
بررسي  فراواني مشكالت سالمتي در افراد سالمند بستري در مراكس آموزشي 

 1382و درماني و خصوصي شهر اروميه در سال 

 

 ، جويلِ اهيشصادُ، الْبم اهيشصادًَُسيِ اهيشصادُ

  20/6/85:          تبسيخ پزيشش هقبل21/5/85ِ: تبسيخ دسيبفت هقبلِ

فصلٌبهِ داًطكذُ پشستبسي ٍ هبهبيي  

 1384سبل سَم، ضوبسُ چْبسم، صهستبى 

چكيده  

 پيشي ثِ ػٌَاى يك ػبسضِ حتوي ٍ قطؼي دس صًذگي اًسبى پزيشفتِ ضذُ است ٍ سبلوٌذي پذيذُ اي است ثب جٌجِ ّبي صيستي، :مقدمه

دس .  جوؼيت سبلوٌذاى اص هشص يك هيليبسد ٍ يكصذ هيليَى ًفش تجبٍص ًوبيذ2025سٍاًي ٍ اجتوبػي هختلف كِ تخويي صدُ هي ضَد تب سبل 
ايشاى اگش چِ هطكل سبلوٌذي ثِ دليل سبختبس جوؼيتي ٌَّص ثِ صَست حبد، خَد سا ًطبى ًذادُ اهب دس سبلْبي آيٌذُ ثِ ضذت ثب آى دسگيش 
ِ سيضي جبهؼي اص ّن اكٌَى صَست پزيشد كِ آى ّن ًيبصهٌذ ضٌبخت دقيق ٍضؼيت هَجَد ٍ ًيبصّبي ايي  خَاّذ ضذ ٍ الصم است كِ ثشًبه

ايي هطبلؼِ دس ايي ساستب ٍ ثب ّذف ثشسسي هطكالت سالهتي دس سبلوٌذاى ثستشي دس هشاكض آهَصضي دسهبًي ٍ . گشٍُ جوؼيتي هي ثبضذ
.  ثيوبسستبًْبي خصَصي اسٍهيِ صَست گشفتِ است

ِ ًگش ثَدُ ٍ جبهؼِ پظٍّص، ثيوبسستبًْبي دٍلتي ٍ خصَصي ضْش اسٍهيِ :مواد و روش ها  ايي پظٍّص يك ثشسسي تَصيفي، هقطؼي گزضت

اثشاص .  ًفش ثَد سا ضبهل هي ضذ1215، ًوًَِ گيشي هجتٌي ثش ّذف، تؼذاد ًوًَِ كل ثيوبساى ثستشي كِ ضبهل 1382دس اسديجْطت هبُ سبل 
اص . گشدآٍسي دادُ ّب پشسطٌبهِ اص ثيص تٌظين ضذُ دٍ قسوتي ثَد كِ اػتجبس ٍ اػتوبد آى ثشسسي ضذُ ٍ ثِ ٍسيلِ پشسطگشاى تكويل گشديذ

.  آهبس تَصيفي جْت دستيبثي ثِ اّذاف استفبدُ ضذُ است

 سبل سا ضبهل ضذُ ٍ 65-70ٍ دس گشٍُ سٌي % 4/54 ثشسسي ًطبى داد كِ ثيطتشيي هَاسد ثستشي سبلوٌذاى، هشداى سبلوٌذ ثب :يافته ها

كوتشيي فشاٍاًي سا ضبهل هي ضًَذ ٍ دس ضوي  ( دسصذ41)ٍ گَش، حلق ٍ ثيٌي ثب  ( دسصذ21)ثيوبسيْبي قلجي ٍ ػشٍقي ثيطتشيي فشاٍاًي 
.  هي ثبضذ% 9/44ثيطتشيي هطكالت سالهتي هٌجش ثِ فَت دس سبلوٌذاى، حَادث ػشٍقي هغض ثب 

 ثشاسبع ًتبيج ثِ دست آهذُ اص ايي تحقيق ٍ ايي حقيقت كِ صهيٌِ ثيوبسيْبي قلجي اص كَدكي آغبص  هي ضَد؛ :بحث و نتيجه گيري

ثٌبثشايي هسئَالى ثْذاضتي كطَس ثبيستي آهَصضْبي الصم ثِ خبًَادُ ّب سا دس ّش ثشِّ اص صهبى اسائِ دادُ تب ًتبيج آى سا دس سبلوٌذي ثب كبّص 
.  آثبس ايي هطكالت ضبّذ ثبضين

 سبلوٌذ، هطكالت سالهتي  :واشه هاي كليدي

  1384، صهستبى 132-136فصلٌبهِ داًطكذُ پشستبسي ٍ هبهبيي اسٍهيِ، سبل سَم، ضوبسُ چْبسم، ظ 

 0441- 2225522: تلفي-  اسٍهيِ، خيبثبى ثسيج، جٌت ثيوبسستبى ػبسفيبى، داًطكذُ پشستبسي ٍ هبهبيي:آدرس مكاتبه

                                                           

 هشثي گشٍُ پشستبسي داًطگبُ ػلَم پضضكي اسٍهيِ  

 پضضك ػوَي 

 هشثي گشٍُ ثْذاضت داًطگبُ ػلَم پضضكي اسٍهيِ 

 هقبلِ پظٍّطي
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مقدمه  

پيشي ثِ ػٌَاى يك ػبسضِ حتوي ٍ قطؼي دس صًذگي 

ٍ سبلوٌذي پذيذُ اي . (1)اًسبى پزيشفتِ ضذُ است 

است ثب جٌجِ ّبي صيستي، سٍاًي، اجتوبػي هختلف، اهب 

تؼشيف ػوليبتي سبلوٌذي هؼوَالً ثش حست سي تقَيوي 

 سبلگي سا آغبص سبلوٌذي تلقي 65ثَدُ ٍ سي ثبالي 

 گشٍُ 2هي كٌٌذ، گشٍّي اص داًطوٌذاى، سبلوٌذاى سا دس 

ٍ سبلوٌذاى پيش  ( سبل65-75)جذاگبًِ سبلوٌذاى جَاى 

ثب ًگبّي . هَسد هطبلؼِ قشاس هي دٌّذ ( سبل75ثبالي )

ثِ آهبس جوؼيتي جْبى دٍ پذيذُ ًوبيبى هي ضَد كِ اٍلي 

سضذ سشيغ جوؼيت ثِ ٍيظُ دس كطَسّبي دس حبل 

تَسؼِ ثَدُ ٍ دٍهي طَل ػوش يب اهيذ ثِ صًذگي است 

. (2)كِ پذيذُ سبلوٌذي جَاهغ سا هَجت ضذُ است 

ِ اي  اهشٍصُ داًص ثطشي ٍ تحَالت ثِ دًجبل آى ثِ دسج

اص اػتجبس سسيذُ است كِ هي تَاى احتوبل سسيذى ثِ 

يك ػوش طَالًي سا هيسش داًست، هتَسط ػوش دس 

 سبل ثَد، دس حبليكِ ايي سًٍذ دس 45اٍاسط قشى حبضش 

طجق . (3) سسيذُ است 80ايبالت هتحذُ اهشيكب ثِ 

 200 حذٍد 1950تحقيق سبصهبى هلل هتحذ، دس سبل 

هيليَى سبلوٌذ دس سشاسش جْبى ٍجَد داضتِ كِ دس سبل 

 هيليَى ًفش سسيذُ ٍ تخويي صدُ 350 ايي سقن ثِ 1975

 اص هشص يك هيليبسد ٍ يكصذ 2025هي ضَد كِ تب سبل 

 دسصذ 224هيليَى ًفش تجبٍي كٌذ كِ افضايص هؼبدل 

است، دس حبليكِ دس ّويي فبصلِ صهبًي اًتظبس هي سٍد 

 هيليبسد ًفش دس سبل 1/4كِ جوؼيت كل جْبى اص 

 ثشسذ كِ 2025 هيليبسد ًفش، دس سبل 2/8، ثِ 1975

ثذيي تشتيت .  دسصذ خَاّذ ثَد102افضايص هؼبدل 

هيضاى سضذ سبلوٌذاى ثِ هشاتت سشيؼتش اص سضذ كل 

جوؼيت جْبى است ٍ دٍ سَم ايي جوؼيت ًيض هشثَط 

طجق . (2)ثِ كطَسّبي آسيبيي ٍ اقيبًَسيِ خَاّذ ثَد 

، حذٍد 1375سشضوبسي ػوَهي جوؼيت ايشاى دس سبل 

 هيليَى ًفشي كطَس سا سبلوٌذاى 65كل جوؼيت % 6/6

اص يك سٍ . (4) سبل ثِ ثبال تطكيل هي دادًذ 60

سبلوٌذاى، ثبالتشيي هصشف كٌٌذگبى خذهبت ثْذاضتي 

ٍ اجتوبػي ثَدُ ٍ سٍص ثِ سٍص ثش هيضاى ايي تقبضب افضٍدُ 

خَاّذ ضذ ٍ اص طشف ديگش هسبئل ثْذاضتي سبلوٌذاى 

. اص هسبئل جَاًبى ٍ هيبًسبالى ثِ كلي هتفبٍت هي ثبضذ

هتَسط هصشف داسٍ دس سبلوٌذاى ثبالتش اص سبيش گشٍّْب 

. (5)ثَدُ، ثيطتش آًْب اص چٌذ ثيوبسي سًج هي ثشًذ 

هطبلؼبت قجلي ضبيؼتشيي ػلل ثستشي سبلوٌذاى سا 

ثيوبسيْبي قلجي ػشٍقي، سشطبًْب، پٌَهًَي ٍ حَادث 

ػلل هشگ ٍ هيش ًيض ثِ . (6)ػشٍقي هغضي ًطبى دادُ اًذ 

تشتيت سشطبًْب، ثيوبسيْبي قلجي ػشٍقي ٍ ػفًَتْب 

دس ايشاى ًيض اگش چِ هطكل . (7)گضاسش ضذُ اًذ 

سبلوٌذي ثِ دليل سبختبس جوؼيتي ٌَّص ثِ صَست حبد 

خَد سا ًطبى ًذادُ، اهب دس سبلْبي آيٌذُ ثِ ضذت ثب آى 

ِ سيضي جبهؼي اص   دسگيش خَاّذ ضذ ٍ الصم است كِ ثشًبه

 ًَسيِ اهيشصادُ، الْبم اهيشصادُ، جويلِ اهيشصادُ
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ّن اكٌَى صَست پزيشد كِ آى ّن ًيبصهٌذ ضٌبخت 

دقيق ٍضؼيت هَجَد ٍ ًيبصّبي ايي گشٍُ جوؼيتي 

ايي هطبلؼِ دس ايي ساستب ٍ ثب ّذف ثشسسي . هي ثبضذ

هطكالت سالهتي دس سبلوٌذاى ثستشي دس هشاكض 

آهَصضي دسهبًي ٍ ثيوبسستبًْبي خصَصي اسٍهيِ 

.  صَست گشفتِ است

مواد و روش ها  

ايي پظٍّص يك ثشسسي تَصيفي، هقطؼي است ٍ دس 

ايي هطبلؼِ جبهؼِ پظٍّص سبلوٌذاى ثستشي دس 

ضبهل ثيوبسستبى اهبم )ثيوبسستبًْبي ضْش اسٍهيِ 

، هطْشي، طبلقبًي، سٍاًپضضكي، «ع»خويٌي، اهبم سضب 

 1382دس اسديجْطت هبُ سبل  (آرسثبيجبى، ضفب ٍ صَلتي

 سبلوٌذ ثستشي 1215ًوًَِ دس ايي پظٍّص سا . هي ثبضذ

دس كليِ ثيوبسستبًْبي ضْش اسٍهيِ دس اسديجْطت سبل 

ِ گيشي .  تطكيل دادُ اًذ82 ًوًَِ پظٍّص ثب سٍش ًوًَ

اثضاس . آسبى يب هجتٌي ثش ّذف اًتخبة ضذُ است

گشدآٍسي دادُ ّب، ثشگِ پشسطٌبهِ اص پيص تٌظين ضذُ 

هي ثبضذ كِ ثْتشيي ٍسيلِ جْت ثشسسي ٍ جوغ آٍسي 

. اطالػبت الصم اص طشيق پشًٍذُ ّبي هَجَد ثَد

قسوت .  صهيٌِ تٌظين ضذ2ُسئَاالت پشسطٌبهِ دس 

اٍل، سئَاالت هشثَط ثِ اطالػبت دهَگشافيك ٍ 

قسوت دٍم دس استجبط ثب هطكالت سالهتي دس سبلوٌذاى 

كِ سجت ثستشي آًْب دس ثيوبسستبى ضذُ ٍ ًيض دس ساثطِ 

دس . ثب هَاسد فَت ضذُ ٍ داليل فَت سبلوٌذاى هي ثبضذ

ايي هطبلؼِ ثِ هٌظَس تجضيِ ٍ تحليل دادُ ّب اص 

هحبسجبت . سٍضْبي آهبس تَصيفي استفبدُ ضذُ است

آهبسي حبصل اص اطالػبت ثِ دست آهذُ، تَسط ًشم 

.   اًجبم ضذSPSSافشاص كبهپيَتشي 

نتايج  

ِ ّب ًطبى داد حذاكثش  ، %4/54، %5/36)ًتبيج يبفت

 سبل، 65-70سبلوٌذاى ثِ تشتيت دس گشٍُ سٌي  (100%

دس استجبط ثب هطكالت . هشداى ضْشي ٍ هتأّل ثَدًذ

سالهتي سبلوٌذاى ًتبيج، ًوبيبًگش ايي است كِ 

ثيطتشيي هطكالت سالهتي سبلوٌذاى ثيوبسيْبي قلجي 

  (1جذٍل ضوبسُ)% 3/21ػشٍقي ثب 

، تَصيغ فشاٍاًي هطلق ٍ ًسجي (1جذٍل ضوبسُ 

هطكالت سالهتي سبلوٌذاى ثستشي دس ثيوبسستبًْبي 

  1382ضْش اسٍهيِ دس اسديجْطت سبل 

                                 فشاٍاًي 

ثيوبسيْبي سبلوٌذاى 

دسصذ تؼذاد 

 039/21 260قلجي ٍ ػشٍقي 
 06/21 256هطكالت ثيٌبيي 
 86/10 132اػصبة ٍ سٍاى 

 98/7 97ثيوبسيْبي تٌفسي 
 48/7 91ثيوبسيْبي جشاحي 

 58/6 80ثذخيوي 
 58/6 80دستگبُ ادساسي تٌبسلي 

 26/5 64ػفًَي 
 10/5 62داخلي 

 85/4 59استَپذي 
 89/1 23صًبى 

 49/0 6پَستي 
 41/0 5گَش ٍ حلق ٍ ثيٌي 

   100 1215كل 
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ٍ دس ضوي ثيطتشيي هطكالت سالهتي هٌجش ثِ فَت 

. هي ثبضذ% 9/44دس سبلوٌذاى حَادث ػشٍقي هغض ثب 

  (2جذٍل ضوبسُ )

، تَصيغ فشاٍاًي هطلق ٍ ًسجي (2جذٍل ضوبسُ 

هطكالت سالهتي هٌجش ثِ فَت دس سبلوٌذاى ثستشي 

 1382دس ثيوبسستبًْبي ضْش اسٍهيِ دس اسديجْطت سبل 

                                 فشاٍاًي 

ػلت فَت 

دسصذ تؼذاد 

 92/44 31حَادث ػشٍقي هغض 

 08/26 18ثيوبسيْبي قلجي ػشٍقي 

 69/8 6ثيوبسيْبي گَاسش 

 24/7 5ثيوبسيْبي ػفًَي 

 79/5 4جشاحي 

 34/4 3ثذخيوي ّب  

 89/2 2هطكالت تٌفسي 

 100 69كل 

 

بحث و نتيجه گيري  

دس ايي پظٍّص ثيطتشيي هَاسد ثستشي دس سبلوٌذاى، دس 

ٍ هشداى   (سبلوٌذاى جَاى) سبل 65-70گشٍُ سٌي 

هي ثبضذ كِ ثب پظٍّطي اص هحتطن اهيشي ٍ گشٍُ 

 (2/10) ّوسَئي داسد سالهتي ايبلت ٍاضٌگتي

ِ ّبي پظٍّص ًطبى داد كِ ثيطتشيي هطكالت  يبفت

                                                           

    Washington state department of health (WSDOH)   

 (%3/21)سالهتي سبلوٌذاى ثيوبسيْبي قلجي ٍ ػشٍقي 

 WS DOH (%37)ثَدُ ٍ دس ايي صهيٌِ اهيشي 

دس . ٍ ٍيليبهض ضبيؼتشيي ػلت هطشح ًوَدُ است (20%)

پظٍّص حبضش ثيطتشيي ػلل فَت حَادث ػشٍقي هغض 

ثِ دست آهذُ كِ ثب پظٍّص اهيشي ّوسَئي % 9/44

.  (2 )(%33)داسد 

نتيجه گيري نهايي  

ِ ّبي پظٍّص جْت  دس پظٍّص حبضش ثب تَجِ ثِ يبفت

ِ گيشي  پبسخگَيي ثِ سئَاالت هطشح ضذُ، چٌيي ًتيج

ضذ كِ ثيطتشيي هَاسد ثستشي سبلوٌذاى سا هشداى 

تطكيل دادُ ٍ ثيطتشيي هَاسد ثستشي % 4/54سبلوٌذ ثب 

ِ اًذ ّوچٌيي 65-70دس گشٍُ سٌي   سبل قشاس داضت

% 3/21هؼلَم ضذ كِ فشاٍاًي ثيوبسيْبي قلجي ػشٍقي ثب 

.   ثيطتش اص سبيش ثيوبسيْب است

 

منابع  

ثشسسي ٍضؼيت سالهت . دالٍس ة ٍ ّوكبساى- 1

، 1سبلوٌذاى، كتبة هجوَػِ هقبالت سبلوٌذي، جلذ

.  8-7، ظ 1378سبل 

ثشسسي ػلل ثستشي سبلوٌذاى دس . هحتطن اهيشي ص- 2

ثيوبسستبًْبي آهَصضي ضْش سضت، هجلِ داًطكذُ 

.  31-28، ظ 1381پضضكي گيالى، سبل يبصدّن، 

 ًَسيِ اهيشصادُ، الْبم اهيشصادُ، جويلِ اهيشصادُ
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A Survay of Health Problems among the Elderly Patients of 

Medical Teaching and Private Centers of Urmia 

 

N. Amirzadeh , E. Amirzadeh , J. Amirzadeh   

Abstract: 

Introduction: Oldness is accepted as a certain event and has many social and psychological aspects. 

It is estimated that by 2025, number of elder population will be more than one billion. Because of the 

special structure of our population, we have not faced oldness problem very seriously in Iran, but in 

future we will terribly face it. Preparing a plan of actions is necessary to solve this problem, so it is 

needed to know about their current problems and requirements. So this research is done to study the 

health problems among the elderly patients of medical teaching centers of Urmia. 

Methods & Material: This research is cross-sectional and retrospective. 1215 patients that referred to 

all private and public hospitals of Urmia in 1382 were selected by convenience sampling method. 

Data gathering tools were some questionners including 2 parts and their reliability had been controlled 

and questioners were filled by all the patients. Descriptive statistics were used to clarify our research 

aims. 

Results: The research showed that the majority of patients were males (54.4%) and were 65-70 years 

old. The most common problem was cardiovascular diseases (41%) and the least common problem 

was otolaryngology and above all cerebra vascular problems that mostly led to death. 

Discussion: As the background of cardiac problems begin from childhood so the health authority of 

our country should try to create the necessary educational courses for families to reduce its 

consequences in oldness. 

Key Words: Elderly, Health Problems 

Address: Urmia Nursing & Midwifery Faculty, Basij St, Urmia. 
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