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 چکیده

لذا توجه به کاهش و  سیب ها و خطرات محیطی قرار دارند.تری در بیمارستان در معرض انواع آبسسالمندان  :مقدمه

و  ارائه پیشنهاد برای طراحی، ساخت و این آسیب ها  میباشد. این مطالعه با هدف بررسیحذف این عوامل خطرزا حیاتی 

 انجام پذیرفته است.، امریکا با توجه به بیمارستان هایتجهیز بخش های دوستدار سالمند 

مورد بررسی قرار  این پژوهش مروری، کلیه مقاالت و گزارشات مرتبط با بیمارستان های دوستدار سالمند در :روش کار

گرفت. دو موتور جستجو و پنج پایگاه اطالعاتی توسط کلید واژگان مناسب جستجو شدند. مقاالت یافت شده بررسی و 

 .رفرنس های آنان نیز مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند

حیط های ویژه ی مراقبتی هستند که غالبا روش های تشخیصی و درمانی پیجیده و دراز مدت بیمارستان ها م: یافته ها

 .نیز محسوب شوندخطرناک  طیمح کی فیسالخورده و ضع مارانیب یند برانتوا یمرا ارائه میدهند درعین حال 

است رفتاری صادی، محیطی و فراوانی که ناشی از عوامل بیولوژیکی، اجتماعی، اقتبا خطرات در این محیط سالمندان 

ایجاد بخشهای  از طریقنها آ و حذف تعدیل جهته رو میباشند. یکی از مهمترین مخاطرات، عوامل محیطی است که روب

چک لیست های طراحی و استفاده شده همچنین وابط و استاندارهای ملی و بین المللی و به ض نگاهیدوستدار سالمند با 

دراین طبع کاهش هزینه های سیستم سالمت برداشت. در آمریکا میتوان گام مهمی در کاهش آسیب های سالمندان و به

 در نهایت و گشته چک لیست های مورد استفاده ترجمهشده اند، مطالعه این ضوابط ملی و بین المللی بررسی 

 رد مقایسه و سنجش قرار گرفته اند.موبیمارستان های منتخب آمریکا از لحاظ کارایی 

 یسب برامنا یها نهیگز جادیا ازمندیاحتماالً ن سالمند تیجمع یبرا یو عال منیا یارائه مراقبت ها: نتیجه گیری

ی مناسب توجه به ضوابط و استاندارد ها در بیمارستان ها میتواند سبب ایجاد محیط های است. مارستانیدر ب یبستر

 شود.و کاهش هزینه ها جهت درمان سالمندان 
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