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Abstract 

 

Background and purpose: Every year, 20-60% of older people experience a fall at least once. 

Falls account for 40% of all injury deaths at the age of 85 years and older. Medical costs and the need for 

traumatic ICU care in this population are three times higher than younger patients. The aim of this study 

was to determine the prevalence and factors associated with falls in older people living in Qaemshahr, 

north of Iran 2019. 

Materials and methods: In this descriptive-analytical study, five health centers were selected 

by simple random sampling and 450 older people (last clients) were selected via convenience sampling. 

Data were collected using a researcher-made questionnaire, interviewing the participants, and reviewing 

electronic health records. The validity of the scale was confirmed by five experts. Descriptive statistics 

and inferential statistics (correlation and multiple regression) were used to analyze the data. 

Results: The participants aged 60-93 years. The prevalence of falls was 44.7% (n= 198) and 

12.5% (n= 58) experienced more than one fall. The incidence of falls was significantly higher in older 

people with lower educational backgrounds, walking aids, diabetes, myocardial infarction, and those on 

medication (especially aspirin, metformin, glibenclamide, gemfibrozil) (P<0.001). 

Conclusion: There is growing population of older people in Iran who experience dangerous 

complications and high costs of fall injuries, therefore, appropriate strategies are needed to prevent falls in 

this population. 
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 درانـــازنــي مــكـزشــوم پــلـشـــگاه عــه دانــلــمج

 (132-193)   1999سال    آذر   191سي ام   شماره دوره 

 139       1999، آذر  191دوره سي ام، شماره                             مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                              

 گزارش کوتاه

 در  و عوامل مرتبط با سقوط سالمندان وعیش یبررس

 8931 سالقائمشهر  شهرستان
 

       1ینوروز مهوش

       2انیلیخل رضایعل

       3رانگ مژگان

       4سهراب مهرنوش

 5یآبادیعل یمیکر پرستو

 چكیده
سدقوط  درصدد 02. حدددد کنندیم تجربه راسقوط  بار کیدرصد سالمندان، حداقل  02تا  02 ساالنه و هدف: سابقه

 کیدتردمات ICUبه مراقبدت  ازیسالمند د ن مارانیب یپزشک یهامراقبت نهیسال منجر به مرگ شده است د هز 58 یافراد باال
د عوامل مرتبط با سدقوط سدالمندان سداکن شد ر  وعیش نییبا هدف تع مطالعه نیمنظور، انیبد. باشدیمجوان  مارانیبرابر ب 3

 .رفتیپذانجام  8335در سال قائمش ر 

 ندسدالم 082 دساده  یتصادف یریگردش نمونه به یمرکز ب داشت 8 ،یلیتحل -یفیتوص مطالعه نیا در ها:و روش مواد
کننده انتخاب شدند. اطالعات با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته که مراجعه نفرات نیآخر د دسترس در یریگنمونه براساس

 یآدرسالمت جمع کیپردنده الکتردن یمصاحبه با سالمندان د بررس ،شده بود دییتا نیآن توسط پنج نفر از متخصص ییردا
 .شد استفاده( چندگانه ونیرگرس د یهمبستگ) یاستنباط آمار د یفیوصت آمار از هاداده فیتوص ج ت .دیگرد

 7/00مدورد ) 835سدالمندان  نیسدقوط بد وعی. شدبودنددسدال  33تا  02 نیب یدامنه سن یافراد مورد مطالعه دارا ها:یافته
 نیبد در سدقوط یفرادانداند. سقوط را تجربه کرده بار کیاز  شیب سالمندان ازدرصد(  8/80) مورد 85 داست  بوده( درصد

 لیدسدا از اسدتفاده(، لیبردزیف جم د دیبنکالمی گل ن،یمتفورم ن،یریآسپ ژهید ه)ب دارد مصرف ن،ییپا التیتحص با سالمندان
 .(P >228/2) بود ترشیب داریمعن طوربه یقلب سکته د ابتید ،یکمک

 از یناشد صدمات ادیز یهانهیخطرناک د هز سالمندان کشور، عوارض تیردزافزدن جمع شیبا توجه به افزا استنتاج:
 .شود داده ارائهاز سقوط سالمندان  یریشگیج ت پ یمناسب یهاراهکار ستا ازمندین حاضر، مطالعه جید نتا ،سقوط
 

 وعیش خطر، عوامل سقوط، سالمندان، واژه های کلیدی:
 

 مقدمه
زده  نی، تخم0285 در سال یب داشت ج ان سازمان

 یهداسدال ندیدسدال ب 02 یراد بداالدافد تیاست که جمع
 ج ان تیجمع درصد 00 به درصد 80 از 0282 تا 0288
 .(8)دیرس خواهد

 
 E-mail:parastoo.karimi@gmail.com                                      دانشکده پزشکی جاده خزرآباد، 85کیلومتر  :ساری -پرستو کریمی علی آبادی مولف مسئول:

 ایران ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، مازندران،، گرده پزشکی خانوادهزشکی خانوادهدستیار پ .8
 رانیا مازندران، ،یمازندران، سار یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده پزشک ،یاجتماع یپزشک گرده ،یستیآمار ز ،استاد. 0
 رانیا مازندران، ،یسار ،مازندران یپزشک علومشگاه دان ،یخانواده، دانشکده پزشک یخانواده، گرده پزشک یپزشک متخصص. 3
 رانیا مازندران، ،یمازندران، سار یدانشگاه علوم پزشک ابت،ید قاتیتحق مرکز، یداخل گرده ،اریاستاد .0
 ایران مازندران، ،یمازندران، سار یدانشگاه علوم پزشک ابت،ید قاتیتحق مرکزخانواده،  یپزشک گرده ار،یاستاد .8

  3/5/8333تاریخ تصویب :              3/3/8333تاریخ ارجاع ج ت اصالحات :            83/0/8333 دریافت :تاریخ 
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 بداالتر د ساله 08 افراد درصد 05 - 38 بایتقر ساالنه

 زیدن رانیدا کشدور در. (0)کننددیمد تجربده را سقوط کی

سدال  02جمعیت بداالی  ،8338سرشماری سال  براساس

 دهدازکل جمعیت کشور را تشکیل می درصد 82 حددد

میدزان . (3)درصدد خواهدد رسدید 80بده  8088تا سال که 

در سالمندان مناطق مختلف کشدورمان بدین  شیوع سقوط

عوامل متعددی  .(0-7)متغیر بوده است درصد 3/32 تا 08

ی یهداشناسایی مولفده که در رخ دادن سقوط نقش دارند

د تالش در ج دت  ترین س م در سقوط سالمندانبا بیش

. مطالعدات (5)ها از اهمیت زیادی برخوردار استرفع آن

 ،تعدداد نمونده ،هدای مختلدف اپیددمیولو یقبلی از جنبده

با مطالعه فعلی  ،های مصرفی بیمار( )به دیژه دارد متغیرها

بررسی شیوع د عوامل  این مطالعه با هدفمتفادت است. 

ر ج دت مرتبط با سقوط سدالمندان سداکن شد ر قائمشد 

 .انجام پذیرفتانجام مداخالت پیشگیرانه 
 

 ها روش و مواد
تحلیلدی،  -مطالعه حاضدر از ندوع مطالعدات مقطعدی

 مصوب دانشگاه علوم پزشدکی مازنددران بدا کدد اخدال  
 

IR.MAZUMS.IMAMHOSPITAL.REC.1398.5455  
 

گیدری تصدادفی این مطالعده بده ردش نموندهدر باشد. می

سددالمند  082تعددداد  نتخدداب، دمرکددز ب داشددتی ا 8سداده 

گیدری در کنندده )نموندهبراساس آخرین نفدرات مراجعده

 با توجه به نسبت تقریبدا یکسدان نفر 32دسترس، از هر کدام 

معیارهدای سالمندان در کلیه مراکز( دارد مطالعده شددند. 

کنندده بده تمدام سدالمندان مراجعدهشدامل  مطالعهدردد به 

تدا  02 نیبد با سدن ش رقائم یخانواده ش ر مراکز پزشک

معیارهددای د  مطالعدده بدده شددرکت در تیرضدداد سددال  33

شدامل ناکامدل بدودن اطالعدات طدر ،  خردج از مطالعده

 ییتوانداد عددم از تردمدا  یناشد یسابقه ضربه مغز دجود

بدوده اسددت. بدا اسددتفاده از داکدر د عصدا  یراه رفدتن حتد

 اطالعات با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته که ردایدی

آن توسددط پددنج نفددر از متخصصددین تاییددد شددده بددود د 

سدالمت  مصاحبه با سالمندان د بررسی پردندده الکتردنیدک

آدری گردید. متغیرهای سابقه سقوط در یک سدال جمع

 اخیر، سن، جنس، تاهل، تحصیالت، سابقه بیمداری جسدمی

د ردان قبلی، افت فشارخون ناگ انی، سکته قلبی، سدکته 

اختیداری ادراری، اخدتالل ون، بدی مغزی، دیابت، فشارخ

مخددر، اسدتفاده از خواب، سابقه مصرف داردهدا د مدواد 

د خدارج از  سدقوط )داخدل کمدک حرکتدی، محدل دسایل

تدراز یدا ارتفداع بداالتر(  بدت منزل( د ارتفاع سدقوط )هم

میانگین، انحدراف معیدار د ها از داده فج ت توصیگردید. 

 .اسدتفاده شدد اندهدگنهمبستگی د رگرسیون چد  فرادانی

 -آزمدون کولمدوگردفتوزیع متغیرهدای کمدی بدا بررسی 

نشان داد که سن د دفعات سقوط توزیع نرمال  رنوفیاسم

  نداشت لذا از آزمون من دیتنی استفاده شد.
 

 بحث و ها افتهی
صدمات ناشی از افتادن مسئله جدی در افدراد مسدن 

باشد که موجب کداهش کیفیدت زنددگی بیمداران د می 

 سدالمندان یدامنده سدن .(0،3)ملکرد اجتماعی د فردی استع

بود که میانگین سنی در افراد  سال 33تا  02 مورد مطالعه

سال  0/78 ± 3/7د دارای سقوط  78 ± 3/0 بددن سقوط

 (.P< 228/2) دار بدوداز نظر آماری معندی بوده است که

( درصدد 7/00) نفدر 835سالمندان مدورد بررسدی از کل 

داشتند که در مطالعات دیگر، شیوع سقوط  طسابقه سقو

. افدزایش میدزان (0-7)اسدتبدوده درصد  38تا  0/00 بین

تواندد بده دلیدل میدانگین سدنی سقوط در این مطالعده مدی

د بررسی سقوط در داخدل د  باالتر جمعیت مورد مطالعه

 802 در سالمندان درسقوط  دفعات خارج از منزل باشد.

 دد( درصدد 0/5مورد ) 37 بار، کی( درصد 8/38مورد )

 8/8مددورد ) 7بددار د ( سدده درصددد 8/3) مددورد 80 بددار،

نفر بدا سدقوط،  835. از است بودهاز سه بار  شیب( درصد

 7/80) نفدر 87 مندزل، داخدل دردرصدد(  0/00) نفر 883

 دد هدر دردرصد(  3/0) نفر 00 د منزل از خارج( درصد

 در دسدالمن( درصدد 7/32) 835 تعداد. کردند سقوط جا

 5 د بداالتر سطح در( درصد 0/88) نفر 80 همتراز، سطح

 .داشدتند سدطح دد هدر در سقوط سابقه( درصد 5/8) نفر
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 و همکارانی مهوش نوروز     
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 گزارش کوتاه

 شیافدزا با مذکر جنس ب داشت یج ان سازمان گزارش در

 مطالعده در. (0)اسدت بدوده همدراه کشدنده سدقوط خطدر

 سددقوط سددابقه د جددنس نیبدد یداریمعندد ارتبدداط حاضددر

 یفراداندد(. 8 شددماره )جددددل نداشددت دجددود سددالمندان

 نظدر از مطالعدات در زن د مدرد سالمندان انیم در سقوط

 مطالعده در. (0،7)اسدتنداشته یداریمعند اختالف یآمار

 بدا مدذکر جدنس د ترشیب دفعات با مونث جنس یگرید

. علدت آن (82)بدود همدراه بداالتر سدقوط ادل بار احتمال

در  یتیسدب جنسدد عددم تنا یریگتواند به نحوه نمونهیم

 باشد. یمطالعات قبل

 
 قائمش رسالمندان ش رستان  مطالعه یرهایمتغ سهیمقا :۱جدول شماره 

 دد گرده با د بددن سقوط نیدر ب
 

 ریمتغ
 سطح  سقوط سابقه یدارا سقوط سابقه بددن تیجمع کل

 (درصد) تعداد (درصد) تعداد (درصد) تعداد معنی داری

 ( 00) 38 (0/08) 888 (5/08) 020 مرد جنس
308/2 
 زن 

 

000 (0/80) 837 (0/80) 827 (80 ) 

 (8/33) 837 (5/30) 000 ( 35) 008 متاهل تاهل تیدضع
830/2 
 مجرد 

 

3 (0 ) 5 (0/3) 8 (8/2) 

 (8/00) 807 (8/30) 58 (0/00) 025 سوادیب التیتحص سطح
228/2< 

 

 (5/05) 87 (5/82) 805 (8/08) 858 پلمیردیز

 پلمید یباال
 

87 (7/80) 03 (8/87) 80 (8/7) 

 (5/50)805 (8/08)800 (5/73)330 دارد دارد مصرف
228/2< 

 
 ندارد

 

885(0/00) 55(3/30) 32(0/88) 

 (8/8)82 (0/0)0 (0/3)80 دارد مخدر مصرف
803/2 
 

 ندارد
 

030(0/30) 000(0/37) 855(3/30) 

 (0/85)880 (8/88)03 (0/30)808 دارد یکمک لیدسا از استفاده
228/2< 

 
 ندارد

 

328(5/07) 003(8/55) 50(0/08) 

 (0/37) 70 (0/08) 80 (0/05)805 دارد ابتید
228/2< 

 
 ندارد

 

303 (0/78) 835 (0/57) 800(0/00) 

 (80) 827 (5/00)883 (3/05) 002 دارد خون فشار
283/2 
 

 ندارد
 

032 (8/88) 833 (0/8) 38 (00) 

 (3) 0 (0/2)8 (0/8) 7 دارد یمغز تهسک
208/2 
 

 ندارد
 

003 (0/35) 088 (0/33) 830 (37) 

 (7/02) 08 (3/5) 08 (5/83) 00 دارد یقلب سکته
228/2> 

 
 ندارد

 

355 (0/50) 038 (7/38) 887 (3/73) 

 (8/7) 80 (0/3) 5 (3/0) 00 دارد یادرار یاریاخت یب
287/2 

 (3/30) 850 ( 5/30) 000 (8/38) 005 ندارد

 

  یدارد قلددم 33 ارتبدداط یبررسدد بدده مطالعدده نیددا در

 

 زانیها با مد آرامبخش مخدرها بر عالده مارانیب یمصرف

 د دیالمکبن یگل ن،یمتفورم ن،یسقوط پرداخته شد. آسپر

 همدراهخطدر سدقوط سدالمندان  شیبا افدزا لیبردزیف جم

 بدده تن ددا نیشددیپ مطالعددات در(. 0 شددماره )جددددل بودنددد

 ارتبداط که اندپرداخته مخدر مواد د هاآرامبخش مصرف

 در .(0،0،7،82)اندددداشددته سددقوط زانیددم بددا یداریمعندد

 بدا یداریمعند طدور بده دیدبنکالم یگل مصرف یامطالعه

 .(8)است بوده همراه سقوط شیافزا

 
 یدارا سدالمندان در دارد از اسدتفاده شدانس نسبت :2 شماره جدول

 وطسق سابقه
 

 سطح معنی داری OR CI 95% دارد

 207/2 0٫83-8٫28 058/8 نیآسپر

 <228/2 3٫02-8٫00 038/0 نیمتفورم

 220/2 8٫30-8٫30 087/0 دیبنکالم یگل

 207/2 58٫00-8٫38 805/82 لیبردزیف جم

 

بدا  گدرددیمد شدن ادیپمطالعده  نیدا جیتوجه به نتدا با

 نیهمچند د ابدتید مانندد یانهیزم یهایماریکنترل ب تر ب

 افددراد شددناخت د مددارانیب یمصددرف یداردهددا در دقددت

 زانیداز م رانهیشدگیانجدام مدداخالت پ نیهمچند د پرخطر

 شود. یریسقوط سالمندان جلوگ

 عددم توان بهیمطالعه م نیا یهاتیمحددد جمله از

 ،یاجتمدداع -یاقتصدداد عوامددل ،یزندددگ طیمحدد یبررسدد

 .کرد اشارهدان سالمن ید شناخت ییشنوا ،یینایمشکالت ب

 

 یسپاسگزار
شدماره  بدا یاریدست نامه انیپا حاصل حاضر، مطالعه

 هیکل از را خود تشکر مراتب سندگانینو. باشدیم 8088

قائمشد ر شبکه ب داشت د درمدان  کننده،شرکت مارانیب

دانشددگاه علددوم  یفنددادر د قدداتیتحق محتددرم معادنددت د

 .رنددایم اعالم یمال تیج ت حما مازندران یپزشک
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