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کیست؟سالمند
وانددادهقرارسالگی60راسالمندیشروعسنقراردادیطوربه

درندهرچ.اندپذیرفتهپیریشروعنقطهعنوانبهراسناین
دروشودمیشروعزودترخیلیپیریپدیدهافرادبرخی

.افتدمیتعویقبهسالچندپدیدهدیگر،اینبسیاری
:شودمیتقسیمگروهچندبهسالمندانجمعیت

75تا60:جوانپیران1)
90تا75:میانسالپیران2)
باالبهسال90:کهنسالپیران3)
60باالیافرادراجهانجمعیتازنفرمیلیون650حاضرحالدر

.دهندمیتشکیلسال
ودرصد13-18پیشرفتهکشورهایدر.استدرصد7/3ایراندر

%20ژاپنمثلکشورهاازبرخیدر



وبهداشتیوضعیتبهبوددلیلبهاخیرهایدههدر•
روبهسالمندانجمعیتمیرومرگکاهشودرمانی
.استافزایش

تشکیلسالمندانراجمعیتدرصد7–7/5ایراندر•
درصد9بههااستانازبرخیدردرصداینکهدهندمی
.رسدمی

بینیپیشکهکنندمیزندگیایراندرسالمندمیلیون4•
میلیون10حدودبهآیندهسال20تاجمعیتاینمیشود

(جمعیت¼حدود)نفرمیلیون25به2050سالتاو
.برسد
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سالمندان و تعالیم مکتب اسالم

وحدتمحور-الف
بزرگترهایهمراهماندگار،خیروبرکت:(ص)خدارسول

درپیامبریکهمچوناش،خانودهمیاندرپیرمرد.شماست
.استامتشمیان

هابزرگترحرمت-ب:
ارماکوچکونکنداحترامرامابزرگکهکسی:(ع)صادقامام

.نیستماازندهد،قرارعطوفتوشفقتمورد
والدینبهنسبت-ج:

سخنآنانبهومکنخردراآنانمگو،افآنانبه:کریمقرآن
آنانبرایشفقتورحمترویازرافروتنیبالوبگوکریمانه
(23/اسراء)بگستر



فرهنگانتقال-د:
بههماکوچکترهتاکنیداحترامبزرگانتانبه:فرمودند(ع)علیامام

.کننداحترامشما

رفتارتأثیر-هـ:
ودرسبزرگترهاعملورفتارازنوجوانان،وکودکانکههمچنان

وتقضاووفکرىنظرازگاهىنیزسالخوردگانگیرند،مىالگو
افتادهاقاتفبسیار.گیرندمىقرارجوانانرفتارتأثیرتحتدیدگاه،
وارزشهابهنسبتتفاوتبىومتدینغیراىخانوادهکهاست

در.دانآمدهراهبهجوانشان،ازشایستهرفتارمشاهدهاثردرپاکیها،
أثیرتهمبزرگترهابرعملشنحوهبارفتار،پاكپاکدلجوانواقع،
.گذاردمی



:مشکالت عمده دوره سالمندی

شنیداریودیداریویژهبهروحیمشکالت1)

بدنفیزیولوژیکتغییراتعلتبهنیروکاهش2)

خوابیبی3)

وتحركعدمموجبمفاصلدردمعموالاً.حرکتیمشکالت4)
.شودمیسالخوردگاننشینیخانه

درخصوصبهمغزفیزیولوژیکتغییراتعلتبهفراموشی5)
مدتکوتاهحافظه

تغذیهسوءآندنبالبهوبویاییحسدگرگونی6)

اجتماعیانزوایوتنهاییاحساس7)
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تجارباگرندارند،دوستراطالییقفسسالمندان
ند،نیایحساببهعمرگذشتهدهلیزهایدرآنانگذشته

بهویابندمیانزواحالتترحم،بهآلودههایمحبتاز
.خزندمیافسردگیوعزلتگوشه

یراتتغیعوارضتاگیردقرارتوجهموردبایدآنانتغذیه
سمیمتابولیتعادلعدمکهاندامشدنکوچکوآتروفیک

.نگرددعارضشانداشت،خواهدآمدپیرا



مشکالت دارو و درمان در سالمندان

متابولیسمًداروییًدرًافرادًمسن1)

تغییراتًفارماکودینامیکًدرًافرادًسالمند2)

ندمشکالتًمربوطًبهًتجویزًمصرفًداروًدرًافرادًسالم3)



:متابولیسم دارویی در افراد مسن-1

جذب-1
کاهشًاسیدیتهًمعده-الف
کاهشًسرعتًتخلیهًمعده-ب
کاهشًحرکاتًروده-ج
کاهشًتواناییًسلولًهاًبرایًحملًموادًفعال-د
کاهشًجریانًخون-هـ
توزیع-2
کاهشًحجمًبدنًوًتودهًعضالنی-الف
%(18-48)افزایشًذخیرهًچربی-ب
کاهشًمقدارًابًبدن-ج
کاهشًغلظتًپالسماییًآلبومین-د

متابولیک دفع-3
(ونکاهشًحجمًوًتغییراتًسلولیًوًبیوشیمیایی،ًکاهشًجریانًخ)تغییراتًایجادًشدهًدرًکلیهً-الف

(کاهشًجریانًخون،ًکاهشًوزن،ًکاهشًتعدادًنفرونًهاًوًگلومرولها)کلیهً-ب



:تغییرات فارماکودینامیک در افراد سالمند-2

عروقی-تغییراتًقلبی
تغییراتًدرًسیستمًاعصابًمرکزی



:مشکالت مربوط به تجویز مصرف دارو در افراد سالمند-3

عوارضًناخواستهًوًنامطلوبًدارویی-1
عوارضًعصبی-الف
عوارضًگوارشی-ب
تغییراتًفشارخون،ًسنکوبًوًزمینًخوردگی-ج
عوارضًاکستراپیرامیدال-د
تاریًدید-هـ
تجویزًچندًداروًدرًیکًزمان-2
مشکالتًاقتصادی-3



سالمندان و توصیه های داروئی



همچنینوآنهاازبهینهودارومصرفکاهشبرای
توصیهذیلنکاتدارومصرفازناشیعوارضکاهش

:گرددمی

به،دباشمیدرمانازبهترپیشگیریهمیشهکهآنجااز
زابسیاریبروزازپیشگیریوخاطراطمینانمنظور
پآچکایدورهصورتبهمعالجپزشکنظربابیماریها
.گیردصورتبدنکامل



ازدنبتغییراتبرخیکهشودمیتوصیهسالمندانبه
...وچشایی،شنوایی،بیناییحسشدنکمجمله

.نیستدرمانوداروبهنیازیواستطبیعی

ورزشتوانندمیسالمنداناکثرغلطباورهایبرخالف
طشراییکسریرعایتباقلبیبیمارانحتی)کنند
.ندکمیجلوگیریزودرسپیریازکاراین(توانندمی



رفتنآشنایانودوستاندیداربهوشدنخارجخانهاز
یبیماریهابروزوگیریگوشه،انزواازجلوگیریبرای
آلزایمرچون

بروزازپیشگیریبرای)چاقیصورتدروزنکاهش
(...ودیابت،استخوانپوکی،فشارخونچونبیماریهای

ازریجلوگیبرای)دخانیاتدیگروسیگارازاستفادهعدم
(...ولوزالمعده،مثانهریه،هایسرطانبروز



:داروییهایتوصیه
وآزمایشاتهاجراحی،بیماریهاانواعکاملبیان

بهکهواقعیدرپزشکبهداروهاانواعمصرفهمچنین
.شودمیمراجعهمختلفپزشکان

خطراتبروزبدلیل)داروخودسرانهاستفادهعدم،
(داروییتداخالتوعوارض

سالمندانبرایشدهشناختهوسادهالقابازاستفاده
خوابقرص–ادرارقرص–قلبقرصمانند



:دادآموزشسالمندبیمارانبهباید

ریکدیگجایبهونمودهاستفادهدرستراخوددارویکه
ورنگ،شکلدارایداروهاازبرخیچونننمایداستفاده
:مثالطوربه.هستندیکسانبندیبستهحتی
oگرممیلی100آتنولولوگرممیلی100کلرپرمازین
oگرممیلی25نورتریپتیلینوگرممیلی2کلونازپام

اداروهکردنمصرفاشتباهیاوشک،فراموشیصورتدر
یدارویهایجعبهآنهااطرافیانیاوسالمندانبهتوانمی

.کردپیشنهاد



:ودشتوجهزیرنکاتبهسالمنداندرداروتجویزهنگام

ردمثالطوربه)شوداستفادهداروییاقالمکمتریناز1.
یآنتقرصبهدیگرسرماخوردگیقرصتجویزصورت

(نیستنیازدکونژستانهیستامین
دارودوزنیازصورتدروشروعکمدوزبادرمان2.

دگیسرماخورقرصازاستفادهمثالطوربه)یابدافزایش
(کلدستاپجایبهبزرگساالن

شوداستفادهسادهداروییرژیماز3.

حتوضیسالمندانبرایدقیقطوربهمصرفدستورات4.
.شودداده



مشکالتًدقتًوًتمرکزًوًحافظهًدرًسالمندان•

خودداریًازًتجویزًخودسرانهًداروها•

دوزًدارویًمصرفیًدرًسالمندانًباًجوانانًدرًبسیاریًازً•

مواردًمتفاوتًاست

مصرفًمیزانًکافیًمایعات•

مصرفقطعیامصرفوبیماریچندبههمزمانابتال•

داروئیعوارضواثراتازآگاهیناوداروهاخودسرانه

بًوًتوجهًبهًتغییراتًمتفاوتًمتابولیسمًداروهاًمانندًجذ•

دفعًآنهاًدرًبدنًسالمندان



بیناییضعف•
مزمنبیماریهایوهمزمانبیماریهای•
شودیزتجووانتخابسالمندبرایداروئیاقالمتعدادکمترین•
ودادهتوضیحسالمندبهدقیقطوربهمصرفدستورات•

ربیمابرایداروشدهشناختهوسادهالقاباز.شودنوشته
ادهاستفغیرهوخونفشارقرصادرار،قرصقلب،قرصنظیر
.شود

ویانرژمصرفبهنیازهاآنکردنبستهوبازکهداروهاییاز•
تفاوتبههموارهوشوداستفادهنیستزیادیتقالی

ندسالمبیماریکبدندرهاآنسرنوشتوداروهااثربخشی
.شودتوجهپزشکتوسطدیگرانبامقایسهدر

سالمندانبرایاینسخهغیرداروهایازبسیاریتجویز•
.نابجاست



:تقویت حافظه در سالمندان
ودنترسیانبیانازونترسیدایدکردهفراموشراموضوعی1.

.نکشیدخجالت
ایعینکمثلکنیدمیاستفادهانازهمیشهکهچیزهایی2.

.بگذاریدمشخصجاییکدرراکلید
هرکنیدسعیودهیدگوشتلویزیونورادیواخباربهروزهر3.

.بگیریدیادجدیدمطلبیکروز
.کنیدتعریفراگذشتهخاطراتخانوادهیادوستانجمعدر4.
.بنویسیدراخودخطارات5.
.کنیدمشاعرهدوستانتانباودهیدانجامفکریهایبازی6.
.کنیدحلجدول7.
.کنیدیادداشتکنیدفراموشاستممکنکهرامطالبی8.
دادامیپیکههروبگذاریدتلفنکناردریادداشتدفترچهیک9.

.کنیدیادداشتکردمحولراکارییا



توسطاگرامانکنیدمصرفداروخودسرانههیچگاه.10
عموقبهودرستمصرفدرشدتجویزشمابرایپزشک
بهجعازاستفادهیاکردنیادداشتمثل)کنیددقتدارو

(داروتقسیم

یبرا.استالزمحافظهقدرتحفظبرایمناسبتغذیه.11
رفمصولیکنیدمصرفکمینمکوچربیقند،کاراین
.کنیدبیشترراتازهسبزیومیوه



بيماري هاي          شايع        

سالمندان



دیابت 

اختالل در سوخت وساز بدن 



دیابت

:درًحالتًطبیعی
.دتبدیلًمیًشون(ًقندخون)غذاهاًدرًدستگاهًگوارشًبهًگلوکز•
گلوکزًواردًجریانًخونًمیًشود•
.کندانسولینًترشحًمی(ًلوزالمعده)باًافزایشًگلوکزًپانکراسً•
انسولینًکلیدًورودًگلوکزًبهًسلولًها•
:باًاینًعمل•

.قندًخونًکاهشًمیًیابد
.سوختًوًسازًبدنًادامهًپیداًمیًکند



دیابت

:درًبیماریًدیابتً
انسولینًبهًمیزانًکافیًنیست•
هًقندًانسولینًنمیًتواندًکارًخودًراًبهًدرستیًانجامًدهدًدرًنتیج•

خونًافزایشًپیداًمیًکند



دیابت

:کنترلًنکردنًقندًخونًباعثًعوارضًدرًاندامًهایًزیرًمیًشود
قلبًوًعروق•
کلیه•
چشم•
سیستمًعصبی•
...وً•



دیابت

انواعًدیابت
1دیابتًنوعً•
2دیابتًنوعً•
دیابتًحاملگی•
دیابتًباًعللًمتفرقه•

1دیابت نوع 
15-10درصدًبیمارانًدیابتی
وابستهًبهًانسولین
ًسال30درًافرادًزیر
دیابتًجوانی

2دیابت نوع 
90-85درصدًبیمارانًدیابتی
ًسال30افرادًباالی
دیابتًبزرگساالن

دیابت حاملگي
ودبرایًاولینًبارًدرًحاملگیًتشخیصًدادهًمیًش
گذرا
ًدرًآینده2افزایشًخطرًابتالًبهًدیابتًنوع

(داردعللًگوناگونی): دیابت با علل متفرقه 
جراحی
داروها
سوءًتغذیه
عفونت



دیابت

:1دیابت نوع 
oهًترشحًانسولینًازًلوزالمعدهًب

درستیًانجامًنمیًشود
oتزریقًانسولینًموردنیازًبه

صورتًروزانه
oجنبهًارثی

:عالئم 
oتشنگی
oپرًادراری
oپرنوشی
oکاهشًوزن
oگرسنگی
oخستگیًشدید

:2دیابت نوع
oودشنمیترشحخوبیبهانسولین
oیکارایفاقدشدهترشحانسولین

الزم
oانسولینبهوابستهغیردیابت
oشودمیدیدهچاقافراددربیماریاین

:عالئم
oیًشایعترینًعالمت،ًبیًعالمت

استً
o50ًدرصدًبیمارانًازبیماری

خودًخبرًندارند
oًدرًصورتًعدمًکنترلًعالئم

1نوعً
oتًتاریًدید،ًعفون:ًعالئمًدیگر

هایًمکررًدستگاهًادراریًوً
ابهبودیًدیررسًزخمًه-پوستی

oًاحساسًسوزشًوًبیًحسیًدر
انگشتانًپا

پیشگیري
:1ًًنوع

راهًحلًقطعیًندارد

:2ًًنوع
oتغذیهًصحیح
oکاهشًوزن
oًانجامًمرتبًفعالیتًهای

ورزشی



دیابت

فشار خون در افراد دیابتي
oاهمیتًکنترلًفشارًخونًبهًاندازه
oاهمیتًکنترلًقندًخون
oًاست130-80فشارًمطلوب

( :افرادي که دچار اضافه وزن هستند و یكي از عالئم زیر را دارند)افراد در معرض خطر 
oًوجودًسابقهًابتالًبهًدیابتًدرًبستگانًدرجهًاول
oسابقهًدیابتًحاملگی
oباالًبودنًفشارًخونًوًیاًچربیًخون
oسابقهًابتالًبهًکیستًهایًمتعددًتخمدان
oبیماریًهایًقلبیًوًعروقی
oسابقهًبهًدنیاًآوردنًنوزادًباًناهنجاریًهایًمادرزادی

دیابت و مشكالت چشمي
oًسال12معاینهًکودکانًدیابتیًباالی
oً(البتهًبرخیًزودترًوًبرخیًدیرتر)ماهًیکًبار6ًمعاینهًبزرگساالنًهر
oزنانًباردارًمبتالبهًبیماریًتاًسهًماههًاولًهرماهً،ًسپسًهرًسهًماهًیکًبار



ازدیاد فشار خون 



فشار خون 

نیرویًواردًشدهًازًطرفًخونًبهًدیوارهًرگًها•

برایًگردشًمؤثرًخونًدرًرگًها•

زمانیًکهًقلبًمیًتپد:ًفشارًخونًماکزیمم•

فاصلهًبینًدوًتپشًقلب:ًفشارًخونًمینیمم•



فشار خون 

:فشارًخونًطبیعی
ً120-80پایینًترًاز

:فشارًخونًباال
ً140-90باالترًاز

دًدارداگرًدرًسهًنوبتًاندازهًگیریًفشارًخونًباالًباشدًبیماریًوجو.



فشار خون 

خونپرفشاریپیشیاباالخونفشار–پیش
خونفشارو139تا120ماکزیممخونفشارکهصورتیدر•

باشد89تا80بینمینیمم
مگردشونمبتالتاداردبیشتریاحتمالاندگروهایندرکهافرادی•

.کنندپیشگیری

خونفشار
نداردوجودموارداغلبدرخاصیعلت•
دباشداشتهغذاییوداروییرژیمخودعمرسراسردربایدبیماران•
.شودنمیدرماناماشودمیکنترلداروبابیماریاین•



فشار خون 

مراحلًفشارًخونًباال
فشارواست159تا140بینماکزیممخونفشار:1مرحله

99تا90بینمینیممخون
خونفشاروباالبه160ماکزیممخونفشار:2مرحله

باالبه100مینیمم
******************

ودیابتکهافرادیوباالبهسال18افرادبرایطبقهاین
شودمیاستفادهنداردکلیویمشکالت

خونشانفشاربایددارنددیابتیاکلیویمشکلکهبیمارانی
.باشد130-80ازترپایین



فشار خون 

چراًفشارًخونًبایدًکنترلًشود؟
عالمتیچونشودمیگفتهخاموشقاتلبیماریاینبه•

.شودمیومغزیقلبیهایحملهباعثوندارد
ودشمیگفتهبدخیمخونفشاررودباالتر130-200ازاگر•

.شودمیرومرگباعثاستممکنکه
عروقالتمشک-کلیوینارسایی-قلبینارسایی:باعثکلدر•

شودمغزیوقلبیهایسکته-چشمشبکیه



فشار خون 

:باشدباالخونفشارهرچه
بهامیدوافزایشقلبیومغزیهایسکتهبهابتالمیزان•

کاهشزندگی
میشودکلیوینارساییباعثمدتدرطوالنی•
یجاداقلبینارساییوشدهکمآنوکاراییشدهبزرگقلب•

شودمی



فشار خون 

میزانًشیوع
افراداین3/1نفرسهزن10هرازونفر4مرد10هراز•

نیستنددرمانتحت
کنترلعدمخاطربهمورد3قلبی،نارساییمورد5هراز•

باالخونفشار
خبرندبیخودبیماریازسنافراددرصد15•



فشار خون 

عالئمًبیماری
خوبآنانعمومیحالوندارندبیماریاحساسافراداکثر•

استخونفشارگیریاندازهراهتنها.است
-آلودگیخواب-سرگیجه-سردرد:باالخونفشارموارددر•

بینیازخونریزی-پاهاوهادستشدنمورمور-گیجی
فشارکاهشمواقعدرسرگیجهوکردنغشچونعالئمی•

میشوددیدهنیزخون



فشار خون 

فشارًخونًدرًچهًًکسانیًدیدهًمیًشود؟

افرادًمسن•
افرادًدچارًهستند4/1حدودً•
درًبیمارانًجوان،ًدرمردانًشایعًترً•
درًبیمارانًمسن،ًدرًزنانًشایعًتر•
دبهًطورًکلیًباًافزایشًسن،ًخطرًابتالًافزایشًمیًیاب•



فشار خون

:کنندهمستعدعوامل
.میشودگفتهاولیهخونفشارافزایشموارداینبهکهنشدهپیداخاصیعللبیماران،درصد95در•

:استمؤثرنوعاینبهابتالدرزیرعوامل•

سن•

ژنتیک•

نژاد•

زیادونمکالکلمصرفچاقی،:مثلمحیطیعوامل•
استرس•

:لشامعواملاین.میشودگفتهثانویهخونفشارکهداردوجودخاصیعلتبیمارانازدرصد5در

کلیویهایبیماری

ریزدرونغددهایبیماری
دیدهاالبفشارخوناستممکننیزدربارداری...والکلکوکائین،استروئیدها،مثلسموموداروها

رودمیبیناززایمانازپسوشودمیکنترلراحتیبهکهشود



فشار خون

تشخیصً

اندازهًگیریًفشارًخون•
برایًبزرگًشدنًقلب:ًعکسًبرداریًازًقفسهًسینه•
بزرگیًبطنًچپًراًنشانًمیًدهد:ًنوارًقلب•
قندًبرایًبررسیًعملکردًکلیهًوًبررسیًمیزان:ًآزمایشًخون•

وًچربیًخون
بیماریًهایًکلیه:ًآزمایشًادرار•



فشار خون

درمان
در90/140ازکمتربهفشارخونرساندندرمانازهدف•

بیمارانودیابتیافراددر80/130ازکمتروعادیافراد
.استکلیوی

درو(دومدارویندادپاسخدارویکبااگر)مختلفداروهای•
:زیرهایتوصیهداروهااینکنار

غذاهایونمکمصرفکاهش-وزنکاهش-سیگارترك•
ورزشانجام-شور

استرسکاهش•



پوکی استخوان 



پوکی استخوان 
بهمنجرسرانجامویافتهکاهشاستخوانتودهاستخوانیبافتاثرتخریبدرکهاستحالتی•

.شودمیاستخوانپوکی

.شودمیکماستخوانیبافتاستخوانیهایتیغههایاندازهوتعدادواقعدر•

استخوانیتودهحدبیشترینسالگی30-35بینمعموالا•
بافتبتخریدیگرعبارتبه.شودمیکمطبیعیصورتبهاستخوانتودهسناینازسپس•

.استآنشدنساختهازبیشتر
شدهیشتربخالیفضاهایآنتخریبباکهمانندمیعسلزنبورکندویماننداستخوانیبافت•

.شودمیترپوكو
بیماریطفقرابیماریاینبرخی)استاستخوانپوکیایجادبرایدیگریعاملیائسگیزمان•

.استجنسیهورمونهایکاهشاتفاقاینعلت(میدانندیائسگیدوران

.شودمیهااستخواناستحکامکاهشباعثبدندراستروژنکاهش•

.نداردعالمتیهیچزیراشودمینامیدهنیزخاموشبیماریاستخوانپوکی•
تگیشکسدچارکهزمانیتاشودنمیمتوجهفرداماروندمیبینازهااستخوانهاسالطی•

.شودمی
می...وروماتوئیدآرتریت-جنسیغددکاریکم-تیروئیدپرکاریچونهایبیماریالبته•

.باشدمؤثربیماریاینبروزدرتواند



پوکی استخوان 

شیوعًپوکیًاستخوان
ًبرابرًبیشترًازًمردان4درًزنان
ًسالًبیشترینًافرادًمبتال60زنانًًباالی
ترًدرمردانًباًافزایشًسن،ًکاهشًتراکمًوًقدرتًاستخوانًآهسته

است
نفرًمبتال1سال65ًدرًایرانًازًهرًسهًزنًحدود



پوکی استخوان 

عالئمًبیماری
صداوسربیبیمارییاخاموشبیماریبهاستخوانپوکی

استخاصعالمتنداشتنعلتکهداردشهرت

دشونمیظاهرندرتبهعالئمبیماری،اینبروزاولیهدرمراحل
.کندمیدشواررابیماریتشخیصموضوعاینکه



پوکی استخوان 

عوارضًپوکیًاستخوان
درمخصوصااهااستخوانبهضربهکمترینبایاوخودخودبهشکستگی

هامهرهستونوکمرلگن،وراننواحی
خاصاینقطهدرشدیددردکمر
شودمیدرآوردنقوزموجبکهپشتانحنایداشتن
قدشدنکوتاه
هباستممکننیزسالمنداندرهادندانافتادنکهباورنداینبربرخی

.باشداستخوانپوکیخاطر
2/5ازبیش)باشدزیادچنانچهامااستسنافزایشطبیعیروندقدکوتاهی

.باشداستخوانپوکیعالمتاولینتواندمی(مترسانتی
زیراودشمراجعهپزشکبهبایدگرددمشاهدهشدهذکرعالئمازیکیچنانچه

یپوکولینشودمشاهدهعالمتیهیچاستممکنشدگفتهکههمانطور
.باشدداشتهوجوداستخوان



پوکی استخوان 
:(ًعواملیًکهًقابلًکنترلًنیستند)عواملًمستعدًکنندهًبیماریً

جنسیت
سن
شروعًیائسگی
سابقهًخانوادگی
استخوانًبندیًظریفًوًکوچک
نژاد
برخیًبیماریًها
عواملیًکهًمیًتوانًکنترلًکرد:

oًوزن
oورزش
oسیگارًکشیدن
oًکمبودًکلسیمًوًویتامینD
oغذاهایًپرپروتئینی



تشخیص
معاینهًجسمانی
امادشونمیاستفادهتشخیصبرایمعموالا:رادیولوژیهایعکسوایکسپرتوهای

شودمینیزمشخصاستخوانپوکیوشدهگرفتهدیگریدالیلبهعکس
ًآزمایشًهایًسنجشًتراکمًاستخوان
دقیقًترینًروش:ًمزیتًها
تنهاًیکًصدمًتابشًاشعهًایکسًراًدارد
بسیارًکمًخطرًاست
خاصلباسپوشیدنیاودارومصرفتزریق،بهنیازیوخواهدنمیقبلیآمادگی

.ندارد
ًسالًیکبارًانجامًمیًگیرد5تا3ًمعموالاًاینًآزمایشًهر

چه کساني نمي توانند این تست را انجام دهند؟
زنانًباردار
ًکسانیًکهًمادهًخاصیًراًبهًمنظورًتستًهای

تشخیصًگوارشیًخوردهًاند
ندکسانیًکهًاسکنًهستهًایًتیروئیدًانجامًدادهًا

سالگي 65برخي افراد باید این تست را پیش از 
:انجام دهند، از جمله

کسانیًکهًکورتونًمصرفًمیًکنند
ًماهًتحركًنداشتهًاند6کسانیًکهًبهًمدت
افرادیًکهًکاهشًتراکمًاستخوانیًدارند
افرادًدچارًتاالسمی
کسانیًکهًبهًبیماریًمزمنًکلیهًوکبدًدچارند
افرادیًکهًپیوندًعضوًشدهًاند



راهًهایًپیشگیریًازًبیماری

ویتامینوکلسیمدریافتDکافی
سیگارترك
پیادهدقیقه30مثل)متعادلومداومفیزیکیفعالیتداشتن

(روزدرروی
خطرندمعرضدرکهاییائسهزنانبرایپزشکبهمراجعه

پوکی استخوان 



اختالالت چشمی



اختالالت چشمی

(Cataract)آب مروارید 

تارباهکداشتهگوناگونیدالیلکهاستچشمیبیمارینوعی
ی،عدسشدنوکدرتیرگیافزایشباوشدهآغازعدسیشدن
.شودمیمختلچشمبینایی

شودمیبدترزیرشرایطدربیمارانایندید:
مطالعههنگام
گراندیصورتبهکردننگاه-شبدرخصوربهرانندگیموقع
وتمتفاتاریشدتعدسی،تیرگیمحلومیزانبهتوجهبا

.دنباشخودبیماریمتوجهاستممکنفردطوریکهبهاست
وجودازناشیکهباشدنیزمادرزادیاستممکنمرواریدآب

استبارداریدوراندرمادربیماری



اختالالت چشمی

:علل بیماري
(شایعترینًعلت)کهولتًسنًوًپیری
ضربهًبهًسر
تماسًطوالنیًباًآفتاب
دیابتًکنترلًنشده
سوءًتغذیه
اختالالتًهورمونی
مشکالتًمادرزادی



اختالالت چشمی

عالئم بیماري
تاریًدید
عدمًوضوحًدید
حساسیتًبهًنور
تغییراتًمکررًشمارهًعینک
سختیًدیدًدرًشب
دوبینیًهنگامًدیدًباًیکًچشم
نیازًبهًنورًبیشترًموقعًمطالعه



اختالالت چشمی

روش هاي تشخیص

بررسیًشدتًبینایی

معاینهًتوسطًدستگاهًمعاینهًچشم

هًمعاینهًشبکیهًچشمًپسًازًچکاندنًقطرهًگشادًکنند

مردمک



اختالالت چشمی

روش هاي درمان
درمانًداروییًوجودًندارد
هًدرًگذشتهًباًجراحیًعدسیًراًخارجًوًازًعینکًاستفاد

.میًشد
امروزهًلنزًجایگزینًعدسیًمیًشود.
جدیدترینًروشًعملًفیکوًاست.



اختالالت چشمی

زمان جراحي
صالحدیدًپزشک
مثلردگذااثرزندگیکیفیتبربیماریکهزمانیاغلب

رانندگییاودرخواندنناتوانی
معموالوگیردنمیانجامباهمچشمدوهرجراحیعمل

داردفاصلههفتهچند



اختالالت چشمی

درماناحتماليعوارض
نداردایمواردعارضهبیشتر
ارهپکهکندمیایجادتاولوشودمیمتورمقرنیهگاهی

.شودمیناراحتیوسوزشباعثهاتاولشدن
شودزدهپیوندبایدجدیدیقرنیهورم،درمانبرای
هبوحساسیتسوزشاحساس-خفیفدرد:دیگرعوارض

نور



اختالالت چشمی

روش هاي پیشگیري
حدودیتازیرهایروشامانداردوجودخاصیروش

:باشدمؤثرتواندمی
استفادهًازًذرهًبینًهنگامًمطالعه
تقویتًروشناییًخانه
استفادهًازًعینکًآفتابی
پرهیزًازًرانندگیًدرًشب



اختالالت چشمی

(Glaucoma)آب سیاه 

زیادترآنداخلفشارکهاستچشمهایبیماریازیکی
.استمعمولازحد

استبادکنکیکشبیهچشم
خارجآنزیادیوترشحمدام(زاللیه)چشمدرونمایع

بماندثابتهمیشهچشمفشارتاشودمی
چشمفشارافزایشبهمنجرمایعاضافینشدنخارج

جرمنآنبهتوجهیبیکهاستبیماریسیاهآب.شودمی
شودمیکوریباعثوشدهچشمعصببهآسیببه

اعثباینشانهگونههیچبدونچون)بیناییصدایبیدزد
(شودمیبیناییرفتنبیناز



اختالالت چشمی

علل 
ژنتیک
تنگًبودنًمنافذًخروجًبهًطورًمادرزادی
جلوًآمدنًعنبیه
ایهسلولیاعنبیههایرنگدانهبامنافذشدنمسدود

مختلف



اختالالت چشمی

گلوکوم

ایانهنشگونههیچعدم-نوعترینشایع:باززاویهگلوکوم
پیشرفتهمراحلبهرسیدنزمانتابیماریاز
دردمثلناگهانیعالئموجود:بستهزاویهگلوکوم-

-سردرد-نورهادراطرافهالهرویت-دیدتاری-قرمزی
تهوع

رازیرعالئموشدهایجادنوزاداندر:مادرزادیگلوکوم
یانورباتماسدرهاچشمبستنبهاشکریزش:دارد
نورازترس



اختالالت چشمی

:عالئم شایع
ازًدستًرفتنًدیدًمحیطی
ًتاریًدید
سفتًشدنًکرهًچشم
وجودًنقاطًکورًدرًمیدانًدید
ناًمناسبًبودنًدیدًدرًشب

افراد در معرض خطر
ًبیماری-فشارًباالیًچشم-سابقهًخانوادگی-سال40سنًباالی

دتًازًاستفادهًدرازًم-دوربینی-نزدیکًبینی-دیابت-هایًقلبی
کورتونًها



اختالالت چشمی

پیشگیري
افرادیوسال40باالیافرادبرایپزشکیچشممعاینه

.دارندرابیماریسابقهخودیکدرجهفامیلدرکه
گلوکومعالئمبهنمودنتوجه
واشکریزشخصوصدرخودنوزادانبهوالدینتوجه

طبیعیغیرطوربهازنورترس



اختالالت چشمی

درمان

درمانًقطعیًنداردًوًبایدًکنترلًصورتًگیرد

استفادهًازًداروهایًًمختلفًبرایًکاهشًفشار

استفادهًازًلیزرًدرًصورتًعدمًپاسخًبهًدارو

درمانًآبًسیاهًبایدًتاًآخرًعمرًادامهًپیداًکند



سرطان پوست



سرطان پوست

:پوستًبزرگترینًعضوًبدنًبودهًوًوظیفهًآن
oذخیرهًچربی
oخنکًنگهًداشتنًبدن
oًساختًویتامینD

oنگهًداشتنًآبًوًامالح
oجلوگیریًازًعفونت



سرطان پوست

هفزایندرشدوپوستبافتازبدخیمسلولهایایجاد
هاسلول

کندمیعبوربدندفاعیسیستمازبیماریاین.
بنفشماورایاشعه:کنندهایجادعاملمهمترین



سرطان پوست

انواع سرطان پوست

سرطانًسلولًهایًبنیانیًیاًپایه

سرطانًسلولًهایًفلسی

ً(مالنوما)سرطانًسلولًهایًمالنوسیت



سرطانًسلولًهایًبنیانی-1
شایع ترین 

کمترینًخطر
اینًبیماریًدرًالیهًخارجیًپوستًقرارًداردًکهًسرعتًرشدًکمًوًآرامًدارد

:عوامل ایجاد کننده
تابشًنورًشدیدًآفتابًبهًصورتً،گوشًها،ًگردن،ًسر،ًشانهًو...
تماسًباموادًشیمیاییًمثلًآرسنیکًوموادًرادیواکتیو
جراحتًهایًباز
سوختگیًوخالکوبی
واکنشًهایًحساسیتیًبهًواکسن

:عالئم هشدار دهنده
زخمهایًبازیًکهًخونریزیًآنًبعدًازًسهًهفتهًترمیمًنشود.
برآمدگیًهاییًکهًگاهیًباًخالًاشتباهًمیًشود.
لکهًصورتیًکهًباًحاشیهًبرًآمدهًوًفرورفتگیًخشکًدرًمرکز



سرطانًسلولًهایًفلسی-2
شایعشکلدومین
کنددرگیررامخاطتواندمی
راردیگهایبافتورفتهزیرینهایالیهبهنشدندرمانصورتدر

کندمیدرگیر
کنندهایجادعوامل

بنیانیهایسلولسرطانکنندهایجادعواملهمان
دنبدفاعیسیستمکنندهسرکوبداروهایازاستفادهدیگرعامل

است
دهندههشدارعالئم

داردخونریزیوخشکیحالتکهمانندزگیلضایعهرشد
داردخونریزیوخشکیحالتکهمانندفلسلکه
نیابدبهبودآنخونریزیکهزخمی
کندمیخونریزیورفتهفروآنمرکزکهبرآمدهایتودهوجود



سرطانًمالنوما-3
سرطاننوعترینخطرناك
وست،پتیرهرنگدانهکههاییسلول)مالنوسیتهایسلولبدخیمرشد

(بدنهایخالوچشممو،
حالتاگرولیدرمانقابلدرصد100شوددادهتشخیصزوداگر

استبرعکسکندپیداتهاجمی
درمانيالگوهاي

سالمبافتازکمیوبدخیمقسمتبرداشتن:جراحی
مایعنیتروژنباشدیدسرمایازدرمانیاستفاده
فرکانسپرالکتریکیجریانباهابافتخشکاندن
کورتاژ
پوستپیوند
لیزر
اشعهازاستفادهبارادیوتراپی
یردگمیانجامتزریقیوخوراکیموضعی،صورتبهکهدرمانیشیمی.
استونوررنگازاستفادهدرمانی،پرتو



سرطان پوست

:توصیه آخر
قابلوهاسرطانترینازشایعیکیپوستسرطان

رخدنببرهنهنقاطدرکهاستهاسرطانترینپیشگیری
دهدمی

ضدهایکرمازاستفادهوبازنقاطپوشاندننتیجهدر
.شودمیتوصیه15باالیSPFبافتابآ



تغذیه در سالمندان



تغذیه در سالمندان

سالمندیدورانعمدهمشکالت
شنیداریودیداریویژهبهروحیمشکالت
ودشنشینیخانهموجباستممکنکهحرکتیمشکالت
نیروکاهش
بیخوابی
مغزفیزیولوژیکتغییراتعلتبهفراموشی
تغذیهسوءآندنبالبهوبویاییحستغییر



تغذیه در سالمندان

سالمندانایتغذیهمشکالتایجاددرمؤثرعوامل

جسمانیعوامل:
-مزمنبیماریهای-نیازموردانرژیکلکاهشمانند
وانینات-گوارشیمشکالت-هادندانخرابی-اشتهاییبی

چشاییحستغییر-جسمی

همسردادندستاز-افسردگی:روانی-روحیمشکالت

هیهتبرایامکاناتکمبود-کمدرآمد:اقتصادیمشکالت
آسایشگاهدرزندگی-مناسبغذای



سالمندانايتغذيههاينياز

انرژیمیزانسنافزایشبا:نیازموردانرژیمیزان
سازوسوختکاهشآنعلتکهیافتهکاهشموردنیاز

رد.باشدمیعضالنیتودهوکاهشجسمیفعالیتبدن،
:گرددمیایجادزیرمشکالتانرژیمازاددریافتصورت
...وعروقیقلبیمشکالتفشارخون،چاقی،

ددگرمیتعیین...ووزنقد،سن،بهباتوجهانرژیمیزان



تغذیه در سالمندان
نیازموردهایمغذیدرشتمیزان

ونیعضالتودهسنافزایشبا:موردنیازپروتئینمیزان(الف
یازنموردپروتئینمیزاناما.یابدمیکاهشبدنچربیذخیره

شرایطردمخصوصاا)شودمیبیشتربلکهنیافتهکاهشتنهانه
(هاعفونتوهابیماریبهابتال

روزانهموردنیازکربوهیدراتمیزان(ب:
.شودتأمینبایدهاکربوهیدراتازروزانهدرصدکالری65-45

:جملهازهستندترمناسبپیچیدههایکربوهیدرات
هامیوهوسبزیجات-کاملغالت-حبوبات

روزانهموردنیازچربیمیزان(ج:
دپیونباچربهایاسیدهاچربیازروزانهکالریدرصد35-20

.شودتأمینبایددوگانه
.باشدروزدرگرممیلی300ازکمتربایدکلسترولدریافت



تغذیه در سالمندان

:نیازموردمایعاتمیزان
مهمیمسئلهسالمنداندرمایعاتکافیدریافتبهتوجه

گود-هالبخشکی:شاملبدنکمبودآبعالئم.باشدمی
استتهوع-ادرارحجمکاهش-یبوست-تب-چشمهاافتادن

زندگیگرممناطقدرکهسالمندانیمورددرمسئلهاین
استشایعکنند،می

شودمصرفمایعاتلیوان6روزانهشودمیتوصیه
سالمنداننیازموردمعدنیموادوهاویتامین
هایویتامینسالمنداننیازموردهایویتامینمهمترینDو

B12نابعمکمترمصرفومعدهاسیدکاهشدلیلبهکههستند
استویتامیناین



تغذیه در سالمندان
سبزیومیوهمصرفازدندانمشکالتعلتبهسالمندانبرخی

.کنندمصرفراCویتامینبایدصورتایندرکهکنندمیخودداری
ویتامیندریافتEینویتاموقویاکسیدانیآنتیخاصیتدلیلبه

ردخطرزاعامل)خونهموسیستینکاهشجهتکافیاسیدفولیک
.میگرددتوصیه(پارکینسونآلزایمر،بیماری

ویتامینD:دلیلبهکهاستبدنهایویتامینمهمترینازیکی
باعثخورشیدنوربامواجههکاهشوپوستدرسنتزقدرتکاهش

.شودمیاستایعدیدهمشکالت

عواملی.استکلسیمسالمنداننیازموردمعدنیمادهمهمترین
-گوارشیمشکالت:میشودبدندرکلسیمکاهشباعثمتعددی
رفمصعدم-تحرکیکم-هااستخوانمتابولیسم-کلیویمشکالت

الکتوزتحملعدمدلیلبهلبنیاتدیگروشیر



تغذیه در سالمندان

اصولًکلیًدرًموردًسالمندان
توجهًوًرسیدگیًبهًبهداشتًدهانًودندان
ًلیوانًآبًدرًروز5-6مصرف
استفادهًازًگروهًهایًغذاییًمختلفًدرًروز
مصرفًمیزانًکافیًازًمیوهًجاتًوًسبزیًجات
استفادهًازًنانًهایًسبوسًدار
محدودًکردنًمصرفًغذاهایًپرچربًوًشیرینیًها
مصرفًکافیًلبنیات
داشتنًنرمشًوًتحركًروزانه



با تشکر 


