
سالمندان، معلولیت و رانندگی

رانندگی برای معلوالن جوان تحت شرایطی خاص امکان پذیر است و اداره راهنمایی و رانندگی تمهیداتی را در این باره تدارک دیده و رانندگی 

آنها با تغییراتی در کالج و اضافه کردن بعضی از ابزارهای جانبی در ماشین عملی شده است. رانندگی برای سالمندان سالم هم محدودیتی 

ندارد ولی رانندگی در سالمندان معلول را می توان نوعی استقبال از خطر دانست. قرار گرفتن سالمندی و معلولیت کنار هم احتمال خطا در 

رانندگی و حوادث را بیشتر می کند. شاید این طور به نظر برسد که سالمندان معلول توانایی حرکت، تفریح و گردش را از دست داده اند و با 

فراهم کردن شرایطی برای رانندگی بتوان آنها را به جامعه برگرداند و در واقع خدمت انسانی انجام داد ولی چنین خدمتی ممکن است بهای سنگینی داشته باشد. بهتر است شرایط 

حمل و نقل و استفاده از وسایل نقیله و معابر را برای سالمندان معلول و همه افراد کم توان تر طوری فراهم کنیم که راحت تر بتوانند از نقطه ای به نقطه دیگر بروند. در کشورهای 

اروپایی بسترهای مهندسی ایستگاه های اتوبوس، مترو و خیابان و پیاده روها مدام در حال بهسازی هستند و طوری طراحی می شوند که افراد مسن، خانم های باردار، معلوالن با ویلچر 

و عصا و... بتوانند به راحتی از آنها استفاده کنند. حتی در بعضی از کشورها چند ردیف آخر صندلی اتوبوس ها فقط مختص افراد معلول و سالمند است و هیچ کس حق نشستن روی 

آنها را ندارد. در چند سال اخیر در کشور ما به خصوص در شهرهای بزرگ این نکته بسیار مورد توجه قرار گرفته است. سکوی ایستگاه های اتوبوس کمی از سطح زمین باالتر و مماس 

با ارتفاع کف اتوبوس است و فرد معلول با ویلچر می تواند به راحتی وارد اتوبوس شود.

پیاده روها در کشورهای پیشرفته طوری هستند که افراد در هر ساعتی از شبانه    روز بتوانند بدون اینکه مانعی زیر پایشان وجود داشته باشد راه بروند. متاسفانه پیاده روهای کشور ما اصال 

نقاط امنی نیستند. پیاده روها در ساعات تاریک شب روشنایی الزم را ندارند. حتی در طول روز هم به علت ناهمواری ها و پستی  بلندی های زیاد، شاهد زمین خوردن افراد سالمند، نابینایان 

و حتی افراد جوان هستیم. یکی از دالیلی که ایرانی ها ترجیح می دهند از کنار خیابان و ماشین ها عبور کنند ناهموار بودن زمین است چون پیاده روها مکان راحتی برای راه رفتن نیستند. 

سالمندان، معلولیت و سوءتغذیه

جمعیت سالمندان)بیشتر از 60 سال(، از 2 دهه گذشته به این طرف، حدود 2 تا 2 و نیم برابر شده است. سطح بهداشت و مراقبت و وجود رشته های 

تخصصی درباره طب سالمندی طول عمر این افراد و کیفیت زندگی شان را بهبود بخشیده است. حتی علم پزشکی توانسته بروز بسیاری از معلولیت ها را 

در آنها به میزان زیادی کاهش دهد. اگر بخواهیم وضعیت گوارشی سالمندان دچار معلولیت را بررسی کنیم باید گفت احتمال بروز بدخیمی های گوارشی 

در سنین باال در همه سالمندان اعم از سالم و معلول باال می رود ولی عمده مشکل های گوارشی در سالمندان مربوط به بی تحرکی آنهاست که باعث 

یبوست می شود. مشکل های یبوستی نسبت مستقیمی با بی تحرکی و بدی تغذیه در سالمند دارد. با توجه به اینکه معلوالن جسمی تقریبا همان مقدار حرکت کند و آهسته را هم ندارند، طبیعی 

است که چنین عوارضی را با شدت و حدت بیشتری در آنها مشاهده کنیم. معلولیت  های جسمی مانند آرتروز شدید، نشستن روی ویلچر یا خوایبدن مداوم روی تختخواب باعث تشدید 

عوارض گوارشی می شود. البته افرادی که از نظر بینایی معلول هستند هم اگر تنها باشند، نمی توانند مایحتاج و غذای روزانه خود را تامین کنند و ممکن است دچار سوءتغذیه شوند پس 

الزم است اطرافیان وظیفه تهیه غذای آنها را برعهده گیرند.  با افزایش سن عالوه بر بی تحرکی حرکات دودی روده نیز کاهش می یابد. کاهش اشتها، کمتر مصرف کردن خوراکی هایی مانند 

فیبر، مشکل های دندانی، اشکال در جویدن غذا و تمایل نداشتن به خوردن در سالمندان هم باعث می شود یبوست شدت یابد. وجود بیماری دیابت در سالمند و مصرف داروهای متعدد را 

هم باید در نظر گرفت. برای داشتن تغذیه سالم باید به بهداشت دهان و دندان سالمند توجه ویژه ای داشت و مقدار کافی فیبر غذایی روزانه را تامین کرد. مصرف داروهای متعدد عالوه 

بر یبوست باعث ناراحتی معده نیز می شود. در این مواقع موضوع را باید با پزشک معالج در میان گذاشت تا در صورت لزوم داروها کمتر یا تعویض شوند. داروهای ضدفشارخون، 

کلسیم، آهن و ویتامین ها باعث تشدید یبوست می شوند.  سالمندانی که روی ویلچر هستند و مشکل نخاعی یا سابقه جراحی در کف لگن دارند، دچار بی اختیاری دفع مدفوع هم 

می شوند زیرا نشستن زیاد روی ویلچر اثر فشاری روی اعصاب نخاعی وارد می کند و بر فعالیت اسفنکترها تاثیر می گذارد.  بی تحرکی و معلولیت های جسمی باعث اختالل در 

الکترولیت های خون و اشکال در جذب کلسیم و افزایش احتمال پوکی استخوان می شود. بنابراین نکته اصلی برای برطرف کردن مشکل های گوارشی حرکت دادن سالمندان است. 

اگر امکان راه رفتن سالمند معلول با واکر یا عصا وجود دارد حتما این وسایل کمکی را تهیه کنید. یکی- دو ساعت در روز را به راه بردن سالمند و حرکت دادن او حتی به میزان 

اندک اختصاص دهید. در غیر این صورت حتی در حالت نشسته باید اندام های قابل حرکت را به نحوی که پزشک آموزش می دهد، حرکت دهید. آزمایش های روتین فراموش نشود. 
کمبود های ویتامینی، پوکی استخوان، اختالل های الکترولیتی و... باید زود شناسایی و درمان شوند. 

پیشگیری از معلولیت و ناتوانی در سالمندی

سن یک عامل مهم در کاهش قوای جسمانی و تشدید بیماری های مزمن و عوارض ناشی از آن است. بیماری هایی مانند سکته های مغزی، دمانس 

)زوال عقل(، افسردگی های شدید و مشکالت ذهنی هم می توانند باعث ناتوانی شوند اما می توان از ناتواني جلوگیري کرد:
١( پیشگیری در اولویت است. پیشگیری نوع اولیه یا قبل از وقوع حادثه یعنی توصیه به ورزش، تغذیه خوب، مراقبت های پزشکی منظم و... بسیار 

مهم است و با رعایت آن بسیاري از مشکالت ناتوان کننده ایجاد نمی شود. در پیشگیری ثانویه تاکید روی توانبخشی است یعنی فرد دچار ناتوانی شده و باید کاری کنیم تا با حمایت اجتماعی، 
از پیشرفت ناتوانی جلوگیری شود. بهبود در سالمندان بسیار آهسته انجام می گیرد ولی غیرممکن نیست.

٢( باید درجه ناتوانی  فرد مشخص شود. ناتواني ها چند نوع هستند؛ در بعضی از آنها عملکرد بیمار بیش از حد کاهش می یابد و فرد نمی تواند بدون کمک حمام برود، غذا بخورد یا از روی 

تخت بلند شود. گاهی هم ناتوانی خفیف تر است، مثال بیمار می تواند غذا بپزد یا کارهای شخصی خود را انجام دهد ولی توان بیرون رفتن از خانه، خرید یا کارهای بانکی اش را ندارد. 

سالمنداني که در گروه ناتوان قرار بگیرند به مراقبت بیشتری نیاز دارند و اگر به آنها بی توجهی شود ممکن است از بین بروند. 

٣( تالش برای استقالل سالمندان ناتوان نیز ضرورت دارد. در طب سالمندان تالشمان این است تا بتوانیم سالمندان بیمار یا ناتوان را هر چه بیشتر مستقل کنیم. مستقل بودن نیاز به این 

دارد که خدماتی را در اختیارشان قرار دهیم تا از ناتوان شدن بیشترشان جلوگیری شود یا ابزارهایی را در اختیارشان قرار دهیم تا راحت تر کارهایشان را انجام دهند، مثال اگر نمی توانند 

قاشق در دست بگیرند قاشقی تهیه کنیم که دسته ضخیم تری داشته باشد. اگر نمی توانند به خوبی راه بروند برایشان واکر تهیه کنیم. اگر اصال از سر جایشان بلند نمی شوند ویلچر تهیه 

استقالل او را تضمین کرده ایم و دیگر به او ناتوان گفته نمی شود.کنیم. اگر دچار آرتروز شدید هستند، جراحی تعویض مفصل زانو انجام شود. اگر با این چند ابزار ساده یا ابزارهای دیگر کاری کنیم که سالمند بتواند اعمال شخصی خود را انجام دهد 

٤( سالمندان ناتوان بیشتر در معرض حوادث ناخواسته مربوط به سالمت هستند. احتمال مرگ ومیر، پوکی استخوان، افزایش روزهای بستری در بیمارستان، نارسایی های کلیوی، کبدی، تحلیل 
عضالنی، پنومونی ریه، اختالالت خلق و خو، افسردگی و... در آنها بسیار باال می رود.

همه انسان ها به مراقبت نیاز دارند. وقتی جوان و سالم هستیم این وظیفه تقریبا به طور تمام و کمال بر عهده خودمان است اما وقتی به دوران سالمندی برسیم به کمک 
و حمایت دیگران هر چند کمک اندک نیاز خواهیم داشت. سالمندان سالم و حتی بیمار از پس بسیاری از کارهای شخصی خود برمی آیند اما مشکل بزرگ وقتی است 
که معلولیت به سالمندی اضافه می شود. چنین سالمندانی با توجه به نوع معلولیت شان به مراقبت  بیشتری نیاز دارند الاقل تا وقتی که خودشان نحوه خودمراقبتی را 
بیاموزند. گاهی معلولیت آنقدر شدید است که حضور یک مراقب خوب شبانه روزی الزامی است. مشکل هایی که یک سالمند معلول پیدا می کند آنقدر زیاد است که 

واقعا بسیاری از خانواده ها را مستاصل می کند. در »سالمندان« این هفته به مهم ترین مشکل ها و راه های مقابله با آن اشاره می کنیم.

پرونده ای برای 12 آذر، روز جهانی معلوالن

وقتیسالمنداندچارمعلولیتمیشوند...

و کبد، عضو هیات علمی دانشگاه  فوق تخصص بیماری های گوارش  دکتر شهرام آگاه
علوم پزشکی تهران

سالمندان، عضو هیات علمی دانشگاه اپیدمیولوژیست و دبیر مرکز تحقیقات  دکتر فرشاد شریفی
علوم پزشکی تهران

 دکتر علیرضا اسماعیلی
عضو هیات علمی دانشکده پلیس 

راه دانشگاه نیروی انتظامی

سالمندان شماره پانصد وچهل ونه  شنبه هفت آذر نودوچهار12



می دهند و باعث فعال شدن میكروب در معده و برگشت همان میكروب ها داخل ریه و عفونت در ریه می شود.باید عمیق  باشد. بیمارانی که روی تخت هستند، نباید آنتی اسید مصرف کنند. آنتی اسیدها، اسید معده را کاهش باشند. این کار در خانه هم امكان پذیر است. باید به چنین سالمندانی نحوه نفس کشیدن را آموزش داد. تنفس ها مثال قسمت باالی تخت را 20 تا 30 درجه باالتر ببرند. این افراد ممكن است توانبخشی تنفسی هم نیاز داشته کار برای این سالمندان، بلند کردن آنها از بستر یا تا حد ممكن تغییر وضعیتشان از خوابیده به نشسته است. ریه رد وبدل نمی شود و احتمال عفونت باال می رود. البته سیستم ایمنی سالمندان هم ضعیف عمل می کند. اولین اگر بیمار مشكل مغزی یا ذهنی هم داشته باشد. علت دوم باز نشدن کافی ریه هاست. یعنی هوا در بخشی از معرض پنومونی است؛ خوابیدن در بستر احتمال برگشت آب دهان داخل ریه را افزایش می دهد به خصوص متاسفانه این مشكل زیاد اتفاق می افتد. فرض کنیم فردی اصال توان راه رفتن ندارد. این فرد به 2 دلیل در سالمندان، معلولیت و پنومونی

سالمندان، معلولیت و تحرک

آنهاست. مثال در معلولیت  نوع معلولیت  به  با توجه  برای سالمندان معلول در نظر گرفته می شود  ورزش هایی که 

نخاعی باید دید ضایعه در کدام قسمت از نخاع قرار دارد. آیا معلولیت کمری و اندام های فوقانی بیمار متحرک است 

یا از نوع گردنی است و همه اعضای بیمار از کار افتاده اند و... کنار همه این  موارد باید از سالم بودن قلب و ریه های 

سالمند معلول اطمینان حاصل کنیم چون تقریبا همه ورزش ها به قلب و ریه سالم نیاز دارند یا الاقل پزشک معالج باید حدود ورزش را مشخص کند. از 

همه معلوالن جوان و سالمند آزمایش های روتین درخواست می  شود. برای انتخاب ورزش مناسب برای سالمندان معلول بهتر است با یک متخصص پزشکی 

ورزشی مشاوره شود. مثال برای معلولی که مشکل اندام تحتانی دارد باید ورزش هایی توصیه شود که اندام فوقانی مانند عضالت کمری و پشتی را قوی تر کند. 

گاهی قطع عضو در یکی از اندام های تحتانی وجود دارد. مسلما تاکید بر تقویت پای سالم است چون پای کم تحرک بعد از مدتی دچار تحلیل عضالت و ناتوانی 

مضاعف خواهد شد. نکته مهم دیگری که برای سالمندان معلول حتی جوانان با معلولیت توصیه می شود ورزش در آب است. استخر و شنا کردن و حرکت 

در آب یکی از ورزش های بسیار مفید برای معلوالنی است که مشکل های جانبی مانند زخم های باز، عفونت پوستی و... ندارند. برخورد با هر معلول به 

صورت فردی است و به برنامه ریزی و تجویز نسخه ورزشی مناسب و جداگانه  ای نیاز دارد. تقریبا همه سالمندان با هر شرایط مالی می توانند ورزش 

کنند. استخر ها و باشگاه هایی که وابسته به شهرداری هستند تخفیف های بسیار خوبی را برای این افراد در نظر می گیرند. البته برای ورزش کردن همیشه 

نیاز به حضور در باشگاه ورزشی نیست و سالمندان معلول می توانند بسیاری از ورزش ها را در خانه انجام دهند. 

سالمندان، معلولیت و بهداشت دهان و دندان

همه گروه های سنی بهتر است هر سال یکبار به دندان پزشک مراجعه 
کنند تا از نظر وضعیت سالمت دهان و دندان بررسی شوند. این 
توصیه برای سالمندان هم صدق می کند. آنها هم باید همین روند 
را پیش گیرند اما مشکلی که در سالمندان وجود دارد باال بودن 
احتمال بدخیمی در دهان است. البته نیازی نیست تعداد دفعات مراجعه به دندان پزشک در آنها افزایش یابد 

بلکه خودشان یا خانواده باید به این نکته توجه داشته باشند و همیشه حفره دهان را از نظر وجود زخم بررسی 

کنند. زخم هایی که بیش از 10 روز در دهان باقی می مانند حتما به بررسی نیاز دارند. سالمندانی که دست 

و چشم های سالمی دارند از عهده این کار برمی آیند و می توانند هر 2 هفته یکبار نگاهی به حفره دهان شان 

بیندازند ولی مشکل اساسی وقتی است که با سالمند دارای معلولیت ذهنی و جسمی در اندام ها به خصوص 

در دست ها و نابینایان مواجه هستیم. در این مواقع تنها راه این است که مراقب سالمند وظیفه بهداشت دهان 

و دندان او را بپذیرد. افراد میانسال معموال دست دندان مصنوعی هم دارند. دندان مصنوعی باید هر شب از 

دهان خارج شود تا بافت لثه، استراحت کند. می توان دست دندان را با مایع ظرفشویی به خوبی شست و 

تمیز کرد. افرادی که دست دندان تکه ای دارند به 2 مسواک نیاز دارند. با یک مسواک دندان های باقیمانده 

در دهان شسته می شود و با مسواک دوم دست دندان مصنوعی. بافت زیر دست دندان را حتما باید مراقب 

سالمند معاینه کند تا از نبود برآمدگی با زخم اطمینان حاصل شود. برای افراد سالمندی که مشکل ذهنی 
ندارند ولی ضعف حرکتی در دستانشان دارند، می توان مسواک برقی تهیه کرد.

بیمار درک نور ندارد و از نظر علمی هم نمی توان کاری دیابت است که خوشبختانه هر 2 قابل پیشگیری و کنترل هستند. نابینایی به معنای مقدار دید کمتر علت نابینایی در سالمندان تا چند سال گذشته دیابت بود ولی در حال حاضر علت اصلی آن بیماری سالمندان، نابینایی و بازتوانی برای افزایش بینایی اش انجام داد، جنبه بازتوانی مطرح می شود. آنچه که چشم پزشکان در این مواقع با آن سروکار دارند اصالح ظاهر چشم از یک دهم یا عدم درک نور است. وقتی 
نابیناست. نابینایی باعث تغییراتی در بافت چشم می شود و برای بسیاری از بیماران به خصوص زنان غیر قابل تحمل است. ظاهر ناخوشایند 
چشم به دلیل وجود بیماری های چشمی مانند کاهش فشار داخل چشم، چروکیده شدن آن یا تغییر رنگ بخش رنگی چشم به سفیدی است. 
4 گزینه برای طبیعی جلوه دادن ظاهر ناخوشایند چشم نابینا وجود دارد؛ مورد اول استفاده از عینک سیاه است که زیاد هم راه حل مناسبی 
نیست. در واقع، همه از نابینایی بیمار مطلع می شوند. مورد بعدی استفاده از لنزهای تماسی و رنگی است. این لنزها به نام مردمک سیاه 
معروف اند. لنزهای معمولی باید مردمک شفافی داشته باشند تا فرد بتواند ببیند ولی این لنزها مردمک سیاهی دارند که ظاهر چشم معمولی 
را ایجاد کند. اطراف لنز نیز به رنگ چشم مقابل است. لنز مردمک سیاه زیبایی نسبتا طبیعی ایجاد می کند و تا وقتی فردی به دقت داخل 
چشم را نگاه نکند و حرکات جزئی چشم هم وجود داشته باشد، قابل تشخیص نیست. گاهی عالوه بر تغییر رنگ چشم چروکیدگی و 
کوچکی کره چشم هم محسوس است. این افراد به پروتز های خارجی، از جنس مواد پالستیکی خاص نیاز دارند که با توجه به 
چشم مقابل هر بیمار باید ساخته شوند. چنین پروتزهایی مثل دندان مصنوعی قابلیت جابجایی دارند یعنی می توان شب ها پروتز 
را خارج کرد. این پروتزها هم در صورتی که کره چشم حرکت داشته باشد کمی جابجا می شوند و شباهت زیادی به چشم 
طبیعی دارند.  مورد چهارم پروتزهای داخلی برای افرادی است که به هر دلیلی دچار تخلیه چشم شده اند. چنین پروتزهایی به 
پروتز خارجی مشابه آنچه که توضیح داده شد هم استفاده کرد. عضالت چشم متصل می شوند تا پروتز با عضالت چشم حرکت کند. این پروتز به تنهایی شکل ظاهر خوبی ندارد و باید از 

مادربزرگ ها 
و پدربزرگ هاي عزیز!

شما می توانید عکس ها و 
تجربه های خود را با همساالنتان 
به اشتراک بگذارید. از تالش ها و 

موفقیت هاي خودتان برایمان بنویسید 
و عکس بگیرید و همراه با اسم و 

سنتان ارسال کنید.

• نشانی: تهران، خیابان شریعتی، روبه روی 
میرداماد، خیابان نیک، تقاطع بهشت برین، 

شماره 9، هفته نامه سالمت، صفحه »سالمندان«
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پدربزرگی با قلب بزرگ
پدربزرگم قلب بزرگ و مهربانی دارد و 
مقید به کار است. برای خانواده و دوستان 
احترام زیادی قایل است و بسیار به تمیز 
بودن اهمیت می دهد. بخشندگی اش زبانزد 
عام و خاص است. آنقدر در بخشندگي 
زبانزد است که در مورد ایشان مي گویند 
هیچ وقت لقمه دهانش مال خودش نیست. 
ش. خلیل متولد 28 اردیبهشت سال 1309

مدیر مهربان ما
راهنمایی  آموزشگاه  مدیر  نحوی  آقای 
موفق،  فوق العاده  فردی  و  رانندگی  و 
باحوصله، منضبط و قانونمند است. پدر 
و پدربزرگی مهربان است که به خانواده 
اهمیت می دهد و بسیار اهل سفر است. این 
مدیر مهربان توجه ویژه ای به کارمندان خود 
دارد و از هیچ کمکی به آنها دریغ نمی کند.

سید مرتصی نحوی، متولد 1312 

پرتالش و مهربان
محمد پاسبانیان، 72 ساله، پدر شهید و 
پدر همسر من هستند. بسیار کم حرف، 

پرتالش و مهربان است.

 دکتر شاهین صالحی
متخصص پزشکی ورزشی و عضو 
هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی 

شهید بهشتی

 دکتر علیرضا خامی
متخصص دندان پزشکی اجتماعی، مدیر 

گروه سالمت دهان و دندان پزشکی 
اجتماعی دانشکده دندان پزشکی تهران

 دکتر سیدشهرام افضلی
متخصص بیماری های چشم
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