
کمتر از ۲درصد سـالمندان کشـور اسـت و این 
درحالی است که در برخی از کشورهای توسعه 
یافتـه نزدیـک بـه ۶۰ درصـد سالمندانشـان در 
ایـن مراکـز نگـه داری  می شـوند. لـذا کشـور از 
وضعیـت مطلوبـی بـرای مواجهـه با سـالمندی 

برخوردار نیسـت.«
رئیس دبیرخانه شـورای ملی سـالمندان کشـور 
بـا بیـان اینکـه کشـورهای توسـعه یافتـه ابتـدا 
در ابعـاد مختلـف توسـعه یافته انـد و سـپس بـا 
پدیـده سـالمندی مواجـه شـده اند و اقدامـات 
الزم را جهت بحران سـالمندی فراهم کردند، 
یادآور شـد: »متاسـفانه در ایران این امر کامال 
بالعکس اسـت. لذا تغییرات فرهنگی و سـبک 
زندگـی، نبـود زیـر سـاخت های الزم، نداشـتن 
مراکز کافی نگه داری سـالمند، نداشـتن تعداد 
تخـت کافـی بـه ازای جمعیـت سـالمند  و ... 
موجـب روبـه رو شـدن بـا وضعیـت وخیمـی از 

سـالمندی خواهد شـد.«
عالمه با بیان اینکه برخی از کشـورهای جهان 
اصطالحی تحت عنوان اقتصاد نقره ای یا سود 
جمعیتـی دوم را تعریـف کرده انـد، توضیـح داد: 
»اقتصـاد نقـره ای بدیـن معناسـت، کـه افراد قبل 
از رسـیدن به سـن بازنشسـتگی مهارت هایی 
همچـون مهـارت سـرمایه گذاری، کارآفرینی و 
... را جهت ورود به بازنشسـتگی و سـالمندی 
کسـب کنند. سـپس وارد اقتصاد خرد، اقتصاد 
خانوادگی و محله محور  شـود. در این راسـتا 
حـوزه تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی نیـز از آن ها 

حمایـت  می کند.«
وی در مورد توانمندسـازی و ارتقا معیشـت 

رویکـرد  را  بحـث  مهم تریـن  سـالمندان، 
از  »مـواردی  افـزود:  دانسـت و  پیشـگیرانه 
جملـه رویکـرد چرخـه عمـر شـامل حفـظ 
سـالمتی، تندرسـتی و خودمراقبتـی، آگاهـی 
بخشـی، بیمـه شـغلی )بـرای جوانـان بیـکار 
به جـای پرداخـت یارانـه مسـتقیم حـق بیمـه 
شغلی پرداخت شود(، ضرورت بیمه مراقبت 
طوالنـی مـدت )بـا توجـه بـه اینکـه یکـی از 
مهم تریـن مشـکالت سـالمندان هزینـه بـاالی 
مراقبت هـای آن هاسـت(، تامیـن مسـکن در 
دوران جوانـی و میانسـالی، حمایـت و تامیـن 
مالی از تمام سـالمندان )حقوق بازنشسـتگی 
مکفـی، یارانـه مناسـب و پرداخـت مسـتمری 
سـالمندان کـه هیـچ دریافتـی ندارنـد(، عدالت 
در توزیـع و دریافـت خدمـات، ایجـاد شـبکه 
سـمن های سـالمندی میان نسـلی با رویکرد 
توسـعه پایـدار و محلـه محـور و ... از مـوارد 
مهـم و ضـروری دیگـری اسـت، کـه بایـد بیش 

از گذشـته بـه آن هـا پرداختـه شـود.« 

دو برابر شدن احتمال بروز آلزایمر با 
سالمندی

بـا ایـن حـال بـر اسـاس اعـالم سـازمان جهانـی 
بهداشـت تا سـال ۲۰5۰ جمعیت سـالمند ایران 
بـه بـاالی ۲۶ میلیـون نفـر خواهـد رسـید، ایـن 
موضـوع در کنـار افزایـش برخـی از بیماری هـا 
ماننـد آلزایمـر می  تواننـد تهدیـدی علیـه ایـن 
جمعیـت و حتـی نظـام سـالمت و رفـاه ایـران 
علـت  شـایع ترین  آلزایمـر  بیمـاری  باشـد. 
سـندروم دمانـس اسـت کـه بـه دلیـل تخریـب 
وسـیع نورون هـای مغـزی ایجـاد می شـود و 
باعـث افـت وضعیـت شـناختی در سـالمندان، 
درنتیجـه تخریـب شـدید حافظـه، جهت یابـی 
و شـناخت در سـالمندان و همچنیـن موجـب 
مختل شدن عملکرد اجتماعی و خانوادگی فرد 
می شـود و فرد نیاز به مراقبت های مداوم طبی 
و روانی دارد که این موارد تاثیراتی را هم برای 
زندگی فرد و هم افراد زندگی خانواده او خواهد 

داشـت. بـه گفتـه فـرزاد اشـرافی عضـو هیئـت 
علمی دانشـگاه علوم پزشـکی شـهید بهشـتی، 
بـروز آلزایمـر در سـنین پایین تـر از ۶5 سـال 
خیلـی نـادر اسـت. شـایع تریـن عامـل آلزایمر، 
سـن اسـت. معموالً بعد از ۶5 سـالگی به ازای 
هـر پنـج سـال بـروز آلزایمـر دو برابـر می شـود 
و علتـش هـم تخریـب سـلول های مغـزی و 
اضمحـالل و تهدیـد ناحیـه لـب گیجگاهـی و 

حافظـه و اطالعـات مغـزی اسـت.
شـرفی تصریـح کـرد: »ایـن بیمـاری می توانـد 
اختـالالت شـناختی و مشـکالت خلقـی نیـز 
ایجاد کند و افراد بر اسـاس همان شـخصیتی 
کـه دارنـد ممکـن اسـت موجـب افسـردگی و 
اضطرابـی و بیقـراری شـوند. ایـن بیمـاری 
همچنیـن می توانـد موجـب بدبینـی و اشـتباه 
محاسـبه پول، اختالل در جهت یابی مسـیرها 
و اختـالل در قضـاوت نسـبت بـه اطرافیـان 
شـود. این مشـکل جزو اختالالت شـخصیتی 
و خلقی است که در افراد دارای بیماری آلزایمر 
بـروز می کنـد و باعـث سـوء تفاهـم و بدبینـی 
می شـود. همچنیـن کـم شـدن دامنـه کلمـات، 
تکـرار کـردن حرف هـا، هذیان هـا و توهمـات 
بینایـی و شـنوایی را نیـز از دیگـر عالئـم ایـن 
بیمـاری برشـمرد، ضمـن اینکـه بـروز آلزایمـر 

در مردان بیشـتر اسـت.«
ایـن عـالوه بـر افزایـش بیماری هـای ویـژه 
سـالمندی ماننـدی ماننـد بیماری هـای غیـر 
واگیـر یـا بیماری هایـی ماننـد پوکـی اسـتخوان 
اسـت. بـا ایـن حـال آنچـه مشـخص اسـت، 
نمی تـوان جلـوی سـالمندی را گرفـت و بـه 
شـرط حیات سرنوشـت هر انسـانی سـالمندی 
اسـت. سـالمندی سـالم می تواند هر جامعه ای 
را بـه رشـد بیشـتر واداشـته و از آن سـو در 
مقابلـه بـا هزینه هایـی کـه بـر جامعه وارد می آید 

پیشـگیری کنـد. 

14

متولدین  که   ۱۴۱۸ سال  از  عالمه: 
سالگی  می رسند،   ۶۰ سن  به   ۱۳5۸
آغاز  می شود،  سالمندی  بحران  ابر 
سال  در  کشور  سالمندی  جمعیت 
۱۴۲۰ به ۲۱ درصد و در سال ۱۴۳5 
جمعیت  تعداد  بیشترین  به   ۱۴۴5 تا 
سالمند خواهد رسید، به طوری که بیش 
جمعیت  سوم  یک  یا  درصد   ۳۳ از 
ایران را سالمندان تشکیل خواهند داد

سالگی   ۶5 از  بعد  معموالً  اشرافی: 
به ازای هر پنج سال بروز آلزایمر دو 
تخریب  هم  علتش  و  می شود  برابر 
اضمحالل  و  مغزی  سلول های 
و  گیجگاهی  لب  ناحیه  تهدید  و 
است. مغزی  اطالعات  و  حافظه 
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