
 

  بسمه تعالی

  دانشگاه علوم پزشکی ایران

  مرکز تحقیقات بیماري هاي عصبی، عضالنی، اسکلتی

  

  

  Fall و سالمندان تحقیقات هسته

  

  

   



 
  كليات و مقدمه

 یک عنوان به و بوده افزایش به رو جهان و ایران در سالمندان جمعیت زندگی، به امید شاخص افزایش با

 45 تا35  ینب شیوع با سقوط. باشد می مطرح جوامع اقتصادي و اجتماعی نظام بر تاثیرگذار و مهم فاکتور

 آسایشگاه و ها بیمارستان منازل، در پیشگیري ابلق مشکالت ترین بزرگ از ایران در%  30 و جهان در درصد

 و مرگ عامل پنجمین همچنین و شود می سالمندان در متعدد عوارض به منجر سقوط. است سالمندي هاي

 اسکلتی عضالنی اختالالت. باشد می فاکتوریال مولتی سالمندي در سقوط افزایش علت. هاست نآ در میر

 سیستم و نورولوژیک ،حرکتی هاي پاسخ شدن کند حسی، عاتاطال کاهش ذهنی، توانایی کاهش متعدد،

 سقوط عوارض. باشد می علل این جمله از فارماسی پلی و مزمن هاي بیماري تعادل، اختالل ،وستیبوالر

 اعتماد دادن دست از به منجر نخاع و مغز هاي آسیب و ها پارگی نرم، بافت آسیب ها، شکستگی انواع شامل

 و وابستگی ،افزایش زندگی کیفیت تغییر و روزمره امور انجام در توانایی عدم مجدد، افتادن از ترس نفس، به

 در ها نآ پذیرش موجب روانی و جسمانی عوارض این. شود می منجر گیري گوشه و افسردگی خود نوبه به

   .شود می جامعه و فرد به باال هاي هزینه تحمیل و بیمارستان

  

 

  تماموري

 مطالعات مرکز ایجاد Fall تحقیقاتی مراکز ایران سالمندان انجمن همکار عنوان به سالمندان در 

  Fall المللی بین و داخلی

 در موثر عوامل وشناسایی شیوع ررسیب زمینه در کاربردي تحقیقات انجام  Fallجامعه در سالمندان   

 در موثر عوامل کنترل زمینه در کاربردي تحقیقات انجام Fall  سالمندان   



 سالمندان در سقوط وکاهش پیشگیري جهت موثر کارهاي راه و تمهیدات ارایه  

 پزشکی کادر به ها بررسی از حاصل اطالعات و نتایج انتقال  

 جامعه به ها بررسی از حاصل اطالعات و نتایج انتقال 

  

  

  قاتیتحقي خطوط

 شیوع میزان بررسی Fall سالمندان در  

 سالمندان در سقوط خطر عوامل بررسی  

 سالمندان در ازسقوط پیشگیري موثر هاي روش بررسی   

 سالمندان در سقوط کاهش و کنترل راهکارهاي بررسی  

  

  

  مدت بلند راهکارهای

 زمینه در ها گزارش و مقاالت تولید Fall سالمندان  

 از پیشگیري روز به هاي روش تدوین Fall سالمندان   

 اطالعاتی بانک تدوین Fall سالمندان   

 بررسی از حاصل هاي گزارش و نتایج انتقال Fall سالمندان   



 تخصصی سایت وب ساخت Fall سالمندان  

  

  

  راهبردها اجرای و انتظار مورد جنتاي

 سالمندان سقوط زمینه در سمپوزیوم و ها کارگاه برگزاري  

 سالمندان سقوط کنترل و پیشگیري زمینه در موزشیآ هاي دوره برگزاري   

 سالمندان سقوط زمینه در کاربردي تحقیقات انجام از حمایت  

 سالمندان سقوط زمینه در نامه پایان انجام جهت دانشجو پذیرش  

 ایران در سالمندان سقوط شیوع میزان و اپیدمیولوژي بررسی  

 ها محله سراي و درمانی مراکز در ها خانواده و سالمندان جهت موزشیآ هاي دوره برگزاري  

  

  مدت کوتاه های برنامه

 تهران شهر در سالمندان در سقوط شیوع میزان بررسی 

 درمانی مراکز به کننده مراجعه سالمند بیماران در سالمندان سقوط شیوع میزان بررسی  

 نگهداري مراکز در درسالمندان سقوط شیوع میزان بررسی  

 ها بیمارستان در بستري سالمند بیماران در سالمندان سقوط شیوع میزان بررسی  

  



  

  مدت بلند و انمي های برنامه

 نگهداري مراکز در سالمندان در سقوط خطر عوامل بررسی 

 درجامعه سالمندان در سقوط خطر عوامل بررسی  

 بیمارستان در سالمندان در سقوط خطر عوامل بررسی  

 سالمندان در ازسقوط پیشگیري موثر هاي روش بررسی   

 سالمندي در سقوط کاهش جهت میانسالی سنین از پیشگیري موثر هاي روش بررسی  

 سالمندان در سقوط وکاهش کنترل راهکارهاي بررسی  

 سالمندان در سقوط از ترس کنترل روشهاي بررسی   

  

  

سرکار خانم دکتر سیمین سجادي، استادیار و عضو شوراي پژوهشی مرکز تحقیقات    :مسئول هسته

  بیماري هاي عصبی، عضالنی، اسکلتی

  دانشگاه علوم پزشکی ایراناستادیار  جناب آقاي دکتر سهیل سوهانی،   :دستیار هسته

تحقیقات بیماري هاي پژوهشی مرکز  جناب آقاي دکتر غالمرضا رئیسی، دانشار و معاون: ترجمان دانش

  عصبی، عضالنی، اسکلتی

  



  :همکاران هسته

 مقدم مژگان دکتر 

 دکتر معصومه باقرزاده چم 

  


