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 دهیچک

 نارفتار با سالمندسوء یریشگیو پ ییشناسا ینیبال یهنماار یسازیبوم سینوشیپ

ارائه دهندگان خدمات بهداشت  و بوده شیافزا حال در ینامحسوس بطور سالمندان با سوءرفتار زمینه و هدف:

ی، دانش و بینش نسبت به این پدیده، در شناسایی و پیشگیری از آن با مشکالتی به دالیلی چون عدم آگاه

 با رفتارسوءاز  یریشگیپ و ییشناساسازی راهنمای بالینی رو هستند. لذا پژوهش حاضر با هدف بومیبهرو

م های سالمت و مطابق با فرهنگ جامعه صورت گرفته است تا به اعضای تیمبتنی بر مراقبت سالمندان

 ی سوءرفتار با سالمندان کمک کند.سالمت در شناسایی و پیشگیری مناسب از پدیده

 دیکل کمک با شده است. استفاده PGEAC مدل از ینیبال عملکرد یراهنما یسازیبوم جهت روش کار:

 به بوطمر ینیبال یراهنماها و انجام متون مروربین المللی و ملی  یاطالعات هایگاهیپا در جستجو هایواژه

، کیفیت AGREEسپس با استفاده از ابزار . شد استخراج ورود یارهایمع طبق با سالمندان سوءرفتار یدهیپد

ها توسط پانل سوال از پیش تعیین شده توصیه 26راهنما تایید شد. سپس بر اساس  7راهنمای بالینی از  3

 ابانیارز گروهها توسط و در نهایت توصیهاستخراج  رانیا نیقوان و فرهنگ به توجه باتخصصی و ذینفعان و 

 بررسی شدند.  یخارج

ی شناسایی، ارزیابی، برنامه ریزی، مداخله، ارزشیابی، سوال در زمینه 26ها در قالب توصیه یافته ها:

ها بومی سازی شدند و شواهد ها و سازمانمستندسازی و ارجاع، موانع شناسایی و مداخله، آموزش، سیاست

 ی آن شد.هر سوال استخراج و ضمیمهمرتبط با 

ی سازمان ای است که به تالش یکپارچهو چندرشته ی پیچیدهسوءرفتار با سالمندان یک پدیده نتیجه گیری:

سازی راهنمای دستاورد این پژوهش بومیمنظور شناسایی و پیشگیری از آن نیاز دارد. های مختلف بهو ارگان

مبتنی بر شواهد است. استفاده از شواهد موجود،  "ز سوءرفتار با سالمندانشناسایی و پیشگیری ا"بالینی 

جنبه اساسی مراقبت بهداشتی با کیفیت است و این راهنمای بالینی ابزاری مناسب و کارامد جهت ارتقا 

 باشد.کیفیت خدمات سالمت سالمندان می

 

 لکرد بالینی. راهنمای عم ؛شناسایی ؛پیشگیری ؛سالمند ؛سوءرفتار :کلمات کلیدی
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Abstract: 

Draft of adaptation a clinical guideline on preventing and addressing of elder abuse 

Background: Elder abuse is increasing intangibly and health care providers face difficulties 

in addressing and preventing health services due to lack of awareness, knowledge and insight 

into this phenomenon. Therefore, the present study aims to adapt the clinical guidelines for 

the addressing and preventing of abuse with the elderly based on health care in accordance 

with community culture in order to help members of the health team to identify and prevent of 

elder abuse appropriately. 

Methods: The PGEAC model has been used to adapt the clinical practice guide. Literature 

review was carried out in international and national databases by using search keywords and 

Clinical guidelines were extracted according to Inclusion criteria that related to the 

phenomenon of elder abuse. Then, the quality of the 3 of 7 guidelines was approved by using 

the AGREE tool. Afterward, based on 26 predefined questions, the recommendations were 

extracted by the expert panel and stakeholders with according to Iran's culture and 

regulations. Finally, the recommendations were reviewed by a group of external evaluators. 

Findings: The recommendations were adapted based on 26 questions in the field of 

identification, assessment, planning, intervention, evaluation, documentation and referral, 

barriers to identification and intervention, education, policies and organizations, and the 

evidence was extracted and attached related to each question. 

Conclusion: Elder abuse is a complex and multidisciplinary phenomenon that requires the 

integrated effort of the organization and various organs to address and prevent it. The 

achievement of this study is the adaptation a clinical guideline on preventing and addressing 

of elder abuse based on evidence-based. The use of existing evidence is an essential aspect of 

quality health care and this clinical guideline is an appropriate and effective tool for 

improving the quality of elderly health services. 
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