فصلنامه بيمارستان

نقش فناوري اطالعات پزشکي در برنامه هاي سالمت سالمندان
با معرفي فعاليت هاي کشورهاي فرانسه و سوئد

چکيده
زمينه و هدف :سالمندي ،يک پديده طبيعي در زندگي انسان است كه به مرور زمان با تغييرات فيزيولوژيک در بدن انسان رخ مي دهد.
گرچه اين پديده قابل پيشگيري نيست ،ولي با مراقبت و مواظبت ،مي توان شرايطي را فراهم ساخت كه سالمند خود را فرد مفيدي احساس
كند .فناوري اطالعات نقش مهمي در رسيدن به اين هدف ايفا مي نمايد.
مواد و روش ها :اين مقاله ،يک مطالعه تطبيقي با رويکرد كاربردي و با هدف بررسي تاثير فناوري اطالعات پزشکي در برنامه هاي سالمت
سالمندان در دو كشور فرانسه و سوئد است .تمام مقاالت ،گزارشات و وب سايت هاي مرتبط با اين زمينه و وضعيت استفاده از جديدترين
فناوري ها در اين حوزه ،با استراتژي جستجوي مشخصي مورد بررسي قرار گرفتند.
يافته ها :در اين مقاله ،نقش فناوري اطالعات پزشکي در برنامه هاي سالمتي آنان بررسي شده است .در ادامه ،نقش فناوري اطالعات
پزشکي در برنامه هاي سالمت سالمندان در كشورهاي فرانسه و سوئد بررسي و با هم مقايسه شده است .يافته هاي تحقيق حاكي از آن
است كه پس از طبقه بندي نوع كاربري فناوري اطالعات در برنامه هاي سالمت سالمندان در  42گروه ،كشور فرانسه 11 ،گروه از كاربري
هاي ذكر شده را پوشش مي دهد ،در حاليکه كشور سوئد 11 ،گروه را پوشش مي دهد .از سوي ديگر ،فعاليت هاي ياد شده اين دو كشور،
در  2گروه ،اشتراک دارد.
نتيجه گيري :نوع كاربري فناوري اطالعات در كشورهاي فرانسه و سوئد تفاوت هاي چشمگير دارد .در پايان براي بهبود نقش فناوري
اطالعات ،در تسهيل خدمات قابل ارائه به سالمندان ،و آگاه سازي ،ارائه هشدارهاي الزم و افزايش سرعت در پاسخگويي به نيازهاي
سالمندان ،پيشنهاداتي نيز ارائه شده است.
واژه هاي کليدي :سالمند ،فناوري اطالعات پزشکي ،برنامه سالمت ،سوئد ،فرانسه

 -1مدرس ،دانشکده مهندسي پزشکي ،دانشگاه صنعتي اميرکبير (* نويسنده مسئول) taheriuniva@yahoo.ca
 -2مربي پايه دو ،موسسه غير انتفاعي صنعتي فوالد
 -3کارشناس ارشد مديريت فناوري اطالعات پزشکي ،دانشگاه صنعتي اميرکبير
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نقش فناوري اطالعات پزشکي در برنامه هاي سالمت سالمندان ،با معرفي فعاليت هاي کشورهاي فرانسه و سوئد

آرزو طاهري و همکاران

 -1مقدمه :

 1-1نقش سالمندان در جوامع

در دنياي كنوني كه به سرعت در حال پير شدن است ،افراد مسن تر نقشي مهم و حياتي دارند .اين نقش مي تواند از طريق
فعاليت هاي داوطلبانه ،انتقال اطالعات و تجربيات ،كمک به ساير خانواده هايي كه خود نقش مراقبتي دارند ،و يا ساير فعاليت
هاي انتفاعي تامين گردد .بهره مندي از خدماتي كه سالمندان ارائه مي دهند ،تنها در صورتي ميسر مي گردد كه سالمندان از
سالمت روحي و جسمي خوبي برخوردار باشند و يا اينکه جوامع ،نيازهاي آنها را برآورده سازند .يک سالمند موفق ،سالمندي
است كه عملکرد مناسب در زمينههاي فيزيکي ،اجتماعي و روانشناختي در ارتباط با خود و ديگران دارد[26-24-23] .
 2-1سالمت سالمندان و مسائل زندگي آنان

در دوران سالمندي ،قواي جسماني و ذهني سالمند ،تحليل مي رود .لذا تنوع و كثرت مسائل در سالخوردگي امري كامال
طبيعي به نظر ميرسد .نيازهاي سالمندان را مي توان به  ۳گروه اصلي تقسيم كرد :نيازهاي بهداشتي -درماني ،نيازهاي
اجتماعي -اقتصادي ،و نيازهاي رواني][23
از تغييرات جسمي دوران مي توان به مشکالت حركتي ،كاهش نيرو ،فراموشي ،كاهش قدرت شنوايي ،حساسيت در مقابل
سرما و گرما ،كاهش مقدار خواب ،تکرار ادرار ،مشکل در خوابيدن مجدد ،كم شدن چربي ،الغر شدن عضالت ،افزايش چين و
چروک بدن ،كاهش نياز بدن به انرژي ،كاهش ظرفيت هضم و جذب غذا ،عدم توانايي توليد مثل ،و تغيير تمايالت غذايي اشاره
نمود[26] .
از مشکالت اجتماعي سالمند ،مي توان به كمبود فعاليت هاي اجتماعي (نظير انجام فرايض ديني و مذهبي ،سفرهاي
زيارتي ،و ديدار اقوام و خويشان نزديک) ،كاهش ارتباط با دوستان ،9كاهش بهره مندي از حقوق شهروندي و برخورداري از
امکانات موجود در جامعه ،كاهش نسبت بهره مندي سالمند از فضاها و فرصت هاي اجتماعي اشاره نمود.
عواملي همچون تغييرات سريع اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي ،تنهايي سالمند با از دست دادن اشتغال خارج از منزل ،و تغيير
ساختار نظام خانواده و خويشاوندي از حالت گسترده به خانواده زن و شوهري ،باعث شدهاند تا وجود سالمند كه در گذشته

)تحقيقات نشان داده است كه وجود دوستان براي سالمت رواني افراد سالمند ،مهم تر از اعضاي خانواده
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سالمندي بخشي از روند طبيعي زندگي انسان است .سالمندي ،بنا به تعريف سازمان جهاني بهداشت ،عبور از مرز شصت
سالگي است و براي تمام افرادي كه از حوادث و اتفاقات زندگي جان سالم بدر بردهاند و جواني و ميانسالي را پشتسر گذاشتهاند
اين دوران تحقق پيدا ميكند" [24].اميد به زندگي" 4نه تنها يکي از شاخص هاي اصلي و مهمي است كه در بررسي وضعيت
بهداشت و سالمت هر جامعه مدنظر قرار مي گيرد ،بلکه يکي از شاخصهاي توسعه انساني است و افزايش اين سن بر روي توسعه
كشورها نقش بسزايي دارد [23-24] .در اوايل دهه  0591رقم شاخص "اميد به زندگي در بدو تولد" در جهان به طور متوسط
 44سال بود .مطابق پيشبيني سازمان جهاني بهداشت ،در سال  0101ميالدي بيش از يک ميليارد نفر باالي  01سال عمر
خواهند داشت .با افزايش تعداد سالمندان نسبت به كل جمعيت ،مسأله بهداشت ،سالمت ،و تأمين آسايش و رفاه آنان در جامعه
هر روز ابعاد تازه و گستردهاي پيدا ميكند و پيامدها و نيازهاي متعددي بر سيستم خدمات سالمت تحميل خواهد كرد[24].

فصلنامه بيمارستان

فردي جدا از خانواده به حساب نميآمد و داراي عزت و احترام بود ،اكنون دستخوش تغييرات زندگي شود .از ديگر مسائل زندگي
در اين دوره مي توان به كمبود در آمد ،اوقات خالي و بدون برنامه ،احساس تنهايي ،كاهش انگيزه ،افزايش وابستگي به ديگران،
نگرش منفي به حيات ،و افسردگي اشاره نمود[26-24-23] .

 -2مواد و روش ها :
اين مطالعه ،به روش تطبيقي با رويکرد كاربردي و با هدف بررسي تاثير فناوري اطالعات پزشکي در برنامه هاي سالمت
سالمندان در دو كشور فرانسه و سوئد انجام شده است .تمام مقاالت و گزارشات انگليسي زبان مرتبط با اين زمينه و وضعيت
استفاده از جديدترين فناوري ها در اين حوزه كه در  8سال گذشته منتشر شده اند ،مورد بررسي قرار گرفتند .همچنين كليه وب
سايت هايي كه در دو كشور سوئد و فرانسه در حوزه فناوري اطالعات براي سالمندان فعاليت دارند بررسي شدند .براي جستجو
نيز از كليد واژه هايي نظير electronics health ،health informatics ،telemedicine ،telehealth ،ehealth
 gerontology ،care ،old people ،elderly ،aged ،recordاستفاده شد .كشور سوئد با توجه به اينکه در ميان
كشورهاي اروپايي در زمينه فناوري اطالعات براي سالمندان فعاليت هاي فراواني را با آخرين تکنولوژي ها انجام داده است ،به
عنوان الگويي مناسب براي بومي سازي فعاليت ها در كشور ايران براي بررسي انتخاب شد .از سوي ديگر ،كشور فرانسه نيز از بين
 14كشور برتر دنيا كه در زمينه بکارگيري فناوري اطالعات براي سالمندان فعاليت گسترده تري دارند ،به طور تصادفي انتخاب
شد.
 -3يافته ها :
 1-3فناوري اطالعات پزشکي و برنامه هاي سالمت سالمندان

نيروي انساني مخاطب اصلي فناوري اطالعات است .بنابراين آموزش و فرهنگ سازي براي ارتقاي علمي و فکري افراد
جامعه از ضروريات توسعه فناوري اطالعات مي باشد .آگاهي و افزايش مهارت متخصصان حوزه پزشکي و افزايش آگاهي و ايجاد
پذيرش اجتماعي جهت بهره وري از خدمات ارائه شده در سطح ملي و منطقه اي انکارناپذير است.
از فناوري اطالعات در برنامه هاي سالمت سالمندان نيز بکار گرفته مي شود تا با استفاده از آن ،سالمند در كمترين زمان
بهترين خدمت را دريافت كند .كامپيوتر در زمينه سالمت و درمان افراد سالمند نقش تعيين كننده اي دارد .پركردن اوقات
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در اين ميان ،فناوري اطالعات براي سالمندان در جنبه هاي مختلف مي تواند به عنوان كمک و تسهيل كننده خدمات
سالمت محسوب شود .زيرا سيستم هاي اطالعاتي و ارتباطي عرصه اي براي ارائه خدمات سالمت فراهم آورده اند كه ديگر ارائه
اين خدمات نيازمند محدود شدن در مکان هاي خاص و ثابتي نيست؛ و توسعه ابزارهاي ارتباطي امکان ارائه خدمات درماني اوليه
را در محل زندگي افراد نيز فراهم آورده اند؛ و اين فرصت را براي سالمندان فراهم مي كند كه به عنوان يک شهروند مفيد در
كارها فعاالنه مشاركت كند و زندگي اجتماعي و اوغات فراغت رضايت بخش تري را داشته باشند .سالمندان در صورت فراگرفتن
نحوه استفاده از فناوري اطالعات با روش هاي آموزشي مناسب ،امکانات وسيعي نظير ارتباطات ،سرگرمي ها ،انجام كارهايي كه
قبال توان انجام آن را نداشته اند ،و دسترسي به نيازهاي خود را در اختيار خواهند داشت .اين امر كمک شاياني مي كند تا اين
دوران را با سالمت جسماني ،رواني و اجتماعي بهتري سپري نمايند[26-24-23] .

نقش فناوري اطالعات پزشکي در برنامه هاي سالمت سالمندان ،با معرفي فعاليت هاي کشورهاي فرانسه و سوئد

آرزو طاهري و همکاران

 2-3معرفي برنامه هاي سالمت سالمندان در دو کشور فرانسه و سوئد
 1-2-3مقايسه بين المللي بهداشت و درمان دو کشور سوئد و فرانسه

مقام نخست در زمينه مراقبتهاي بهداشت و درمان طبق رتبه بندي  ،WHOبه كشور فرانسه اعطاء شده است .جدول  0و
شکل  ،0مقايسه بين هزينه هاي بهداشت و درمان فرانسه و سوئد با ساير كشورها را نشان مي دهد0 .
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فراغت ،ارتباط با دوستان و اقوام ،جامعه پذيري ،افزايش انگيزش ذهني ،ارتقاي سالمت فکري و اطالع رساني از فوايد كامپيوتر
است .در جوامع پيشرفته ،بيشتر امور سالمندان از جمله ارتباطات ،اطالع رساني ،خريد و فروش ،دسترسي به اطالعات و خدمات
درماني ،سرگرمي ها و ...با استفاده از كامپيوتر صورت مي گيرد .عليرغم اينکه سالمندان به داليلي ،بزرگترين گروهي هستند كه
از كامپيوتر استفاده نمي كنند و استفاده از آن را سخت مي دانند .با اينحال استفاده از اين فناوري ،تأثير مثبتي در زندگي
سالمندان داشته است .به طوري كه شايد كامپيوتر بيشترين فايده را براي سالمندان داشته باشد.
نکته ديگر اين است كه استفاده از اينترنت ،براي افراد ميانسال و مسن تر ،به تقويت قواي مغز كمک مي كند .جستجو در
وب ،بخش تصميم گيري و استدالل مغز را تحريک مي كند .اين موضوع حتي ممکن است جهت مقابله با تغييرات فيزيولوژيک
ناشي از افزايش سن ،كه باعث كند شدن مغز مي شوند ،كمک كند .بر اساس پژوهش هاي اخير" ،وب  -گردي" را مي توان به
فهرست فعاليت هايي كه مغز را فعال نگه داشته و خطر مبتال شدن به بيماري فراموشي ناشي از سالمندي را كاهش مي دهند،
افزود.
فناوري اطالعات ،راه هاي بيشتري را براي جبران كمبودهاي جسماني سالمندان ارائه مي دهد .نظير :سيستم هاي كنترل از
راه صدا يا حركت ،ايميل صوتي ،و غيره.
همچنين ،براي تأمين امنيت رواني و مراقبت هاي بهداشتي از سالمندان ،شهرک هاي مخصوص سالمندان و خانه هاي
هوشمند طراحي شده است .اين شهرک ها بخشي از شهر هستند ،كه از امکانات شهري برخوردار مي باشند و شباهتي به سراي
سالمندان ندارند ،اما به همان نسبت از سکوت و آرامش محله اي برخوردارند .در اين شهرک ها ترافيک و رفت و آمد اتومبيل ها
كنترل شده تر است و ميزان دسترسي به امکانات تفريحي  -ورزشي خاص سالمندان بسيار باالست .از ديگر اقدامات در اين
حوزه ،خانه هاي ديجيتال يا خانه هاي هوشمند است كه متناسب با نيازهاي افراد مسن طراحي شده است .به عنوان مثال اگر
فرد مسن در حمام دچار سکته شود مركز فوريت هاي پزشکي شهرک بالفاصله خبردار خواهد شد .اجاق گاز آشپزخانه براي
افرادي كه حتي مشکل آلزايمر و فراموشي دارند طراحي شده و كليد برق اتاق ها به گونه اي است كه حتي با داشتن ضعف
بينايي بتوان آن را به راحتي پيدا كرد.
از كارهاي ديگري كه فناوري اطالعات براي سالمندان فراهم نموده است ،تجهيز مراكز بهداشت كشورهاي مختلف به
آزمايشگاه هاي تکنولوژي مي باشد .اين آزمايشگاه ها ،تشخيص بيماري و عاليم آن و اجراي روش هاي درماني را براي بيماران و
بويژه سالمندان و معلولين  ،بدون نياز به حضور فيزيکي آنها در محل درماني تسهيل مي نمايد.
از ديگر قابليت هاي فناوري اطالعات براي سالمندان ،ايجاد پايگاه داده هاي قدرتمند سالمندان است كه حاوي اطالعاتي
چون بيماريها ،راهکاردرمان ،بيمه ،نيازهاي مراقبتي ،نيازهاي توانبخشي و غيره مي باشد.
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جدول  : 1مقايسه بين المللي سالمت

شکل  : 1مقايسه هزينه هاي سالمت
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 2-2-3نقش فناوري اطالعات پزشکي در برنامه سالمت سالمندان در کشور فرانسه

طبق سرشماري انجام شده در سال  ،0101فرانسه كشوري با جمعيت  04،40,،۳,5نفر و مساحت 612,823
كيلومترمربع ميباشد.
جدول  : 2ساختار سني کشور فرانسه
گروه سني

زن

مرد

درصد از کل جمعيت

11 -0
41 -11
41+

9 9,1 040
01 505 0,1
0 099 404

0 005 405
01 50۳ 004
4 41۳ 04,

0,.0
09
00.4

همانطور كه در جدول  4مالحظه ميشود جمعيت سالمند كشور فرانسه حدود  01،9ميليون نفر ميباشد .اميد به زندگي در كل
جمعيت فرانسه برابر با  ,0.15سال مي باشد .كه اميد به زندگي براي آقايان  44.50سال و براي خانمها  ,4.44سال محاسبه
شده است .بنابر آمار ارائه شده توسط سازمان ملل متحد ،جمعيت سالمند باالي  01سال فرانسه در سال  0101حدود  04درصد
كل جمعيت ميباشد.
كاربرد فناوري اطالعات در مراقبت و ارائه خدمات درماني به سالمندان فرانسه شامل موارد زير است :
 سيستمهاي اورژانس و ارائه خدمات مراقبت

خانگي4

 امنيت ,و آسايش خاطر
 سيستمهاي حفاظتي و ضد سرقت
 خدمات از راه دور (خريد از سوپر ماركت ،عمليات بانکي و)...
 خدمات فرهنگي ،آموزشي ،سرگرمي
 تنظيم و كنترل اتوماتيک توان مصرفي

- Homecare Services
- Safety & Security

4

1
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France Sweden
$۳،54, $۳،400
)(0115

UK
$۳،4,4

Canada US
Health
spending $4،۳0۳ $4،501
per capita

نقش فناوري اطالعات پزشکي در برنامه هاي سالمت سالمندان ،با معرفي فعاليت هاي کشورهاي فرانسه و سوئد

آرزو طاهري و همکاران

 تلفنهاي همراه مخصوص از طرف سرويس دهندگان  GSMكشور فرانسه براي سالمنداني كه در رابطه با استفاده از تلفن-
هاي همراه و پيچيدگي آنها با مشکل مواجه ميشوند .برخي از ويژگي هاي اين گوشيها عبارتند از:
 oكليدهاي بزرگ و شمارههاي بزرگتر  /روشنايي و وضوح بهتر صفحه نمايش  /مجهز به راديو FM
 oكليد ويژه براي تماسهاي اورژانس / 01مجهز به بلندگو
 استفاده از  00 EHRبراي سالمندان
 3-2-3نقش فناوري اطالعات پزشکي در برنامه سالمت سالمندان در کشور سوئد

طبق سرشماري انجام شده در سال  ،0101سوئد كشوري با وسعت  491،059كيلومترمربع و جمعيت  5،144،199نفر
ميباشد.
جدول  : 3ساختار سني کشور سوئد
گروه سني

زن

مرد

درصد از کل جمعيت

11 -0
41 -11
41+

050 054
0 504 1۳,
591 040

4۳۳ 954
۳ 11۳ ۳9,
49۳ 05۳

09.4
09.9
0,.,

همانطور كه در جدول  3مالحظه ميشود جمعيت سالمند كشور سوئد حدود  0،4ميليون نفر ميباشد .اميد به زندگي
در كل جمعيت سوئد برابر با  ,1.54سال مي باشد .كه اميد به زندگي براي آقايان  4,.05سال و براي خانمها  ,۳.4سال
محاسبه شده است .بنابر آمار ارائه شده ،جمعيت سالمند باالي  01سال سوئد در سال  01۳1حدود  ۳1درصد كل
جمعيت خواهد بود.
كاربرد فناوري اطالعات در مراقبت و ارائه خدمات درماني به سالمندان سوئد شامل موارد زير است :
 خدمات توانبخشي
9

- Domotiques House
)- Emergency Calls (SOS
11
- Electronic Health Record
10
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 ايجاد خانه هاي هوشمند 5جهت كنترل و زير نظر گرفتن محيط زندگي فرد سالمند:
طبقه بندي آن عبارت است از :
 oامنيت
 oسيگنالينگ  /مخابرات و ارتباطات  /سوئيچينگ
 oبازكردن /بستن
 oمراقبت شخصي
 oخانه داري
 oكمکهاي پزشکي
 oسازگاري با نقشه ساختمان
 oارائه خدمات مبتني بر كامپيوتر و فناوري اطالعات

فصلنامه بيمارستان

 بهداشت سالمندان
 پرستاري
 مراقبتهاي پزشکي در منازل
 اطالع رساني و آموزش :
 oسايت هاي اطالع رساني و آموزشي در محيط اينترنت (نظير :سايت آموزش روش هاي مقابله با بيماري هاي واگيردار
جديد و آشنايي با روش هاي جديد درمان آنها)
 oكنفرانس از راه دور
 oنشريات علمي و فرهنگي مخصوص سالمندان و اطالع رساني جديدترين خدمات پزشکي و درماني براي آنان
 فعاليت هاي درماني :
 oمشاوره پزشک-پزشک
 oمشاوره پزشک-بيمار
 oتصميم گيري در مورد نوع بيماري و انتخاب روش درماني
 oسنجش پارامترهاي فيزيولوژيکي بيمار از راه دور
 oاجراي درمان (مانند جراحي از راه دور)
 oپيگيري درمان و نظارت بر نحوه درمان براي سالمندان با توجه به شرايط خاص سوئد
 oتکنولوژي خانه امن
از ويژگي هاي اين فناوري چراغ هاي اتوماتيک است .از سوي ديگر با استفاده از سنسورهاي خاصي كه در نقاط مختلف
منزل نصب مي شود ،و صداهاي از پيش ضبط شده ،مي توان سالمندي را كه توانايي انجام كاري را ندارد ،راهنمايي
نموه و وضعيت و موقعيت سالمند را كنترل نمود.
 oتجهيز سيستم حمل و نقل بوسيله  GISو امکان تماس هاي فوري با مراكز درماني براي سالمندان
 oامکان بررسي آزمايش هاي پزشکي يا پزشکي قانوني و موارد مشابه و ارسال نتايج

 3-3مقايسه کاربرد فناوري اطالعات در کشورهاي فرانسه و سوئد
جدول  : 1مقايسه کاربرد فناوري اطالعات در کشورهاي فرانسه و سوئد
فرانسه

نوع کاربري فناوري اطالعات
سيستمهاي اورژانس



امنيت و آسايش خاطر



سيستمهاي حفاظتي و ضد سرقت



خريد اينترنتي



انجام امور بانکي



خدمات فرهنگي ،آموزشي ،سرگرمي



تنظيم و كنترل اتوماتيک توان مصرفي



1

سوئد
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 خدمات جانبي نظير :تهيه دارو  /امور بيمه

نقش فناوري اطالعات پزشکي در برنامه هاي سالمت سالمندان ،با معرفي فعاليت هاي کشورهاي فرانسه و سوئد

فرانسه

نوع کاربري فناوري اطالعات
خانه هاي هوشمند



تلفنهاي همراه مخصوص



كارت هوشمند  EHRبراي سالمندان



آرزو طاهري و همکاران

سوئد


بهداشت سالمندان




پرستاري


مراقبتهاي پزشکي در منازل



تهيه دارو



امور بيمه



سيستم حمل و نقل



بررسي آزمايش هاي پزشکي يا پزشکي قانوني



برنامه ريزي ،پايش و ارزيابي برنامه هاي سالمت



خدمات مشاوره پزشک-پزشک ،مشاوره پزشک-بيمار



تصميم گيري در مورد نوع بيماري و انتخاب روش درماني



سنجش پارامترهاي فيزيولوژيکي بيمار از راه دور



اجراي درمان (مانند جراحي از راه دور)



پيگيري درمان و نظارت بر نحوه درمان



 -1پيشنهادات

با توجه به يافته هاي اين تحقيق ،قابليت هاي فناوري اطالعات ،و ويژگي هاي سالمندان ،برخي از كاربردهايي كه مي توان
به مجموعه امکاناتي كه از طريق فناوري اطالعات در برنامه هاي سالمت سالمندان اضافه نمود ،عبارتند از:
-

پايگاه داده هاي الزم براي جمع آوري اطالعات موردنياز مربوط به سالمندان در پرونده سالمت الکترونيک

-

بازي ها و برنامه هاي كامپيوتري جهت تقويت حافظه و روحيه افراد سالمند

-

دستگاه ها و صندلي هاي هوشمند براي نقل و انتقال

-

سيستم هاي پزشکي كنترل عالئم حياتي و شرايط بدني سالمند

 -1جمع بندي

سالمندي يک فرآيند زيستي است كه تمام موجودات زنده از جمله انسان را در بر ميگيرد .گذشت عمر را نميتوان متوقف
نمود ولي ميتوان با بکارگيري روشها و مراقبتهاي مناسب ،از اختالالت و معلوليتهاي آن پيشگيري و يا آن را به تعويق
انداخت ،تا بتوان از عمر طوالني همراه با سالمت و رفاه كه همواره هدف و آرزوي بشر بوده ،بهرهمند شد [26-24-23] .افزايش
طول عمر انسان و اضافه شدن جمعيت سالمندان يکي از دستاوردهاي قرن  00مي باشد .با بهبود شرايط بهداشتي كه منجر
به آگاهي بيشتر ،پيشگيري از بيماري ها و در نهايت افزايش اميد به زندگي سالمندان مي شود ،مي توان جامعه اي سالم تر و
سالمنداني موفق داشت .براي رسيدن به اين هدف ،فناوري اطالعات ،در تسهيل خدمات قابل ارائه به سالمندان ،آگاه سازي ،ارائه
هشدارهاي الزم و افزايش سرعت در پاسخگويي به نيازهاي سالمندان ،نقش مهمي را ايفا مي نمايد.
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The role of information technology in elderly’s health programs: A comparison in
Sweden and France
Arezou Taheri 1, Maryam Shirani 2, Mohammad Zohouri 3

Abstract
Background: Aging is a natural phenomenon in human life, occurring gradually with physiological changes in
the body. Although this phenomenon is not preventable, conditions can be provided with care and supervision
for the elderly to feel helpful. Information technology plays an important role in achieving this goal.
Methods: This is a comparative study with practical approach to determine the effect of health information
technology in elderly health programs, in France and Sweden. All articles, reports and websites associated with
this field and the usage condition of latest technology in this field were examined with a specific search strategy.
Results: In this paper, first the role of health information technology in their health programs are discussed and
categorized. Next, the role of health information technology in elderly’s health programs in Sweden and France
is examined and compared. The results of this study show that applications of elderly’s health programs can be
divided into 42 categories. The mentioned programs cover 11 and 11 categories in France and Sweden,
respectively. Overlaps are just seen in 2 categories.
Conclusion: The results of this study show that the various applications of health information technology in
France and Sweden have significant differences. Finally, in order to improve the role of information technology
to facilitate the services offered to elders, to notify, to provide the necessary warnings, and to accelerate the
response to the needs of elderly, recommendations are presented.
Keywords: Elderly, Health information technology, Health program, Sweden, France
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