَرّوَدٗبل٘ش ثِ ػٌَاى راٗج
ّشار ث٘وبر  19اس  2007. در اٗزاى ً٘ش در سبل (8) ًَذضدرغذ ث٘وبراى ثب ًبرسبٖٗ هشهي کلِ٘ ّوَدٗبل٘ش هٖ 90اعالػبتٖ اٗبالت هتحذُ تقزٗجب 

ّشار  15ثِ  1391در سبل ّبٕ خبظ ِ عجق گشارش ثٌ٘بد اهَر ث٘وبرٕک ،(13) وَدٗبل٘ش ثَدًذّشار ًفز تحت درهبى ّ 14ًبرسبٖٗ هشهي کلِ٘ 
ٖ ٍلٖ ّوَدٗبل٘ش سًذگ ،(6) َدٗبل٘ش قبدر ثِ اًجبم توبهٖ ػولکزدّبٕ هتبثَل٘ک ٗب اًذٍکزٌٖٗ کلِ٘ ً٘ستّزچٌذ ّو .(6) ًفز رس٘ذُ است 448ٍ

ًتبٗج حبغل اس ، ٍلٖ (4) دّذَٕ٘ را افشاٗص هٖاٌٗکِ ّوَدٗبل٘ش عَل ػوز ث٘وبراى کل . ثب ٍجَد(8)افشاٗذ ٍٖ ثِ عَل ػوز آًْب ه براى را حفظث٘و
٘جٖ درغذ اس گ 63درغذ اس کزاهپ ٍ  74 درغذ اس افت فطبر خَى، 76درغذ ث٘وبراى ّوَدٗبل٘شٕ اس خستگٖ،  82کبپل٘ي ًطبى داد کِ  ٕهغبلؼِ

ّبٕ درهبًٖ ّوچَى ّوَدٗبل٘ش هٌجز ثِ تغ٘٘ز در ضَُ٘ سًذگٖ، بم رٍشس ث٘وبرٕ ًبرسبٖٗ هشهي کلِ٘ ٍ اًجػالٍُ ثزاٗي ثزٍ .(14) ضکبٗت دارًذ
. (12) ثبضٌذسإ هتؼذد ف٘شٗکٖ، رٍاًٖ ٍ اجتوبػٖ هَاجِ هٍٖ اٗي ث٘وبراى ثب ػَاهل تٌص (5) ضَدٍضؼ٘ت سالهت ٍ اٗفبٕ ًقص اجتوبػٖ فزد هٖ

خز کلِ٘ ٍ درهبى هزحلٔ آ . ػالٍُ ثزاٗي ث٘وبرٕ(15) ثبضذدرغذ هٖ 16ع٘ق آخزٗي گشارضبت ه٘شاى هزگ در ث٘وبراى تحت ّوَدٗبل٘ش ّوچٌ٘ي 
هوکي خبًَادُ ث٘وبراى دراٗي ث٘ي  .(3) گذاردإ در ضَ٘ٓ سًذگٖ اٗجبد کزدُ ٍ ثِ ضذت رٍٕ سًذگٖ رٍساًِ فزد تبث٘ز هٖآى دٗبل٘ش اختالالت ػوذُ

 .(16) تجزثِ کٌٌذثب ث٘وبرٕ  تغج٘ق در را است هطکالتٖ 
ٍ ث٘وبرٕ ّبٕ هشهي ًِ تٌْب رٍٕ سًذگٖ ث٘وبراى اختالل اٗجبد هٖ کٌذ ، (17) ثبضٌذهٖتزٗي هزاقج٘ي ث٘وبر ًشدٗک ث٘وبر ثِ ػٌَاى اغلٖ خبًَادٓ

کسبًٖ کِ هزاقت  -ضًَذ؛ کسبًٖ کِ هزاقت ّستٌذدستِ تقس٘ن هٖ 4جْبى ثِ . افزاد در (1) کٌذثلکِ افزاد هزاقجت کٌٌذُ را ً٘ش گزفتبر هٖ
لذا هزاقج٘ي غ٘ز رسوٖ ثِ ػٌَاى ستَى اغلٖ س٘ستن هزاقجت در . (18) کسبًٖ کِ ً٘بسهٌذ هزاقجت ّستٌذ -کسبًٖ کِ هزاقت خَاٌّذ ضذ -ثَدًذ

 ،ّبٕ غ٘ز رسوٖاٗي هزاقت. (18) تَاًٌذ ّوسز، فزسًذاى، دٍستبى ٍ ٍالذٗي درٗبفت کٌٌذٓ هزاقجت ثبضٌذ. آًْب هٖ(18) ضًَذًظز گزفتِ هٖ
ّبٕ ارائِ هزاقجت تزٗي رکي جبهؼِ ٍ هسئَلٌَاى اغلٖ. دراٗي ه٘بى خبًَادُ ثِ ػ(19) کٌٌذٍ احسبسٖ رٍساًِ را فزاّن هٖرٍاًٖ ّبٕ حوبٗت

، اس (21) ّبٕ اجتوبػٖ ثزإ ث٘وبراىهْن حوبٗت کٌٌذٓثِ ػٌَاى هْ٘ب . چزاکِ اػضبٕ خبًَادُ (20) ثبضٌذغح٘ح ٍ هٌبست ثْذاضتٖ ثِ ث٘وبر هٖ
 ص ث٘وبر در توبط ّستٌذَضکِ ثِ عَر هلوَط ثب راّکبرّبٕ هزاقجتٖ اس قج٘ل کٌتزل ػالئن، ًبتَاًٖ ٍ پ ،(19) ّستٌذ جولِ هزاقج٘ي غ٘ز رسوٖ

تَاى ي را ًوٖٕ هشهّبرٍ س٘ستن خبًَادُ در ث٘وبرٕاس اٗي .(22) ثبضٌذدار هٖاس ث٘وبراى را ػْذُ ٍ هسئَل٘ت هستق٘ن ًگْذارٕ ٍ هزاقجت (1)
 .(23)ًبدٗذُ گزفت 



خبًَادُ تَجِ ث٘طتزٕ ضذُ ًقص ّبٕ اخ٘ز ثِ خػَغ٘بت فزدٕ ث٘وبراى ثب ث٘وبرٕ هزحلِ آخز کلِ٘ ثِ خػَظ تبث٘زات هَاردٕ هبًٌذ سبلدر 
ٖ در ػولکزد خبًَادُ غ٘ز قبثل تس تغ٘٘زإ ًبرسبٖٗ هشهي پ٘طزًٍذٓ کلِ٘ ثزٍهبّ٘ت هشهي ٍ درهبى عَالًٖ هذت ث٘وبرثِ ػلت چزاکِ  ،(3) است

قتػبدٕ، دٌّذ کِ فطبر تحو٘ل ضذُ ًبضٖ اس ث٘وبرٕ ثِ ث٘وبراى ٍ هزاقج٘ي خبًَادگٖ اس ًظز اهغبلؼبت ًطبى هٖاٗي ثز ػالٍُ .(1) ثبضذاجتٌبة هٖ
در اٗي ه٘بى هزاقج٘ي ث٘وبراى ّوَدٗبل٘شٕ . (17) ار ثَدُ ٍ هوکي است هَججبت ٗک ثحزاى خبًَادگٖ را فزاّن کٌذاجتوبػٖ ٍ رٍاًٖ تبث٘ز گذ

اس  .(1) چزاکِ آًْب هججَرًذ ًقص هْوٖ در حوبٗت اس ث٘وبراى دٗبل٘شٕ اٗفب کٌٌذ ،(1) ٌذِ ثبضهوکي است احسبط ثبر سٌگٌٖ٘ ثز دٍش خَد داضت
چزاکِ هزاقجت اس ث٘وبراى دٗبل٘شٕ هوکي است  .(17) کبفٖ ثِ هزاقت ث٘وبراى داضتتز ثِ ث٘وبر ثبٗذ تَجِ رٍ ثزإ ارائِ هزاقجت ثب ک٘ف٘تاٗي

اقج٘ي ثب دٍ هطکل ثشرگ ٗؼٌٖ درغذ هز 70 اس سَٕ دٗگز. (1) هَجت احسبط فطبر ٍ اثزات هخزة ثز ک٘ف٘ت سًذگٖ هزاقج٘ي داضتِ ثبضذ
. اٗي درحبلٖ است کِ اغلت هغبلؼبت (22) ّبٕ ًبضٖ اس هزاقجت رٍثزٍ ّستٌذث٘وبر ٍ سبسگبرٕ ثب هسئَل٘تهطکالت هزثَط ثِ هزاقجت ٍ درهبى 

کٌٌذ، ٍ کسبٖٗ کِ ثِ درهبى هزثَط ثِ سبسگبرٕ ثب ّوَدٗبل٘ش ثز رٍٕ ث٘وبر هتوزکش ضذُ ٍ ّوسزاى اٗي ث٘وبراى، افزادٕ کِ ثب ث٘وبراى سًذگٖ هٖ
کٌٌذگبى تجزث٘بتٖ اس سغح ًکِ هزاقجت، حبل آ(1) اًذهَرد تَجِ قزار ًگزفتِ ،ًوبًذکٌٌذ ٍ فقذاى ّب ٍ تغ٘٘زات ثبلقَُ إ را تجزثِ هٖکوک هٖ

 .(24) دٌّذثبالٕ فطبر را گشارش هٖ
ّبٕ ف٘شٗکٖ، احسبسٖ ٍ اقتػبدٕ هزاقجت است کِ ثزإ تَغ٘ف ّشٌِٗٗک اغغالح کلٖ  caregiver burden)) هزاقجتٖ )رًج(فطبر

ّبٕ ثزًٍٖ ثِ ػٌَاى ٍسؼت تغ٘٘زات ٍ اختالالت در جٌجِ فطبر. (26) ثبضذکِ ثِ دٍ ثخص ضبهل اثؼبد درًٍٖ ٍ ث٘زًٍٖ هٖ ،(25) ضَداستفبدُ هٖ
 ثبضذهٖ هزاقجت کٌٌذُ، در پبسخ ثِ تجزثِ هزاقجت ٖٗب ًگزضّبٕ احسبسٖ درًٍٖ پبسخ َد ٍ فطبرضهختلف سًذگٖ هزاقجت کٌٌذُ تؼزٗف هٖ

 ،هزاقجتٖ ثِ غَرت سختٖ دائوٖ چزاکِ فطبر. (27) کٌذّب را تْذٗذ هٍٖ ف٘شٗکٖ هزاقجت کٌٌذُ رٍاًٖکِ سالهت ػولکزدٕ، احسبسٖ،  ،(26)
اس آًجب کِ ظَْر ٍ پ٘طزفت ث٘وبرٕ هشهي ثزإ  .(25) ضَداستزط ٗب تجبرة هٌفٖ ًبضٖ اس هزاقجت تَسظ فزد هزاقجت کٌٌذُ هطخع هٖ

لذا  .(27) ثزًذثزآٖٗ ًبثٌْجبر رًج هّٖبٕ اس ػْذُهزاقجت کٌٌذگبى ثِ عَر هکزر اس افسزدگٖ ٍ اثزاس استزاتضٕ ،(26) هزاقجت کٌٌذُ پزدغذغِ است
هَثز  جسوبًٍٖ  رٍاًطٌبختّٖبٕ . در اٗي ه٘بى دٗبل٘ش ً٘ش ثب چبلص(24) گزددّبٕ خبًَادگٖ هٌجز ثِ افشاٗص رًج هزاقجتٖ هٖثزآٍردُ ًطذى ً٘بس

افشاٗص فطبر ثز هزاقجبى، ػَاقجٖ اس جولِ اًشٍإ خبًَادگٖ، اختالل در رٍاثظ خبًَادگٖ، هزاقجت ًبکبفٖ اس ٍ  .(28) ثز اػضبٕ خبًَادُ هزت٘ظ است
درثبرٓ چگًَگٖ رٍٗبرٍٖٗ ثب هطکالت ٍ تٌص ًبضٖ اس ث٘وبرٕ چٌذٗي هفَْم ٍجَد حبل  .(22)ث٘وبر ٍ در ًْبٗت رّب کزدى ث٘وبر را در پٖ دارد 

 .(29) کِ ٗکٖ اس اٗي هفبّ٘ن سالهت هؼٌَٕ است ،(29) دارد
. (4) ٍ ثؼذ افقٖ آى ضبهل ارتجبط ثب هح٘ظ ٍ دٗگزاى است هبٍرإ عج٘ؼتارتجبعبت ثؼذ ػوَدٕ آى ضبهل . (4) سالهت هؼٌَٕ دارإ دٍ ثؼذ است

هؼٌَٗت ً٘ش . (30) اس آًجبٖٗ کِ اًسبى هَجَدٕ چٌذ ثؼذٕ است، ّز کذام اس اثؼبد ٍجَد اًسبى هوکي است سبسگبرٕ ٍٕ را تحت تبث٘ز قزار دّذ
اس . (30) تَاًذ، تبث٘ز ثسشاٖٗ در کست سالهتٖ داضتِ ثبضذٍ تَجِ ثِ ثؼذ هؼٌَٕ ثِ ػٌَاى ثؼذٕ در هزکش اٗي اثؼبد هٖ (31) اًسبى است ثؼذٕ اس

اًسبى در چٌذ دِّ گذضتِ ثِ عَر  . اّو٘ت هؼٌَٗت ٍ رضذ هؼٌَٕ در(32) ثبضذّبٕ سالهتٖ ضبهل ثؼذ هؼٌَٗت ً٘ش هٖاغلت هذل رٍاٗي
ٖ است کِ ک٘ف٘ت چزاکِ سالهت هؼٌَٕ اس جولِ ػَاهل .(33) رٍسافشٍى تَجِ رٍاًطٌبسبى ٍ هتخػػ٘ي ثْذاضت را ثِ خَد جلت کزدُ است

 تَاًٌذ ثِ درستٖ ػولرٍاًٖ ٍ ثَ٘لَصٗکٖ ًوٖ –ز اثؼبد اجتوبػٖ ٍ ثذٍى سالهت هؼٌَٕ دٗگ (33) دّذسًذگٖ افزاد را تحت تبث٘ز خَد قزار هٖ
-ّبٖٗ است کِ هٖٗکٖ اس جٌجِ (34) ٘زًذٓ دٍ ثؼذ ٍجَدٕ ٍ هذّجٖ. اس اٗي رٍ سالهت هؼٌَٕ در ثزگ(4) ٗب ثِ حذاکثز ظزف٘ت خَد ثزسٌذ کزدُ

ٍ رٍاًٖ فزد داضتِ ٍ ثِ  جسوٖثزآٖٗ ًقص ضزٍرٕ ٍ هْوٖ در حفظ سالهت ّبٕ اس ػْذُچزاکِ استزاتضٕ .(35) ثبٗست هَرد ارسٗبثٖ قزار گ٘زد
، تقَٗت کٌٌذُ ٍ پ٘ص (34)ؼٌَٗت ثِ ػٌَاى ٗک هٌجغ قذرتوٌذ در اٗي ه٘بى ه .(36) کٌذتخف٘ف استزط ٍ رفغ کزدى احسبط ًبراحتٖ کوک هٖ

ٍ  (34)کٌذ ٕ رٍاًٖ اٗجبد هّٖبٍ هبًغ جذٕ در هقبثل فطبر (38)تبث٘ز ثسشاٖٗ داضتِ ز سالهت جسوٖ ً٘ش ث (37) ثٌٖ٘ کٌٌذُ قَٕ سالهت رٍاًٖ
ّبٕ تْذٗذ کٌٌذُ ح٘بت ّبٕ هشهي ٗب ث٘وبرٕثزآٖٗ ث٘وبرٕثس٘برٕ اس افزاد هؼٌَٗت را ثِ ػٌَاى ٗک حوبٗت هْن در سهبى تالش ثزإ اس ػْذُ

 .(10) تجزثِ کزدُ اًذ
 
آهبر استفبدُ اس رٍش ّوَدٗبل٘ش ثِ ػٌَاى راٗجتزٗي درهبى جبٗگشٌٖٗ ثبضذ، شهي کلِ٘ در حبل افشاٗص هٖتَجِ ثِ اٌٗکِ آهبر ضَ٘ع ًبرسبٖٗ هثب 

ٕ ٍ ّبٕ ث٘وبراّو٘ت حضَر، حوبٗت ٍ هزاقجت اػضبٕ خبًَادُ اس ث٘وبر ّوَدٗبل٘شٕ ٍ تبث٘ز رًٍذ ثِ دل٘ل ٗبثذ. ٍ ّوچٌ٘يکلِ٘ ً٘ش افشاٗص هٖ
اّو٘ت ث٘ص اس ّبٕ هختلف ضٖ اس هزاقجت در جٌجِّبٕ خَدهزاقجتٖ ٍ کبٌّذٓ فطبر ًبدرهبى ّب ثز رٍٕ اػضبٕ خبًَادُ، ثکبر ثزدى استزاتضٕ



فبدُ استخبًَادٓ ث٘وبراى ّوَدٗبل٘شٕ  ّبٕ ارائِ ضذُ ثِهغبلؼٔ حبضز عزاحٖ گزدٗذ تب اس ًتبٗج آى ثتَاى در خذهبت ٍ هزاقجت ٗبثذ. لذاپ٘ص هٖ
 .ًوَد

 


