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بررسی آگاهی و میزان شیوع رفتارهای پیشگیری کننده از آلزایمر در سالمندان مراجعه
کننده به خانههای سالمت تهران در سال 1931
نازیال نژاد دادگر ،1سمیه فتحی ،1فیروز امانی ،2رویا صادقی

چکیده
مقدمه :آلزایمر یکی از بیماریهای مزمن و پیشروندهای است که باعث بروز نابسامانی در کاارکرد ناخا ی ،ادراکای و رف ااری
سالمخدان نده و کیفیت زندگی آنها را تحت تأثیر قرار میدهد .پژوهش حاضار باه مخراتر ت یاین آگااهی و عملکارد ساالمخدان
مراج ه کخخده به انههای سالمت مخطقه  6تهران در مترد آلزایمر اجرا گردید.
روشها :پژوهش حاضر یک مطال ه تتصایفی– تحلیلای از نات مقط ای باتد کاه در آن میازان آگااهی و عملکارد  969نفار از
سالمخدان مراج ه کخخده به انههای سالمت مخطقه  6تاهران در مترد بیماری آلزایمر مترد بررسی قارار گرفات .اباازار گاردآوری
دادهها پرسشخامه محقق سا ه ای با  18سؤال بتد که روایی و پایایی آن سخجیده ند .پرسشخامه مذکتر تتسط پرسشگران آماتز
دیده تکمیل و دادهها تتسط نرم افزار آماری  SPSSنسخه  26با اس فاده از رو های آمار تتصایفی و تحلیلای تجزیاه و تحلیال
ند.
نتایج :میانگین سخی افراد نرکت کخخده در طرح  63/7±7/2ساال باتد .از کال نمتناههاا  102نفار ( )%55/4در ماترد راههاای
پیشگیری از آلزایمر آگاهی الزم را دان خد و  205نفر ( )%18/3دارای رف ار پیشگیری کخخده تب در ایان زمیخاه بتدناد .همچخاین
میانگین نمره رف ار در مردان  2/0±0/3و در زنان  2/9±2/1بتد ،که ا الف بین دو گروه م خیدار بتد.
بحث و نتیجهگیری :با تتجه به ن ایج حاصل که نشانگر عملکرد نامخاسب نمتنههای پاژوهش باتد ،لازوم اجارای برناماههاای
آمتز بهدانت به مخرتر ایجاد انگیزه مخاسب برای عملکرد درست ضروری میباند.
واژگان کلیدی :بیماری آلزایمر ،سالمخد ،آگاهی ،رف ارهای پیشگیری کخخده

مقدمه

رق به  26ف ب سد ( .)2بل افزایش سن احتملل اب ت

پدیده اف زایش جمعی ت س لممدد یک ی از مه ت ین

به بیم لریه لی م زمن یز افزای ش پیدا م یک دد و

چلمشهلی اقتصلدی ،اجتملعی و بهداشتی ق ن  12به

میتوان زفت  %01اف اد بلتی  51س لل ح داقل ب ه

ز زارس س لزملن جه ل ی

اکد ون

شملر م یآی د و ب

طب

یک بیملری م زمن مب ت م یبلش دد ( .)1ه

بهداشت ،در مقلبل ه کودکی ک ه در کو ور توس عه

بیملریهلی غی وازی علمل  %51از م گ و می ه ل را

یلفته به د یل م یآی د 21 ،س لممدد  56س لمه و ب لتت

به خود اختصلص میدهد ( )3و از جمله بیملریهلی

وجود دارد که تخمین زده میشود در سلل  1111این

مزمن این دوران آمزایم است که در ق ن اخی رو دی

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 -2استادیار آمار زیستی ،گروه پزشکی اجتماعی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ،اردبیل ،ایران
 -3استادیار ،گروه آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
نویسندهیمسئوول :فیروز امانی

آدرس :دانشکده پزشک ی ،گروه پزشکی اجتماع ی ،دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ،اردبیل ،ایران
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رو به رشد داشته است .آمزایم ی ک بیم لری تحلی ل

تحصی

دا و لهی داشتدد کمت ب ه آمزایم

مب ت

که بلعث اخت ل مزمن در حلفظه ،تفک  ،درک ،زبلن و

غذایی س شلر از آ تی اکسیدان و مواد غذایی ح لوی

ارتبلط بین ف دی میشود و عوامل متعددی از جمل ه

ت کیبل

ام ل  3از جمله مص م مدظ ملهی و روغن

افزایش سن ،ارث ،تغذیه لسلم  ،عدم تح ک فیزیکی

زیتون و  ...را در پیو ی ی از ابت ب ه آمزایم

ب ده و پیشرو ده سی ست اعصلب م

ح لزز

و داشتن فعلمیت فک ی در ابت به این بیملری ق ش

اهمیت دا س تدد ( .)21در مطلمع ه دی

دار د ( .)4اهمیت تأثی سن در ابت ب ه ای ن بیم لری

 Nortonو همک لرا ش ا ج لم ش د ت لیج و لن داد

توسط  Friedlandو همکلرا ش ززارس ش ده اس ت

سلممددا ی که سی لر میکودد و فعلمیت فک ی خلصی

( .)6ه اکدون  36/5میلیون ف در س اس جه لن ب ه

دار د  %20/6بیوت به این بیملری مبت میشو د (.)0

این بیملری مبت هستدد که پیشبید ی م یش ود ای ن

تع دادی از مطلمع ل

ع واملی چ ون س ن ،داش تن

تعداد تل سلل  1161به  226/4میلیون ف ب س د (.)5

فعلمیت فیزیکی مدظ  ،رژی غ ذایی لس لم  ،داش تن

ب اسلس آملر جهل ی تخمین زده م یش ود ،در ای ان

ف ع لمی ت ف ک ی و رواب ط اجتم لعی ب ل دوست لن و

بیش از  611هزار ف به این بیملری مب ت بلش دد .از

همسلتن و عدم مص م مدظ میوه و س بزی را ج زء

و

مه ت ین عوامل ابت به این بیملری ززارس ک دها د

آ جل ک ه م بت یلن ب ه ای ن بیم لری ب ل مو ک

ک ه توس ط

پیلمدهلی ف دی ،خل وادزی و اجتملعی لشی از اب ت

(.)22

به این بیملری مواجه هستدد ( )7و از ط فی ب ه دمی ل

در حلل حلض افزایش جمعیت سلممدد و موک

غی قلبل درملن بودن بیم لری ،اهمی ت پیو ی ی از

م تبط بل آن پدیده موت ک کوورهلی در حلل توسعه

ابت به این بیم لری و ا تخ لب س بک ز دزی س لم

و توسعه یلفته است و در ای ان یز پیش بیدی میشود

جهت جلوزی ی از ابت زود هد لم ب ه ای ن بیم لری

در سلل  1161حدود  %33جمعیت ای ان بلتی 51

بسیلر ض وری میبلشد.

سلل بلشد ( .)21بل توجه به رو د رشد جمعیت

در مطلمعه ا جلم شده توسط  Nortonو همک لرا ش،

سلممدد و موک

لشی از آن اهمیت آشدلیی بل

بهداشتی این قو و آزلهی و عملک د آنهل

ولن داده شده سلممددا ی که فعلمی ت فیزیک ی م دظ

موک

دار د و از رژی غذایی مدیت ا های پی وی م یکدد د و

در مورد بیملری آمزایم

همچد ین رواب ط اجتم لعی مدظم ی ب ل دوس تلن و

پیو ی ی از ابت به این بیملری و سلی بیملریهلی

همسلتن خود دار د ،میزان ابت ب ه آمزایم در آنه ل

مزمن دارد .همچدین تزم به ذک است تلکدون هیچ

 %46کمت از سلی اف اد است ( .)0این ت لیح توس ط

مطلمعهای در این زمیده در میلن سلممددان ای ان ا جلم

 Buchmanو همکلرا ش یز به تأیی د رس یده اس ت

فته است و این کته اهمیت مطلمعه حلض را دو

قش بسیلر مهمی در

( .)5در مطلمع ه ا ج لم ش ده توس ط  Nashک ه ب ل

چددان میسلزد.

مولرکت  44114سلممدد بلتی  51س لل ا ج لم ش د،

به همین جهت این مطلمعه بل هدم ب رسی میزان

تلیج ولن داد سلممددا ی که روزا ه  4تل  6سه میوه

آزلهی و رفتلرهلی پیو ی ی کددده از بیملری آمزایم

و سبزی در رژی غذایی خ ود مص م م یک د د و

در سلممددان م اجعه کددده به خل ههلی س مت شه
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کزی اس ت

ش د د ( .)9همچد ین  Loefو  Walachت أثی م واد

نازیال نژاد دادگر و همکاران

بررسی آگاهی و رفتارهای پیشگیری کننده از آلزایمر

ته ان در سلل  2392در راستلی تدوین است اتژیهلی

کتب و مقلت

آموزشی و مداخلهای مدلسب ا جلم ز فت .امید است

و استفلده از ظ ا

تلیج حلصل راه ولی مطلمعل

بعدی و همچدین

ب لمهریزان و مدی ان بلشد.

ب ای مطلمعه حلض بل استفلده از ف مول حج مو ه و
در سطح اطمیدلن  %96و مقدار شیوع ( %61ب ل توج ه
به این که مقدار شیوع دقی م وخص ب ود ،شی وع
 %61ز فته شد) و خطلی  %5تعداد ح داقل  157ف
ب آورد ز دی د .در ای ن مطلمع ه تع داد  353ا تخ لب
شد د .این تعداد از سلممددان بلتی  51س لل م اجع ه
کددده به خل ههلی س مت مدطقه  5ته ان بود د ،بدین
ک ه از  16خل ه س مت 5 ،خل ه س مت

ا تخلب و سپس مو هزی ی تصلدفی از ب ین م اجع ه
ز فت.

خل ههلی س مت م اکز آموزشی و تف یحی زی ظ
شه داری ته ان است که سلممددان به صور

هفت ی

در ک سهلی آموزشی و تف یحی این م اکز ش کت
می ملید د .داش تن س ن  51س لل و ب لتت  ،تملی ل و
رضلیت آزلهل ه ب ای ش کت در مطلمعه ،ب خ ورداری
از هوشیلری ذهدی و عدم وجود موکل روا ی تأیی د
شده توسط پزشک به عدوان معیلرهلی ورود به مطلمعه
در ظ ز فته شد و سلممددان بل موکل شدوایی شدید
و عدم آزلهی به زملن و مکلن از مطلمعه خلرج شد د.
ابزار ز دآوری ،پ سودلمه محق

س لختهای ب ود ک ه

روایی و پلیلیی آن مورد تأیید ق ار ز فت .ب ه مدظ ور
کس ب اعتب لر علم ی پ سو دلمه ،از روس اعتب لر
محتوایی استفلده شد .به این ت تیب که ابتدا بل مطلمعه

و ا جلم اص حل

پ سو دلمه ه لیی تدظ ی

ز دید و به مدظور کسب اعتملد علمی ابزار ،از روس
که پژوهو

آزمون مجدد استفلده شد .بدین صور

پس از تدظی پ سودلمه اومیه ،ب ه مح یط م ورد ظ
از

م اجع ه و پ سو دلمه م ذکور را ب ای  11ف

واحدهلی م ورد پ ژوهش تکمی ل و پ س از  21روز
مجدداً پ سودلمه ب ای هملن اف اد ارس لل و تکمی ل
ز دید .ض یب همبست ی آز لهی  %00تعی ین ش د و
اعتملد پذی ی ابزار تأیید ز دید .بل اس تفلده از آزم ون
آمفلی ک و بلخ پلیلیی درو ی سؤات
سؤات

پ سودلمه شلمل

م بوط به آزلهی و عملک د محلسبه ز دید و

ض یب آمفلی ک و بلخ  %76به دست آمد که ول
قلبلیت اعتملد یل پلیلیی تزم پ سودلمه بود.
پ سو دلمه ش لمل  21س ؤال موخص ل

ف دی26 ،

سؤال آزلهی و  0سؤال عملک د بود که توسط اف اد
آموزس دیده تکمیل شد .ب ای به دس ت آوردن م ه
آزلهی و عملک د کلی ،سؤات
جم

م بوط به ه بد د را

ک ده و م ه کل ی ب ل مجم وع م ا

سؤات

تم لم

م بوط به عملک د و آزلهی ب ه دس ت آم د.

حداقل م ه آزلهی ( 1عدم آزلهی) و بیو ت ین م ه
 21و ب ای عملک د یز حداقل  1و حداکث  4بود.
تزم به ذک است که قبل از اج ا ،ط ح حلض

به

تأیید کمیته اخ ق در پژوهش دا و له علوم پزش کی
ته ان بل کد  2009رس ید و همچد ین اخ ذ رض لیت
کتبی از مو هه ل و رعلی ت کلی ه م وارد اخ ق ی در
پژوهش مورد توجه ق ار ز ف ت .در ا ت هل دادهه لی
جم آوری ش ده وارد

م اف زار SPSSس خه 25
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تدظی شد .سپس ب ای ب رسی و ارزشیلبی در اختی لر
ظ ا

مطلمعه حلض توصیفی -تحلیلی و از وع مقطعی بود

کدددزلن صور

اسلتید ف ن پ سو دلمهای تهی ه و

ده ف از اس لتید ق ار ز ف ت و پ س از جم آوری

مواد و روشها

ص ور

جدید در ارتبلط بل موضوع پ ژوهش

نازیال نژاد دادگر و همکاران
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مورد تجزیه وتحلیل ق ار ز فتدد.

و ( %17کمت از یک وعده) در روز از میوه و س بزی

ب ای ب رس ی ارتب لط ب ین آز لهی و عملک د ب ل

استفلده میک د د و بقیه اص ً مص م میک د د که از

متغی هلی دموز افیک تأثی زذار از آزمونهلی مختلف

ظ آنهل علت عدم مص م می وه و س بزی در ای ن

آملری مثل آزمون تی ب ای ب رسی اخ ت م می ل ین

پژوهش در  %52م وارد ،موا

اقتص لدی و در بقی ه

آزلهی در دو ز وه اس تفلده ز دی د و مق دار س طح

موارد پ هیز غذایی و عدم ع قه ب ه مص م می وه و

معدیداری کمت از  1/16معدیدار تلقی ز دید.

سبزی ذک شده بود.
 %16درصد اف اد ش کت کددده در مطلمعه حلض به

نتایج

میل ین و ا ح ام معیلر سدی اف اد ش کت کددده در
این مطلمعه  59/7±7/2سلل بود .از تعداد  353ف
سلممدد ش کت کددده در مطلمعه  124ف یعدی %69
زن %71/1 ،متأهل %31 ،دارای تحصی

دا و لهی

و  %62بلز وسته بود د (جدول شملره .)2
تلیج به دست آمده در خصوص آزلهی سبت به
بیملری آمزایم و راههلی پیو ی ی از ابت به آن ولن
داد که  %66ز لن و  %44م دان در این خصوص
آزلهی تزم را داشتدد و  %07در مورد تع یف بیملری
آمزایم  %69 ،در مورد شلی ت ین ع مت ابت

به

آمزایم  %50 ،در مورد علل ابت به آمزایم  %66/4 ،در
مورد راههلی پیو ی ی از این بیملری آزلهی تزم را
داشتدد .همچدین  %09ش کت کدددزلن فعلمیت بد ی،
 %01مص م میوه و سبزی و  %79مص م ملهی را از
مه ت ین عوامل پیو ی ی کددده از ابت

به این

بی ملری میدا ستدد.
همچدین ت لیج و لن داد  216ف ( )%10/9دارای
رفت لر پیو ی ی کدد ده خ وب و  160ف

()%72/2

طور مدظ از ملهی در ب لمه غذایی هفت ی خود
استفلده میک د د و  %76به صور

هفت ی مص م

ملهی داشتدد.
همچدین فقط  %30سلممددان در طول هفته فعلمیت
فک ی و بد ی مدظ

(از جمله مطلمعه کتلب یل

روز لمه ،ورزس) داشتدد و  %51بقیه در اوقل
ف اغت خود هیچ زو ه مطلمعه یل فعلمیت فک ی یل
بد ی مدظمی داشتدد.
بل ب رسی تلیج موخص ز دید میل ین م ه آزلهی
در م دان  22/4±1/7و در ز لن  22/1±1/5بود که
اخت م معدیداری در دو ز وه مورد مطلمعه مولهده
ود .همچدین میل ین م ه رفتلر در م دان 2/1±1/9
و در ز لن  2/3±2/1بود که اخت م دو ز وه معدیدار
بود (جدول شملره .)1
تلیج مطلمعه رابطه معدیداری بین سطح تحصی

و

میل ین م ه آزلهی ولن داد .همچدین رابطه معدی
داری بین شغل اف اد و رفتلر پیو ی ی کددده در آنهل
مولهده ود ( جدول شملره .)1

عملک د ضعیفی داشتدد %36 .درص د مو ههل حداقل
دو ب لر در ه ف ته و ح داق ل 31دقی قه پ یلدهروی
میک د د .ومی  %56مو ههل هیچ ز و ه پی لدهروی در
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شده و بل استفلده از روسهلی آملر توصیفی و تحلیلی

هفته داشتدد 1-3( %31 .وع ده ) 2-1( %30 ،وع ده)

نازیال نژاد دادگر و همکاران

بررسی آگاهی و رفتارهای پیشگیری کننده از آلزایمر
جدول :1مشخصات دموگرافیک سالمندان مورد مطالعه
متغیرهای دموگرافیک گروه مورد مطالعه
جنس
وضعیت تأهل

شغل

رابطه با دوستان و همساالن

آشنایی با تعریف بیماری آلزایمر

آشنایی با گروه در معرض خطر ابتال به آلزایمر

آشنایی با شایعترین عالمت بیماری آلزایمر

292

زن

292

21/0

مرد

921

29/0

مجرد

23

2/3

متأهل

222

22/2

همسر فوت شده

29

91/2

مطلقه

2

9/1

دانشگاهی

992

32/0

متوسطه

920

33/2

ابتدایی

32

22/0

بیسواد

20

2/2

بازنشسته

932

29/0

آزاد

22

93/2

کارگر

92

3/1

کارمند

92

2/9

خانه دار

32

22/2

خیلی کم

20

99/0

کم

22

2/2

متوسط

21

91/0

خوب

923

22/9

خیلی خوب

22

20/2

بلی

392

32/3

خیر

22

92/2

کودکان

31

22/2

سالمندان

222

23/0

نوجوانان وجوانان

22

2/2

سردرد

32

90/2

سرگیجه

19

22/9

فراموشی

292

21/2

اختالل بینایی

91

2/2
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سطح تحصیالت

تعداد

درصد

نازیال نژاد دادگر و همکاران

بررسی آگاهی و رفتارهای پیشگیری کننده از آلزایمر

جدول  :2ارتباط بین میزان آگاهی و عملکرد با مشخصات دموگرافیک افراد مورد مطالعه
میانگین نمره آگاهی

p-value

میانگین نمره رفتار

p-value

مرد

99/2± 2/2

0/2

9/0±0/1

0/09

زن

99/2± 2/2

بازنشسته

99/2± 2/2

آزاد

99/3± 2/2

9/2± 9/9

کارگر

1/2±3/3

0/1±0/2

کارمند

92/3± 2/9

9/9± 9/2

خانهدار

99/0± 2/2

9/3± 9/2

دانشگاهی

99/1±2/3

متوسطه

99/2± 2/3

9/2±9/0

ابتدایی

90/1±3/9

9/9±9/3

بیسواد

1/2±3/9

0/2±9/9

مجرد

90/9±2/2

متأهل

99/2± 2/2

9/9±9/90

همسر فوت شده

99/9± 3/9

9/2± 9/2

مطلقه

99/2±2/1

0/3± 9/9

متغیر
جنس

شغل

وضعیت تأهل

0/009

0/03

9/2±9/9

9/9± 0/3

0/9

0/1

ملشیدی شدن جوام ام وزی ذک شده است (.)24

بحث

در این مطلمعه به ب رسی آزلهی و عملک د س لممددان
در مورد بیملری آمزایم و راههلی پیو ی ی از آن در
سلممددان تح ت پوش ش خل هه لی س مت ته ان
پ داخته شده است و تلیج حلصل از پ ژوهش و لن
داد بل وجود آزلهی اکث یت ش کت کدد دزلن از ت أثی
فعلمیت بد ی مدظ در پیو ی ی از اب ت ب ه آمزایم ،
فقط  %36آنهل فعلمی ت ورزش ی (پی لده روی) م دظ
داشتدد .در مطلمعهای که توسط اسحلقی و همکلرا ش
ب روی سلممددان شه اصفهلن ا جلم شد ،تلیج ولن
داد  %23/7س لممددان از فعلمی ت ب د ی مدلس بی
ب خوردار بود د ( .)23همچدین در مطلمعهای دی

که

ب روی سلممددان بلتی  51سلل شه ستلن یزد ا ج لم
ز فته است ،ت لیج و لن داد  %54واح دهلی م ورد
مطلمعه دچلر عدم تح ک بد ی هستدد که علت اص لی
ک تح کی در ای ن م طلمعل

0/023

9/9±0/1

0/2

ز دزی شه ویدی و
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همچدین طب

تلیج به دست آمده در پژوهش ج لری

( )%01س لممددان در م ورد مزای لی مص م می وه و
سبزی آزلهی داشتدد .ومی فقط  %31ش کت کدد دزلن
روزا ه به ص ور

م د ظ م یوه و س بزی استف لده

میک د د .در مطلمعه صلمحی و همکلران ( )1121ک ه
ب روی  411سلممدد بلتی  51سلل سلکن ته ان ا جلم
شد ،تلیج ولن داد مص م روزا ه می وه و س بزی در
میلن سلممددان پلیین ب وده و می زان متوس ط مص م
میوه و سبزی در تملم مو ه هل  2/75وب ت ز زارس
شده است ( .)26در مطلمعه فقیه و ا وشه ی ز ک ه 41
بزرزسلل ز وه سدی  61- 51سلل مورد مطلمعه ق ار
ز فته بود د تدهل  %6آنهل  3سه یل بیو ت در روز از
میوه و سبزی استفلده م یک د د ( .)25در مطلمع های
دی

که ت وسط  Foltaو هم کلرا ش ا جلم ش د،

تلیج ولن داد بیش از  %61سلممددان روزا ه به میزان
کلفی از میوه و سبزی استفلده میکددد ( .)27تلیج به
292
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تحصیالت

9/3± 9/2

بررسی آگاهی و رفتارهای پیشگیری کننده از آلزایمر

دست آمده در مطلمع ه دی

نازیال نژاد دادگر و همکاران

و لن داد اف اد م ورد

دتیل متعددی از جمله دتی ل اقتص لدی ،اجتم لعی،

مطلمعه در خصوص مدلف مص م می وه و س بزی از

ف هد ی و ا یزه کلفی بلشد که ب رسی دقی عل ل آن

درک مدلس بی ب خ وردار هس تدد وم ی از عملک د

یلز به پژوهشهلی بیوت دارد.

ضعیفی ب خوردار د که مه ت ین علمل که در ب یش از

بل توجه به عدم وجود مطلمعل

 %66واحدهلی مورد پژوهش ذک شد ،بُعد اقتص لدی

در سطح وسی ت امکلن ب رسی و مقلیسه تلیج مطلمعه

و هزیده خ ید ب ود ( .)20در مطلمع ه ا ج لم ش ده در

حلض بل س لی مطلمع ل

و بس ط و زس ت س ت لیج

آم یکل یز حدود یمی از ز لن  62تل  71سلمه روزا ه

پژوهش وجود داشت و همچدین محدود بودن مو ه

به میزان کلفی از میوه و س بزی اس تفلده م یک د د

زی ی فقط به اف اد م اجعه کددده به خل ههلی س مت

(.)29

را میتوان از محدودیتهلی مطلمعه حلض به حسلب

همچدین علی غ آز لهی واح دهلی م ورد مطلمع ه از

آورد .همچدین ازجمله محدودیتهلی پژوهش حلض

مولبه در ای ن زمید ه

در مطلمعه ا جلم شده در ته ان در مورد ارتبلط آزلهی

ززارسدهی میبلشد که بلید در تعمی تلیج آن دقت

و عملک د بزرزسلتن در مورد مص م م لهی ت لیج

ک د .همچدین بهت بود ب ای سدجش فعلمیت فیزیک ی

ولن داد علی غ آزلهی  %40اف اد از اهمیت مص م

س لممددان از پ سو دلمه اس تل دارد فعلمی ت فیزیک ی

م لهی در رژی
صور

سلممددان در این زمیده کمک ز فته میشد.

مدظ ملهی را در ب لمه غذایی هفت ی خ ود

داشتدد ( .)11همچدین در مطلمعه ا ج لم ش ده توس ط

نتیجهگیری

اش فی زاده و همک لرا ش ت لیج و لن داد %46/5

مطلمعه حلض ول

سلممددان از ام وهلی غذایی س لم در ب لم ه غ ذایی

کددده در مطلمعه علی غ ب خورداری از آزلهی س بی

خود استفلده میکددد ومی ب عکس از م واد غ ذایی

سبت به عوامل خط بیملری آمزایم عملک د ضعیفی

مض ظی فست فود و چ بی و شک بیو ت اس تفلده

دار د که به ظ میرسد داشتن آزلهی در بیوت موارد

میکددد (.)12

مدج به رفتلرهلی بهداشتی میشود .عملی لتی ش دن

به طور کلی میتوان تیجه ز فت آز لهی واح دهلی

این است که سلممددان ش کت

دا ش مستلزم ارتقلی سطح آزلهی از ط ی

مورد پژوهش در مورد عوامل خط بیملری آمزایم در

هلی م داوم و رف

سطح مطلوبی میبلشد .امل متأسفل ه عملک د آنه ل در

اقتصلدی ،ف هد ی و عوام ل ا یزش ی م یبلش د .ب ل

این خصوص تلیج عکس را ولن میدهد .به حوی

توجه به یلفتههلی این پژوهش و بلت بودن میزان ابت

که بل آزلهی  66درصدی در مورد بیم لری آمزایم

و

ب ه آمزایم

موا

آم وزس

در زمید هه لی اجتم لعی،

و از س وی دی

اف زایش روز اف زون

راهه لی پیو ی ی از آن فق ط  %10/9دارای رفت لر

جمعیت سلممدد ض ور

پیو ی ی کددده خوب بود د.

حضور مدظ سلممددان در ک سهلی آموزشی وتبلدل

در مورد پژوهش حلض عملک د ضعیف لشی از عدم

ظ بل یکدی

آز لهی بوده بل که به ظ پ ژوهو ان میتوا د به

میبلشد.
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توکیل م اکز دومتی جه ت

پی امون مسلیل س متی ح لیز اهمی ت
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مفید بودن زوشت ملهی مص م آنهل بسیلر ک ب ود.

میتوان زفت که جم آوری دادهه ل از ط ی

غ ذایی روزا ه اف اد تده ل  %11ب ه

خ ود

نازیال نژاد دادگر و همکاران

بررسی آگاهی و رفتارهای پیشگیری کننده از آلزایمر

 ته ان توک و ق دردا ی5 ک د د و یز از م دم مدطقه

تشکر و قدردانی

.میشود

بدین وسیله از معلو ت پژوهو ی دا و له ب ه دمی ل
تصویب این ط ح و یز کلرکدلن خل هه لی س مت
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 ته ان و همچد ین خ ل قب لدی دا و جوی5 مدطقه
کم ک

بهداشت عمومی که در جم آوری اط ع ل
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Awareness about Alzheimer's Disease and the Prevalence of its
Preventive Behaviors among Elderly Referred to Health Centers in
Tehran, 2012

Nazila Nejaddadgar1, Somaye Fathi1, Firouz Amani2, Roya Sadeghi3

Abstract
Background: Alzheimer's disease is a chronic progressive disease disturbing cognitive,
perceptual and behavioral functioning of elderly and affects their quality of life. The aim of
this study was to determine the awareness and performance of elderly referred to health
centers of Tehran 6th district in regard to Alzheimer's disease and its prevention.
Methods: This was a descriptive and analytical cross-sectional study in which the awareness
and performance of 363 elderly visiting the health centers of Tehran 6th district in regard to
Alzheimer's disease was evaluated. Data were collected through a researcher-made
questionnaire including 28 questions. The reliability and validity of the questionnaire were
evaluated and the questionnaires were completed by trained persons. Data were analyzed
using descriptive and analytic statistical methods and through SPSS16 software.
Results: Mean age of subjects was 69.7 (SD=7.1) years. From all, 201 ones (55.4%) had the
necessary knowledge about Alzheimer’s disease and its prevention and 105 ones (28.9%) had
good preventive behavior. Mean score of preventive behavior was 1.0 (SD=0.9) in males and
1.3 (SD=1.2) in females that shows significant difference between the two sexes.
Conclusion: Based on the obtained results that show inadequate performance of subjects,
implementing health educational programs is necessary to improve the performance of elderly
in control of Alzheimer’s disease.
Keywords: Alzheimer’s disease, Elderly, Knowledge, Preventive behaviors
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