مجلٍ داوشگبٌ علًم پسشکی جیرفت

خالصٍ سیبستی

ديرٌ  ،9شمبرٌ  ،1بُبر 1441

Policy Brief

بُبًد شبخصَبی سالمت سبلمىدان جىًة استبن کرمبن
دسیبفت1401/03/01 :

پزیشش1401/04/05 :
4

ودا دستیبر ،1وسیبٍ سبالری ،*2سًدابٍ احمدی درٌ سیمب ،1فًزیٍ رفعتی ،3سعبدت سبالری ،1بُبرٌ تًکلی

 .1هشثی ،داًطکذُ پشستبسی ٍ هبهبیی ،داًطگبُ ؾلَم پضضکی جیشفت ،جیشفت ،ایشاى  .2کبسضٌبس اسضذ پشستبسی سالهت جبهؿِ ،داًطکذُ پشستبسی ٍ
هبهبیی ،داًطگبُ ؾلَم پضضکی جیشفت ،جیشفت ،ایشاى  .3استبدیبس ،داًطکذُ پشستبسی ٍ هبهبیی ،داًطگبُ ؾلَم پضضکی جیشفت ،جیشفت ،ایشاى  .4کبسداًی
هبهبیی ،،داًطکذُ پشستبسی ٍ هبهبیی ،داًطگبُ ؾلَم پضضکی جیشفت ،جیشفت ،ایشاى

* وًیسىدٌ مسئًل :کبسضٌبس اسضذ پشستبسی سالهت جبهؿِ ،داًطکذُ پشستبسی ٍ هبهبیی ،داًطگبُ ؾلَم پضضکی جیشفت ،جیشفت ،ایشاى
ایمیلnasebeh2020@gmail.com :

تلفه09133499854 :

ومببر0344331 6490:

مقدمٍ ي اَمیت مسئلٍ
آخشیي پیصثیٌیّبی جوؿیتیً ،طبى هیدّذ اهیذ ثِ صًذگی دس جْبى اص  64/2دس سبل  1990ثِ  72/6دس سبل  2019سسیذُ است ٍ
اًتػبس هیسٍد کِ دس سبل  2050اص هشص  77/1سبل ثگزسد .دس سبل  2019اص ّش ً 11فش دس جْبى یک ًفش  65سبل ٍ ثبالتش ثَد .دسحبلیکِ
پیصثیٌیضذُ است ایي سقن دس سبل  2050ثِ یک ًفش اص ّش ً 6فش ثشسذ .دس سبل  2018ثشای اٍلیي ثبس دس تبسیخ تؿذاد افشاد  65سبل ٍ
ثبالتش دس جْبى اص تؿذاد افشاد صیش  5سبل ثیطتش ضذُ است .سشضوبسیّبی اًجبمضذُ دس کطَس ًیض سًٍذ سٍ ثِ سضذ جوؿیت سبلوٌذ دس ایشاى سا
ًطبى هیدّذ .جوؿیت سبلوٌذی دس ایشاى طی حذٍد  42سبل اص  %5دس سبل  1355ثِ  %10دس سبل  1398سسیذُ است (دٍ ثشاثش ضذى
جوؿیت سبلوٌذی) ٍ هجذداً طی حذٍد  21سبل ،دس سبل  1420ثِ  %20خَاّیذ سسیذ (دٍ ثشاثش ضذى جوؿیت سبلوٌذی).
هتأسفبًِ ایي دسحبلی است کِ دس ثسیبسی اص کطَسّبی تَسؿِیبفتِ جْبى ،دٍ ثشاثش ضذى جوؿیت سبلوٌذی دس ؾول ثیص اص غذ سبل
اتفبق افتبدُ است ٍ کطَس هب اصجولِ کطَسّبی داسای ثبالتشیي ضیت ٍ ضتبة افضایص سبلوٌذی دس جْبى است .افضایص سشیؽ جوؿیت
سبلوٌذاى کطَسٍ ،اقؿیتی غیشقبثلاًکبس است ٍ تأثیش قبثلتَجْی ثش افشاد سبلوٌذ ،خبًَادُ آًْب ٍ جبهؿِ داسد .سبلوٌذی ثِ ثشٍص تغییشات
چٌذثؿذی جسوبًی ،سٍاىضٌبختی ٍ اجتوبؾی دس اًسبى هیاًجبهذ .دسٍاقؽ ثب پیش ضذى جوؿیت خطش ضیَؼ ثیوبسیّبی هضهي جسوی ،سٍاًی،
اجتوبؾی ٍ ًیبص ثِ خذهبت ثْذاضتی_ دسهبًی افضایص هییبثذ .دسًتیجِ تَجِ ثِ سالهت سبلوٌذاى ثِ یکی اص دغذغِّبی اغلی سبصهبىّبی
اسائِدٌّذُ خذهبت سالهت جبهؿِ تجذیلضذُ است .اٍلیي اقذام ثِهٌػَس اسائِ خذهبت جبهؽ سالهت ثِ سبلوٌذاى ّش جبهؿِای ،ثشسسی
ٍضؿیت سالهت سبلوٌذاى آى جبهؿِ است.

وتیجٍگیری
ثب تَجِ ثِ ایٌکِ دسغذ قبثلتَجْی اص سبلوٌذاى جٌَة کشهبى دس هؿشؼ خطش فطبسخَى ثبال ،دیبثت ،افسشدگی ٍ ثِخػَظ سقَط قشاس
داسًذ ٍ اصآًجبییکِ هطکالت رکشضذُ قبثلپیطگیشی ٍ کٌتشل هیثبضٌذ ،سیبستگضاساى ثْذاضتی ثبیذ تَجِ ٍیژُای ثِ هطکالت سالهتی ایي
گشٍُ سٌی داضتِ ثبضٌذ ّوچٌیي اسائِ خذهبت آهَصضی_ هطبٍسُای پیطگیشاًِ ثِ سبلوٌذاى ٍ خبًَادُ آًْب هذًػش قشاس دٌّذ ٍ دس اسائِ ایي
خذهبت ثِ تفبٍت سالهت صًبى ٍ هشداى تَجِ کٌٌذ.
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وتبیج مطبلعٍ
ً 56800فش سبلوٌذ صى ٍ هشد دس جٌَة استبى کشهبى (ضْشستبىّبی جیشفت ،ؾٌجشآثبد ،کٌَْج ،فبسیبة ،سٍدثبس ،قلؿِ گٌج ٍ هٌَجبى)
طی سبلّبی  1396تب پبیبى سبل  1399اص ًػش  4ضبخع سالهت :فطبسخَى ،دیبثت ،افسشدگی ٍ احتوبل سقَط ثشسسی ضذًذ .ثبصُ سٌی
آًبى  60تب  74سبل ثَد %48/62 .هشد ٍ  %51/38صى ثَدًذ .هیبًگیي دسغذ صًبى ٍ هشداى سبلوٌذ هجتال ثِ فطبسخَى ثبال ثِ تشتیت %16/24
ٍ  ،%11/40هجتال ثِ دیبثت  ،%8/2 ٍ %16هجتال ثِ افسشدگی ثِ تشتیت  ٍ %1/2 ٍ %2/8احتوبل سقَط ثِ تشتیت  %49/22 ٍ 54/16ثَدُ
استّ .وچٌیي ًتبیج ًطبى داد ثیي  4ضبخع هَسدثشسسی ثب جٌسیت سبلوٌذاى هَسدهطبلؿِ استجبط ٍجَد داسد ثِطَسیکِ صًبى سبلوٌذ ًسجت
ثِ هشداى سبلوٌذ جٌَة استبى کشهبى ،اص لحبظ ایي ضبخعّب دس ٍضؿیت ثذتشی قشاس داسًذ.

دستیار و همکاران/بهبود شاخصهای سالمت سالمندان جنوب استان کرمان

تًصیٍَب ي راَکبرَب
ثب تَجِ ثِ هطتشک ثَدى تَغیِّب ٍ ساّکبسّب ثشای سبصهبىّبی هختلف ایي تَغیِّب ٍ ساّکبسّب دس دٍ جذٍل هجضا هشثَط ثِ داًطگبُ
ؾلَم پضضکی جیشفت ٍ سبیش سبصهبىّبی ریٌفؽ تَضیح دادُضذُ است.
تًصیٍَب ي راَکبرَبی مربًط بٍ داوشگبٌ علًم پسشکی

تًصیٍَب ي راَکبرَبی مربًط بٍ سبزمبنَبی

جیرفت
 .1تْیِ ٍ تَلیذ هحتَا ٍ هحػَالت آهَصضی هٌبست گشٍُ سٌی
سبلوٌذاى
 .2حوبیت اص طشحّبی پژٍّطی هشتجط ثب سالهت سبلوٌذاى
 .3تَسؿِ کوی ٍ کیفی هشاکض اسائِ خذهبت جبهؽ سالهت ٍ
تَاىثخطی ٍیژُ سبلوٌذاى
 .4اّتوبم ثِ حفع ضبخعّبی سالهت سبلوٌذاى ثب سٍیکشد
ّوِجبًجِ ٍ تالش ثشای استقبء آىّب ًسجت ثِ قجل
 .5التضام ثِ سؾبیت هَاصیي اخالق حشفِای ٍ سالهت هؿٌَی دس توبم
سطَح سیبستگضاسی ،ثشًبهِسیضی ٍ اقذاهبت حَصُ سالهت سبلوٌذاى
 .6استفبدُ اص غشفیت هحیطّبی اسائِ هشاقجتّب ٍ خذهبت سالهت
ثشای آهَصشّبی الصم دس خػَظ جٌجِّبی هختلف سالهت
سبلوٌذی
 .7تَجِ هسئَلیي ًسجت ثِ حقَق سالهت سبلوٌذاى
 .8اٍلَیت پیطگیشی ثش دسهبى دس ّوِ سیبستّب ،اقذاهبت ٍ
پژٍّصّبی سالهت سبلوٌذاى
 .9لحبظ کشدى هَضَؾبت سبلوٌذی دس هحتَاّبی آهَصضی
 .10ثْجَد دستشسی ثِ داسٍ ثشای سبلوٌذاى
 .11غشثبلگشی ثیوبسیّب ٍ هطکالت ضبیؽ سبلوٌذاى

مردموُبد ،بُسیستی ،شُرداری ي آمًزشيپريرش
 .1حوبیت اص ثشقشاسی ٍ حفع استجبط سبلوٌذاى ثب جبهؿِ ٍ
جلَگیشی اص هجضا ضذى سبلوٌذاى
 .2تشٍیج هؿٌَیت ،فشٌّگ ٍ سجک صًذگی اسالهی_ ایشاًی
 .3حوبیت اص اصدٍاج هٌبست سبلوٌذاى
 .4آگبُسبصی ٍ تَاًوٌذسبصی جوؿیت ؾوَهی ًسجت ثِ حقَق
ٍ هسئَلیت اجتوبؾی آًبى دس صهیٌِ سالهت سبلوٌذی
 .5آگبُسبصی ٍ تَاًوٌذسبصی سبلوٌذاى دس صهیٌِ خَد هشاقجتی
ٍ تشٍیج سجک صًذگی سبلن
 .6تَسؿِ ٍ حوبیت اص ثشًبهِّب ٍ فؿبلیتّبی ٍسصضی سبلوٌذاى
 .7استفبدُ اص غشفیتّبی سبصهبىّبی هشدمًْبد ،هشاجؽ
داًطگبّی ٍ حَصٍی دس ساستبی احیبء ٍ استقبء هٌضلت سبلوٌذاى
 .8اغالح فشٌّگ هطبسکت سبختبسهٌذ ٍ فؿبالًِ فشد ،خبًَادُ
ٍ جبهؿِ دس تأهیي ،حفع ٍ استقبء سالهت سبلوٌذاى
 .9افضایص دستشسی فیضیکی سبلوٌذاى ثِ خذهبت هَسدًیبص

ایي گضاسش حبغل اص طشح تحقیقبتی ثب کذ اخالق IR.JMU.REC.1400.017دس داًطگبُ ؾلَم پضضکی جیشفت اًجبم ٍ ثجت ضذُ است.
اطالؾبت ثیطتش دس لیٌک صیش:
http://research.jmu.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1000&masterCode=72000587
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