
 طرح شناسایی و طبقه بندی سالمندان بسیار پر خطر و پر خطر: فرآیند

سالمندی روندی طبیعی است که از زمان حیات جنین شروع و تا پایان مرگ استمرار داشته و به طور طبیعی با کاهش 

ود و تنها ش تدریجی عملکرد اکثر بافتهای بدن تا پایان زندگی همراه می باشد .پیری فرآیندی است که متوقف نمی

با داشتن زندگی سالم و مراقبتهای ویزه می توان این دوران را به دورانی مطلوب و لذت بخش و توام با سالمتی 

تبدیل کرد . سالمت سالمندان یکی از مسائل و مشکالت بهداشتی در اکثر جوامع است و مقابله با این مشکالت نیازمند 

حیح می باشد . مسلما اکثر کشور های در حال توسعه که برنامه فراگیر در سیاستگزاری و برنامه ریزی های دقیق و ص

این زمینه ندارند با مشکالت زیادی مواجه هستند.نیازهای جسمانی در سنین پیری از اهمیت فراوانی برخوردار 

ر دوره د. دهستند و مسائل روانی ناشی از سالمندی نیز تحوالت بسیاری در روش زندگی این گروه به وجود می آور

سالمندی ممکن است شخص به دلیل محدودیتهای مربوط به تغییرات پیری برای برآورده کردن نیازهای اساسی به 

کمک دیگران نیاز داشته باشد.در این راستا آموزش بهداشت و شیوه زندگی سالم به سالمندان و افراد خانواده آنان 

شی از تغییرات پیری را کنترل و یا به تعویق انداخته و سالمتی امر مهمی است که می تواند بسیاری از مشکالت نا

سال و باالتر به عنوان سالمند  06( افراد WHOبر اساس تعریف سازمان جهانی بهداشت).سالمندان را حفظ نماید

باالتر  سال و 06شناخته می شوند ، در ایران نیز بر اساس مصوبه شورای ملی سالمندان منظور از سالمند کلیه افراد 

می باشد.سازمان ملل متحد کشور ها رابر اساس نسبت جمعیت سالمند به سه نوع ساخت جمعیتی ،جوان، بزرگسال 

ت که اینگونه تخمین زده شده اس .شدن است سالمنددنیا سریعا در حال از انجا که  و سالمند تقسیم بندی می نماید .

(.  ایران نیز از این تغییرات 1نفر ) 0بود یعنی یک نفر از هر جمعیت دنیا سالمند خواهند  %00حدود  0202تا سال 

سال تشکیل می دهند و  02جمعیت کشور را افراد باالی  %12هم اکنون حدود جمعیتی بی نصیب نمانده است، 

 خواهد رسید. % 02 حدود جمعیت سالمند کشور به 0202بطوریکه تخمین زده شده است در سال 

کشور و منطقه در جهان شیوع یافته، ادامه دارد  ۴۹۲که تاکنون در  ۹۱-یان به بیماری کوویدروند افزایش آمار مبتال

ها در معرض خطر ابتال سالمندان در سراسر جهان بیش از سایر گروه .گیردو این بیماری همچنان در دنیا قربانی می

های کرونا مربوط به سالمندان است که در درصد مرگ و میر ۰۸و مرگ و میر کرونا قرار دارند. در کشور ما حدودا 

م المندی سالبنابراین حمایت از سالمندان و بهبود شرایط موجود برای تسهیل س.  دنیا نیز روند به همین شکل است

در زمان پاندمی الزم به نظر می رسد.با توجه به اینکه در شرایط بحرانی سالمندان از قربانیان آشکار هستند، لذا 

ضروری به نظر میرسد که سالمندان براساس مشکالت و شرایط طبقه بندی شوند تا بتوان آنان را اولویت بندی کرده 

 مایت دارند سریعتر شناسایی شده و به مشکالتشان رسیدگی شود. و در صورتی که نیاز به ارائه خدمات و ح



بر اساس این طرح در مرحله اول انتظار میرودکلیه سالمندان  بر اساس سامانه سیب توسط کلیه ارائه دهندگان خدمت 

 شناسایی،مطب های خصوصی و دولتی سالمت در مراکز شهری و روستایی،بهورزان خانه های بهداشت ومراقبین 

بسیار پرخطر،پرخطر، با خطر مشکوک به کووید،سالمند یا خانواده وی گروه ) 5اولیه و بر اساس میزان خطر به 

 متوسط، حداقل خطر و کم خطر( تقسیم بندی می شوند.

  سالمندانی که دارای عالئم کووید یا دارای یک عضو خانواده مبتال به کووید هستند، به تیم های مراقبتی و

 .ظور شروع فوری اقدامات جدا سازی ، درمان و پیگیری بیماری معرفی می گردندحمایتی به من

  سالمندان که دارای مشکالت )تنها زیستی،حاشیه نشینی،هم ابتالیی،ناتوانی حرکتی و یا بیماری صعب

اتوانی نالعالج( هستند  و یا در صورتی که سالمند بیماری صعب العالج ندارد ولی به صورت هم زمان مبتال به 

و هم ابتالیی است که در گروه بسیار پر خطر قرار گرفته  وجهت حمایت و مراقبت به تیم های حمایتی و 

 مراقبتی ارجاع فوری می شوند.

 که دارای مشکالت )تنها زیستی،حاشیه نشینی( هستند اما به صورت هم زمان دچار)هم  یسالمندان

ل مندان پر خطر قرار گرفته  و به سالمند توصیه مراقبت در منزابتالیی،ناتوانی حرکتی ( نیستند در گروه سال

 شده است و درصورت نیاز به تیم های حمایتی و بهزیستی معرفی می شوند.

  سال،زندگی در حاشیه شهر (را داشتند  55سالمندان که دارای دو فاکتور از سه فاکتور )تنهایی،سن بیش از

فته اند و به تیم های حمایتی و درصورت نیاز به تیم های مراقبتی در گروه سالمندان با خطر متوسط قرار گر

معرفی شده و در صورت تثبیت سفیر سالمت سه ماه بعد پیگیری شده و یا درصورت نیاز پیش از سه ماه با 

 سالمند تماس گرفته می شود.

 حاشیه شهر (را سال،زندگی در  55که دارای یک فاکتور از سه فاکتور )تنهایی،سن بیش از  یسالمندان

داشتند در گروه سالمندان کم خطر قرار گرفته اند و در صورت تثبیت سفیر سالمت سه ماه بعد پیگیری شده 

 و یا درصورت نیاز پیش از سه ماه با سالمند تماس گرفته می شود.

 د در سال،زندگی در حاشیه شهر (را داشتن 55که هیچ یک از فاکتور های )تنهایی،سن بیش از  یسالمندان

گروه سالمندان حداقل خطر قرار گرفته اند و در صورت تثبیت سفیر سالمت سه ماه بعد پیگیری شده و یا 

 درصورت نیاز پیش از سه ماه با سالمند تماس گرفته می شود.

ابی ، سالمند ارزیتوسط ارائه دهندگان خدمت در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی پس از شناسایی اولیه  

سالمند)بیماری زمینه ای، تنها زیستی، حاشیه نشینی، هم ابتالیی، ناتوانوانی حرکتی، بیماری صعب ه ومشکالت شد



ی جهت انجام اقدامات حمایت ، برنامه ریزی های الزمبررسی و طبقه بندی نیاز هاشناسایی می گردد و پس از  العالج(

ودر انتها پایش و ارزشیابی برنامه جهت ارزیابی صورت گرفته و مراقبتی و معرفی به سازمانها و مراجع مربوطه 

صورت خواهد گرفت. در صورتی توسط واحد سالمت جمعیت ،خانواده و مدارس استاندارد ها و اثر بخشی اقدامات 

ایش پکه اثر بخشی اقدامات در حد قابل انتظار نبود، فر آیند ها اصالح شده و برنامه ادامه می بابد و دو باره مورد 

 و ارزیابی قرار می گیرد و این امر تا رسیدن به حد انتظار ادامه می یابد.

 

 


