
  

  :معرفي برنامه

سالمندي به طور طبيعي، دست كم يك چهارم از دوران زندگي بشر را تشكيل داده و هر فرد بايد بتواند از اين دوران نهايت 
  مروري برآمار سالمندان نشان مي دهد رشد جمعيت سالمندان در جهان به  .استفاده را برده و از زندگي خود لذت ببرد

روبرو خواهند  "جمعيت سالمندانانفجار  "گونه اي است كه در ساليان آتي بويژه كشورهاي در حال توسعه با معضلي به نام
 آن از ناشي معلوليتهاي از ميتوان مواظبت و مراقبت با ليكن، كرد پيشگيري توان نمي سالمندي از است مسلم آنچه. شد

كه با پديده سالمندي روبرو بوده يا در آينده نزديك اكثر كشورهايي و بدين منظور  انداخت تعويق به را آنها يا و جلوگيري
با آن مواجهه خواهند شد، بيشترين تالش خود را معطوف به خدماتي نموده اند كه با ارتقاء سطح سالمت سالمندان از طريق 

ودرس ، مانع پيشرفت بيماري و رسيدن آموزش شيوه زندگي سالم و نيز ارائه خدمات پيشگيرانه شامل تشخيص و درمان ز
   .به مرحله ناتواني شوند

برنامه سالمندان را به برنامه هاي دفتر سالمت جمعيت، خانواده و مدارس اضافه  1382وزارت بهداشت از سال  در اين راستا
 نتايج حاصل و طراحي و تدويندي اولين پيش نويس برنامه مراقبت هاي ادغام يافته و جامع سالمن 1385در آبان ماه . نمود

. گرديد مذكور برنامهبسته خدمتي مبناي ورود بيماري هاي اولويت دار به  ،بر روي بيماريهاي شايع اين دورانتحقيقات از 
مدل اصالح شده و مدون اين برنامه با نام مراقبت  1388اين طرح و بررسي نتايج حاصله،  از سال  آزمايشي پس از اجراي

  .هاي بهداشت خانواده اضافه گرديدهاي ادغام يافته سالمندي به ساير  بر نامه 
 –خواب مشكالت  –بينايي  اختالل - اختالالت چربي خون –سالمندان از نظر بيماريهاي فشارخون  اين برنامهدر پي انجام  

بي اختياري   –الغري  - دمانس –احتمال سقوط  -استئوپروز –چاقي  –قندخون اختالل  –اختالالت شنوايي  –افسردگي 
  . مي گيرند سطح پزشك و غير پزشك تحت بررسي قرار 2در  اداري

  
  منظور از مراقبت هاي ادغام يافته سالمندي چيست؟

باليني ساده ادغام يافته و  جامع در سطح مراقبت هاي ادغام يافته و جامع به مفهوم استفاده از عوامل خطر و نشانه هاي 
در اين مدل ازحداقل عوامل خطر و نشانه هاي باليني كليدي، براي شناسايي زودرس بيماري، . استفاده كننده خدمت است

  .درمان مناسب و ارجاع و غير پزشك طراحي شده است
  :سالمت سالمندان  برنامه مراقبت هاي ادغام يافته اهداف

ر انداختن بيماري هاي شايع دوران با پيشگيري يا به تاخيهاي شايع و مرگهاي زودرس  ماريها، معلويت كاهش بار بي
.مي باشد سالمندي و تشخيص و درمان به موقع آنها  

  :  خدمات برنامه مراقبتهاي ادغام يافته و جامع سالمندي در دانشگاه علوم پزشكي كاشانارائه وضعيت 
كاشان دانشگاه  در دستور كار برنامه هاي بهداشت خانواده 1388دستور ابالغي از اداره سالمندان از سال به دنبال اين برنامه 
سال  درآران و بيدگل  شهرستان پرسنل ارائه دهنده خدمتاز برگزاري كارگاه هاي آموزشي جهت كليه  پس. قرار گرفت

 .مي شود     راكز بهداشتي درماني اجرادر كليه م اين برنامه تا كنوناز آن زمان ،  1389سال  شهرستان كاشان درو  1388
سال مناطق  60سالمندان باالي  كليه برنامه براي داره سالمت سالمندان، خدمات مراقبتي اينآخرين دستورالعمل ابر اساس 

  .  گرددشهري و روستايي، ارائه مي
 

  چرخه كلي كار برنامه مراقبت هاي ادغام يافته سالمندان
  


