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Ageing is the SUCCESS of 

the 20th century and the 

CHALLENGE of the 21st



پیامد سالمندی جمعیت و موانع سالمندی سالم
 اجتماعي سالمندان مسائل
 و مراقبت نگهداري

 نيروي متخصص

 اقتصادي سالمندي جمعيت تبعات
 سالمت و بار بيماريهاوضعيت

 و اقتصاد سالمتسالمندي

 اي سالمندان بيمهپوشش
 سالمندانحمايت از قوانين

 جمعيت و طراحي شهري  سالمندي



ات  سالمندیدوره تغییر

تغییر در الگوی کار و گذر به دوره بازنشستگی

تغییر در ساختار و ترتیبات زندگی

تغییر در وضعیت سالمتی



Special Characteristics in Geriatrics

RAMPS

 Reduced body reserve

 Atypical presentation

 Multiple pathology

 Polypharmacy

 Social adversity



What is “Geriatric Medicine” ?
“….that branch of general medicine concerned with the

 clinical (physical & mental)

 rehabilitative

 social

 preventive

aspects of illness and health in the elderly”

British Geriatrics Society



Age-Related Physiological Changes

…all people age, but not at the same rate







At age 75, the average person, compared to age 30:

 92% of brain weight

 84% of basal metabolism

 70% kidney filtration rate

 43% of maximul breathing capacity

We are not the people we once were!



 کندها اندامخون به پمپاژ

براي تبادل اکسيژن و دي اکسيد کربن خون کاهشها کارآيي ريه

 باعث ايجاد ريتم غير طبيعي( تغيير در اندازه و ضخامت)قلب تغييرات

(آريتمي)

ضخيم و سختقلب داخلي هاي دريچه

شدهبه دليل رسوب چربي ضخيم ها ديواره رگ



 ↓خاصيت ارتجاعي ريه

 ↑سفتي ديواره قفسه سينه

 ↓ ظرفيت حياتي ريه ها

 ↓قدرت عضالت تنفسي

 ↑ حجم هواي باقيمانده



مغزحجم و وزن↓ سرعت هدایت عصبی↓

ذخیره و آزاد ،تغییر در سنتزجریان خون مغز↓

سازی نوروترانسمیترها



تغییرات ناخن ها تغییرات مو تغییرات پوست

رشد ناخن هاي دست و پا↓•
ضخيم شدن ناخن ها•
ر دليل کمبود آب در بستبه •

و ميزانشوند ميشکننده آنها 
کمآنها رشد 

اي فعاليت و تعداد فوليکول ه↓•
مو
نازک شدن موها•
رشد سريع موي ابروها، بيني و•

گوش مردان کهنسال
مقدار رنگدانه مو↓•

تعداد سلول هاي ايمني   ↓•
پوست

تشکيل دانه هاي پيري•
شدهخشک و نازک پوست •
کاهشقابليت ارتجاعي آن •
چربي قسمت زيرين بافت •

(چين و چروک)پوست کاهش



 ↓بافت زير جلدي و وزن

↓توده و قدرت عضالني

 ↑توده چربي

 ↓کلسيم استخوان

 ↓سلولهاي غضروف ديسک بين مهره اي

 ↓ و سفتي مفاصلپمفصلي مايع

↓ بدن هاي العملعکسهماهنگي در حرکت و



 ↓اسيد معده

تاخيردر تخليه معده و مري

 ↓حرکات دودي روده

 ↓گردش خون در جدار روده ها

 ↓ترشح بزاق

 ↓عملکرد کبد در ذخيره و سنتز مواد

ها افتادن دندان

 چشايي ضعيفحس

کاهشها حرکات روده



30-20 %کاهش در وزن نفرونها و حجم آنها

 ↓تعداد نفرونها و افزايش ضخامت جدار آنها

 ↓توانايي مثانه در ذخيره سازي ادرار

 مردان پروستات بزرگ شده و دفع ادرار را با مشکل مواجه در



↓توليد اشک توسط غده اشکي

کاهش دستيابي نور به شبکيه

کاهش تعداد گيرنده هاي نوري

اريکيکاهش دقت بينايي، افزايش حساسيت به نور، کاهش تطابق با ت

کاهش توانايي تشخيص رنگها

پيرچشمي



افزايش آستانه تحريک•
پذيري و درد

صوتادراککاهش•
فرکانسدارايهاي
باالهاي

شنواييدقتکاهش•

جوانهتعدادکاهش•
چشاييهاي

آستانهافزايش•
چشاييحس

بوياييحسکاهش•

پيرگوشي•

کاهش آستانه شنوايي•



Approach to an elderly patient

Physical assessment

Mental assessment

Function assessment

Social assessment
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