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اختالالت فشار خون

فصل اول:







:فصل اول 
.سال و باالتر را سالمند می نامند60افراد 

می بایست مراقبت شود یعنی از نظر چند  سالمند 
غربالگری درخصوص بیماری.بیماری غربالگری شود

هایی می بایست انجام گیرد که هزینه اثر بخشی  
.باشدالزم را داشته 

:این بیماریها شامل
اختالالت فشارخون

اختالالت تغذیه

اختالالت چربی خون

دیابت

سقوط و عدم تعادل

افسردگی



.را اندازه بگیرید( با رعایت اصول)فشارخون سالمند



:باشد120/80درصورتیکه فشارخون سالمند کمتر از
(البته بدون مصرف دارو)



بود  140/90باالی فشارخون مساوی یا اگر 
:شوددقیقه فشارخون چک 5مجددا بعد از 



:در دوبار اندازه گیری داشته باشد140/90اگر فشارخون باالی 



(بدون مصرف دارو: )باشد140/90تا120/80اگرفشارخون بین 



میلیمتر  20درصورتیکه فشارخون سیستول فرد درحالت ایستاده 
:  جیوه افت کند



180/110احتمال فشار خون باالی فوری=و باالتر

140/90 احتمال فشار خون باال=بدون مصرف دارو179/109تا

150/90فشار خون باالی کنترل نشده= با مصرف دارو179/109تا

120/80در معرض ابتال به فشار خون باال= بدون مصرف دارو139/89تا

150/90فشار خون باالی کنترل شده=و کمتر با مصرف دارو

120/80فشار خون طبیعی=و کمتر

میلی متر جیوه20کمتر از =فشارخون وضعیتی طبیعی

میلی متر جیوه و بیشتر20=احتمال افت فشار خون وضعیتی







اختالالت تغذیه ای























رپه دیابت
 ولیباالستتاحدودیخونقنداگرچهآندرکهاستوضعیتیدیابتپره

.نداردرادیابتمالکهایهمهبیمار

پیش)دیابتپرهمرحلهدرابتدا؛شوند2نوعدیابتبهمبتالافراداینکهازقبل
اشدبمیطبیعیمیزانازباالترخونقندمرحلهایندرگیرندمیقرار(دیابت

هبدیابتپره.شودگفتهدیابتآنبهکهنیستایاندازهبهخونقنداما
عالمتهیچمعموالوشودمیشناختهنیزگلوکزتحملعدمعارضهعنوان

.نداردخاصی

یابتدبهابتالازجلوگیریوخونقندکنترلبهدیابتپرهزودهنگامتشخیص
.کندمیموثریکمک

FBS126تا100بین



دیس لیپیدمی

به(:Dyslipidemiaانگلیسیبه)چربیپریشییادیسلیپیدمی
دراختاللگونههرمعنای

.استغیرطبیعیکاهشیاافزایششاملچربیهاسرمیسطح
انواعشاملدیسلیپیدمی

باالموجبکهاستچربیهاسوختوسازدراختاللازمختلفی
یکسرمیمیزانرفتن

وندرختریگلیسرید،کلسترولمانند)آنهاازتعدادییا
.میشوند



ونرپ فشاری و کم فشاری خ 

 پر فشاری خون(HYPERTENSION :) اطالق  140/90به فشار خون باالتر از
.میگردد

فشار خون باال به دو علت ایجاد می شود:
1- می یابدحجم خون در رگهای سالم افزایش هنگامی که.

.می کندحجم خون طبیعی از رگهای تنگ عبور هنگامی که -2



:خالصه بخش اختالالت تغذیه ای

محاسبه : اولین کارBMI

 21کمتر ازBMI= پرسشنامه تکمیلMNA  ( 1شماره)

21و باالتر=BMI تکمیل پرسشنامهMNA ( 2شماره)



ادامه

30و باالتر=BMI 

 ( 0-12امتیاز =)چاق

29/9-27 =BMI

 اضافه وزن با الگوی تغذیه ای نا مطلوب( =0-6) امتیاز

ا اضافه وزن با الگوی تغذیه ای متوسط ت( =7-12)امتیاز
مطلوب

26/9-21 =BMI

(  =0-6) امتیازBMIبطبیعی با الگوی تغذیه ای نا مطلو

(=7-11) امتیازBMIطبیعی با الگوی تغذیه ای متوسط

(=12) امتیازBMI مطلوبطبیعی با الگوی تغذیه ای



ادامه

26/9-21=BMIپیگیریماههسهدورهدو0-6امتیازهمراهبه

بهارجاعسالمندمشکلشدنطرفبرعدمصورتدر.کنید
بعدماهیکتاتغذیهکارشناسنظرطبق،پیگیریتغذیهکارشناس

امتیازاصالحزمانتا

ددارپزشکویزیتبهنیارزبیماریعلتبهبلعمشکالتوجود.

سالمندانمورددرارادیغیروخواستهناصورتبهوزنکاهش
استممکنزیراداردباالییاهمیتچاقووزناضافهدارای

.باشدتغذیهسوءازناشی

دیابت،دیسپره،دیابتبهسالمندابتالیصورتدر:نکته
ابتداالغریوچاقیتغذیه،سوئخونفشاریپرلپیدمی،
هتغذیکارشناسبهپزشکطرفازسپسوپزشکبهراسالمند

.میشونددادهارجاع





کالیپر چیست؟
کالیپرهستگادازدهستفاانبدچربیصددرتعیینروشتریندهسا

ربسیاقتددارايدیازدوامودهسادبررکا،نیارزادجووباکهستا
رنتشااانمیتونبدچربیصددرتعییننمکاابروهعال.ستاباالیی
توجهبایستی.دنموتعییننبدمختلفطنقادررایرپوستیزچربی

چربیارمقدقعیوابیانگرنداتونمینبدوزنيگیرازهنداکهشتدا

آوردبرايبر.دشودهستفااهستگادیناازمستزالوباشدنبد
مشخصیطنقاچینپوستیضخامتمستزالنبدچربیصددر

ول،جدازدهستفااباويگیرازهنداهشدتعیینوشبروکالیپربکمک
هیداخومیگرا.دشوآوردبرنکلبدچربیصددرل،فرمویاودارنمو
،نیدابدنبدچربیانمیزبرراییاغذیمرژوورزشتاثیر

قیقادراشهارویناتاثیرندامیتوايهفتهمنظميهايگیرازهندا
همباراهفتههرپوستیچینضخامتکافیستوکندتعیین

.کنیدمقایسه





(CHUMLEA)فرمول چامال= محاسبه قد سالمند

قد زانو تا پاشنه پا

 قدسالمند مرد=64/19-/.(04*سن(+)2/03* قد زانو ) 

یا

 قدسالمند مرد=59/01(+2/08*قد زانو)

 = 84/88–/( 24* سن (+) 1/83*قد زانو )
سالمند زن 

یا

 = 75( + 1/91* قد زانو ) –/( 817سن )
سالمند زن





:دمحاسبه وزن سالمندانی که قادر به ایستادن روی ترازو نیستن

زنان

قد  * 1/09(+)اندازه وسط دور بازو*2/68)-65/51
وزن(=زانو

مردان

وزن (=قد زانو*1/10(+)اندازه وسط دور بازو*3/07)-75/81









چربی خون













 سال می شود79تا 60شامل گروه.

اردچربی خون قویا با بیماری قلبی ارتباط د.



دیابت

























:خالصه

ل سالمندان دیابتی در معرض خطر بیشتر از نظر مرگ زودرس و اختال
.عملکرد قرار دارند

ه بیماریهای همراه با دیابت شامل فشار خون، قلبی عروقی،سکت
ها، افسردگی،بی اختیاری ادرای ،سقوط، درد های دایمیو چند 

دارویی

عالیم دیابت

پر ادرای

پر خوری

پر نوشی

 کاهش وزن

این عالیم در سالمندان به ندرت بروز می کند.



:ادامه

کنددلیل اینکه عالایم دیابت  در سالمندان به ندرت بروز می :

باال چون آستانه کلیه برای دفع گلوگز در ادرار با افزایش سن
می رود و تا زمانی که سطح گلو گز سرم به مقادیر باالیی

.نرسد، گلوگز در ادرار سرازیر نمی گردد

دلیل عدم پر نوشی در سالمندان مبتال به دیابت:

اختالل حس تشنگی در سالمندان

 عالیم افت قند خون

 احساس ضعف شدید

بیحالی

لرزش

تعریق

مصرف آب قند: راه حل



نحوه نگه داری انسولین  :

یخچال به دور از یخ زدگی و تکان شدید: باز شده

کاهش قدرت انسولین= در صورت یخ زدگی و کدر شدن انسولین

انواع انسولین:

(اثر سریع) کریستال

NPH(اثر متوسط)

نحوه مخلوط کردن و نگه داری:

نوع انسولین2عدم استفاده از ماده رقیق کننده غیر از

امکان تزریق فوری هم نگه داری جهت تزریق بعدی

د  در صورتی که برای وعده بعدی می خواهد نگه دارد اول انسولین کریستال بع
. کشیده شود NPHانسولین



رعایت بهداشت:

استفاده از یک سرنگ چندین بار در صورت آلوده نکردن سرنگ

استفاده فقط برای همان شخص= در صورت استفاده مکرر

ه جلو و عقب بردن پیستون تا انسولین ک=در صورت جدا شدن سر سوزن سرنگ
.خارج گردد بعد مجدد کشیده شود( واحد5)در سر سوزن مانده 

تزریق انسولین نیم ساعت قبل از غذا خوردن

بافت زیر جلدی: محل تزریق

باالی بازو: الف

سطح جلو و کناری قابل دید ران:ب

سانتی متر اطراف ناف:ج

تزریق فقط زیر پوست و بافت چربی: عدم تزریق در عضله : نکته



 تزریق باید در محل های جداگانه به صورت چرخشی انجام گیرد زیرا باعث
.سفت شدن پوست می گردد

 (اطراف ناف)شکم : اولویت اول

بازو: اولویت دوم

 ران:اولویت سوم

باسن: اولویت چهارم

ن بسته به اینکه تزریق در کدام ناحیه صورت گرفته باشد ورزش آ:نکته
بعنوان مثال اگر .قسمت از بدن باعث افزایش جذب انسولین می گردد

انسولین در ران تزریق شده باشد پیاده روی سرعت جذب را افزایش می 
.دهد



افزایش قند خون بدن: تعریف دیابت

انواع دیابت:

 کودکان و نوجوانان را شامل می شود و باعث الغری و  % 10= 1دیابت نوع
.ضعیف شدن فرد می گردد

 بزرگساالن را شامل می شود% 90=2دیابت نوع.

دیابت نوع بارداری

 کاهش یا عدم ترشح هورمون انسولین: 1عامل دیابت نوع

 انسولین در این افراد طبیعی است ولی سلولها : 2عامل دیابت نوع
مقاومت به .حساسیت خود را نسبت به انسولین از دست می دهند 

انسولین

 2عامل دیابت نوع  :

اضافه وزن و چاقی

کم تحرکی و یا عدم فعالیت بدنی

سابقه فامیلی و ارثی

چربی خون و فشار خون باال



 چاقی:2مهمترین عامل محیطی دخیل در بروز دیابت

باال رفتن قند= افزایش مقاومت به انسولین=افزایش چربی

عوارض زود رس دیابت :

هیپو گلیسمی

کمای هیپر اسموالر

کتو اسیدوز

ت بد ترین عارضه دیابت می باشد و به معنای اف: هیپو گلیسمی
.می تواند منجر به مرگ سالمند گردد.قند خون است

عامل ایجاد کننده:

مصرف گلی بن کالمید و انسولین

فراموشی صرف یک وعده غذایی

انجام فعالیت بدنی شدید



عالیم هیپو گلیسمی:

ضعف شدید

گرسنگی

سردرد

سر گیجه

در صورت عدم اقدام :

تشنج

عدم همشیاری

بیهوشی

مرگ

گرم کربو هیدرات15: درمان

ا بر افت بنا ر:در صورت عدم تشخیص هیپو گلیسمی یه هیپر گلیسمی: نکته
ساعت آینده این 24احتمال زیاد در .قند خون گذاشته و در مان می کنیم 

تا یک ساعت پس از در مان یک وعده غذایی .حالت در فرد تکرار میگردد 
.شامل کربو هیدرات و پروتئین مصرف نماید



کمای هیپر اسموالر:

  افزایش قند خون با ضافه عدم دریافت کافی مایعات در مدت زمان
طوالنی 

عالیم اصلی  :

تشنگی و پرنوشی چند روزه

عالئم عصبی از اختالل هوشیاری تا اغما

افزایش حجم ادرار و عالیم کم آبی

 عفونت ریوی ادراری: عامل

عوارض دیر رس دیابت:

بیماری چشمی

بیماری کلیوی

بیماری دستگاه عصبی



روش های آزمایشگاهی تشخیص انواع دیابت:

FBS

8ساعت قبل ناشتا

126تکرار= یا باالتر

 دیابت قطعی=یاباال126بار دوم

70-100:مقدار طبیعی قند خون

125-100=اختالل قند خون ناشتا =IFG

IFG =پره دیابتیک در معرض خطر ابتال به دیابت هستند.

کاهش وزن با رژیم غذایی مناسب و فعالیت بدنی : در مان



OGTT

75گرم گلوکز محلول در آب

2 دیابت قطعی = به باال 200=اندازه گیری قند خون= ساعت بعد

140 طبیعی= به پایین

199-140 = اختالل تحمل گلوکزIGT

BS

غیر ناشتا

200طبیعی= به پایین

200دیابت(= پر نوشی ، پر ادرای ، پر خوری)به باالباضافه عالیم دیابت

این تست معموال برای تشخیص دیابت استفاده نمی شود.



HbA1C:

ه بهترین روش برای بررسی وضعیت کنترل قند خون طی س
ن اما فعال به دلیل باال بودن هزینه آ.ماه گذشته می باشد

.برای تشخیص دیابت مناسب نمی باشد

مجموع :پره دیابتیکIFG, IGT را می گویند.









سقوط و عدم تعادل





سه سوال بپرسید؟











رد از فحرکت تست تعادل در وضعیت .یکسال گذشته مد نظر است
.گرفته شود

 تکمیل پرسشنامه = غیر طبیعی= ثانیه 12بیش ازADL= ارجاع به

پزشک به همراه نتیجه تست

سقوط غیر از عوامل حاد داخلی

صرع

سکته مغزی

سنکوپ

تصادفات





افسردگی





شناسایی زودرس ناراحتی های اعصاب و روان:هدف

 حفظ راز داری: نکته مهم

در افسردگی یک هفته گذشته مد نظر است.

سالمندان با مشکالت حافظه و بیماریهای مزمن نیاز به همراه دارند.









پاسخها مثبت داده شود











خطر سنجی





























سروران گرامی 
خسته نباشید


