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اریان

رییـس دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران با 
اشـاره به وضعیت سـالمندی در کشـور 
گفـت: »شـاخص ها و آمارهـا نشـان از 
آغـاز رونـد سـالمندی در کشـور دارنـد 
و اگـر وضعیـت بـه همیـن صـورت پیـش 
رود، در حدود سال ۱۴۱۰ در کشورمان 

انفجـار سـالمندی رخ خواهـد داد.«
بـه گـزارش سـپید، حسـین قناعتـی در 
گفت وگـو بـا ایسـنا، بـا بیـان اینکـه پدیده 
سـالمندی پدیـده ای اسـت کـه دو قـرن 
اخیـر بـه دلیـل پیشـرفت های بهداشـتی 
و رشـد تکنیک هـای مـدرن پزشـکی و 
تغذیه مناسـب ایجاد شـده اسـت، گفت: 
»بـر ایـن اسـاس جمعیـت جهـان رو بـه 
پیـر شـدن مـی رود. بایـد توجـه کـرد کـه 
در قـرن بیسـت و یکـم امیـد بـه زندگـی 
در جهان از ۶۶ سـال عبور کرده اسـت. 
همچنین هر سال ۱.۷ درصد به جمعیت 
جهـان افـزوده می شـود. ایـن در حالـی 
در  جمعیـت  افزایـش  ایـن  کـه  اسـت 
افـراد بـاالی ۶۵ سـال و باالتـر از ۲.۵ 
درصـد اسـت. ایـن فاصلـه ترکیـب سـنی 
جمعیـت، جهـان را بـه سـوی سـالمند 
شـدن سـوق می دهـد. ایـران نیـز از ایـن 

تغییـر جمعیتـی بی نصیـب نیسـت.«
وی بـا بیـان اینکـه شـاخص ها و آمارهـا 
نشـان از آغاز روند سـالمندی در کشـور 
دارنـد، گفـت: »اگـر وضعیـت بـه همیـن 
سـال  حـدود  در  رود،  پیـش  صـورت 
۱۴۱۰ در کشـورمان انفجـار سـالمندی 
رخ خواهـد داد و بیـن ۲۵ تـا ۳۰ درصـد 
جمعیت کشور در سنین ۵۰ سال به باال 
قـرار می گیرنـد. همچنیـن بـرآورد شـده 
است که در ایران در سال ۱۴۳۰ جمعیت 
بـاالی ۷۰ سـال بـه ۳۰ درصـد خواهـد 
رسـید کـه در ایـن صـورت جـزو یکـی 
از پیرترین کشـورهای جهان محسـوب 

خواهیم شـد.«
قناعتـی ادامـه داد: »بایـد توجـه کـرد کـه 
آلمان طی ۷۵ سال، فرانسه طی ۸۰ سال 
و بریتانیا طی ۹۰ سـال روند سـالمندی 
جمعیـت را طـی کردنـد، امـا در ایـران 
ظـرف ۳۰ سـال بـه مرحلـه سـالمندی 
می رسـد کـه بـه معنـای سـرعت زیـاد 

سـالمندی جمعیـت در ایـران اسـت.«
مـورد  خدمـات  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
سـایر  بـه  نسـبت  سـالمندان  اسـتفاه 
بیشـتر  و  متفـاوت  سـنی  گروه هـای 

دلیـل  بـه  »سـالمندان  گفـت:  اسـت، 
و  بیماری هـا  بدن شـان  فیزیولـوژی 
را  متفاوت تـری  و  بیشـتر  صدمـات 
خواهنـد داشـت. بـه عنـوان مثـال نـرخ 
شکسـتگی ها در سـالمندان با ضربه های 
کم بیشـتر خواهد بود و با افتادن ممکن 
اسـت دچـار شکسـتگی های ناگـواری 
شـوند. همچنیـن مـدت زمـان درمـان 
می تواننـد  کمتـر  و  بـوده  بیشـتر  آنهـا 
بـه سـطح عملکـردی قبلـی خودشـان 
بازگردنـد. در عیـن حـال بیماری هـای 
قلبـی- عروقـی، سـرطان،  بیماری هـای 
ریوی و ... در سـالمندان بیشـتر بوده و 
حدود ۸۴ درصد سـالمندان در مقایسـه 
بـا ۳۸ درصـد از افـرادی کـه در سـن ۲۰ 
تـا ۴۴ سـالگی قـرار دارنـد، از یکـی از 
شـرایط مزمـن رنـج می برنـد. یعنی تقریبا 
میزان بیماری در افراد سـالمند دو برابر 
افـراد جوان تـر اسـت. همچنیـن میـزان 
دارو در سـالمندان  تجویـز و مصـرف 
بنابرایـن سـالمند شـدن  باالتـر اسـت. 
جمعیـت فشـار مضاعفـی را بـر نظـام 

می کنـد.« وارد  سـامت 
قناعتـی گفـت: »حـوزه سـامت باتوجـه 

اهمیـت  و  خدمـات  گسـتردگی  بـه 
اهدافـش، بـرای دسـتیابی هرچـه بیشـتر 
برای آحاد جمعیت و عدالت اجتماعی، 
نیازمنـد تربیـت و توزیـع مناسـب نیـروی 
انسـانی در تمام گسـتره مکانی و زمانی 
مـورد نیـاز جامعـه اسـت. بسـیاری از 
حـال  در  و  توسـعه یافته  کشـورهای 
توسـعه بـا افزایـش نیـاز بـه خدمـات 
سـامت و افزایـش هزینـه مواجهنـد، امـا 
بـا توجـه بـه محـدود بودن منابع در بخش 
دولتـی بـرای روش هـای کارا و مناسـبی 

در حوزه سـالمندی اسـتفاده شـود.«
وی بـا بیـان اینکـه در دانشـگاه علـوم 
پزشـکی تهـران رشـته طـب سـالمندی 
را داریـم کـه باتوجـه بـه نیـاز آینـده آن 
را تقویـت می کنیـم، گفـت: »ایـن رشـته 
بـا ایـن هـدف اسـت کـه بتوانـد نیازهـای 
بهداشـتی افراد سـالمند را تنظیم کند. در 
عیـن حـال ۱۱۰ مرکـز بهداشـتی تحـت 
نظر دانشـگاه علوم پزشـکی تهران اسـت 
کـه ایـن مراکـز خدمـات مراقبتـی ماننـد 
کنتـرل فشـار خـون و قنـد خـون را در 
انجـام  روتیـن  بـه صـورت  سـالمندان 

می دهنـد.«

انفجار سالمندی در ایران در آینده  نزدیک
بیماریدرسالمنداندوبرابرجوانترها

رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران هشدار داد


