
 ارتقاءایمنی سالمندان

اعظم قربانی :ارائه دهنده  

 عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی



سالمندان محیط فیزیکی خود را به گونه ای متفاوت از جوانتر ها 

  درک کرده و پاسخ های متفاوتی به محرک های محیطی می دهند



سقوط ،سوختگی ،و مسمومیت و تصادفات اتومبیل 

 مهمترین مشکالت ایمنی سالمندان هستند



  عوامل داخلی

که ایمنی سالمندان را تحت تاثیر می :تغییرات فیزیولوژیک

:گذارند  

کاهش میدان دید،)تغییرات حس بینایی  

...(تغییرات درک عمقی ،تطاابق و   

 تغییرات حس شنوایی

 تغییرات حس چشایی و بویایی

 



اسکلتی –تغییرات سیستم عضالنی   
تغییر تعادل   

 کاهش تحرک

 کاهش انعطاف پذیری 

قدرت عضالنیکاهش   

 افزایش زمان ارائه واکنش

 تغییردر راه رفتن و مشکل در بلند کردن پاها

 تغییر حس تعادل و تغییرات حس وضعیت 

 

 

 

 
(آنمی ،هیپوتانسیون اورتواستاتیک ،بلوک قلبی: )عروقی–مشکالت قلبی   

 و کاهش عرضه اکسیژن COهر مشکلی که موجب کاهش 

 میگردد faintingبه مغز کاهش یابدو موجب سرگیجه و  

 

 

http://www.pezeshk.us/cms/wp-content/uploads/6575647021434564.jpg


مانند پارکینسون ،سکته مغزی:اختالالت عصبی  

...دیابت ،آرتریت و :بیماری های مزمن  

می توانند موجب تغییر حس یا درک ،تاخیر :دارودرمانی

 زمان واکنش ، افت فشارخون وضعیتی
 مسکن ها

 پایین آورنده فشارخون 

 دیورتیک

 آنتی هیستامین

 ضدافسردگیها

 



 عوامل خارجی

 وسایل الکتریکی

 نور ناکافی

...کفپوش نامناسب و )اختالالت ساختمانی   

 استعمال سیگارو دخانیات

 پوشش نامناسب



 برنامه مراقبتی درجهت حفظ و ارتقاء ایمنی سالمندان



احتمال خطر صدمه ،تروماو مسمومیت برای سالمندان:   ND  

 

 در اغلب سقوط ها احتمال شکستگی هیپ زیاد است -

 خطر سقوط با افزایش سن در زنان بیشتر از مردان است  - 

ماه دچار سقوط می  6سالمندانی که دچار سقوط می شوند ،مجددا در عرض  3/2 -

 شوند

 تمام سقوط ها  در سالمندان بعلت خطرات محیطی منزل است 3/1حداقل  -

سالمندانی که دچار سقوط می شوند در عرض یکسال فوت می کنند  4/1تقریبا  -

   دیگر هم هرگز به سطح عدم وابستگی قبلی نمی رسند% 50و 
   



Intervention 
 

 ارزیابی سالمند در خصوص احتمال خطر سقوط1.

 :شناسایی سالمندانی که 

دچار سرگیجه ، افت فشارخون وضعیتی ،اختالل در راه رفتن 

 ....، خطرات محیطی، افسردگی و 

 

   شیوع سقوط در بین سالمندان افسرده سه برابر ، دیگر سالمندان است



اصالح ،پیشگیری فاکتور های خطر سقوط و کاهش .2

 خطرات محیطی

 تاکید برپیشگیری از فاکتور های خطر سقوط

 :استئو پروز( الف 

 Dمصرف کافی کلسیم و ویتامین 

 (با استفاده از منابع غذایی مناسب) 

 Regular Weight-bearing Exerciseو 



:فعالیت جسمی ناکافی( ب  

 

دقیقه ورزش منظم در روزدر جهت افزایش قدرت  15حداقل 

 (عضله و استخوان و ارتقاءتعادل فرد 

 استفاده از پوشش مناسب

 .. (کفش با پاشنه کوتاه و پهن و )

 انجام ورز شهای کششی مناسب

 در جهت بهبود تعادل وتحرک     

    
 



تاکید برپیشگیری فاکتور های خطر سقوط ادامه  

اختالل بینایی(ج  

و درمان به موقع معاینه منظم چشم پزشکی  

(کاتاراکت و گلوکوم) مشکالت بینایی   

 استفاده از رنگهای متضاد در

لبه پله ها و نرده ها   

 تمیز کردن عینک



  تاکید برپیشگیری فاکتور های خطر سقوط ادامه

 

دارودرمانی( د  
 آگاهی از عوارض جانبی داروه 

(با راهنمایی پزشک )استفاده از حداقل دوزاژ  

 حذف دارو های تاریخ گذشته وعدم دسترسی

آسان به داروهای خطر ناک   



تاکید برپیشگیری فاکتور های خطر سقوط ادامه  

خطرات محیطی(ه  
 شناسایی عواملی که موجب

و اصالح آنها سقوط می شوند   

 استاندارد سازی محیط

 راه پله های مناسب 
نور کافی محیط )  

 ، کف پوش مناسب
 

   

 

   

 

 



قرار دادن زنگ هشدار و وسایل -

 مورد نیاز در اختیار سالمند

 

قفل بودن قفسه داروها بعد از استفاده  -

  (در سالمند ان مبتال به اختالل شناختی)

تمامی داروها دارای برچسب یا  - 

 حروف درشت باشند  

رعایت نکات ایمنی در مواقع استفاده  -

 (Restrains)از محدود کننده ها 



 آموزش سالمندان

به آرامی حرکت کنند و برای انجام کار شتاب زدگی -

 نداشته باشند 

 تغییر پوزیشن مرحله ای-

 استفاده از کفش مناسب و اندازه پا-

 (بند آن به آسانی بسته شود ،و شل نباشد )-

 استفاده از وسایل کمک حرکتی -

 ... (مانند عصا ، والکر و )-

 در صورت نیاز کمک خواسته شود -

 

 

 

 

 



سالمندانی که بصورت مستقل زندگی می کنند ، قادر به 

 تشخیص خطرات محیطی خود نیستند

(زیرا به با محیط خود و خطرات بالقوه آن خو گرفته اند )   

 سالمندان و اعضای خانواده باید نسبت به خطرات بالقوه محیط آگاه باشند 

   مالقات مکرر سالمندان در منزل موجب کنترل سریع خطرات محیط خواهد شد



ND : هیپو ترمی بعلت/ هیپر ترمی 

 عدم کفایت عملکرد سیستم تنظیم کننده درجه حرارت بدن 

 
عروقی بیشتر مستعد گرما –سالمندانی که مبتال به دیابت ، بیماری های قلبی  -

 زدگی هستند 

برخی از بیماری های غدد ، حمالت قلبی خطر هیپو ترمی را افزایش می  -

 دهند 

پارکینسون و آرتریت روماتوئید بعلت کاهش تحرکت ، خطر هیپوترمی را  -
 افزایش می دهند



 کنترل درجه حرارت ، رطوبت و جابجایی هوای محیط -1
 ϲ °22- 20درجه حرارت -

 %  40 -%60رطوبت محیط -

   تهویه مناسب محیط-

 کنترل وحفظ درجه حرارت بدن در فواصل منظم -2

   بخصوص سالمندان در معرض خطر
 ، مقاومت بدن در مقابل عفونت تنفسی کاهش می یابد  ϲ °16دمای کمتر از 

تحریک (BPو  HRبه علت تغییر در )رفلکس های قلب و عروق  6دمای کمتر از 

روز بعد از قرار گرفتن در معرض سرما ، سکته  1-2و معموال . می شود 

   . قلبی رخ می دهد



 لباس و مالفه های مناسب با شرایط محیطی
 استفاده از البسه اضافی  -

 استفاده از البسه سبک ، آزاد و نخی در سالمند مستعد هیپرترمی- 

  دریافت کافی مایعات و غذا
 دریافت غذای پر پروتئین همراه با میان وعده اضافی در هوای سرد 

  مصرف میوه جات تازه و نوشیدنی بدون شکر و خنک در هوای گرم



  کنترل سطح فعالیت براساس درجه حرارت محیط

 افزایش فعالیت در هوای سرد به گرم نگه داشتن بدن سالمند کمک می کند 

  خودداری از فعالیت زیاد در هوای گرم

   آموزش عادات خوب و سالم در جهت پیشگیری از هیپرترمی
 کاهش فعالیت در طی ساعات گرم 

 انجام فعالیت خارج از منزل بعد از غروب آفتاب 

 استفاده از لباس مناسب 

 استفاده از محافظ مناسب در زیر آفتاب 

 حتی بدون احساس تشنگی )لیوان آب در روز  8-10مصرف حداقل 

 خوردن چندین وعده غذای کوچک بجای چند وعده بزرگ پرهیز

  از مصرف نوشیدنی گرم 



 جلوگیری از هیپوترمی

 حفظ درجه حرارت محیط 

 فعال بودن 

 پوشیدن مناسب چند لباس بجای یک لباس ضخیم 

 استفاده از مایعات و نوشیدنی در طی روز 

  مصرف چندین وعده غذای گرم در طی روز

 



  سوختگی

  دومین علت مرگ سالمندان در طی حوادث خانگی
سیگار ، شمع ، چراغ خوراک پزی ،بخاری و پتوی برقی : منابع عمده   

 

خارج کرد عوامل خطر ساز از محیط سالمند  -  

پرهیز از استعمال سیگار بخصوص در رختخواب  -  

پرهیز از استفاده از شعله باز  -  

استفاده از دستگیره مناسب و بلند  به هنگام -  

آشپزی   

استاندارد سازی محیط  -  

  مجهز بودن ساختمان به سیستم ضد حریق -



غالبا ،ترس از صدمه سالمندان را به خانه محدود کرده و موجب از 

دست دادن اعتماد به نفس و عدم توانایی در انجام امورمربوط به خود 

   می کند

 و در آینده

موجب از دست دادن قدرت عضالنی ، کاهش تحرک ، ایزوله  

  اجتماعی و افزایش وابستگی خواهد شد

   و در صورت کاهش شدید عملکرد

   ضرورت اقامت در خانه سالمندان



 


