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 یاسر مختاری
سـالمندی پدیده ای رو به رشـد در ایران اسـت، 
ایـن موضـوع چندسـال اسـت کـه بـه یکـی 
ازدغدغه های مسـئوالن مختلف و کارشناسـان 
نظام سـامت تبدیل شـده اسـت. آنچه در میان 
نگـران کننـده می نمایـد، از یـک سـو افزایـش 
شـیوع برخی از بیماری های ویژه سـالمندی و 
از سـوی دیگر مشـکات و هزینه هایی اسـت 
کـه ممکـن اسـت بـر نظـام  اقتصـادی، رفاهـی و 

سـامت تحمیل شـود.
در حال حاضر بیش از 10 درصد  از جمعیت 
ایران را سـالمندان تشـکیل می دهند. جمعیت 
سالمند از یک میلیون و ۷00 هزار نفر در سال 
1۳۵۵ بـه حـدود 10میلیـون نفـر رسـیده اسـت. 
در سـال 1۳۵۵ آمار سـالمندی ایران ۵ درصد 
بوده اسـت که در سـال 1۳۹۵ به 10.1۷ درصد 
و سـال 1۴00 به 10.۴۳ درصد جمعیت ایران 
رسـید این در حالیسـت که پیشـبینی ها حاکی 
از رشد سریع جمعیت سالمند کشور است به 
گونـه ای کـه گفتـه می شـود تـا سـال 1۴20 ایـن 
جمعیت به 20 درصد جمعیت خواهد رسـید.

ابربحرانسالمندیازسال1418
  بـه گفتـه حسـام الدین عامـه رئیـس دبیرخانـه 

شـورای ملی سـالمندی کشـور جمعیت کنونی 
سـالمندان کشـور ۹ میلیون و 200 هزار نفر که 
معادل 10.۷1 درصد کشـور اسـت. عامه در 
یازدهمین نشسـت سـامت سـالمندی کشـور 
اظهـار کـرد: »میـزان جمعیـت سـالمند کشـور 
در سـال 1۳۵۵ پنـج درصـد، در سـال 1۳۹۸، 
10درصـد و  از سـال 1۳۹۸ تـا 1۴01 دو برابـر 
شده و شاخص آن به 20 درصد رسیده است، 
علـت ایـن امـر در کنـار افزایـش امیـد به زندگی 
و کاهـش نـرخ بـاروری در دهه هـای اخیـر، 
انفجـار جمعیتـی بـود کـه در سـال 1۳۵۸ تـا 

1۳۷0 رخ داد.«
عامـه بیـان کـرد: »میانگیـن سـن بازنشسـتگی 
در ایـران ۵2 سـال اسـت و سـال 1۴ 10ـ آغـاز 
بازنشسـته شـدن متولدین سـال 1۳۵۸ خواهد 
بود، سـال 1۴10 جمعیت سـالمند ایران از 1۴ 
درصـد عبـور  می کنـد و کشـورمان رسـما یـک 

کشـور سـالمند محسـوب  می شـود.«
وی بـا بیـان بـه اینکـه اکنـون جمعیت سـالمندان 
ایران ۹ میلیون و 200 هزار نفر )۷1/ 10 درصد( 
اسـت، تصریح کرد: »وقتی جمعیت سـالمندی 
زیـر ۷ درصـد باشـد، آن جامعـه هنـوز جـوان 
محسـوب  می شـود، اگـر بیـن ۷ تـا 1۴ درصـد 
جمعیت میانسال و در حال گذار به سالمندی، 

بعد از 1۴ درصد جمعیت کشـور سـالمند، 21 
درصد سـالخورده و بیشـتر از 2۸ درصد بسـیار 

سـالخورده محسـوب  می شود.«
عامه یادآور شـد: »از سـال 1۴1۸ که متولدین 
1۳۵۸ به سـن ۶0 سـالگی  می رسـند، ابر بحران 
سـالمندی آغاز  می شـود، جمعیت سـالمندی 
کشـور در سـال 1۴20 به 21 درصد و در سـال 
1۴۳۵ تـا 1۴۴۵ بـه بیشـترین تعـداد جمعیـت 
سـالمند خواهـد رسـید، به طـوری کـه بیـش از 
۳۳ درصـد یـا یـک سـوم جمعیـت ایـران را 

سـالمندان تشـکیل خواهند داد.«

بحرانهایسالمندی
رئیس دبیرخانه شـورای ملی سـالمندان کشـور 
بـا بیـان اینکـه از متولدیـن سـال 1۳۵0 بـه بعـد 
شـاهد تغییرات شـدیدتر سـبک زندگی بوده ایم 
سـالمندی  ویژگی هـای  تغییـرات  بنابرایـن 
جمیعـت کشـور از سـال  1۴10بـه شـدت 
افزایـش  پیـدا می کنـد، گفـت: »در سـال 1۳۵۸ 
آمـار طـاق در ایـران 21 هـزار نفـر و در سـال 
1۴00، 1۸۳ هزار نفر گزارش شـده؛ در حالی 
کـه جمعیـت ایـران در بـازه زمانـی ۵۸ تـا 1۴00 
، ۴.2 برابـر  شـده، امـا جمعیـت طـاق حـدود 

۹ برابـر افزایـش پیـدا کـرده اسـت.«

وی در ادامـه افـزود: »همـه تغییـرات در سـبک 
زندگـی، تغییـرات شـدید جمعیـت شهرنشـین 
نسبت به روستایی، افزایش خانوار هسته ای در 
آپارتمان هـای کوچـک بـه جای فامیل گسـترده 
در یک محله، تاخیر در ازدواج و حتی افزایش 
تجرد قطعی، تاخیر سن اولین باروری، کاهش 
نـرخ بـاروری و در نتیجـه کاهـش تعـداد بعـد 
خانـوار و همـه ایـن تغییراتـی کـه در سـبک 
زندگـی اتفـاق افتـاده، پدیـده سـالمندان تنهـا 
را افزایـش  می دهـد و موجـب ایجـاد بحـران 
سـالمندی خواهد شـد، همچنین ورشکسـتگی 
صندوق های بازنشسـتگی حتمی خواهد شـد.«
عامـه بـا بیـان اینکـه از بیـن ۹ میلیـون و 200 
هزار نفر سـالمند، ۸۳ درصد آن ها سـالم و نیاز 
به کمک فرزندان و دیگران ندارد، خاطرنشـان 
کرد: »12 درصد سـالمندان نیاز به مراقبت های 
موقـت و غیـر رسـمی دارنـد. تنهـا ۵ درصـد 
نیـاز بـه مراقبت هـای رسـمی و دائمـی دارنـد.«

وی با اشـاره به وضعیت سـامت و وضعیت 
معیارهـای خطـر در بعـد سـامت سـالمندان، 
بیـان کـرد: »از بیـن سـالمندان کشـور ۵ درصـد 
در وضعیـت بسـیار پـر خطـر و 22 درصـد در 
وضعیت پر خطر قرار دارند. همچنین ظرفیت 
مراکز نگه داری سـالمندان  1۴ هزار نفر، یعنی 

ابربحران سالمندی از ابربحران سالمندی از ۱۴۱۸۱۴۱۸      
عالمه، رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان: از سال ۱۴۱۸ که متولدین ۱۳۵۸ به سن ۶۰ 

سالگی  می رسند، ابر بحران سالمندی آغاز  می شود
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