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شماره هفتصدوچهلوچهار هشت اسفند نودوهشت

دستکم نیمی از بیماران مبتال به ویروس کرونا در ایاالت متحده 50 ،سال به باال هستند

آیا سالمندان در معرض خطرند؟
افراد باالی  50سال
بیشتر مستعد ابتال به
ترجمه:
مهتازمانینیک بیماریهای تنفسی و
سایر بیماریها هستند.
در ایاالت متحده آمریکا  12مورد
گزارششده از كروناویروس در سراسر
كشور اعالم شده و حداقل نیمی از آنها
افراد  50سال به باال هستند .در 6مرکز
آریزونا،کالیفرنیا،ایلینویز،ماساچوست،
واشنگتن و ویسکانسین ،مبتالیان به
بیماری ویروس کرونا ساکن هستند،
اگرچه طبق مراکز کنترل و پیشگیری از
بیماری ،مردم در کل  36ایالت ایاالت
متحده تحت بررسی هستند .از  6بیمار
مبتالبهویروسکرونادرکالیفرنیا4،نفر50
ساله هستند و هر دو بیمار ایلینویز در دهه
ششم زندگی هستند و دوازدهمین مورد
که توسط وزارت بهداشت ویسکانسین
گزارششده،سنبیماررامشخصنکرده
است CDC .گزارش داد ،از کل 237
نفری که در آمریكا مورد تحقیق قرار
گرفتهاند و  100نفر دیگر برای تحقیق
نیز در فهرست انتظار هستند 210 ،نفر
برای ویروس آزمایش شده بودند.
براساس گزارش جدید  CDCدر مورد
ارزیابی ویروس کرونا 46 ،نفر بین 50
تا  64سال سن داشتند؛ یعنی حدود 22
درصد و  4نفر دیگر که  65سال بودند؛
یعنی  2درصد.
ویلیامهاناگ ،استاد مربوط بیماریهای
واگیر دانشگاه هاروارد از دانشکده
بهداشت عموعی چان اعالم کرد ،به نظر
میرسد این بیماری سالمندان را بیشتر
از افراد دیگر تحت تأثیر قرار میدهد.
وی همچنین اظهار داشت« :اما اطالعات
کافی در مورد میزان شیوع این بیماری
وجود ندارد و ما دوست نداریم شاهد
مواردشدیدتروبیشترباشیم.امیدوارمطی
چند هفته آینده به نتایج خوبی برسیم».
ازآنجاکهتعدادمبتالیانبهویروسکرونا
از  20هزار نفر تجاوز کرده ،در ادامه نحوه
شیوع آن را به درستی بررسی میکنیم.
این ویروس که از اواخر سال گذشته از
ووهان چین آغاز شد ،تاکنون  25کشور
را مبتال کرده است .وزارت بهداشت
جهانی اعالم کرد بیش از  31هزار نفر
مبتال و 638مورد فوت ،بر اثر این بیماری
گزارششدهاست.هیچبیماریدرایاالت
متحده آمریکا فوت نکرده اما بسیاری
از کسانی که در کشورهای دیگر فوت
کردهاند ،سالمند بودهاند .بلومبرگ اوایل
سال جاری گزارش داد اطالعات اولیه
كمیسیون بهداشت ملی چین نشان
میدهد ،بیمارانی كه از ابتال به ویروس
كرونا جان خود را از دست دادهاند ،در
دهه  70 ،60و 80سالگی بودهاند و عالئم
تب،سرفهوتنگینفسداشتند.همچنین
این بیماری در شرایطی اتفاق میافتد که
افراد بسیاری مبتال به حالت تنگی نفس،
سرفهوتبهستند.زمستان،فصلسرماو
آنفلوانزاستوافرادمسنبیشتردرمعرض
خطرابتالهستند.ویروسهایتنفسیدر
افراد مسن شیوع بیشتری دارد .با افزایش
سن ،سیستم ایمنی بدن ضعیف میشود
و بهاندازه قبل مقاوم نیست .اگر فرد مسن
یا هر شخص دیگری بیمار شد ،نباید
ابتدا روی این بیماری تمرکز کند که شاید
ویروسکروناباشد،بلکههرچهزودتربه
پزشکمراجعهکند،ممکناستویروس
دیگری باشد .عالئم ویروس كرونا و
آنفلوانزا مشابه هم هستند و آنفلوانزا هم
میتواند به همیناندازه برای افراد مسن
خطرناک باشد.
از حدود  34هزار مرگومیر ناشی از
آنفلوانزا در سال  ،2018-2019بیش از
25هزار و  500نفر از آنها  65سال به

افراد باالی  50سال بیشتر مستعد
ابتال به بیماریهای تنفسی و سایر
بیماریها هستند .در ایاالت متحده
آمریکا  12مورد گزارششده از
كروناویروس در سراسر كشور اعالم
شده و حداقل نیمی از آنها افراد 50
سال به باال هستند .از  6بیمار مبتال به
ویروس کرونا در کالیفرنیا 4 ،نفر 50
ساله هستند و هر دو بیمار ایلینویز در
دهه ششم زندگی هستند

باال بودند .از بیش از  490هزار نفر بیمار
بستری در بیمارستان مبتال به ویروس
آنفلوانزا ،نزدیک به 280هزار نفر از آنها را
در همان گروه سنی تخمین زدهاند .افراد
مسنهمچنینازعوارضناشیازآنفلوانزا
مانندذاتالریهیاتشدیدبیماریهایمزمن
مثلآسمیابیماریهایقلبیرنجمیبرند.
همچنیندرنظرداشتهباشیدپزشکچینی
که ابتدا زنگ خطر شیوع ویروس کرونا
را به صدا درآورد ،درگذشت .بسیاری
از آمریکاییها برای جلوگیری از شیوع
ویروس کرونا اقدام به خرید ماسک
میکننداماآدالجاگفت«:استفادهازماسک
ضرورینیست».دراغلبمواقعمردمآن
رادرستاستفادهنمیکنندوتقاضایزیاد
مصرفکنندهموجبکمبوداینمحصول
میشود بهخصوص برای ارائهدهندگان
خدمات بهداشتی که به این محصول
شدیدا نیازمند هستند .ماسک صورت
ممکن است مانع تماس صورت شود یا
آگاهی فرد را کم کند اما تحقیقات کافی
برایمفیدبودناینماسکهاوجودندارد
کهنشاندهدمانعابتالبهبیماریواگیردار
میشوند ،گرچه استفاده از ماسک برای
کسی که بیمار است بسیار مفید است و
مانع انتشار بیماری او میشود.
افرادی که فعالیتشان زیاد است باید از
ژلضدعفونیدستبهجایصابونهای
قدیمی استفاده کنند.
ویروس آنفلوانزا ممکن است مانع ورود
ویروس کرونا نشود اما شخص میتواند
از بیماری آنفلوانزا نجات پیدا کند و این
ویروس به پزشکان نیز در تشخیص
بیماری کمک میکند.
مولیگان گفت« :افراد باید هنگام
بیماری ،از انجام کار خودداری کنند
و حداقل باید تا  24ساعت بعد از تب
در اجتماع قرار نگیرند و قرنطینه شوند

و هنگام سرفه ،دهان خود را با بازوی
خود یا دستمال بپوشانند».
نکته مهم دیگری که باید در نظر داشت
این است که اکنون زمان ترس و وحشت
در کشور نیست ،بلکه آگاهی و توجه به
شرایط و نکات بااهمیت است.
تعریف سالمند

به افرادی كه سن آنها  60سال يا باالتر
باشد« ،سالمند» گفته میشود .سالمندی

فرایندی است که متوقف نمیشود و
تنها با داشتن زندگی سالم و مراقبتهای
بهداشتی میتوان این دوران را به دورانی
مطلوب و لذتبخش و توأم با سالمت
تبدیل کرد.
امروزه حدود 850میلیون نفر از جمعیت
جهانراافرادسالمندباالی60سالتشکیل
میدهند که این رقم تا سال 2020میالدی
بهیکمیلیاردنفرمیرسد.کشورمانیزدور
از این ماجرا نیست .شمار سالخوردگان
ایران در سال 1420به26میلیون و نسبت
آن به کل جمعیت به حدود  23درصد
خواهد رسید .به دليل افزايش روزافزون
اين گروه سنی براي بهرهوری از اين
دوران بهتر است خود را تجهيز كنيم و
يادمان باشد هيچ وقت برای اصالح و
بهبود روش زندگی دير نيست.
بنابراینسالمتسالمندانیکیازمسائل
و مشکالت بهداشتی در بیشتر جوامع
است و الزمه مقابله با این مشکالت،
سیاستگذاری و برنامهریزیهای دقیق
و درست است.
نظریههای ارائهشده در مورد
سالمندی عبارتند از :الف) نظریههای

زیستشناختی که به  3گروه تقسیم
میشوند؛  - 1نظریه ایمنی -2نظریه
پیر شدن سلولی  - 3نظریه رادیکال
آزاد ب) نظریههای روانشناختی ج)
نظریههای جامعهشناختی که به  4گروه
تقسیم میشوند؛  - 1نظریه عدمتعهد
 - 2نظریه فعالیت  - 3نظریه استمرار
 - 4نظریه تعاملی ،هر یک از نظریههای
ذکرشدهتوجیهاتیبرایروندپیریفراهم
میآوردوآگاهیازآنهامهماستزیرااین

نظریههامیتوانندشبکهایازاطالعاترا
بهوجودبیاوردکهبراساسآنتصمیمات
عملی برایسالمندان گرفته شود.
یکی از مسائل عصر کنونی فاصله میان
نسل جوان با سالمندان است .مخالفت
سالمندانبانسلجدیدبهصورتبدبینی
و تحقیر و گاهی دشمنی است و مخالفت
جوانان با سالمندان به صورت مقاومت
در برابر امر و نهی آنهاست .همچنین
کودکان نیز گاهی حس خوبی به پیری و
دوران سالمندی ندارند و دوست ندارند
پیرشوند.بچههایخردسال،بزرگساالن
را افراد وابسته ،ناسالم ،غمگین ،تنها و
بیکار میدانند و دایره ارتباطیشان در
حد پدربزرگ و مادربزرگ است .این
میزان ادراک از سالمندی عموما ناشی
از نگرشی است که درباره سالمندان به
صورت ناخواسته ترویج میشود .ادراک
یادشده معموال مانند بسیاری از مفاهیم
دیگرازسالهاقبلوحتیدرسنینکودکی
شکل میگیرد و مفهومی کامال وابسته به
فرهنگ ،احساسات و ارزشهای افراد
است .از این رو ،تصورات قالبی جامعه

با باالرفتن سن باید بیشتر مراقب سالمت قلب بود
سن  80سالگی با سن  70سالگی بسیار متفاوت است.
طبق مطالعات ،با باالرفتن سن باید بیشتر مراقب سالمت
قلب بود .افراد بیشتر تمایل دارند کاالهایی را خریداری
کنند که با تخفیف فروخته میشود مثال  99تومان را به
1000تومان ترجیح میدهند ،در صورتی که چندان هم
متفاوت نیست .امروزه دانشمندان معتقدند میزان سن با
میزان جراحیهای قلب رابطه مستقیم دارد .یک مطالعه
آمریکایی نشان داد افرادی که حتی  2هفته از  80سالگی
فراتر رفتهاند به نسبت افرادی که دقیقا در سن  80سالگی
هستند بیشتر تحت عمل بایپس قلب قرار میگیرند،
با وجود اینکه این اختالف سنی کمتر از یک ماه است.
دکتر آنوپام جنا ،مسوول این تحقیق ،از دانشکده پزشکی
هاروارد گفت« :عملهای جراحی را تا سن مشخصی
محدود میکنند اما ممکن است برخی پزشکان افراد را
از نظر روانی طبقهبندی کنند ،مثال افرادی که در دهه
80سالگی هستند خطر بروز بیماریشان بیشتر از دهه 70
سالگی است ،حتی با اختالف چند ماه هم این احتمال
بیشتر میشود ،مثال وقتی به فروشگاه میروید و کاالیی
 99تومان است ،احتمال خرید آن کاال به نسبت قیمت
 1000تومان بیشتر میشود .در اینجا ارزش آن یک تومان
در نظر فرد بسیار زیاد است.

و نگرش به سالمندان میتواند بر زندگی
آنهاتأثیربگذارد.عمومارسانههاوبهویژه
کتابهایدرسیاینتصوراترادرذهن
کودکانایجادمیکنند.ازاینرو،باتوجهبه
افزایشجمعیتسالمنددرکشوروتأثیری
که نگرشهای اجتماعی روی زندگی
سالمندان دارد ،این مقاله به دنبال بررسی
تصویریاستکهکتابهایدرسیدوره
ابتداییازویژگیهایجسمانیسالمندان
ارائه میدهد.
عالوه بر تغییراتی که در بعد جسمانی
در دوره سالمندی اتفاق میافتد ،ویژگی
روانی و اجتماعی سالمندان نیز دچار
تغییراتی میشود .از این رو ،سالمندی
 3بعد جسمانی ،روانی و اجتماعی
دارد .درباره سالمندی و نگرش به آن
پژوهشهای زیادی انجام شده است.
نتایج این مطالعه نشان میدهد ،بین سن
و سابقه کاری با نمره نگرش به سالمندی
ارتباط معنیداری وجود نداشته است.
در مطالعات خارجی نیز نگرش به
سالمندی بررسی شده است .برای مثال
درمطالعهایباعنوان«نگرشهاوشناخت
خردساالن نسبت به افراد سالمند» در
سال 1981میالدی که روی کودکان  4تا
 7سال انجام شد ،به این نتیجه رسید که
آنها ،بزرگساالن را افراد غمگین ،تنها و
بیکارمیدانند،بزرگساالنیراکهاطالعات
زیادیدارند،معلممیدانندوافرادپیررااز
رویفیزیکبدنشانمیشناسند.کودکان،
پدربزرگها و مادربزرگهایشان را افراد
فعالی میدانند و دیدگاه مثبتی به آنها
دارند .نتیجه دیگر اینکه دوسوم کودکان
دوستندارندپیرشوند.همچنینتماس
کودکان با سالمندان به جز پدربزرگها
و مادربزرگهایشان محدود و در
محیطهای کاری و مدارس بود.
نتایج پژوهش بارت با عنوان «برداشت
جنسیتی از سالمندی :بررسی درباره
دانشجویان دانشگاه» نشان داده هر دو
جنس ،تصویر مثبتتری از زنان سالمند
دارند تا مردان؛ اگرچه نگرش آنها از
سالمندی به این صورت است که در زنان
سالمندیزودترودرسنینکمتریشروع
میشود .عالوه بر این ،زنان در مقایسه با
مردان شروع سالمندی را دیرتر گزارش
کردهاند و زنان نگرشهای مطلوبتری
به سالمندان دارند اما زنان اضطراب
سالمندی بیشتری را در مقایسه با مردان
بیان کردهاند.
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در مراقبتهای قلبی نیز این نگرانی بسیار جدی است.
اگرچه یک درمان راحتتر مثل باز کردن شریان قلب
اغلب برای درمان سکته قلبی است چون این بخش از
قلب دچار مشکل شده اما بسیاری از بیماران جراحی
بایپس قلب را به آن ترجیح میدهند .دانشمندان سوابق
بیماریهای قلبی را از سال  2006تا  2012میالدی روی
 70هزار بیمار حمله قلبی بررسی کردند و دریافتند حدودا
 10هزار نفر 2هفته بعد از  80سالگی تحت این عمل قرار
گرفتهاند .آنها سن  77سالگی را در مقایسه با سن 79
سالگی قرار دادند و سن  81سال را با  83سال مقایسه
کردند و اختالف بین آنها فقط  2سال است اما مهمترین
نکته همین  80سالگی است و اینکه چه مقدار از سن
 80سالگی گذشته .به گزارش دکتر جنا ،میزان مرگ در
 2ماه اول پس از حمله قلبی بین افراد باالی  80سال
بیشتر بود و این آمار نشان میدهد بیشتر آسیب به این
دلیل است که بیمار تحت عمل جراحی قرار نگرفته
است .در مجله پزشکی  New England Journalاین
خبر منتشر شد .بر اساس این تحقیق مشکالت روانی
بیمار هم ممکن است بر میزان عمل جراحی تأثیرگذار
باشد اما علت اصلی آن نیست و از لحاظ پزشکی جزو
عالئم اصلی محسوب نمیشود اما ابتدا ممکن است آن
را علت بیماری تشخیص دهند.

