
  

  : معرفي برنامه
ت ، زندگي طوالني تر همراه با سالمد تجربه مثبتي در زندگاني آدمي باشد و در آن سالمندي بايدوره 

از آنجاييكه با افزايش جمعيت سالخورده، شيوع بيماري هاي مزمن نيز  .مشاركت و امنيت مد نظر باشد
پيشگيري كننده از بروز بيماري ها و تغيير سبك افزايش مي يابد، لذا اين مهم نيازمند آموزش رفتارهاي 

يكي از مباني اصلي اصالح سبك زندگي رعايت اصول تغذيه است كه با آن مي توان به  .زندگي مي باشد
تا  1388بدين منظور از سال  .سالمت بهتري دست يافت و اكثر مشكالت دوران سالمندي را مرتفع ساخت

مراكز بهداشتي درماني، كالس هاي آموزشي بهبود شيوه زندگي سالم با كنون براي كليه سالمندان در كليه 
  .تاكيد بر تغذيه صحيح در حال انجام است

بهبود كيفيت زندگي سالمندان با افزايش آگاهي :   بهبود شيوه زندگي سالمندي هدف كلي  برنامه
   صحيح و مناسبآنها در زمينه داشتن تغذيه 

  : برنامه  اهداف اختصاصي
  افزايش اطالعات سالمندان در زمينه تغذيه صحيح در دوران سالمندي  
  سالمندي دوران در صحيح تغذيه خصوص در بهداشتي پرسنل آگاهي افزايش سطح  
  سالمندي دوران مناسب تغذيه خصوص خانواده هاي داراي سالمند در آگاهي افزايش سطح  

  

هدف ترويج تغذيه سالم در دانشگاه علوم پزشكي تاريخچه ارائه برنامه آموزشي بهبود شيوه زندگي با 
  :كاشان 

در دانشگاه علوم پزشكي كاشان برنامه بهبود شيوه زندگي سالمندي با تاكيد بر ترويج تغذيه سالم با برگزاري 
و در 1388كارگاه هاي آموزشي براي كليه پرسنل ارائه دهنده خدمت، در شهرستان كاشان از سال 

بر طبق  .كليه مراكز بهداشتي اجرا مي شود شروع و تا كنون در 1389از سال  شهرستان آران و بيدگل
جديدترين دستور العمل ابالغ شده از سوي اداره سالمندان، آموزش تغذيه صحيح براي كليه سالمندان باالي 

سال شهري و روستايي در دو جلسه آموزشي پس از دعوت و شركت سالمند در كالس هاي آموزشي با  60
يل فرم هاي پره تست وپست تست انجام و پس از پايان كالس، بررسي اهداف رفتاري نيز كامل سنجيده تكم

ماه پس از برگزاري كالس آموزشي مجددا  2. در شناسنامه كالس ثبت مي گردد  شده و نتيجه آموزش
   ماندگاري اطالعات سالمند بررسي مي شود

  
  

  سالمندي "ترويج تغذيه مناسب"چرخه كلي كار برنامه بهبود شيوه زندگي سالم
 


