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 مقدمه: 

سالمندد  ز  منهه مازدی  هه هوادال  واسهه ید ال  الر  ال ن  یس  اه ر بال  اتندد  رازد سلمندد    موالت  م اا  اه 

ن  ید چدد سل  نوی هوادال  ید ال  واسهه ز  منهه زب ز  دز یدری  خازاد ه ی  ید زبن مطلمهه سهی شده زس  ال نگلای هاوله ا  

ال  زسالهنی عضتنی اه عداز  بالی ز  اینلد  ال  مزمن سلمنددز ، زاززد زطتعلوی ید زخنیلد  ازبده ال  متانقی  ززشالی اینلد 

ززشالی ید سلمدل  نوی ق زد سایلسانگازدز  اه مدراد زنملت وندیدز  مای نیل  ید زیواگی   ز  متل هی ان ا  زیززبز ازبده ال  

 یاد   

 د ش هلد: 

هی اای هه اه یاد  راشنه نگ  زنملت شد  زبن مطلمهه اه ا دسی ازبده ال  متنقی  وحهی -مطلمهه الرا  ز  نا  مطلمهل  وایییی 

ال زسنیلیه ز  د ش ازبده بلای زلبین اه الال ز یزخ    6931ززشاالی سالمنددز  اتان   شاده ید اینلدسانل  شیلبحیل یل  ید سل  

ل  اتن   اایند  زدی مطلمهه شدند  ال ت اه ذه  زس  سلع  ید اینلدسن 42سل  اه الال هه ادزقل  16ونلمی اینلدز  اتن   ال سن 

 هه اتان   شادرل  اه عه  ودالیز ز  مطلمهه خلدد شادند  نما شای اای  اینلدسانل  اه عداز  منتی  هدن   ید نر  ر ینه شد  

)زاهی زسنخاز  بل زسنئاز   (  osteoporosis ,unspecifiedاینلد سالمندد اتن   شده مانت اه  436یدیاد ز   08بلینه ال: 

ا زا  ایوان  ز  م یز  اای  ا دسای ازبده ال  اتان   سلمنددز  ید اینلدسنل  مادی  2اایند  ی ز زنی اینلد  ماهاد ید  نل  اد ی 

 میهیلدی   شاواداد میهیا  دبل  مد  یدمل  اینلدز  ازبده شده زس   ازبده ال  یدمل  26مطلمهه نوال  یزی اه طاد هل اد ی 

اززد دبل     688میهیا     68میهیا  دبل  اای  ازبده اه ز ز  ا  د   اتاان   اد ی  678ول  03یدیااد ز  اینلدز  این  12اد ی 

، 67اززد دبل  ا ز دی شاد  مازی   ماز ت مد یی، انهید    خدمل  م زای اه و وی  ال  688میهیا     643ازبده اه ز ز  ا  اینلد 

 یزز  ز  ازبدااه خاادماال  دز ا ز  ایناالدز  ساااالمندااد  اااه خای زخنداااال  یزینااد  یدیااااد اایوااانا بان ما 61   67

احث   ننیمه ری  : ا زسال  مطلمهه الر  نا  اینلد ، مدتی ، یزشنن عنل م زای، مد  زقلم  ید اخز ال  اتن     اخز 

ال هه  ازد اای  ا ختز سلب  اینلد ال  م زقا   بژه ا  ازبده ال  ززشالی سلمنددز  مانت اه اینلد  ال  زسالهنی عضتنی ولثی ر

نزیبک شاااد  اه  مل  م ا العث زیززبز ازبده ال  ززشاااالی می ر یی، ید اینلد  ال  مزمدی ان ا  اینلد  ال  زساااالهنی 

 عضاااتناای ااال ناازیبااک شااااد  اااه ی ده ساااالمااناادااد  ااال زیااززبااز ااازباادااه ااال  زاازشاااالاای مااازمااه اتاااناایاا   

ید ی دز  مازنی   قال ز  بل تگی ز  ط بق زیتح زمگاال  وتابه   و  بج ید  میده سیلسنگادز  می وازندد ال نما ش الناز  خدایل 

زنملت یزی   د ش ال  مدلسا ، ید یسان   ق زد یزی  یزد البی ملندد ههتای     بنلمن ی  اه یااد  زد ز    اد   نتخه،  مل  

 زانت اه اینلد  دز اه ولخی  زندزخنه   ید هلاز ازبده ال رلت ا یزدند  

 


