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

آیا سالمندان در معرض خطرند؟
سال   50 باالی  افراد 
به  ابتال  مستعد  بیشتر 
و  تنفسی  بیماری های 
سایر بیماری ها هستند. 
مورد   12 آمریکا  متحده  ایاالت  در 
گزارش شده از كروناویروس در سراسر 
كشور اعالم شده و حداقل نیمی از آنها 
افراد 50 سال به باال هستند. در 6مركز 
آریزونا، كالیفرنیا، ایلینویز، ماساچوست، 
به  مبتالیان  ویسکانسین،  و  واشنگتن 
بیماری ویروس كرونا ساكن هستند، 
اگرچه طبق مراكز كنترل و پیشگیری از 
بیماری، مردم در كل 36 ایالت ایاالت 
متحده تحت بررسی هستند. از 6 بیمار 
مبتال به ویروس كرونا در كالیفرنیا، 4 نفر 50 
ساله هستند و هر دو بیمار ایلینویز در دهه 
ششم زندگی هستند و دوازدهمین مورد 
كه توسط وزارت بهداشت ویسکانسین 
گزارش شده، سن بیمار را مشخص نکرده 
 است. CDC گزارش داد، از كل 237 
نفری كه در آمریکا مورد تحقیق قرار 
گرفته اند و 100 نفر دیگر برای تحقیق 
نیز در فهرست انتظار هستند،  210 نفر  

برای ویروس آزمایش شده بودند.
براساس گزارش جدید CDC در مورد 
ارزیابی ویروس كرونا، 46 نفر بین 50 
تا 64 سال سن داشتند؛ یعنی حدود 22 
درصد و 4 نفر دیگر كه 65 سال بودند؛ 

یعنی 2 درصد.
ویلیام  هاناگ، استاد مربوط بیماری های 
دانشکده  از  دانشگاه  هاروارد  واگیر 
بهداشت عموعی چان اعالم كرد، به نظر 
می رسد این بیماری سالمندان را بیشتر 

از افراد دیگر تحت تأثیر قرار می دهد.
وی همچنین اظهار داشت: »اما اطالعات 
كافی در مورد میزان شیوع این بیماری 
وجود ندارد و ما دوست نداریم شاهد 
موارد شدیدتر و بیشتر باشیم. امیدوارم طی 
چند هفته آینده به نتایج خوبی برسیم.«

 از آنجا كه تعداد مبتالیان به ویروس كرونا 
از 20 هزار نفر تجاوز كرده، در ادامه نحوه 
شیوع آن را به درستی بررسی می كنیم.

این ویروس كه از اواخر سال گذشته از 
ووهان چین آغاز شد، تاكنون 25 كشور 
را مبتال كرده است. وزارت بهداشت 
جهانی اعالم كرد بیش از 31 هزار نفر 
مبتال و 638 مورد فوت، بر اثر این بیماری 
گزارش شده است. هیچ بیماری در ایاالت 
متحده آمریکا فوت نکرده اما بسیاری 
از كسانی كه در كشورهای دیگر فوت 
كرده اند، سالمند بوده اند. بلومبرگ اوایل 
سال جاری گزارش داد اطالعات اولیه 
نشان  چین  ملی  بهداشت  كمیسیون 
می دهد، بیمارانی كه از ابتال به ویروس 
كرونا جان خود را از دست داده اند، در 
دهه 60، 70 و 80سالگی بوده اند و عالئم 
تب، سرفه و تنگی نفس داشتند. همچنین 
این بیماری در شرایطی اتفاق می افتد كه 
افراد بسیاری مبتال به حالت تنگی نفس، 
سرفه و تب هستند. زمستان، فصل سرما و 
آنفلوانزاست و افراد مسن بیشتر در معرض 
خطر ابتال هستند. ویروس های تنفسی در 
افراد مسن شیوع بیشتری دارد. با افزایش 
سن، سیستم ایمنی بدن ضعیف می شود 
و به اندازه قبل مقاوم نیست. اگر فرد مسن 
یا هر شخص دیگری بیمار شد، نباید 
ابتدا روی این بیماری تمركز كند كه شاید 
ویروس كرونا باشد، بلکه هرچه زودتر به 
پزشک مراجعه كند، ممکن است ویروس 
دیگری باشد. عالئم ویروس كرونا و 
آنفلوانزا مشابه هم هستند و آنفلوانزا هم 
می تواند به همین  اندازه برای افراد مسن 

خطرناک باشد.
از حدود 34 هزار مرگ ومیر ناشی از 
آنفلوانزا در سال 2019-2018، بیش از  
25هزار و 500 نفر از آنها 65 سال به 

باال بودند. از بیش از 490 هزار نفر بیمار 
بستری در بیمارستان مبتال به ویروس 
آنفلوانزا، نزدیک به 280 هزار نفر از آنها را 
در همان گروه سنی تخمین زده اند. افراد 
مسن همچنین از عوارض ناشی از آنفلوانزا 
مانند ذات الریه یا تشدید بیماری های مزمن 
مثل آسم یا بیماری های قلبی رنج می برند.
همچنین در نظر داشته باشید پزشک چینی 
كه ابتدا زنگ خطر شیوع ویروس كرونا 
را به صدا درآورد، درگذشت. بسیاری 
از آمریکایی ها برای جلوگیری از شیوع 
به خرید ماسک  اقدام  ویروس كرونا 
می كنند اما آدالجا گفت: »استفاده از ماسک 
ضروری نیست.« در اغلب مواقع مردم آن 
را درست استفاده نمی كنند و تقاضای زیاد 
مصرف كننده موجب كمبود این محصول 
می شود به خصوص برای ارائه دهندگان 
خدمات بهداشتی كه به این محصول 
شدیدا نیازمند هستند. ماسک صورت 
ممکن است مانع تماس صورت شود یا 
آگاهی فرد را كم كند اما تحقیقات كافی 
برای مفید بودن این ماسک ها وجود ندارد 
كه نشان دهد مانع ابتال به بیماری واگیردار 
می شوند، گرچه استفاده از ماسک برای 
كسی كه بیمار است بسیار مفید است و 

مانع انتشار بیماری او می شود.
افرادی كه فعالیتشان زیاد است باید از 
ژل ضدعفونی دست به جای صابون های 

قدیمی استفاده كنند.
ویروس آنفلوانزا ممکن است مانع ورود 
ویروس كرونا نشود اما شخص می تواند 
از بیماری آنفلوانزا نجات پیدا كند و این 
ویروس به پزشکان نیز در تشخیص 

بیماری كمک می كند.
هنگام  باید  »افراد  گفت:  مولیگان 
بیماری، از انجام كار خودداری كنند 
و حداقل باید تا 24 ساعت 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 كه باید در نظر داشت 
این است كه اكنون زمان ترس و وحشت 
در كشور نیست، بلکه آگاهی و توجه به 

شرایط و نکات بااهمیت است.

تعریف سالمند
به افرادی كه سن آنها 60 سال یا باالتر 
باشد، »سالمند« گفته می شود. سالمندی 

فرایندی است كه متوقف نمی شود و 
تنها با داشتن زندگی سالم و مراقبت های 
بهداشتی می توان این دوران را به دورانی 
مطلوب و لذتبخش و توأم با سالمت 

تبدیل كرد.
امروزه حدود 850 میلیون نفر از جمعیت 
جهان را افراد سالمند باالی 60 سال تشکیل 
می دهند كه این رقم تا سال 2020 میالدی 
به یک میلیارد نفر می رسد. كشور ما نیز دور 
از این ماجرا نیست. شمار سالخوردگان 
ایران در سال 1420 به 26میلیون و نسبت 
آن به كل جمعیت به حدود 23 درصد 
خواهد رسید. به دلیل افزایش روزافزون 
این گروه سنی براي بهره وری از این 
دوران بهتر است خود را تجهیز كنیم و 
یادمان باشد هیچ وقت برای اصالح و 

بهبود روش زندگی دیر نیست.
بنابراین سالمت سالمندان یکی از مسائل 
و مشکالت بهداشتی در بیشتر جوامع 
است و الزمه مقابله با این مشکالت، 
سیاست گذاری و برنامه ریزی های دقیق 

و درست است.
در  مورد  ارائه شده  نظریه های 
سالمندی عبارتند از: الف( نظریه های 

زیست شناختی كه به 3 گروه تقسیم 
می  شوند؛ 1 - نظریه ایمنی 2-نظریه 
پیر شدن سلولی 3 - نظریه رادیکال 
نظریه های روان  شناختی ج(  آزاد ب( 
نظریه های جامعه شناختی كه به 4 گروه 
تقسیم می شوند؛ 1 - نظریه عدم  تعهد 
2 - نظریه فعالیت 3 - نظریه استمرار 
4 - نظریه تعاملی، هر یک از نظریه های 
ذكرشده  توجیهاتی برای روند پیری فراهم 
می آورد و آگاهی از آنها مهم است زیرا این 

نظریه ها  می توانند شبکه ای از اطالعات را 
به وجود بیاورد كه براساس آن تصمیمات 

عملی برای  سالمندان گرفته شود.
یکی از مسائل عصر كنونی فاصله میان 
نسل جوان با سالمندان است. مخالفت 
سالمندان با نسل جدید به صورت بدبینی 
و تحقیر و گاهی دشمنی است و مخالفت 
جوانان با سالمندان به صورت مقاومت 
در برابر امر و نهی آنهاست. همچنین 
كودكان نیز گاهی حس خوبی به پیری و 
دوران سالمندی ندارند و دوست ندارند 
پیر شوند. بچه های خردسال، بزرگساالن 
را افراد وابسته، ناسالم، غمگین، تنها و 
بیکار می دانند و دایره ارتباطی شان در 
حد پدربزرگ و مادربزرگ است. این 
میزان ادراک از سالمندی عموما ناشی 
از نگرشی است كه درباره سالمندان به 
صورت ناخواسته ترویج می شود. ادراک 
یادشده معموال مانند بسیاری از مفاهیم 
دیگر از سال ها قبل و حتی در سنین كودكی 
شکل می گیرد و مفهومی كامال وابسته به 
فرهنگ، احساسات و ارزش های افراد 
است. از این رو، تصورات قالبی جامعه 

و نگرش به سالمندان می تواند بر زندگی 
آنها تأثیر بگذارد. عموما رسانه ها و به ویژه 
كتاب های درسی این تصورات را در ذهن 
كودكان ایجاد می كنند. از این رو، با توجه به 
افزایش جمعیت سالمند در كشور و تأثیری 
كه نگرش های اجتماعی روی زندگی 
سالمندان دارد، این مقاله به دنبال بررسی 
تصویری است كه كتاب های درسی دوره 
ابتدایی از ویژگی های جسمانی سالمندان 

ارائه می دهد.
عالوه بر تغییراتی كه در بعد جسمانی 
در دوره سالمندی اتفاق می افتد، ویژگی 
روانی و اجتماعی سالمندان نیز دچار 
تغییراتی می شود. از این رو، سالمندی 
اجتماعی  و  روانی  جسمانی،  بعد   3
دارد. درباره سالمندی و نگرش به آن 
پژوهش های زیادی انجام شده است. 
نتایج این مطالعه نشان می دهد، بین سن 
و سابقه كاری با نمره نگرش به سالمندی 

ارتباط معنی داری وجود نداشته است.
به  نگرش  نیز  خارجی  مطالعات  در 
سالمندی بررسی شده است. برای مثال 
در مطالعه ای با عنوان »نگرش ها و شناخت 
خردساالن نسبت به افراد سالمند« در 
سال1981 میالدی كه روی كودكان 4 تا 
7 سال انجام شد، به این نتیجه رسید كه 
آنها، بزرگساالن را افراد غمگین، تنها و 
بیکار می دانند، بزرگساالنی را كه اطالعات 
زیادی دارند، معلم می دانند و افراد پیر را از 
روی فیزیک بدنشان می شناسند. كودكان، 
پدربزرگ ها و مادربزرگ هایشان را افراد 
فعالی می دانند و دیدگاه مثبتی به آنها 
دارند. نتیجه دیگر اینکه دوسوم كودكان 
دوست ندارند پیر شوند. همچنین تماس 
كودكان با سالمندان به جز پدربزرگ ها 
در  و  محدود  مادربزرگ هایشان  و 

محیط های كاری و مدارس بود.
نتایج پژوهش بارت با عنوان »برداشت 
درباره  بررسی  سالمندی:  از  جنسیتی 
دانشجویان دانشگاه« نشان داده هر دو 
جنس، تصویر مثبت تری از زنان سالمند 
دارند تا مردان؛ اگرچه نگرش آنها از 
سالمندی به این صورت است كه در زنان 
سالمندی زودتر و در سنین كمتری شروع 
می شود. عالوه بر این، زنان در مقایسه با 
مردان شروع سالمندی را دیرتر گزارش 
كرده اند و زنان نگرش های مطلوب تری 
اضطراب  زنان  اما  دارند  سالمندان  به 
سالمندی بیشتری را در مقایسه با مردان 

بیان كرده اند.
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 ترجمه: 
مهتا زمانی نیک

افراد باالی 50 سال بیشتر مستعد 
ابتال به بیماری های تنفسی و سایر 

بیماری ها هستند. در ایاالت متحده 
آمریکا 12 مورد گزارش شده از 

كروناویروس در سراسر كشور اعالم 
شده و حداقل نیمی از آنها افراد 50 

سال به باال هستند. از 6 بیمار مبتال به 
ویروس كرونا در كالیفرنیا، 4 نفر 50 

ساله هستند و هر دو بیمار ایلینویز در 
دهه ششم زندگی هستند

با باالرفتن سن باید بیشتر مراقب سالمت قلب بود
سن 80 سالگی با سن 70 سالگی بسیار متفاوت است. 
طبق مطالعات، با باالرفتن سن باید بیشتر مراقب سالمت 
قلب بود. افراد بیشتر تمایل دارند كاالهایی را خریداری 
كنند كه با تخفیف فروخته می شود مثال 99 تومان را به 
1000تومان ترجیح می دهند، در صورتی كه چندان هم 
متفاوت نیست. امروزه دانشمندان معتقدند میزان سن با 
میزان جراحی های قلب رابطه مستقیم دارد. یک مطالعه 
آمریکایی نشان داد  افرادی كه حتی 2 هفته از 80 سالگی 
فراتر رفته اند به نسبت افرادی كه دقیقا در سن 80 سالگی 
هستند بیشتر تحت عمل بای پس قلب قرار می گیرند، 
با وجود اینکه این اختالف سنی كمتر از یک ماه است.

دكتر آنوپام جنا، مسوول این تحقیق، از دانشکده پزشکی  
هاروارد گفت: »عمل های جراحی را تا سن مشخصی 
محدود می كنند اما ممکن است برخی پزشکان افراد را 
از نظر روانی طبقه بندی كنند، مثال افرادی كه در دهه 
80سالگی هستند خطر بروز بیماری شان بیشتر از دهه 70 
سالگی است، حتی با اختالف چند ماه هم این احتمال 
بیشتر می شود، مثال وقتی به فروشگاه می روید و كاالیی 
99 تومان است، احتمال خرید آن كاال به نسبت قیمت 
1000 تومان بیشتر می شود. در اینجا ارزش آن یک تومان 

در نظر فرد بسیار زیاد است. 

در مراقبت های قلبی نیز این نگرانی بسیار جدی است. 
اگرچه یک درمان راحت تر مثل باز كردن شریان قلب 
اغلب برای درمان سکته قلبی است چون این بخش از 
قلب دچار مشکل شده اما بسیاری از بیماران جراحی 
بای پس قلب را به آن ترجیح می دهند. دانشمندان سوابق 
بیماری های قلبی را از سال 2006 تا 2012 میالدی روی 
70 هزار بیمار حمله قلبی بررسی كردند و دریافتند حدودا 
10 هزار نفر 2هفته بعد از 80 سالگی تحت این عمل قرار 
گرفته اند. آنها سن 77 سالگی را در مقایسه با سن 79 
سالگی قرار دادند و سن 81 سال را با 83 سال مقایسه 
كردند و اختالف بین آنها فقط 2 سال است اما مهم ترین 
نکته همین 80 سالگی است و اینکه چه مقدار از سن 
80 سالگی گذشته. به گزارش دكتر جنا، میزان مرگ در 
2 ماه اول پس از حمله قلبی بین افراد باالی 80 سال 
بیشتر بود و این آمار نشان می دهد  بیشتر آسیب به این 
دلیل است كه بیمار تحت عمل جراحی قرار نگرفته 
است. در مجله پزشکی New England Journal این  
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 نمی شود اما ابتدا ممکن است آن 

را علت بیماری تشخیص دهند.
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