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سالمندان

شماره هشتصدودوازده سه مهر هزار و چهارصد

برای دوره سالمندی همراه با سالمت و پویایی باید برنامهریزی را مهم دانست

چگونه سالمندی سالم ،فعال و پویا داشته باشیم؟
دکتر احمد دلبری
متخصص سالمندان ،دانشیار و رئیس
مرکز تحقیقات سالمندی دانشگاه علوم
توانبخشی و سالمت اجتماعی

وضعیت سالمندی در ایران

سالمندی سالم یکی از موضوعات جدی است که
اگر گذران زندگی بدون برنامه مدون برای این دوران
ادامه یابد ،میتواند با مشکالت عدیدهای همراه باشد.
همانطور که افراد در طول زندگی برنامههای مختلفی
برای موفقیت در تحصیل ،اشتغال و ...دارند ،برای
دوره سالمندی همراه با سالمت و پویایی نیز باید
برنامهریزی را مهم دانست .بیشک همه آرزوی عمر
طوالنی دارند اما کمتر دیده میشود که افراد از جوانی
و میانسالی به سالمندی سالم بیندیشند.
یکی از باورهای رایج و البته اشتباه ،ترس از سالمندی
است زیرا تصور میشود که سالمندی دوره درد و
بیماری است .اما در واقع همه سالمندان چنین وضعیتی
ندارند و بستگی به سبک زندگی در طول عمر دارد.

چطور در «سالمندی» ،سالم بمانیم؟

راهبردهای سالمندی سالم ،فعال و پویا با  3رویکرد
کاهش بیماریها و معلولیتهای دوره سالمندی،
افزایش فعالیتهای جسمانی و روانی و مغزی،
تعامالت اجتماعی فعال قابلبررسی است.
بیماریها و معلولیتهای دوره سالمندی :متاسفانه
خیلی از بیماریها در دوران سالمندی با عالئم واضح
همراه نیست .بههمین دلیل باید از سن  50سالگی
غربالگریوبررسیهایدورهایراانجامدادتابیماریها
بهموقعتشخیصدادهشود.بهعنوانمثال،دیابتبیماری
شایع این دوره است اما نیمیاز مبتالیان در دوره
سالمندی از این وضعیت اطالعی ندارند .همچنین
پوکی استخوان نیز تا زمانی که فرد دچار افتادن و
شکستگی استخوان نشود ،تشخیص داده نمیشود.
روند سالمندی بهحدی تدریجی است که حتی فرد
تصور نمیکند وارد این دوران شدهاست .براین
اساس باید به اصول زندگی سالم برای پیشگیری از
بیماریهای مختلف اندیشید .متاسفانه در حالحاضر،
حدود 90درصد سالمندان دچار یک بیماری مزمن،
75درصد دچار دو بیماری مزمن و 55درصد دچار سه
بیماری مزمن هستند .نمیتوان ادعا کرد که بیماری را
از دوره سالمندی حذف کرد اما با برنامهریزی درست
از دوران میانسالی امکان پیشگیری از ابتال به بعضی
بیماریها یا تعویقانداختن بیماری وجود دارد.
آرتروز بیماری است که تقریبا همه افراد در سالمندی
مبتال میشوند اما در ایران بهدلیل اضافه وزن و

حتى اگر یک نفر ژن زمینهساز گرفتگى
عروق داشته باشد و این بیمارى در
اعضاى خانواده وى دیده شود ،باز هم با
شیوه زندگى سالم مىتوان از بروز بیمارى
پیشگیرى کرد یا اینکه بروز عالئم در
سنین باالتر ایجاد شود

بیتحرکی ،معموال از سنین  55یا  60سال بروز
دردهای زانو و کمر دیده میشود؛ در حالیکه با
رعایت سبک زندگی سالم میتوان بیماری را تا
حدود  70یا  80سال به تعویق انداخت.
فعالیتهای جسمانی و روانی و مغزی :معموال
افراد بر این باورند که بازنشستگی از شغل بهمعنای
بازنشستگی از تمام فعالیتهای جسمی ،ذهنی،
اجتماعی و بهطور کلی زندگی است .بارها این
جمله را شنیدهایم که «از ما گذشته که ورزش کنیم».
درست است که هرچه زودتر ورزش را در برنامه
زندگی بگنجانیم بهتر است اما هیچوقت برای ورزش
و اصالح سبک زندگی دیر نیست.

توصیه میشود سالمندان  30تا  40دقیقه ورزش
روزانهومنظممانندنرمشهایصبحگاهیوپیادهروی
داشتهباشند .ورزش منظم میتواند از دردهای زانو،
کمر ،ناراحتیهای قلبی -روقی ،بیماریهای مغز
و ...جلوگیری کند.
جنبه دیگر سالمت سالمندی ،سالمت روان است.
متاسفانه 30درصد افراد در این دوران دچار اختالالت
روحی روانی ،استرس ،اضطراب ،افسردگی ،آلزایمر
و ...میشوند .در صورتی که شناخت عوامل زمینهساز
قطعا بهبهبود روحیه و ارتقای سالمت روانی کمک
میکند و نباید هر یک از این اختالالت را صرفا با
پیری مرتبط دانست .باید دانست که 83درصد موارد
ابتال به افسردگی سالمندی هرگز تشخیص و درمان
نمیشودکهمهمترینعاملایناستکههرتغییرخلقی
و رفتاری ناشی از پیری قلمداد میشود .در بدترین
حالت ،فقط 20درصد سالمندان دچار افسردگی و 8
تا 10درصد مبتال به آلزایمر میشوند.
همه افراد در سنین مختلف حتی سالمندی باید خود
را نیازمند به آموزش ببینند .در گذشته دوران زندگی
انسان به سه دوره آموزش ،کار و بازنشستگی تقسیم
میشداماامروزهچهاردورهآموزش،کار،توانمندسازی،

احترام و تکریم سالمندان
باتوجهبهاینکهسالمندان،بزرگانخانواده
مریم سادات و جامعه بودهاند و سالها با عزت و اقتدار
کاظمی
زندگیکردهاند،هرگزترحمرانمیپذیرند
و پذیرای استقالل هستند .بنابراین نباید
طوری رفتار کرد که چون والدین و نزدیکان به سن سالمندی
رسیدهاند میتوان هر نوع رفتاری با آنها داشت .در تعامل با
سالمند آنچه پیش از همه اهمیت دارد ،لحن وکلماتی است
که در خطاب ب ه آنها استفاده میشود .خیلی از خانوادهها با
القاب امروزی نامانوس و حتی اسامیکوچک سالمندان را
صدا میزنند .حال آنکه با سالمند بهعنوان بزرگ خانواده
نباید رفتار کودکانه کرد و چنین برخوردی شایسته نیست.
احساسنزدیکیتوجیهیبرایاینطرزرفتارنیستوحداقل
باید نظر سالمند را جویا شد .تا حد امکان وظیفه کمک
به سالمند وجود دارد اما الزم است استقالل وی تا جایی
که خطری او را تهدید نمیکند ،حفظ شود .تنها 15درصد
سالمندان توانایی انجام فعالیتهای خود را ندارند و نیازمند
کمک هستند .البته نحوه کمککردن نیز مهم است و نیاز به
کمکرسانی برای کوچکترین کارها نیست تا سالمند دچار
وابستگی مفرط نشود و تاحدی فعال باشد.
یکی از ارکان اصلی تکریم سالمندان ،صبوری است .باید

بپذیریم که با کهولت سن ،عملکرد فرد کاهش مییابد و
نمیتواند مانند همیشه راه برود ،غذا بخورد ،لباس بپوشد
و ...بهخصوص سالمندان ایرانی گذشته سختی داشتهاند و
برای بسیاری از امکانات امروزی مانند آب آشامیدنی و ...با
مشکلمواجهبودهوگاهتجربهنفریحاتجوانیرانداشتهاند.
رکن دیگر احترام و تکریم سالمندان ،ارتباط و تعامل است.
معضلیکهامروزهسالمندانرابهخصوصدرشهرهایبزرگ
تهدید میکند« ،آشیانه خالی» است .غالبا فرزندان امکانات
مالقات روزانه با والدین سالمند را ندارندیا به شهرها و
کشورهای دیگر مهاجرت کردهاند .این وضعیت واقعا برای
سالمندان آزاردهنده است و در صورتی که امکان حضور و
دیدار روزانه آنها وجود ندارد ،حداقل توصیه میشود هر روز
فرزندان و نزدیکان از طریق تلفن جویای احوال آنها باشند.
خوشبختانه در حال حاضر ،عالوه بر تماس تلفنی میتوان از
ارتباطتصویرینیزکمکگرفت.تصورنکنیمهمهسالمندان
امکان استفاده از گوشیهای هوشمند و شبکههای اجتماعی
را ندارند .فقط کافی است با کمیصبر و حوصله روش کار
را به آنها آموزش داد .برخالف تصور آنها همیشه منتظر
تماس ،پیام یا ارسال تصویر از فرزندان و عزیزان خود هستند
و نباید از این حق طبیعی محروم بمانند.

ادامه از صفحه 8
در سال 2020میالدی حدود  12هزار مورد فوتی ناشی از کرونا در عراق
اعالم شده است بنابراین در این کشور  72هزار مورد فوتی بیش از معمول
وجود دارد که احتماال ناشی از همان کرونا است چون دلیل دیگری مثل
فاجعه طبیعی (زلزله ،سیل و  )...یا جنگ وجود نداشته و به خاطر بیماریابی
یا تست اندک ،ثابت نشده است که به دلیل کرونا بوده است»)6(.
روند سینوسی بیماری :ماهیت بیماری نشان داده در شرایطی که به حال خود
رها شود و برای پیشگیری در سطح جامعه اقدام موثری صورت نپذیرد به
صورت موجهایی ناشی از طغیان گاهی به گاهی بروز مییابد .در کشور
خودمانبامقایسهروندبیماریدراستانهایمختلفمیتوانبهاینمنحنیها
دست پیدا کرد .در حال حاضر ما در قله این موج هستیم و نباید وضعیت
خودمان را با عراقیها که در فاز پایین رونده هستند مقایسه کنیم .به عنوان
مثال سال گذشته در مقطعی که برخی از اورژانسهای بیمارستانی ما خالی
از بیمار کووید بودند نظام سالمت عراق تحت فشار وحشتناکی بود)7( .
بیماری کووید ۱۹-به شدت به سن افراد وابسته است و کشندگی آن در

مهارتآموزی و اوقات فراغت سالمندی مدنظر است.
سن بازنشستگی در کشور ما  52سال و حتی کمتر
است ،اما امید زندگی  76تا  78سال است؛ بهعبارتی
حدود یک سوم عمر را در سالمندی سپری میشود.
یکی از باورهای غلط در کشور ما این است که هر
برنامه زندگی مانند تحصیل ،اشتغال و ...را مربوط به
یک دوره خاص سنی میدانیم .مادامیکه فرد زنده
است و هدف دارد میتواند فعالیت داشتهباشد .علت
اینکه عملکرد افراد در سنین سالمندی کاهش مییابد
ناشی از تفکر غلط است که «از ما گذشته»...
سالمندی بهمعنای افسوس سن باال نیست؛ سالمندی
افتخار و فرصت است که فرد سالمتر بوده و عمر
طوالنیتری دارد .خودمراقبتی الزمه کیفیت زندگی
در راستای طول عمر خواهدبود.
تعامالت اجتماعی :همه انسانها به حضور در
اجتماع و ارتباط با یکدیگر نیاز دارند و الزم است
تعامالت اجتماعی تا آخرین روز زندگی حفظ شود.
متاسفانه زمانی که افرادبازنشسته میشوند و ارتباط
با همکاران و دوستان بهتدریج کم و حضور فرد
محدود به محیط منزل میشود ،زمینهساز بیماریهای
مختلف جسمی ،روحی و روانی است.

توصیههای کرونایی در سالمندان
یکی از گروههای پرخطر ابتال به کووید ،19-سالمندان مبتال به بیماریهای
زمینهای هستند .با این وجود ،بسیاری از بیماران سالخورده مبتال به ویروس
کرونا ممکن است پس از آلودهشدن به ویروس «خاموش» بهنظر برسندیا عالئم
غیراختصاصیمانندکاهشفعالیت،خوابآلودگی،عدمتمایلبهغذا،بیتفاوتی،
گیجی ،هذیان ،از دستدادن آگاهی نسبت به محیط اطراف ،اختالل در تکلم،
بیاختیاری ادرار ،سقوط متعاقب از دستدادن تعادل و از حالرفتن داشتهباشند.
بهعالوه ،تب عالمتی است که در سالمندان بهخصوص کهنساالن پنهان است.
در صورتی که دمای بدن سالمند 37/7 ،درجه باشد ،الزم است تا سالمند مورد
بررسیهای تشخیصی بیشتری از نظر ابتال به کووید 19-قرار گیرد .از طرفی،
دیگر بیماران مبتال به بیماریهای مزمن مانند نارسایی قلبی ،اختالل عروقی
و ( COPDبیماری مزمن انسدادی ریه) ،عالئم تنفسی ناشی از کووید19-
(سرفه ،تنگی نفس و )...را در حالت عادی تجربه میکنند.
بههمین دلیل ،تشخیص کووید 19-در سالمندان مبتال به بیماریهای مزمن
مشکلتر از سایر افراد است .برای تشخیص بهموقع بیماری الزم است با
رعایت اقدامات حفاظتی ،بررسیهای تشخیصی برای تایید کووید 19-انجام
شود .بنابراین میتوان نتیجه گرفت سالمندان مبتال به کووید 19-با سابقه بیماری
زمینهای بیش از سایر مبتالیان به کووید 19-دچار نوع شدید بیماری با عالئم
دیسترس تنفسی میشوند که میتواند منجر به مرگ بیمار شود .بدون توجه
به شدت بیماری ،مراقبت حمایتی از این بیماران اصل اساسی خواهدبود.

افراد باالی  ۸۵سال بیش از هزار برابر افراد  ۷تا  ۱۷ساله است؛ میانگین
سنی کشورمان از کشورهای همسایه مانند عراق و افغانستان بیشتر است
و این یکی از علتهای بیشتر بودن مرگ و میر در ایران است .یکی از
دالیلی که در موج اول کرونا ،میزان فوتیها در کشورهای اروپا بسیار
باال بود ،جمعیت سالمندی آنها بود)8(.
شاید گفته شود که در کشور خودمان بسیاری از جوانان مبتالبه کرونا شدهاند
و متاسفانه تلفاتی هم در این زمینه داشتهایم اما به نظر میآید سیستم ایمنی
بدن جوانان عراق به دلیل تحمل سختیهای ناشی از دهها سال جنگ و
ناامنی و همچنین به دلیل برخورداری از تحرک بدنی و اشتغال بیشتر به
کارهای یدی (بر خالف جوانان ما که تحرک کمتری دارند و بیشتر به
پشتمیزنشینی و کار با رایانه مشغول هستند) قوی تر از سیستم ایمنی
بدن جوانان ایرانی باشد .اگر از ضعف سیستم ثبت بیماری و مرگ در
کشورهای جنگ زدهای چون عراق ،افغانستان و سوریه بگذریم ،شاید
یکی دیگر از دالیل پایین بودن آمار ابتال به کرونا در این کشورها ناشی از
عدم مصرف بیرویه دارو از سوی مردم باشد که برخورداری کمتری از

خدمات درمانی دارند؛ در واقع وقتی ما کوچک ترین عالمت هر عارضه
سطحی را با داروهای شیمیایی سرکوب میکنیم و سواد و تخصص و تبحر
پزشکان را متناسب با حجم داروهایی که تجویز میکند ارزیابی و قضاوت
میکنیم ،بدن ما در اثر وابستگی به دارو دچار ضعف میشود و این امکان
را نمییابد که به طور طبیعی با عامل بیماری مقابله کند.
نکته پایانی و تکمیلی که شاید ذکر آن خالی از فایده نباشد این است که
متخصصان طب سنتی یکی از تدابیر تقویت سیستم ایمنی بدن در برابر
بیماری کرونا را مصرف نخودآب ذکر میکنند و احتمال میرود یکی از
دالیل مقاومت بیشتر مردم عراق در برابر بیماری کرونا ،مصرف نخودآب
در برنامه غذایی شان (به صورت قیمه نجفی ،هوموس ،لب لبی ،تشریب
و )...باشد .در پایان الزم است نقش این قبیل مناسک و شعائر دینی در
نیل به همبستگی اجتماعی ،آرامش روانی و در نهایت افزایش سطح
سالمت در افراد را به متخصصان سالمت و تصمیم گیران در ستاد ملی
مبارزه با بیماری کرونا متذکر شویم و اظهار امیدواری کنیم که راهکاری
برای باز شدن گره زیارت عتبات عالیات ضمن رعایت اصول و ضوابط

طی  40سال گذشته ،افزایش جمعیت سالمندی در کشور
دو برابر شدهاست .در سال  1355حدود 5درصد جمعیت
سالمند بودند که در حالحاضر به 10درصد رسیدهاست.
طی  20سال آینده نیز این جمعیت دو برابر خواهدشد حال
آنکه در بسیاری کشورها این روند بسیار طوالنیتر و در
کشوری مانند فرانسه روند دو برابری جمعیت سالمند 120
سال طول کشید .نگرانی از موضوع افزایش جمعیت سالمند
از آنجاست که زیرساختهای الزم و خدمات ضروری برای
این افراد در کشور وجود ندارد.
«سالمندی» و چالشهای آن حتما فرامیرسد :در
حالحاضر ،سالمندان کشور ما به طور میانگین  5فرزند
دارند اما نسل بعد معموال یک یا دو فرزند دارند ،آمار
ازدواج پایین آمده و متاسفانه تجرد قطعی روبهافزایش است.
هماکنون  80هزار سالمند مجرد در کشور زندگی میکنند که
هرگز ازدواج نکردهاند اما این آمار در سال  1430به باالی
دو میلیون نفر میرسد .آمار بسیار باالی زادوولد طی دهه
شصت بهعنوان یک تجربه ناموفق مطرح است زیرا از این
جمعیت جوان که شاخص توسعه کشورها است ،بهدرستی
استفاده نشد و بخشی از این جمعیت درگیر آسیبهای
اجتماعی شدند .حتی طی سالهای اخیر ،بهرغم توسعه
مدارس غیرانتفاعی ،انواع دانشگاهها و رشتههای مختلف
آموزش و ...مدیریت موفق صورت نگرفت .سالمندی مانند
زلزله نیست که شاید بیاید ،شاید نیاید؛ حتما اتفاق میافتد.
اما متاسفانه آمادگی رویارویی با جمعیت گسترده سالمند
که متولدین دهه شصت هستند ،وجود ندارد .دولتها
طی سنوات گذشته به وظایف قانونی خود از برنامه سوم
تا ششم توسعه عمل نکردند و نگرانی در مورد آینده را
نمیتوان کتمان کرد.
نکتهای که برای سالمندان آینده واقعا نگرانکننده است،
هزینههای بهداشت و درمان خواهدبود .در حالحاضر
60درصد منابع بیمهای کشور صرف هزینههای سالمندان
میشود که بهعبارتی  6برابر تعداد سالمندان است زیرا
10درصد جمعیت کشور را سالمندان شکل میدهند .حال
اگر این جمعیت را ده سال بعد در نظر بگیریم ،هزینه
بسیار هنگفتی داشت.
برای این جمعیت سالمندان ،بهجرات میتوان گفت به اندازه
کافی مراقب وجود ندارد .همانطور که اشاره شد سالمندان
کشور ما به طور میانگین  5فرزند دارند و در آینده که به
یک یا دو فرزند برسد ،اوضاع چگونه خواهدبود؟ باید اشاره
کرد که سالمندی همه افراد به یک شکل نیست؛ بهعنوان
مثال اگر سالمند دچار سکته مغزی شود نیاز به مراقبت
توسط  4تا  5نفر دارد.
لزوم برنامهریزی و فرصتهای شغلی مرتبط با «سالمندی»:
اگر مرحوم دکتر قریب رشته طب اطفال را پایهریزی نکردهبود،
امروزه از خدمات گسترده و کامال تخصصی در پیشگیری،
تشخیص و درمان بیماریهای کودکان برخوردار نبودیم و
نمیتوانستیم به موفقیت کاهش بسیار چشمگیر مرگومیر
نوزادان برسیم .اما متاسفانه این چشمانداز برای سالمندان
وجود ندارد .حدود  70سال است که رشتههای مختلف
طب سالمندان ،مددکاری سالمندی ،روانشناسی سالمندی،
پرستاری سالمندی و ...در دنیا تدریس میشود اما در ایران
آمادگی برای تربیت نیروی انسانی در این زمینه نیست .اتفاق
بسیار ناگوار براساس پژوهش اخیر در مرکز سالمندان ،تنها
5درصد فارغالتحصیالن رشتههای علوم پزشکی تمایل به
فعالیت در زمینه سالمندان را دارند.
از  17سال پیش ( )1383سند ملی سالمندان ابالغ شده اما
هیچ اقدام عملی صورت نگرفتهاست .براساس این سند ،قرار
بود هر شش ماه جلسهای با حضور ریاست جمهور برگزار
شود اما تا به امروز حتی یک جلسه نیز برگزار نگردیدهاست.
سالمندی در حالحاضر فراتر از موضوع سازمانی است؛
سالمندی در کشور باید موضوع حاکمیتی شود تا بتوان
سازماندهی کرد .در بسیاری از کشورها ،سالمندی بهعنوان یک
فرصت مطرح است که بیشترین اشتغال در زمینه سالمندی
مانند پرستاری و مراقبت وجود دارد20 .درصد سالمندان
نیاز به مراقب دارند یعنی حدود  2میلیون شغل پنهان در
این حوزه وجود دارد.

بهداشتی و پیشگیرانه فراهم شود اما اینکه صرفا به استناد پایین بودن
ظاهری آمار ابتال به بیماری کرونا در کشور عراق بیگدار به آب بزنیم،
تصمیمیخطاست و برخالف اصل ضرورت انجام محکم کاری در امور
است که پیشوایان دینی از ما توقع دارند.
پی نوشتها:

خبرگزاری مهر 8 ،شهریور 1400
خبرگزاری فارس 4 ،شهریور 1400
کرونا و معجزه غیرمنطقی ،هفته نامه سالمت 8 ،خرداد 1400
امام صادق (عليه السالم) در این خصوص میفرماید« :خداوند ابا دارد از اين كه
چيزها (امور) را جز از طريق اسباب فراهم آورد»( .الكافي )7/183/1 :
پیامبر اکرم (صلی ا...علیه و آله)« :خدا دوست میدارد وقتی بندهای ،کاری را انجام
میدهد ،آن را محکم و استوار کند ».امالی شیخ صدوق ،صفحه 314
براساسبررسیهایانجامشدهدرسایتمرکزآمارعراقتوسطمصطفیآرانی،خبرنگار
به نقل از یادداشت پیمان سالمت ،استاد طب پیشگیری دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکترمسعودیونسیان،اپیدمیولوژیستدرگفتگویخبریشبکهدوسیما4،شهریور1400

