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چکیده
مقدمه :ارزیابی جامع سالمندان تحت عنوان  ،)Comprehensive Geriatric Assessment( CGAبهترین مﺠموعه از ابزارهاي معرفی شده از
سوي سازمان جهانی بهداشت براي شناسایی و تصمیمگیري در مورد برنامهریزي در حوزه بهداشت و سالمت سالمندان و حتی درمان آنها میباشد.
در این راستا ،مطالعه حاضر با هدف تعیین جامع وضعیت سالمت سالمندان مقیم در منازل و نیز مراكز نگهداري در شهر سبزوار انﺠام شد.
مواد و روشها :مطالعه توصیفی -تحلیلی و مقطعی حاضر در ارتباط با  254نفر از سالمندان مقیم در منازل و مراكز نگهداري سالمندان پدر و
مادر شهرستان سبزوار در سال  1398انﺠام شد .نمونهگیري به روش سرشماري و خوشهاي چند مرحلهاي به ترتیب براي سالمندان مقیم مراكز
نگهداري و منازل صورت گرفت .براي جمعآوري دادهها از ابزارهاي استاندارد مربوط به ارزیابی جامع سالمندان (Activities of Daily ( ADL
Mini Nutrition ( MNA ،)Geriatric Depression Scale( GDS ، Tinetti ،)Mini-mental State Examination( MMSE ،)Living

 )Instrumental Activities of Daily Living( IADL ))Assesmentو  )Abbreviated Mental Test( AMTاستفاده شد .دادهها با
استفاده از نرمافزار  SPSS 22و آزمونهاي  tمستقل ANOVA ،و كاي دو با در نظر گرفتن سطح معناداري  0/05تﺠزیه و تحلیل گردیدند.
یافتهها :میانگین سنی سالمندان مقیم منازل 71±10/4 ،سال و براي سالمندان مقیم مراكز نگهداري 65±9/05 ،سال بود 85 .درصد از
سالمندان مقیم منازل و  80درصد از سالمندان مقیم مراكز نگهداري از سطح تغذیه مطلوب برخوردار بودند .شیوع افسردگی در سالمندان مقیم
منازل و مراكز نگهداري به ترتیب  61و  53درصد بود؛ اما میزان افسردگی در سالمندان مقیم مراكز نگهداري شدیدتر بود .حدود  65درصد از
سالمندان مقیم منازل و  78درصد از سالمندان مقیم سراي سالمندان ( )P>0/05داراي اختالل شناختی بودند .همچنین حدود  93درصد از
سالمندان مقیم منازل و  79درصد از سالمندان ساكن مراكز نگهداري ،وضعیت عملکرد جسمانی تقریباً خوبی داشتند .این در حالی است كه
اكثر سالمندان مقیم منازل از نظر تعادل و راه رفتن در شرایط مطلوب قرار داشتند ( 74درصد) .این وضعیت در اغلب سالمندان مقیم در مراكز
نگهداري ،نامطلوب بود و آنها در معرض خطر نسبتاً شدید سقوط قرار داشتند ( 61درصد).
نتیجهگیری :سالمندان مقیم مراكز نگهداري نسبت به سایر سالمندان جامعه در ابعاد مختلف سالمت مانند انﺠام فعالیتهاي روزانه و عملکرد
شناختی ،ناتوانتر هستند و شیوع باالي افسردگی و وجود خطر سوءتغذیه در آنها بیانگر نیاز مبرم به توجه ویژه در حوزه سالمت به سالمندان
مقیم مراكز نگهداري میباشد.
کلمات کلیدی :ارزیابی جامع ،سالمندان ،سبزوار ،سالمت ،سالمندان مقیم منزل ،سالمندان مقیم مراكز نگهداري

* نویسنده مسئول :رقیه زردشت ،گروه آموزشی اتاق عمل ،مركز تحقیقات سالمت سالمندان ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،سبزوار ،ایران .تلفن:
09155002398؛ ایمیلZardoshtr@medsab.ac.ir ،Rozardosht @yahoo.com :

ارزیابی سالمت سالمندان سبزوار

مقدمه
جمعیت سالمندي در دنیا و در ایران روز به روز در حال

از سالمندان به دلیل عواملی مانند تغییر و تحوالت

افزایش است ( .)1این در حالی میباشد كه هر سال1/7 ،

اقتصادي ،فرهنگی ،اجتماعی ،خانوادگی و تغییر نگرش در

درصد به جمعیت جهان افزوده میشود كه این افزایش براي

زمینه حمایت خانوادگی ،مرگ همسران و غیره به اقامت در

جمعیت  65سال و باالتر حدود  2/5درصد است .این مسئله

مراكز مخصوص نگهداري از سالمندان روي آوردهاند (.)4

جهان را به سوي سالمند شدن سوق میدهد و پیشبینی

این تغییر رویکرد از آن جهت قابل توجه است كه آمارها

میشود تا  25سال دیگر 1/2 ،میلیارد نفر از ساكنان كره

بیانگر حضور حدود سه هزار سالمند در  43آسایشگاه در

زمین (حدود  14درصد) ،افراد  60ساله و باالتر باشند .ایران

سال  1377میباشند .این رقم در سال  1386به 11000

نیز در این زمان دچار تغییر جمعیتی شده و شاخصهاي

نفر و تعداد مراكز نگهداري سالمندان به  172مركز افزایش

آماري نشان میدهند كه روند سالمند شدن جمعیت در

یافت .در حال حاضر حدود 15هزار سالمند در  271مركز

ایران نیز آغاز شده است ( .)2هیچ دورهاي از زندگی مانند

نگهداري شبانهروزي تحت نظارت سازمان بهزیستی كشور

دوره سالخوردگی ،پر مسأله و نگرانكننده نیست .بروز پدیده

مراقبت میشوند .با توجه به اینکه تعداد این آسایشگاهها

سالمندي ،عوارض این دوره را به سوي ابتال به بیماريهاي

همچنان رو به افزایش میباشد ،دیگر نمیتوان براي

مزمن هدایت میكند كه نه پیشگیري از آنها آسان است و

بررسی جامعه سالمندان مقیم جامعه ،نسبت به برآورد و

نه درمان آنها كمهزینه میباشد .این عوامل باعث شدهاند

مقایسه وضعیت سالمندان مقیم مراكز نگهداري بیاعتنا

كه كشورهاي در حال توسعه از بار مضاعف بیماريها رنج

بود؛ زیرا زمان آن رسیده است كه با مطالعه همزمان ابعاد

ببرند ( )2و به همین دلیل ،سیستم بهداشتی توجه ویژهاي

مختلف سالمت در هر دو نوع اقامت سالمندان ،به نتایج

به سالمت این گروه سنی داشته باشد.

مؤثر و قابل توجهی دست یابیم .به عبارت دیگر به دلیل

با وجود تغییرات شتابان هرم جمعیتی به سوي سنین

گسترش مراكز سالمندي ،نیازمند كسب آگاهی و روشن

سالمندي ،هنوز به ابعاد مختلف سالمت افراد داراي سن باال

كردن جنبههاي متفاوت یا مشابه ابعاد مهم سالمت در

به عنوان یک گروه آسیبپذیر جامعه توجه كافی نشده است.

سالمندان جامعه به تفکیک نوع اقامت در منزل شخصی یا

ارزیابی جامع سالمند ( ،)CGAبهترین ابزار شناخته

مركز مراقبتی هستیم .به دلیل تفاوتهایی كه ممکن است

شده موجود براي شناخت و تصمیمگیري در مورد

در سطح اضطراب ،مسئولیتهاي گوناگون اعضاي خانواده

برنامهریزي در حوزه بهداشت و سالمت سالمندان و حتی

یا مراقبان و نوع حمایتهاي حرفهاي و اجتماعی با توجه

درمان آنها میباشد CGA .براي ارزیابی سطوح سالمت

به نوع اقامت سالمند وجود داشته باشد ( ،)5این عوامل

سالمندان از میزان عملکرد جسمی و روانی آنها گرفته تا

میتوانند وضعیت سالمت سالمندان را در ابعاد مختلف آن

توان شناختی ،نوع تغذیه و یا حتی میزان خطر سقوط و توان

تحت تأثیر قرار داده و شرایط خاص و متفاوتی را براي

تعادل و راه رفتن ،ابزار مناسب و تعیینكنندهاي است (.)3

آنها رقم بزنند .شواهد كلی نشان میدهند سالمندانی كه

در حالی كه افراد جامعه در زمینه مراقبت و نگهداري،

نیاز به مراقبتهاي مؤسسهاي دارند اغلب ضعیف ،ناتوان،

سازماندهی و تأمین آسایش سالمندان در منازل خود با

داراي مشکالت مزمن چندگانه و وابستگی باالتر هستند

مشکالت متعددي مواجه هستند ،در سالهاي اخیر بخشی

()6؛ اما با وجود توجه ویژه به نوع اقامت آنها ،اطالعات
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هدی فکور و همکاران

چندان دقیقی در حیطههاي تغذیه ،سالمت جسمی،

یک منطقه انتخاب گردید و براساس آمار ،خانوار موجود در

تعادل ،افسردگی ،فعالیتهاي روزمره و یا وضعیت حافظه و

مراكز بهداشتی و درمانی به صورت تصادفی بر مبناي

شناخت آنها در دست نیست .در مطالعات مشابه داخل

شماره خانوادهاي كه فرد باالي  60سال داشت به عنوان

كشور كه توسط محققان در شهرهاي شاهرود ،تهران،

شركتكننده در نظر گرفته شد .نمونهگیران طی یک جلسه

سبزوار و اصفهان اجرا شدهاند (بیشتر در مورد سالمندان

آموزش حضوري ،روش ارتباط با شركتكنندگان و تکمیل

مقیم منزل و به طور محدود در رابطه با ساكنین

پرسشنامهها را آموزش دیدند و با مراجعه حضوري به درب

سراهاي سالمندي) ،اغلب با استفاده از پرسشنامههاي

منازل ،پس از كسب رضایت جهت همکاري براي تکمیل

محققساخته ،تک بعدي و گاه ًا غیر استاندارد به این مهم

پرسشنامه و توضیح هدف از انﺠام پژوهش ،پرسشنامهها را

پرداختهاند و یا یک یا چند بعد مختصر از ابعاد مختلف

به سالمندانی كه تمایل به شركت در پژوهش داشتند،

سالمت را بررسی كردهاند ( )3،7-10و به نوعی میتوان

تحویل دادند و این افراد پرسشنامهها را تکمیل نمودند.

گفت خال مطالعاتی در زمینه مقایسه همزمان ساكنین

شایان ذكر است براي سالمندانی كه بیسواد بودند ،تمایل به

منازل شخصی و سراهاي سالمندي به خوبی مشهود

تکمیل پرسشنامه نداشتند و یا وضعیت جسمانی آنها

میباشد .در این راستا ،پژوهش حاضر با هدف ارزیابی

مساعد نبود ،پرسشنامهها از طریق مصاحبه تکمیل شد .اگر

جامع ابعاد مختلف سالمت مطابق با استانداردهاي سازمان

در خانه منتخب براساس نمونهگیري تصادفی ،فرد داراي

جهانی بهداشت در رابطه با سالمندان مقیم منازل و مراكز

شرایط ورود به مطالعه موجود نبود ،از خانوار بعدي

نگهداري طراحی و اجرا گردید.

نمونهگیري انﺠام میشد و در صورتی كه در یک خانوار
بیش از یک فرد واجد شرایط وجود داشت ،همه آنها در

مواد و روشها
مطالعه توصیفی -تحلیلی و مقطعی حاضر در ارتباط با

مطالعه شركت داده میشدند؛ به همین دلیل ریزش در
تعداد نمونهها مشاهده نگردید.

 254سالمند ساكن در شهرستان سبزوار در سال 1398

ابزار جمعآوري دادهها ،پرسشنامه بود كه به روش

انﺠام شد .نمونهگیري از سالمندان مقیم دو مركز مردان و

خودگزارشدهی نمونهها به وسیله مصاحبه حضوري توسط

زنان سالمند به روش سرشماري از میان تمامی افرادي كه

پژوهشگران تکمیل گردید .به منظور جمعآوري دادهها از

سن آنها  60سال و باالتر بود و حداقل یک ماه از زمان

ابزارهاي اختصاصی ارزیابی جامع سالمندان (،ADL

اقامتشان در آسایشگاه گذشته بود ،انﺠام شد كه مشتمل بر

 )AMT ،IADL ،MNA ،GDS ،Tinettiكه روایی و پایایی

 104نفر بود .سالمندان مقیم منزل نیز به روش نمونهگیري

آنها تأیید شده و توسط سازمان جهانی بهداشت در

خوشهاي چند مرحلهاي انتخاب شدند كه حﺠم نمونهاي

طرحهاي بررسی سالمت سالمندان توصیه شده است،

برابر با  150نفر را تشکیل دادند تا كل حﺠم

استفاده گردید.

شركتكنندگان مطالعه به  254سالمند برسد.

پرسشنامه  MNAشامل :اندازهگیريهاي تنسنﺠی

ابتدا كل شهر سبزوار به لحاظ جغرافیایی به پنج

(وزن ،قد ،ارتفاع زانو ،نمایه توده بدن ،دور وسط بازو و دور

محدوده )شمال ،جنوب ،شرق ،غرب و مركز شهر) تقسیم

ساق پا) جنس ،سن ،كاهش وزن ،زندگی بهتنهایی ،مصرف

شد .سپس از هر محدوده مطابق با نقشه به طور تصادفی

دارو ،ابتال به بیماري حاد یا تنش روانی ،توانایی حركت،
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ابتال به مشکالت عصبی -روانی ،وجود زخم بستر ،تعداد

حضور سالمندان بیسواد ما را بر آن داشت كه به منظور

وعدههاي غذایی روزانه ،مصرف محصوالت لبنی ،مصرف

بررسی وضعیت شناختی این عزیزان از ابزار  AMTبه جاي

گروه حبوبات و تخم مرغ ،مصرف انواع گوشتها ،مصرف

ابزار  MMSEاستفاده نماییم تا بدینطریق ناهمگنی در

نشانگرهاي دریافت پروتئین ،مصرف میوه و سبزي ،وضعیت

عامل مذكور موجب بروز محدودیت یا خطا در كسب

اشتها ،مصرف مایعات ،توانایی خوردن غذا بهتنهایی ،ارزیابی

اطالعات و نتایج نگردد .ترجمه و بررسی روایی و پایایی

شخصی از وضعیت تغذیه و نظر شخصی در مورد وضعیت

پرسشنامه  10سؤالی  AMTدر ایران توسط فروغان و

سالمت بود .در پایان ،امتیازات كسب شده در این

همکاران در سال  1385صورت گرفت كه نمرات آن با

پرسشنامه جمعآوري گردید و اگر امتیاز كمتر از  17بود،

نمرات معاینه مختصر شناختی  MMSEهمبستگی مثبتی

نتیﺠه گرفته میشد كه سالمند مبتال به سوءتغذیه است؛

داشت .حساسیت  0/85و ویژگی  0/99براي این پرسشنامه

اگر امتیاز بین  17تا  23/5بود ،در معرض سوءتغذیه قرار

گزارش شده و سالمند در صورت اخذ امتیاز كمتر از ،7

داشت؛ اگر امتیاز بین  24تا  30بود ،سالمند وضعیت

دچار اختالل شناختی میباشد (.)12

تغذیهاي مطلوب داشت .این ابزار به زبان فارسی ترجمه

براي بررسی سالمت در بعد جسمی از ارزیابی وضعیت

شده و پس از استانداردسازي در جمعیت ایرانـی مناسب

عملکردي جسمی بهره گرفته شد .یکی از بهترین راههاي

تشخیص داده شده است .شایان ذكر میباشد كه ضریب

ارزیابی استقالل عملکردي سالمندان ،بررسی سطح

پایایی در سه حیطه غربـالگري بررسـی گردید و نمـره كلی

فعالیتهاي روزانه زندگی ( )ADLو ابزاري ()IADL

به ترتیب معادل  0/95 ،0/89و  0/95گزارش شد كه

سالمندان است كه میتواند اطالعات الزم جهت برنامهریزي

مقادیر قابل اعتمادي بودند (.)11

مناسب و منطبق با نیازهاي سالمندان را در اختیار كاركنان

براي تعیین میزان افسردگی در واحدهاي مورد مطالعه

مراكز بهداشتی و درمانی قرار دهد .شاخص بارتل

از مقیاس استاندارد شده  GDSكه براي ارزیابی وضعیت

( )Barthelابزار سنﺠش فعالیتهاي روزانه زندگی میباشد.

افسردگی سالمندان طراحی و تأیید شده است ،استفاده

این شاخص داراي  10جزء خوردن ،استحمام ،مراقبت از

گردید .این ابزار در ایران به فارسی ترجمه گردیده و پس از

خود ،لباس پوشیدن ،كنترل مدفوع ،كنترل ادرار ،استفاده

استانداردسازي در جمعیت ایرانی ،مناسب تشخیص داده

از توالت ،جابﺠایی ،توانایی حركت كردن و باال رفتن از پله

شده و گزارش گردیده است كه از پایایی و روایی مطلوبی

است .سطح وابستگی به این صورت طبقهبندي گردید:

برخوردار میباشد؛ به طوري كه ضریب پایایی آلفاي

 95-100به معناي عدم وابستگی 91-94 ،نشاندهنده

كرونباخ آن معادل  0/9و روایی آن به روش تحلیل عاملی

وابستگی جزئی 75-90 ،بیانگر وابستگی خفیف50-74 ،

برابر با  0/9محاسبه شده است .این پرسشنامه حاوي 15

حاكی از وابستگی متوسط 25-49 ،به معناي وابستگی

سؤال میباشد .در ارتباط با نمرات این ابزار باید خاطرنشان

شدید و  0-24نشاندهنده وابستگی كامل .این شاخص

ساخت كه نمره  0تا  4به معناي عدم وجود افسردگی ،نمره

توسط ماهونی و بارتل در سال  1965طراحی گردید و براي

 5تا  9به منزله افسردگی متوسط ،نمره  10تا 15

اندازهگیري تواناییهاي عملکردي پیش و پس از درمان،

نشاندهنده افسردگی شدید و نمره كلی بیش از 7

تعیین مقدار مورد نیاز خدمات پزشکی در بیماري و

بیانكننده خطر ایﺠاد افسردگی شدید است.

همچنین بررسی برونده كلینیکی مورد استفاده قرار گرفت.
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شاخص روایی محتوا براي این ابزار بیش از  0/82به دست

پاسخهاي مثبت براي ارزیابی الگوي راه رفتن بیمار استفاده

آمده و حساسیت و ویژگی آن به ترتیب معادل  0/75و

گردید .در مقیاس  Tinettiنمره  0تا  18به معناي راه رفتن

 0/96برآورده شده است .همچنین آلفاي كرونباخ و

مطلوب و عدم ریسک سقوط ،نمره بین  18تا 24

همبستگی درون طبقهاي براي این پرسشنامه بیشتر از

نشاندهنده وضعیت متوسط و نمره بیشتر از  24بیانگر

 0/75گزارش شده است ( .)13فعالیتهاي ابزاري زندگی

ریسک سقوط باال و عدم تعادل در راه رفتن میباشد.

شامل :استفاده كردن از تلفن ،طی كردن مسافتهاي نسبتاً

بدینمنظور از آزمودنیها خواسته شد تا بایستند و در اتاق

طوالنی با وسایل نقلیه ،خرید مواد غذایی و پوشاک ،آماده

راه بروند .سپس ،مؤلفههاي مورد نظر ارزیابی گردید و

كردن غذا ،انﺠام دادن كارهاي منزل ،شستن لباسهاي

امتیازدهی شد .پایایی درون آیتمی براي مقیاس راه رفتن

شخصی ،انﺠام دادن تعمیرات جزئی منزل ،مصرف كردن

 Tinettiبرابر با  0/85گزارش گردیده و همبستگی این ابزار

دارو ،كنترل دخل و خرج و مسافرت میباشد .براساس

با مقیاس  Bergبرابر با  0/91عنوان شده است .این ابزار

مطالعات صورتگرفته ،نمره  0-4به معناي وابستگی كامل،

قابلیت پیشگویی بروز زمین خوردن در سالمندان را دارد
نرمافزار SPSS-22

 4-8بیانگر نیازمند به كمک و  8-16به معناي عدم

( .)14در انتها ،دادهها با استفاده از

وابستگی میباشد .شاخص روایی محتوا براي این ابزار بیش

تحلیل گردیدند .آزمونهاي آماري مورد استفاده شامل:

از  0/82به دست آمده و حساسیت و ویژگی آن به ترتیب

مستقل ،آنالیز واریانس یکطرفه و كاي دو بود .سطح

برابر با  0/71و  0/77برآورده شده است .آلفاي كرونباخ و

معناداري نیز معادل  0/05در نظر گرفته شد.

t

همبستگی درون طبقهاي این پرسشنامه بیشتر از 0/75

نتایج

میباشد (.)13
تعیین وضعیت تعادل سالمندان در حین راه رفتن از

در این مطالعه  104سالمند مقیم در مراكز نگهداري با

طریق مقیاس  Tinettiصورت گرفت .در این راستا وضعیت

میانگین سنی  71±10/4سال و  150سالمند مقیم در

مفصل زانو در راه رفتن ،سطح تکیهگاه ،ارتفاع گام ،تأخیر در

منزل با میانگین سنی  65±9/05سال مورد مطالعه قرار

گام ،بر هم خوردن گامها ،یخزدگی در گامها (سد حركتی)

گرفتند كه بین میانگین سنی دو گروه تفاوت معناداري

و سرعت گرفتن گام بررسی شد .در نهایت ،از مﺠموع

وجود داشت ( .)P>0/05وضعیت توزیع دادهها با استفاده

جدول  :1وضعیت متغیرهاي مورد مطالعه در سالمندان مقیم منازل و مراكز نگهداري در شهر سبزوار
مقیم منازل

مقیم مراکز

سطح معناداری

(درصد)

(درصد)

(آزمون)

 74-71سال

 65-39سال

P>0/05
*

مرد
زن

47
53

42
48

مطلوب

86

80

در معرض سوءتغذیه

16

20

سوءتغذیه

2

0

متغیر
میانگین سنی

جنسیت

تغذیه

76

P>0/05
**
P>0/05
***
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ادامه جدول .1
افسردگی

عدم افسردگی
متوسط
شدید

39
50
11

46
28
25

وضعیت شناختی

خوب
اختالل شناختی

35
65

22
78

وضعیت عملکرد جسمانی

مستقل
وابستگی خفیف
وابستگی متوسط
وابستگی شدید
وابستگی كامل

56
26
11
6
1

26
27
26
8
13

استفاده از وسایل زندگی

مستقل
نیاز به كمک
وابسته

59
27
14

36
23
41

P>0/01
***

خطر پایین سقوط

74

39

خطر متوسط سقوط

17

36

P>0/001
***

خطر باالي سقوط

9

25

تعادل و راه رفتن

P>0/01
***
P>0/05
**

P>0/05
***

* Tمستقل
** كاي دو
***One-Way-Anova

از آزمون  Kolmogorov–Smirnovبررسی شد كه نتایح

اختالل در تعادل و خطر زمین خوردن در بین سالمندان

حاكی از نرمالیتی بودند.

مقیم مراكز نگهداري ،بیشتر از سالمندان مقیم منازل
مشاهده گردید.

بحث
مطالعه حاضر با هدف كلی تعیین وضعیت تمامی ابعاد

مشخصات دموگرافیک

سالمت سالمندان مقیم منازل و مراكز نگهداري سالمندان

بر مبناي نتایج ،میانگین سنی سالمندان هر دو گروه با

شهر سبزوار در سال  1398صورت گرفت .یافتههاي حاصل

وجود اختالف آماري معنادار ،در محدوده سالمند میانسال

نشان دادند كه اكثر سالمندان مقیم منازل و مراكز

قرار داشت كه با نتایج سایر مطالعات مطابقت دارد (.)3

نگهداري از سطح تغذیه مطلوبی برخوردار هستند .بر مبناي
نتایج ،شیوع افسردگی در سالمندان مقیم منازل بیشتر از

وضعیت روحی -روانی (افسردگی)

سالمندان مقیم مراكز نگهداري بود؛ اما میزان افسردگی در

نتایج نشان دادند كه افسردگی در واحدهاي مورد

سالمندان مقیم مراكز نگهداري شدیدتر بود .عالوهبراین،

مطالعه نسبت به سالمندان مقیم منازل شهر سبزوار با

شیوع اختالل در حافظه و شناخت در سالمندان مقیم

اختالف معناداري ( )P>0/01شیوع بسیار باالتري داشت و

مراكز ،بیشتر از سالمندان مقیم منازل بود .همچنین

متأسفانه بیش از نیمی آنها در معرض افسردگی شدید
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قرار داشتند .این در حالی است كه افسردگی در میان

افسردگی در سالمندان مورد مطالعه را توجیه و قابل

سالمندان مقیم مراكز نگهداري ،نهتنها نسبت به سالمندان

پذیرش میكند؛ زیرا ثابت شده است كه اختالل در حافظه

مقیم منازل همین شهر شیوع بیشتري دارد؛ بلکه نسبت به

و قدرت شناخت سالمندان میتواند تعامالت اجتماعی و

یافتههاي سایر مطالعات ،نگرانكنندهتر نیز میباشد

بین فردي را مختل نماید كه این مهم به تدریج باعث

( .)3،15یافتهها در بعد افسردگی در هر دو گروه سالمندان

انزواي سالمندان شده و در نهایت منﺠر به شیوع افسردگی

مقیم منزل و مراكز با نتایج مطالعات زارعی (،)1396

در آنها میگردد .شایان ذكر است كه با افزایش سن

ارسالنی ( )1394و میرزایی ( )1396همخوانی دارند

همگام با مسائل روانی ،تغییراتی در نیازهاي تغذیهاي افراد

( .)15-17نتایج سایر مطالعات ،شیوع افسردگی در

ایﺠاد میشود؛ از این رو انﺠام رفتارهاي تغذیهاي متناسب

سالمندان مقیم آسایشگاهها را بیش از سالمندان مقیم

با این نیازها براي افراد به ویژه در دوران سالمندي ضروري

منزل گزارش نمودهاند ()16؛ از این رو توجه ویژه به

میباشد (.)19

سالمندان مقیم مراكز نگهداري اولویت بیشتري دارد تا
بتواند با حمایتهاي روحی و روانی از رنج روانی آنها

وضعیت تغذیه

بکاهد .در معرض افسردگی قرار داشتن تعداد زیادي از

مشکالت سالمندان مورد مطالعه در این پژوهش از نظر

سالمندان هر دو گروه بیانگر وضعیت نامطلوب و عدم

وضعیت تغذیه ،به نوعی قابل توجه و تأمل بود و اختالف

سالمت روانی كافی آنها است كه هشداردهنده بوده و نیاز

معناداري بین سالمندان مقیم منازل و مقیم مراكز وجود

مبرم به برنامهریزي جدي و مؤثر در این زمینه به منظور

داشت ()P>0/05؛ به طوري كه نهتنها از هیچكدام از

پیشگیري از ابتالي آنها به افسردگی شدید با گذشت زمان

سالمندان مقیم مراكز نگهداري ،سوءتغذیه گزارش نشده

دارد .از طریق آموزش به عنوان گام اولیه ،حداقل میتوان

است؛ بلکه اغلب از وضعیت تغذیهاي خوب برخوردار بودند

درباره تفاوت نحوه بروز عالئم افسردگی در سالمندان و

كه این نتایج با یافتههاي برخی از مطالعات همسویی ندارد

جوانان ،آگاهی جامعه را افزایش داد .شایعترین عالئم

( .)3یافته قابل تأمل دیگر آن بود كه حدود  2درصد از

افسردگی در سالمندان به شکل بیحالی ،بیحوصلگی ،بیدار

سالمندان مقیم منازل در پژوهش حاضر ،در معرض

شدن مکرر از خواب ،كاهش اشتها ،كند شدن جریان فکر و

سوءتغذیه قرار داشتند كه نتایج متفاوتی را در مقایسه با

اضطراب بروز میكند و غالب ًا شکایات جسمی را به همراه

سایر مطالعات مشابه مانند مطالعه لشکر بلوكی ( )1393و

دارد ( .)17متخصصان بر این باور هستند كه افراد داراي

منادي ( )2013نشان میدهد ( .)20،21نتایج برخی از

سطح سالمت روانی پایینتر ،شبکه اجتماعی كوچکتر و

مطالعات حکایت از وجود سوءتغذیه در بین سالمندان

دوستان صمیمی كمتري دارند .تعامالت اجتماعی افراد با

ساكن در آسایشگاههاي كشورهاي اروپایی دارد كه این مهم

خانواده و شبکههاي اجتماعی ،به شدت با سالمت روان

میتواند بیانگر آسیبپذیر بودن سالمندان مقیم مراكز

آنها ارتباط محکم و مثبتی دارد ( .)18نتایج این مطالعه

نگهداري نسبت به دیگر سالمندان باشد .در پژوهش حاضر

نشان دادند كه حدود  80درصد از سالمندان مقیم مراكز

تعداد سالمندان برخوردار از سطح تغذیه مطلوب به 80

نگهداري به درجاتی از اختالل در حافظه و یا اختالل

درصد نیز رسید؛ در حالی كه در مطالعه قاسمی و همکاران

شناختی مبتال هستند كه نتایج مبنی بر وجود شیوع باالي

كه در آسایشگاه كهریزک تهران صورت گرفت ،تنها حدود
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 3درصد از آنها در وضعیت تغذیهاي مطلوب قرار داشتند

وضعیت حرکتی و تعادلی

()14؛ البته حدود یکپنﺠم از واحدهاي مورد بررسی در

بر مبناي نتایج ،بیش از نیمی از سالمندان مقیم در

پژوهش حاضر در معرض سوءتغذیه تشخیص داده شدند.

مراكز نگهداري به درجاتی از اختالل تعادل مبتال بودند؛

یافتههاي مطالعه وجدانی و همکاران ( )1393مشخص

حدود  25درصد از آنها با خطر باالیی در زمینه زمین

كردند كه حدود  75درصد از جمعیت سالمندان ساكن

خوردن مواجه بودند كه نسبت به سالمندان مقیم منازل،

در مراكز نگهداري در شهر سبزوار از مشکالت دندانی و

اختالف آماري معناداري دارد ( .)P>0/01این یافتهها با

دهانی رنج میبرند كه این مهم بیانگر خطر باالي ابتال به

نتایج مطالعه محمدي ( )1396همسویی دارند (.)3

سوءتغذیه است ( .)22با توجه به مسائل مربوطه مانند

شهبازي نیز در یک مطالعه كیفی بیان نموده است كه

تعداد كاركنان پدریار یا مادریار محدود مراقب در مراكز،

ناتوانی سالمندان ارتباط معناداري با افسردگی ،وضعیت

احتمال میرود این مسأله باعث شده است كه در كسب

شناختی و روحیه آنها دارد؛ بنابراین با اقدامات پیشگیرانه

نمره  ،MNAتعداد بسیار زیادي از سالمندان در زمینه

و درمان به موقع افسردگی ،تقویت حافظه ،به تأخیر

عملکرد جسمی ،ناتوان بوده و در معرض سوءتغذیه قرار

انداختن اختالالت شناختی از طریق برنامههاي تقویت

گیرند؛ بنابراین مسائل مرتبط با تغذیه سالمندان مركز

روحیه ،ایﺠاد نگرش مثبت نسبت به پیري و افزایش

نگهداري از سالمندان می بایست همچنان مورد توجه

رضایتمندي از زندگی سالمندان میتوان میزان ناتوانی

مسئوالن قرار گیرد .البته عوامل بسیار دیگري میتوانند

آنها را كاهش داد ( .)23در این راستا ،توصیه میگردد

تغذیه سالمندان را تحت تأثیر قرار بدهند كه از آن جمله

داشتن برنامهاي براي شناسایى افراد در معرض خطر سقوط

میتوان به نوع غذا به منظور تسهیل در خورده شدن

یا افتادن و پیشگیري از آن به عنوان نخستین گام براى

توسط یک سالمند با توجه به انواع مشکالت دهان و

جلوگیرى از عوارض ناخواسته زمین خوردن در آسایشگاهها

دندان و محدودیتهاي حركات ظریف از جمله نگه

در اولویت قرار گیرد ( .)3با ایﺠاد تناسب فیزیکی در

داشتن قاشق و مانند آن ،مصرف همزمان داروهاي متعدد

آسایشگاهها از طریق تأكید بر شاخصهاي محیطی

با تأثیر بر اشتها ،فاكتورهاي آلبومین ،هماتوكریت و

آسایشگاه دوستدار سالمند ،افراد سالمند قادر خواهند بود

هموگلوبین ،تركیبات غذا و غیره اشاره كرد كه در این

سالمت در بعد راه رفتن و تحرک را تﺠربه كنند.

زمینه نیاز به مطالعات بیشتر وجود دارد .از سوي دیگر با
توجه به وجود خطر سوءتغذیه در سالمند مقیم منازل

فعالیتهاى عملکردى و روزمره

شهر سبزوار توصیه میگردد بررسی و پایش وضعیت

آنچه معموالً در ارزیابی سالمت افراد به ویژه سالمندان

تغذیهاي به طور مستمر و همیشگی ادامه یابد تا بتوان در

در مطالعات و نیز متخصصان كمتر مورد توجه قرار می

اسرع وقت ،كمبودهاي تغذیهاي را شناسایی نمود و

گیرد ،انﺠام فعالیتهاى عملکردى و روزمره سالمندان است

نسبت به رفع آنها اقدام كرد .همچنین الزم است

كه اختالف معناداري را در گروه سالمندان مقیم منازل و

مدیران ،مسئوالن و افراد خانواده سالمندان به منظور

مراكز نشان میدهد ( .)P>0/01در این راستا ،نتایج حاكی

تسهیل در اجرا و دستیابی به اهداف ،آموزشهاي مورد

از وابستگی حدود نیمی از سالمندان ساكن در مراكز حتی

نیاز را دریافت نمایند.

در زمینه فعالیتهاي ساده و ابتدایی روزمره (از وابستگی
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متوسط تا وابستگی كامل) بودند .این وابستگیها در زمینه

متغیرهاي جمعیتشناختی ،عوامل اجتماعی و غیره بر ابعاد

خوردن ،پوشیدن ،شستن دست و صورت ،رفتن به سرویس

سالمت سالمندان بررسی گردد.

بهداشتی و یا جابﺠایی مختصر بودند .با توجه به سایر
اطالعات به دست آمده میتوان گفت كه حدود  40درصد

نتیجهگیری

از ساكنین مراكز براي انﺠام فعالیتهایی از جمله تلفن

براساس نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر ،تعداد

زدن ،غذا پختن ،مدیریت مالی ،جابﺠا شدن در شهر و غیره

بسیاري از سالمندان مقیم مراكز نگهداري سالمندان در

ال وابسته هستند .این در حالی است كه اگر سالمندان
كام ً

زمینه فعالیتهاي روزانه ،عملکرد شناختی ،شیوع باالي

نیازمند كمک در زمینه اینگونه فعالیتها را نیز اضافه

افسردگی و خطر بالقوه سوءتغذیه ناتوان بودند .نتایج حاكی

كنیم ،این مهم بیش از نیمی از سالمندان مقیم را شامل

از سالمت عمومی بیشتر سالمندانی هستند كه در خانواده

میشود .این نتایج با یافتههاي سایر مطالعات همسویی دارد

زندگی میكنند؛ بنابراین پیشنهاد میشود اقدامات مورد

( .)3شاید بتوان مشکالت جسمانی و روانی سالمندان

نیاز براي تقویت فرهنگ زندگی سالمند همراه با خانواده و

ساكن در مراكز نگهداري را ناشی از حﺠم باالي جمعیت،

نیز آموزش و فراهمسازي امکانات در مراكز نگهداري مورد

مشکالت بهداشتی ،عدم توانایی این مراكز در زمینه

توجه قرار گیرد .همچنین با توجه به موقعیت فرهنگی،

مراقبت كامل از آنها و عدم حمایت از سوي خانواده به

دینی و اجتماعی كشورمان الزم است تا حد امکان

میزان بسیار بیشتر از سالمندان ساكن منازل دانست.

زمینههایی براي سکونت سالمندان در كنار خانوادههایشان

مطالعات مشابه صورتگرفته در این زمینه در سایر

فراهم گردد .پیشنهاد میشود با توجه به باالتر بودن سطح

شهرهاي كشور نیز سالمت سالمندان مقیم مراكز نگهداري

سالمت جسمانی و روانی سالمندان مقیم منزل ،مؤسساتی

را نامطلوبتر از سالمندان مقیم منزل یا همراه خانواده

تشکیل گردد كه در نگهداري سالمندان در منازل،

ارزیابی نمودهاند (.)24،25

یاريرسان خانوادهها باشند و در صورتی كه سکونت در خانه
سالمندان بهترین انتخاب باشد ،به كیفیت ارائه خدمات الزم

محدودیتها
در ارتباط با محدودیتهاي این مطالعه میتوان گفت

براي این عزیزان همت بیشتري گمارده شود و محیطی شاد
و مرفه براي آنها ایﺠاد شود.

كه با توجه به گستردگی ارزیابی جامع سالمت سالمندان،
از چندین پرسشنامه استفاده گردید؛ در نتیﺠه شرایط
خاص سالمندان مورد مطالعه (به عنوان مثال خستگی
هنگام پاسخدهی به سؤاالت) ممکن است بر نتایج مطالعه

حمایت مالی
كمیته تحقیقات دانشﺠویی دانشگاه علوم پزشکی
سبزوار ،هزینههاي این طرح را تأمین نموده است.

تأثیرگذار باشد .این مشکل از طریق پذیرایی مختصر ،كمک
گرفتن از همراهان و مراقبین در زمینه تکمیل نمودن

مالحظات اخالقی

پرسشنامه و استفاده از روش مشاهده سالمند براي تکمیل

به منظور رعایت مالحظات اخالقی در این پژوهش ،به

نمودن سؤاالت مربوط به اختالل در راه رفتن و تعادل

افراد شركتكننده در مطالعه اطمینان داده شد كه اطالعات

مرتفع گردید .پیشنهاد میشود در مطالعات بعدي تأثیر

آنها محرمانه باقی خواهند ماند و اگر آنها تمایل به ادامه
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ارزیابی سالمت سالمندان سبزوار

.در این پژوهش وجود ندارد

 شایان. میتوانند از مطالعه خارج گردند،همکاري نداشتند
 پژوهشگران،ذكر است كه به منظور اجراي مطالعه حاضر

تشکر و قدردانی

اقدام به اخذ كد اخالق از مسئولین كمیته اخالق دانشگاه

انﺠام این پژوهش بدون همکاري مسئوالن محترم مراكز

علوم پزشکی سبزوار نمودند و این پژوهش با شماره

بهداشت و همچنین مسئوالن دلسوز آسایشگاه سالمندان

 در كمیته اخالق اینIR.MEDSAB.REC.1398.077

سبزوار امکانپذیر نبود؛ از این رو پژوهشگران بر خود الزم

.دانشگاه ثبت گردید

میدانند از همکاري صمیمانه این عزیزان و نیز سالمندان
.شركتكننده در پژوهش قدردانی نمایند

تضاد منافع
نویسندگان اعالم مینمایند كه هیچگونه تعارض منافعی
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Abstract
Introduction: Comprehensive Geriatric Assessment (CGA) is the best set of tools introduced by the
World Health Organization to identify and make decisions on planning in the field of health and even
the treatment of the elderly. This study aimed to comprehensively determine the health status of the
elderly residing at homes and nursing homes in Sabzevar, Iran.
Materials and Methods: This descriptive cross-sectional study was conducted on 254 elderly people
residing at homes and nursing homes in Sabzevar, Iran, during 2018. The sampling was performed
using the multi-stage census and clustering method for the elderly residing at nursing homes and
those residing at homes, respectively. The data were collected through standard tools related to the
comprehensive assessment of the elderly, including Activities of Daily Living, Mini-mental State
Examination, Tinetti, Geriatric Depression Scale, Mini Nutrition Assessment, Instrumental Activities
of Daily Living, and Abbreviated Mental Test. The obtained data were then analyzed in SPSS
software (version 22) through independent t-test, ANOVA, and chi-square tests. A p-value less than
0.05 was considered statistically significant.
Results: The mean ages of the elderly at homes and nursing homes were obtained at 71±10.4 and
65±9.05 years, respectively. Moreover, about 85% and 80% of the elderly at homes and nursing homes
had adequate nutrition intake, respectively. Furthermore, the prevalence rates of depression in the
elderly living at homes and nursing homes were estimated at 61% and 53%, respectively; however,
those residing in nursing homes were more depressed, compared to the elderly living at homes. About
65% of the elderly living in homes and 78% of the elderly living in nursing homes (P 25) had cognitive
impairment. The elderly living at home and 71% of the elderly living in care centers were in relatively
good physical condition. This is while Most of the elderly living at home were in good condition in
terms of balance and walking (74%). This situation is in most elderly living in the centers. Maintenance
was poor and they were at relatively high risk of falling (69%).
Conclusion: Elderly people living at nursing homes are more incapable of performing most aspects
of health, such as daily activities and cognitive function, compared to other elderly people in the
community. The high prevalence of depression and the risk of malnutrition in them indicate the
urgent need for special attention in the field of health to the elderly. He is a resident of maintenance
centers.
Keywords: Comprehensive assessment, Elderly, Elderly residing at nursing homes, Elderly residing
at home, Health, Sabzevar
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