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 هشتمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی

 

 وضعیت فعالیت های روزمره زندگی سالمندان شهر خلخال

 

 *2، زهرا خلیلی1، سمانه پله سهرانی1، رویا حنیفه زاده1، فاطمه حکیمی1،  رقیه رشیدی1،فاطمه محمدی1فاطمه وکیلی

 : دانشجوی کارشناسی پرستاری دانشگاه آزاد اسالمی واحد خلخال1

 اردبیل، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. ایران: هیأت علمی دانشکده پرستاری مامایی 2

 

 چکیده:

تغییرات سالمندی طبیعی و مشکالت بهداشتی اغلب خودشان را به صورت کاهش در وضعیت عملکردی نشان می دهندکه این عامل  :زمینه و هدف

 اولیه اطالعات. است  مرگ و میر بیماری ها و ناتوانی هاعدم فعالیت بدنی زمینه ای عمده برای افراد مسن را با مشکالت سالمتی بیشتری مواجه می کند.

جهانی در زمینه عوامل خطر وجود دارد حاکی از این است که عدم فعالیت یا زندگی بی تحرک یکی از علل مرگ و میر و  بهداشت سازمان تحقیقات از

یکی از بهترین راه های بررسی وضعیت سالمت سالمندان ارزیابی عملکردی است که اطالعات عینی را به صورت کاهش یا . ناتوانی در کل جهان است

ظور به من بهبود وضعیت سالمتی نشان داده و اجازه می دهد تا برنامه ریزی و مداخله مناسب برای آیندهبهتر صورت گیرد. در همین راستا مطالعه حاضر

  .انجام گرفت1396شهرستان خلخال در تابستان  سالمندان ت های روزمره زندگی فعالیوضعیت تعیین 

 

نفر بصورت تصادفی ساده 270تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهرستان خلخال تعداداز بین سالمندان تحلیلی در یک مطالعه توصیفی  :متدولوژی

مورد مشاهده و بررسی و دموگرافیک هم بطور همزمان مشخصات فردی بررسی و KATZشاخص با فعالیت های روزمره زندگی انتخاب شدند. وضعیت 

  .گرفت قرار تحلیل و تجزیه و آزمون همبستگی پیرسون مورد ANOVA و T های آزمون ،و آمار توصیفی SPSS قرار گرفت. داده ها با نرم افزار

 

آنها 67.3در انجام فعالیتهای روزانه بطور کامل مستقل،% 56.7بی سواد و آنها ت ، اکثری 78/70±6/5نمونه هامیانگین و انحراف معیار سنی  :یافته ها

رابطهمعنی داری داشتهولی با سطح تحصیالت با سن و جنس  زندگی سالمندان روزمرههای از نظر آماریفعالیت  .داشتند4کمتر از  KATZشاخص نمرات 

 سالمندان درجاتی از بی اختیاری ادراری مشاهده شد. %24.9رابطه معناداری به دست نیامد.در  KATZو نمره 

د سالمندبه اقتضای سن مستعشود. افراد می سـالمت محسوب یرضایتنااحساس  در انجام فعالیت های زندگی روزمرهاز عوامل مهمناتوانی  :نتیجه گیری

های شیوه زندگی سالم،آموزشی و در برنامه بنابراین ضروری است که ک برای فعالیت روزمره هستند. و نیازمند کم بودهبیشتری  یمحـدودیت حرکت

مورد توجه قرار گرفته و تأمین نیروی ها و باالخص آموزش و درمان بی اختیاری ادراری حداقل در شهرستان خلخالاین محدودیت  انمراقبتی سالمند

  .س انجام گیردانسانی و امکانات و تجهیزات بر این اسا
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