تأثیربرنامههایآموزشی راهنمایجامعخدمات سالمت سالمندان برسبک زندگیآنان

گ نواگون

ا زآموختن
ازآموختن
دست
نکشید

مهناز داوودی پاشا
مـربـی مـرکـزآمـوزش بهـورزی
دانشگاه علوم پزشکی سمنان

مقدمه

محیطی ،از جمله عواملی اســت که در ایــن رونــد مؤثر

سالمندی بنا به تعریف سازمان بهداشت جهانی عبور

اســت .با توجه به گسترش برنامه مراقبتهای ادغــام

روند طبیعی زندگی انسان محسوب می شود و گذشت

در دوره سالمندی با اولویت آموزش تغذیه سالمندان،

از مرز  60سالگی اســت .در واقــع سالمندی بخشی از
زمــان ،بیماریهای جسمی ،مشکالت روحــی و شرایط
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یافته سالمت سالمند و آموزش بهبود شیوه زندگی سالم
اتخاذ سبک زندگی سالم در دوران سالمندی از اهمیت

قابل توجهی برخوردار است.

ســؤاالت پرسشنامه در دو بخش جمعیت شناختی و

کالسهای آموزشی مراقبتهای ادغام یافته سالمندان،

ســؤاالت مربوط به ابعاد مختلف سبک زندگی پاسخ

برگزاری این کالسهای آموزشی در پی افزایش آگاهی و

منظور برگزاری کالسهای آموزشی ،با همه سالمندان

بــه آن هــا مــی آمــوزد کــه چگونه از خــود مراقبت کنند.

تصحیح تفکرات نادرست آن ها خواهد بود .این کالسها
به سالمندان کمک می کند تا در برخورد با مشکالت

احتمالی در روند زندگی عادی خود ،راه حلهای مناسبی
را انتخاب کنند .افزایش اعتماد به نفس یکی از این

مسایلی اســت کــه بــا آمـــوزش مــی تــوانــد تقویت شــود.
یادگیری مستمر به منظور افزایش دانش و بینش آنان
تاثیر بسزایی در زندگی سالمندان دارد.

روش

دادند .مداخله در این مطالعه از نوع آموزش است .به
گــروه مداخله تماس گرفته شــد و روزهـــای ســه شنبه

هر هفته به عنوان روز بــرگــزاری کــاس تعیین شــد .به
سالمندان  3جلسه آموزش در خصوص راهنمای جامع
ســامــت بــراســاس فــرمــت تعیین شــده وزارت (بوکلت
مراقبتهای ادغام یافته سالمندان شامل پیشگیری از
حــوادث و بیماریها ،تغذیه ،ورزش و تفریح ،مدیریت

استرس ،روابــط اجتماعی و بین فــردی همچنین کتاب
شیوه زندگی سالم در سالمندان) در سه هفته متوالی هر

هفته یک جلسه و هر جلسه به مدت  45دقیقه آموزش

ایــن مطالعه از نظر نــوع هــدف کــاربــردی اســت و از نظر

ارایه شد .با توجه به شرایط سنی خاص این گروه ،بعد

و بــعــد) مــحــســوب مــی شــود .در ای ــن تحقیق از روش

گرفته شد و در این فاصله از سالمندان پذیرایی به عمل

روش اجــرا مــداخــلـهای آمــوزشــی یــا نیمه تجربی (قبل
نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای به شیوه تصادفی

ساده به عنوان حجم نمونه استفاده شد .از میان مراکز

خدمات جامع سالمت تحت پوشش مرکز بهداشت
شهرستان سمنان ،تعداد سالمندان  15هزار و  176نفر

بود که حجم نمونه طبق فرمول ،تعداد 374نفر ( 187نفر
در گروه مداخله و  187نفر در گروه کنترل) برآورد شد.
معیار ورود به مطالعه شرط سنی افراد بود که  60یا باالی

 60سال بودند و معیار خروج شامل ابتالی سالمندان به
بیماریهایی نظیر آلزایمر و مشکالت شنوایی بود .پس

از حدود  20دقیقه آموزش 15 ،دقیقه استراحت در نظر

آمد .شیوه آموزش به شکل حضوری و در مراکز جامع

خدمات سالمت و سخنرانی توسط محقق انجام شد و
در پایان هفته چهارم مجدد پرسشنامه مورد سنجش

قرار گرفت .به دلیل کم سوادی یا بی سوادی برخی افراد

سالمند ،پرسشگری توسط پرسشگران آمــوزش دیده
برای تکمیل پرسشنامهها استفاده شد .برای گروه کنترل
آموزش های روتین که قبال انجام میشد ،اجرا شد ،اما

بــرای رعایت مالحظات اخالقی بعد از اتمام مطالعه،

از بــرگــزاری جلسه توجیحی و اعــام رضایت شخصی

و بررسی شرایط الزم به منظور گروه بندی ،به هر یک
از سالمندان یک شماره اختصاص یافت .سپس در

 374برگه یادداشت بهصورت مجزا درج و قرعه کشی
انجام شد .بدین طریق که به شکل یک درمیان ،یک
برگه یادداشت در گروه کنترل و یک برگه دیگر در گروه

مداخله قرارگرفت .این روند تا انتخاب آخرین برگه ادامه

یافت .بنابراین در هر یک از دو گروه مداخله و کنترل،

187نفر وارد مراحل تحقیق شدند.

دو گروه کنترل و مداخله در دو مرحله قبل از مداخله
آمــوزشــی و پس از آن مــورد ارزیــابــی قــرار گرفتند و به
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کالسهای آموزشی مراقبتهای ادغام یافته

سالمندان ،به آن ها می آموزدکه چگونه از خود

مراقبت کنند.

دالیل زیر رخ داده باشد:

•وجود وسایل ارتباطی از جمله رادیو ،تلویزیون و...

•پیگیری کارکنان مراکز ارایه دهنده خدمات سالمت

•افزایش سطح آگاهی فرزندان و بستگان سالمندان به
مسایل مربوط به ابعاد سبک زندگی

•زندگی کردن بیشتر سالمندان در خانه و کنار بستگان
مطالب آمــوزشــی به صــورت پمفلت ،کتابچه آموزشی
و فیلم و ...در اختیار این گــروه از افــراد تحت مطالعه
قرارگرفت.

درجه یک در سطح شهرستان

پیشنهادها
•با توجه به ویژگی خــاص ایــن گــروه از افــراد جامعه

در این تحقیق از پرسشنامه که شامل ویژگی های فردی

پیشنهاد مــی شــود کــه در بــعــد روانــشــنــاخــتــی نیز

از بیماری و حــوادث ،تغذیه ،ورزش و تفریح ،مدیریت

•با عنایت به روند رشد تعداد این گروه از افراد جامعه

و ابعاد پنج گانه سبک زندگی مشتمل بر پیشگیری
استرس و روابط اجتماعی و فردی است استفاده شد.

نتیجه گیری

مطالعاتی شکل گیرد و نتایج آن نیز منتشر شود.

و افزایش حجم آماری پیشنهاد می شود که این ابعاد
پنجگانه هریک به شکل مجزا مورد تحقیق قرار گرفته

و نتایج هر بعد حسب مقاطع زمانی منتشر شود.

با توجه به تجزیه و تحلیلها در خصوص ابعاد پنجگانه

•یکی از مهم ترین ابعاد پنجگانه ،بحث تغذیه این قشر

آموزش های ارایه شده به گروه مداخله تأثیر فزایندهای

خویش را بهتر نمایان می سازد .لذا پیشنهاد می شود

سبک زندگی سالمت سالمندان مشخص شد که تمام
در سالمندان بدین منظور داشته است .هم چنین تفاوت

معناداری در گروه کنترل ،قبل و بعد از تکمیل پرسشنامه
مشاهده شد .قابل ذکر است که این تفاوت می تواند به

از افراد جامعه است که به دنبال آن بقیه ابعاد اثر
مــشــاوران تغذیه ع ــاوه بــر اســتــقــرار دای ــم در مراکز

بهداشتی درمانی پیرامون این بعد تحقیقات جامعتر

و کاملتری انجام دهند.
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