آخرين وضعيت
اليحه حمايت از
حقوق سالمندان

رئيس دبيرخانه شوراي عالي سالمندان ضمن تشريح آخرين وضعيت اليحه حمايت
از حقوق سالمندان ،گفت :شنبه آينده جلسهاي با حضور اساتيد حقوق دانشگاهي
و نمايندگان حقوقي مجلس براي بررسي اليحه حمايت از حقوق سالمندان برگزار
ميشود تا اين اليحه به شوراي عالي رفاه فرستاده شود.محسن سلماننژاد در گفتوگو
با ايسنا با بيان اينکه اليحه حمايت از حقوق سالمندان خدمات رساني به اين قشر
را به شکل جامع و يکپارچه امکانپذير ميکند ،افزود :اليحه حمايت از حقوق
سالمندان هنوز در حال تدوين در دولت است و روي آن کار ميشود .اين اليحه بعد
از ارجاع به شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي مجدد براي تصويب در هيئت دولت
مطرح خواهد شد.وي با اشاره به بررسي اين اليحه با حضور اساتيد حقوقي دانشگاه
و نمايندگان حقوقي مجلس ،تصريح کرد :کارشناسان بسياري ،مدتها روي نظام

گزارش

عباس خسرواني
دکتراي جامعه شناسي مسائل
اجتماعي ايران

»

نگاهي به آمار وقايع حياتي کشور نشان
مي دهد که جامعه ايران در حال حرکت
به سمت سالمندي است.آمارها نشان مي
دهند در سال  1355تنها 3درصد جمعيت
کشور سالمند بوده اند و اين آمار در سال 90بيشاز 8درصد
رشد داشته است.برخي از صاحب نظران در اين حوزه معتقدند
که آمار سالمندان کشور تا سال  1404به 10درصد جمعيت و
تا سال  1430به حدود 25درصد جمعيت کشور افزايش يابد
و تا سال  1430به حدود 25درصد کل جمعيت کشور خواهد
رسيد.با در نظر گرفتن اين آمارها،جامعه جوان چند دهه قبل
ما روبه سالمندي مي رود.ميزان سالمندي جمعيت کشور از
طريق تقسيم جمعيت باالي  65سال به کل جمعيت به دست
ميآيد .طبق نظر شراياک و سيگل ،اگر درصد سالمندان کمتر
از  5درصد باشد ،جمعيت جوان و اگر بين  5تا  10باشد،
جمعيت ميانسال و اگر بيشتر از  10باشد ،جمعيت سالخورده
است.بر اساس اين شاخص و روند جمعيتي کشور ميتوان
گفت تا سال ( 1414سال  2035ميالدي) جمعيت ايران،
ميانسال و پس از آن سالخورده ميشود.يکي از شاخص هايي
که ارتباط معناداري با سالخوردگي جمعيت دارد شاخص اميد
به زندگي است .اميد به زندگي در بدو تولد ،متوسط سالهايي
است که انتظار ميرود شخص از هنگام تولد زندگي کند .اين
شاخص نشان ميدهد که هر يک از افراد متعلق به يک نسل
معين تا پايان زندگي به طور متوسط چند سال عمر خواهند
کرد.براساس اعالم مرکز آمار ايران ،شاخص اميد زندگي در
بدو تولد بر اساس آخرين نتايج سرشماري عمومي نفوس و
مسکن  ١٣٩٥و با بهرهگيري از دادههاي ثبتي در سال ١٣٩٥
در کل کشور براي مردان  ٧٢/٥سال و براي زنان  ٧٥/٥سال
محاسبه شد .اين شاخص براي مردان و زنان مناطق شهري
به ترتيب برابر  ٧٢/٧و  ٧٥/٧سال و براي مردان و زنان مناطق
روستايي به ترتيب برابر با  ٧١/٧و  ٧٤/٧سال است.از سوي
ديگر طي نيم قرن اخير توسعه اقتصادياجتماعي ،کاهش
باروري و به دنبال آن کاهش رشد جمعيت و افزايش اميد
زندگي منجر به ايجاد تغييرات قابل مالحظهاي در ساختار
جمعيتي جهان و کشور ما شده است ،بهطوريکه طي اين مدت
تعداد سالمندان به طور قابل مالحظهاي افزايش يافته اند.لذا
افزايش جمعيت سالمندان ،واقعيت انکارناپذير جوامع کنوني از
جمله جامعه ايران است .آمارهاي موجود وتحليل آنها حکايت
از هشداري جدي به کشورهايي دارد که اين روند را تجربه
مي کنند.مسائلي چون افزايش نياز به محبت و همزبان،نبود
حمايتهاي اجتماعي،فقر فزاينده،تنهايي،نداشتن شغل و
کم رنگ شدن نقش هاي اجتماعي ،ضعف قواي جسماني،
از کار افتادگي ،معلوليت،مخارج زندگي و بهويژه هزينههاي
بهداشتيدرماني سرسامآور و غيره ازجمله مواردي است که
لزوم توجه بيشتر به اين قشر از جامعه و برنامه ريزي براي
سال هاي آينده را پر رنگ تر مي کند.البته ظهور و بروز
چنين مشکالت و تنگناهايي براي سالمندان بسته به اينکه
فرد سالمند در چه جامعه اي و با چه فرهنگي زندگي
مي کند،تفاوت هاي جدي دارند و از سوي ديگر چگونگي
ارضا و پاسخگويي به اين نيازها و حل مسائل ناشي از آن
به امکانات موجود در جامعه بستگي دارد ،به طوري که در
کشورهاي صنعتي و غربي ،اغلب سالمندان را در مکان هاي
خاصي که براي آنها تاسيس کرده اند و جداي از خانواده مشاهده
مي کنيم و در جوامع شرقي و بخصوص در مناطق روستايي
و سنتي ،سالمندان اغلب همراه با اعضاي خانواده و آميخته با
آنها تا لحظات آخر زندگي ديده مي شوند.هر چند با توجه به
تغييرات حاصل از تحوالت اجتماعي،اقتصادي و فرهنگي وبه
خصوص تغيير در سبک زندگي و همچنين تغيير نهادهاي
اجتماعي مثل نهاد خانواده ،از شکل سنتي به مدرن و حتي
پست مدرن در جوامعي مثل ايران هم بايد انتظار داشت
که در آينده شاهد مشکالت خاص اين گونه تحوالت از
جمله مشکالت مربوط به سالمندان باشيم .لذا ضرورت دارد
انديشمندان علوم انساني و اجتماعي و دست اندرکاران رفاه
اجتماعي ،بخشي از مطالعات و برنامه هاي خود را به حوزه
سالمندان اختصاص بدهند.به عنوان مثال مسئله تنهايي
سالمندان امري دردناک است که حل آن نيازمند فکر و ارائه
راهکارهاي قابل اجراست.هماکنون 9درصد مردان سالمند و
49درصد زنان سالمند ،بدون همسر و تنها زندگي ميکنند؛
اين درحالي است که بيش از 70درصد مردان تنهاي سالمند و
30درصد از زنان تنهاي سالمند ،احساس نياز به ازدواج مجدد
را ابراز کردهاند .يافتن راهکارهايي براي حل معضل تنهايي
فزاينده سالمندان که در جامعه ايراني قابليت اجرا داشته باشد
يک ضرورت است.الزم است به منظور پيشگيري از مشکالت
احتمالي اين حوزه در سالهاي آينده ،از هم اکنون برنامهريزي
و اقدامات الزم براي ارايه خدمات به سالمندان و تسهيل
روند هاي حل مشکالت آنان انجام شود.بهبود شرايط زندگي
سالمندان ،برنامه ريزي براي عدم انزواي سالمندان،تاسيس و
راه اندازي خانه سالمندان توسط انجمن هاي خيريه ،تأمين
تسهيالت حمل و نقل آسان،مناسب سازي مکان هاي عمومي،
فرهنگ سازي از طريق رسانه ،ايجاد زمينه هاي مناسب فرهنگي
و اجتماعي ،ارتقاي پوشش بيمه هاي تکميلي و بيمارستاني براي
سالمندان،در اولويت قرار دادن مسايل رفاهي سالمندان ،سياست
هاي توانمند سازي اقتصادي براي سالمندان ،سياست هاي
اداري و سازماني و هماهنگي بين دستگاه هاي اجرايي براي
ارائه خدمات ،استفاده از توانايي ها و مشاوره افراد سالمند
در سازمان ها و ايجاد سهولت شغلي براي سالمندان از جمله
راهکارهايي است که مي توان ارائه کرد.
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به مناسبت روز جهاني سالمندانتاكيد شد؛

آمادگي براي مواجهه با موج سالمندي در کشور

» نقطه نظر

پيشگيري از مسائل حوزه سالمندي
شايد وقتي ديگر

حقوقي سالمندان کار کردهاند و اين اليحه بعد از نهايي شدن در دولت به مجلس
فرستاده خواهد شد .حسين نحوي نژاد ،معاون امور توانبخشي سازمان بهزيستي
کشور نيز در گفتوگو با ايسنا درباره ابعاد و جزئيات اين اليحه گفت :پيش از اين
کليات منشور حقوق سالمندي در شوراي سالمندان تصويب و قرار شد اين منشور
غير رسمي ،بعد از بررسي در کارگروههاي تخصصي ،به صورت اليحهاي با عنوان
"قانون حمايت از حقوق سالمندان" به مجلس ارائه شود.
وي در ادامه تاکيد کرد :زندگي سالمندان شامل ابعاد گوناگوني است که الزم است
در زمينههاي بازنشستگي ،رفاهي ،خدمات درماني و بهداشت ،اوقات فراغت و ساير
ابعاد اجتماعي مورد بازنگري قرار گيرد به طوريکه اين موارد جزء حقوق سالمندان
محسوب شود و امکان مطالبه گري براي آنان را فراهم ميکند.

نگاه »
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نجمه الحسيني
سازمان ملل در سال  ۱۹۸۲شوراي جهاني
سالمندي را تشکيل داد و در همان سال طرحي
را براي تعيين يک روز جهاني براي سالمندان ارائه
داد تا اينکه در سال  ۱۹۹۰اين شورا اول اکتبر را روز
جهاني سالمندان تعيين کرد 9.مهرماه ،به عنوان روز
سالمندان نامگذاري شده است تا گامي در راستاي
تکريم اين پدران و مادران برداشته شود.سالخوردگي
جمعيت را بايد يک موفقيت بهداشتي و وجود سالمندان
را نعمتي از نعمات بي شمار پروردگار محسوب کرد.
سالمندان ذخاير با ارزشي هستند که بايد اقدامات الزم
براي برخورداري بهينه از خردمندي و کارداني آنان در
خانواده و جامعه به عمل آيد .مقام معظم رهبري در
ابالغ سياستهاي جديد جمعيتي ،با اشراف کامل بر
اهميت موضوع تأکيد بر برنامه ريزي براي پيشگيري
از روند رو به رشد سالمندي و زمينه سازي سالمندي
سالم داشتند .در اين راستا و به منظور پاسداشت
مقام اين شهروندان ارشد ،اول اکتبر(نهم مهر ماه)
هر سال با عنوان روز جهاني سالمند نامگذاري شده
است .احترام به سالمندان و تکريم مقام و منزلت
آنان مورد سفارش پيشوايان ديني بوده و در آيات
کتاب مقدس آسماني و روايات و آموزههاي ديني و
فرهنگي از جايگاه وااليي برخوردار است .سالمندي
دوره اي از زندگي است که از  ۶۰يا  ۶۵سالگي شروع
مي شود.البته در تعريف سالمندي نمي توان زمان
خاصي را مشخص کرد ،بلکه سالمندي را مي توانيم
با ويژگي هاي خاصي که فرد در زماني از زندگي خود
پيدا مي کند بشناسيم.دوران سالمندي همانند دوران
کودکي يا جواني ،يکي از مراحل زندگي است با اين
تفاوت که دوران کودک و جواني ،سرشار از انرژي و
تالش ،ولي دوران سالمندي ،همراه با تحليل قوا و
کاهش ميزان فعاليتهاي فيزيکي است.تا قبل از
قرن  21ميالدي ،ميانگين عمر ،بسيار پايين بود .اما
بهبود وضع تغذيه و پيشرفتهاي چشمگير پزشکي
و ارتقاي سطح بهداشت ،سبب افزايش ميانگين عمر
شده است.وجود شمار روز افزون سالمندان در اکثر
کشورها موجب شده که مقامات دولتي و برنامهريزان
اجتماعي ،توجه بيشتري به اين مسئله بکنند و به
وضع مقررات تأمين اجتماعي مطلوبتر آنان همت
گمارند.سالمندان ضمن آنکه به لحاظ جسمي تغييرات
زيادي نسبت به دوران جواني خود پيدا مي کنند از نظر
اجتماعي هم سالمندان با تحوالت زيادي در زندگي
روبه رو مي شوند .برخي از اين رويدادها عبارت است از:
بازنشستگي ،يائسگي ،سپرده شدن به خانه سالمندان به
وسيله فرزندان ،فوت همسر و ...به هر حال مهم ترين
مشکالت سالمندان که به نوعي براي اطرافيان هم
مشکالتي ايجاد مي کند به خطر افتادن سالمتي و
استقالل آن ها و احساس تنهايي و گاهي هم حس
بي ارزشي در روابط با ديگران است.
ليال جودان ،نماينده صندوق جمعيت سازمان ملل
در ايران در خصوص وضعيت سالمندي در ايران
مي گويد":جمعيت سالمندان در ايران در سال ۲۰۳۰
از  ۸ميليون به  ۱۴ميليون نفر و در سال ۲۰۵۰
به  ۳۰ميليون نفر مي رسد که يک سوم جمعيت
کشور را شامل خواهد شد.در حال حاضر در عصر
سالمندي به سر مي بريم بطو ريکه از هر  ۹نفر در
دنيا يک نفر سالمند باالي  ۶۰سال است و تا سال
 ۲۰۵۰اين آمار از هر  ۵نفر يک نفر خواهد بود.ما با
سرعت زيادي در کشورهاي در حال توسعه به سمت
سالمندي حرکت مي کنيم ۸۰،درصد از جمعيت باالي
 ۶۰سال تا سال  ۲۰۵۰در کشورهايي با جمعيت باال
و فقير زندگي خواهند کرد که علت آن نيز افزايش
طول عمر انسان ها به واسطه سالمت و تغذيه خواهد

»

حميد حسين زاده
مسئلهافزايشجمعيتسالمنديکياز
مواردي است که امروزه بسياري از کشورهاي
دنيا با آن روبهرو هستند و متاسفانه ايران
نيزاز اين موضوع مستثنا نيست.سالمندي
بنا به تعريف سازمان بهداشت جهاني
عبور از مرز  60سالگي است و براي تمام
افرادي كه از حوادث و اتفاقات زندگي جان
سالم بدر برده اند و جواني و ميانسالي را
پشت سر گذاشته اند،اين دوران تحقق
در واقع سالمندي بخشي از روند طبيعي
زندگي انسان محسوب مي شود و گذشت
زمان،بيماريهاييپيداميكند.امروزهافزايش
اميد به جسمي،مشكالت روحي و شرايط
محيطي عواملي هستند كه در اين روند
موثر مي باشند.زندگي و كاهش سطح
باروري و زاد و ولد موجب باال رفتن شمار
سالمندان نسبت به جمعيت كل شده است
بهطوريكهبراساسپيشبينيكارشناسان
در آينده اي نه چندان اين رشد فزاينده
افراد مسن همچنان ادامه دارد.با افزايش
سالمندان مسئله بهداشت،سالمت و تامين
دور در جهان از هر پنج نفر يك نفر سالمند
خواهد بود.بايد قبول كرد كه سالمندي
بيماري آسايش و رفاه آنان در جامعه هر
روز ابعاد تازه و گسترده اي پيدا مي كند.
نيست،بلكه يك فرآيند طبيعي است و نمي
توان آن را متوقف و يا معكوس نمود،بلكه
مي توان با مراقبت هاي صحيح و ساده
به سالمندي توام با سالمت رسيد.برخي
از مسائل و مشکالتي که در کشورهاي
در حال توسعه بر مسئله سالمندي تاثير
مي گذارند نيز شاملنرخ رشد باالتر جمعيت

بود که باعث مي شود عمر بيشتري داشته باشند.در
حال حاضر بايد سعي کنيم افرادي که به سالمندي
مي رسند با خوشحالي و شادي اين دوران را سپري
کنند و مهم ،رفاه ،بهزيستي و سالمت افراد است،
براي اينکه بتوانند فعاالنه در جامعه زندگي کنند و
مشارکت داشته باشند".
بايد اقداماتي در جهت دوام و کيفيت زندگي جوانان
ايجاد کنيم و همچنين آموزش هاي الزم را به آنها
ارائه دهيم تا زندگي رها از خشونت داشته باشند که
رهيافت آن نيز طول عمر خواهد بود تا در دوره سالمندي
زندگي خوبي را داشته باشند.تا سال ۱۵.۷ ،۲۰۵۰
ميليون زن باالي  ۶۰سال خواهيم داشت بطوريکه
 ۱/۳ميليون تعداد آنها بيشتر از مردان خواهد بود.
زنان نيازهاي خاصي دارند و بايد بتوانيم سياست هاي
خودمان را در مورد زنان تدوين کنيم.موج سالمندي
در کشور با شتاب فزايندهاي درحال افزايش است.
به گفته انوشيروان محسني بندپي ،رئيس سازمان
بهزيستي کشور تا سال  1430آمار سالمندان کشور
به حدود 25درصد کل جمعيت کشور خواهد رسيد.
به گفته بندپي ،درشرايطيکه در سال  1355تنها
3درصد جمعيت کشور در زمره جمعيت سالمند کشور
قرار داشتند ،اين آمار در سال  90بهبيشاز 8درصد
افزايش يافت .درعينحال ،تخمين زده ميشود که آمار

»

سالمندان نامگذاري شده ،گريزي به وضعيت سالمت
سالمندان ايراني زدهايم و تحليلي بر چالشهاي نظام
بيمهاي در مواجهه با سير گريزناپذير افزايش جمعيت
سالمندان ارائه کردهايم.
فريد براتي سده رئيس دبيرخانه شوراي ملي سالمندي
کشور هم مي گويد":در پنج سال آينده شروع سالمندي
جمعيت ايران آغاز ميشود؛ به طوري که در سال
 1420جامعه جوان و سالمند کشور بايکديگر مساوي
خواهند شد؛ به همين ترتيب بايد از همين االن
برنامه ريزيها و سياست گذاريهاي خود را به گونهاي
به انجام برسانيم که توانايي مواجهه با اين جمعيت
را در سالهاي آتي داشته باشيم.در سالهاي آينده با
افزايش شديد و يکباره جمعيت سالمند مواجه خواهيم
بود به طوري که از پنج سال آينده شروع سالمندي
جمعيت در ايران آغاز خواهد شد.در حال حاضر نيز
جمعيت سالمند کشور نرخ پاييني ندارد و نرخ آن
 8درصد است .اين در حاليست که برخي استانهاي
کشور در حال سالمند شدن جمعيت هستند براي
مثال در استان گيالن بيش از  11درصد جمعيت
سالمند داريم در حالي که زماني که جمعيت سالمند
يک منطقه به بيش از  12برسد آن جمعيت سالمند
شناخته خواهد شد".
وجود نداشتن سياستهاي خاص براي سالمندان در

جمعيت سالمندان در اي ران در سال  ۲۰۳۰از  ۸ميليون به
 ۱۴ميليون نفر و در سال  ۲۰۵۰به  ۳۰ميليون نفر مي رسد
وجود نداشتن سياستهاي حمايتي ب راي سالمندان در اي ران،
اين موضوع را به يک مسئله اجتماعي تبديل کرده است

سالمندان کشور تا سال  1404به 10درصد جمعيت
و تا سال  1430به حدود 25درصد جمعيت کشور
افزايش يابد .با احتساب اين آمارها ،کشور ما ديگر آن
کشور جوان چنددهه قبل نيست و سالبهسال هم
بر جمعيت سالمندان آن اضافه ميشود .دراينبين،
سالمت سالمنداني که لحظهبهلحظه بر تعدادشان
افزوده ميشود نيز بسيار حائز اهميت است .باتوجه
به اينکه بار بيماريهاي غيرواگير در دوران سالمندي
افزايش پيدا ميکند ،بههمان نسبت هم هزينههاي
درماني افزايش پيدا خواهد کرد.درشرايطيکه کشور
ما بتواند در جهت ارتقاي سالمت سالمندان حرکت
کند ،هم در هزينههاي درماني بيمار و هم در مصارف
بيمههاي درماني ،صرفهجويي جدي اتفاق خواهد افتاد.
به بهانه اول اکتبر ،مصادف با 9مهر که بهنام روز جهاني

ايران ،حاال انتقادهاي زيادي را برانگيخته؛شهال کاظميپور،
جمعيتشناس و جامعهشناس حوزه سالمندي يکي از
اين منتقدان است.او ميگويد که در ايران هيچ سياست
حمايتي براي سالمندان وجود ندارد":وجود نداشتن
سياستهاي حمايتي براي سالمندان در ايران ،اين
موضوع را به يک مسأله اجتماعي تبديل کرده است.
اول بايد بگويم که اساسا به نظر من و از نظر علمي،
از ساختار جمعيت يک کشور يک سري جوانند،
تعدادي ميانسال و تعدادي سالمند .در ايران در دهه
 ٦٠و سالهاي قبل از انقالب٤٥ ،درصد جمعيت
کشور زير ١٥سال بودند و ٣درصد سالمند داشتيم و
٥١درصد هم ميانسال و جوان بودند .ما در آن زمان با
مشکل جواني جمعيت روبهرو بوديم چوندرصد افراد
زير ١٥سال باال بود و هزينههاي زايمان ،تأمين شير

سالمندي ،نيازمند سياستگذاري

به معني جمعيت سالمند بيشتر در آينده
خواهد بود  .اين کشورها هنوز با مشکالت
ناشي از توسعه دست به گريبان هستند
و به بررسي مسائل مرتبط با پير شدن
جمعيت نمي انديشند در نتيجه براي آينده
پيش بيني هاي الزم بهعمل نياورده و به
طور ناگهاني با پديده سالمندي جمعيت
و دشواريهاي آن روبرو خواهند شد.
همچنين در کشورهاي در حال توسعه
سرعت سالخوردگي جمعيت بيشتر است ،
مدتزمانکمتريطولميکشدتاجمعيت
سالمندان۲برابر شود .بنابراين  ،آنها آمادگي
کافيبرايروياروييبااينوضعيترانخواهند
داشت و اين مسئله مشکالت بسياري براي
آنان بوجود خواهد آورد  .در کشورهاي
در حال توسعه درصد بااليي از سالمندان
در مناطق روستايي زندگي مي کنند.در
دهه آينده به ازاي هر سه نفر يک سالمند
خواهيم داشت که همگي مشکالت فراواني
فراهم مي کنند و جامعه آتي ما خمود و
غيرفعال است اگر فکري براي سالمندان
نکنيم ،همين خطر و چالشي بزرگ براي
آينده جامعه است.دگرگوني ها و تحوالت
اجتماعي،اقتصادي،تكنولوژيكوپيشرفتهاي
علمي موجبات رشد سريع سالمندي و اين
موضوع دگرگوني ارزش ها و سنت هاي
ديرين و جايگزيني ارزش هاي جديد را
باعث گرديده است.تحوالت،تغييرات كيفي
روابط بين افراد و خانواده ها را به گونه
فزاينده اي بيشتر كرده است كه پيامد اين
تغييرات،ايجادمشكل در مراقبت و نگهداري
و تامين سالمندان و مايحتاج آنها در فضا و
محيط خانواده است .تبادل نظر مسئوالن

ايران در حوزه سالمندي ،با کشورهاي توسعه
يافته و استفاده از تجربيات آنها در مباحثي
چون رشد جمعيت و سياست گذاري اين
مسئله ،يکي از مواردي است که مي تواند
براي برنامه ريزي دقيق تر و اصولي تر در
کشور ما مورد استفاده قرار گيرد.وجه ديگر
مسئله برنامه ريزي براي سالمت سالمندان
آينده است .جوانان سي ساله کنوني که
سه دهه ديگر به سن سالمندي مي رسند
بايد چکار کنيم تا آنها به بيماريهايي نظير
ديابت ،فشار خون و به طور کلي بيماري
هاي غيرواگير مبتال نشوند ،تا از اين طريق
در هزينه هاي سالمت و بهداشت به آنها
کمک کنيم و اين مسئله هم به آموزش
شيوه زندگي کردن مربوط است و اين هم

خشک ،مدرسه و آموزش و  ...براي اين تعداد افراد
وجود داشت .اين موضوع البته مختص ايران نيست و
هر کشوري که بارورياش باال باشد با مشکل جواني
جمعيت مواجه است".
قوانين حمايت از سالمندان و مراکز تخصصي درماني و
بازتواني سالمندان بايد به صورت گسترده در کلکشور
تشکيل شود و چه بهتر که شروعکننده همکاري يا
تاسيس اين مراکز پزشکان و متخصصاني باشند که خود
سالهاي سالمندي را ميگذرانند و درد سالمندان را
بهتردرک ميکنند.خانوادههاي مراقبتکننده از سالمند
مورد حمايت قرار گيرند و سرانههايي از محل يارانهها
يا هر بودجه ديگري که براي تامين حقوق شهروندان
در نظر گرفته ميشود براي کمک به اين خانوادهها
تخصيص يابد و خانوادهها نيز در تعداد فرزندان و شيوه
تربيت آنان تجديد نظر کنند.
عزت اله سام آرام عضو هيئت علمي دانشگاه عالمه
طباطبايي در خصوص دوران سالمندي مي گويد":پيري
يا سالمندي به عنوان آخرين دوره زندگي انسان همواره
مورد توجه متفکران علوم انساني و زيست شناسي قرار
داشته است .اين دوره از زندگي که معموالً با باال رفتن
سن براي افراد مطرح مي شود ،در بسياري موارد مسائلي
چون ضعف قواي جسماني ،تنهايي ،از کار افتادگي،
معلوليت ،بيماري و احتماالً بي سرپرستي و فقر و
تنگدستي را همراه خود دارد .بروز اينگونه مسائل براي
سالمندان بسته به اينکه فرد کهنسال در چه جامعه اي
و با چه فرهنگي زندگي مي کند ،از نظر کيفي و
کمي با تفاوت هاي بسياري همراه است و همچنين
چگونگي جواب گويي به اين مسائل و نوع راه حل هاي
ارائه شده نيز به امکانات موجود در جامعه بستگي
پيدا ميکند ،به طوري که در کشورهاي صنعتي غرب،
معموالً سالخوردگان را در سراهاي سالمندان و جداي
از خانواده مشاهده مي کنيم و در شرق و بخصوص در
مناطق روستايي جامعه ما سالمندان را اکثرا ً همراه با
اعضاي خانواده و آميخته با آنها تا لحظات آخر زندگي
مي توان مشاهده کرد".
اين نخستينبار نيست که مسئوالن ايران از نگرانيشان
درباره پديده سالمندي در ايران ميگويند و در چن د
سال گذشته و با پيگيري سياستهاي جمعيتي در
ايران ،روز به روز نگرانيها درباره وضع سالمندان
درحال افزايش است .يکي از تأثير پايين بودن نرخ
باروري بر پديده سالمندي در ايران ميگويد و يکي
از زير خط فقر بودن تعداد زيادي از سالمندان ابراز
نگراني ميکند .تعداد سالمندان در ايران هم البته
جاي خودش را دارد.

وظيفه وزارت بهداشت است.بنابراين،زمان
آن رسيده كه سياست هاي ملي مربوط به
سالخوردگان با آگاهي از اين تغييرات به
نحوي تدوين شود كه بتوان از مواجه شدن
با برخي از مشكالت مربوط به سالمندان
كه با آن روبهرو شده اند ،پرهيز كرد.جامعه
سالمند نياز به حمايت دارد و آن حمايت
نيز توسط بخش کوچکي از جامعه که در
سن جواني ،کار و فعاليت هستند صورت
مي گيرد.يکي از مشکالت سالمند شدن
جامعه تامين اجتماعي افراد خواهد بود
و به همين خاطر بسياري از نيازهاي افراد
بي پاسخ باقي مي ماند .و اعتماد به نفس
نيز کاهش پيدا مي کند و در نهايت بافت
جامعه سست مي شود .همچنين در بعد

رواني ،روابط بين فرهنگي و نيروي کار
درجامعه نيز کاهش پيدا خواهد کرد و
به اندازه کافي نيرو براي مقابله با خطرات
نخواهيم داشت و اگرجامعه احساس کند
که مدافع ندارد موجب تشويش اذهان و
اختالالت رواني و نا امني اجتماعي مي
شود .افرادي که به سن سالمندي مي رسند
و يک عمر براي کشور زحمت کشيدند
انتظار دارند براي يک چهارم عمرشان
برنامه ريزي شود .چقدر سازمان هاي
اجتماعي ما به اين قضيه ورود کردند؟
حتما برنامه اي بوده و اجرا هم شده ولي
کافي نيست .باالخره موفقيت کشور ما
در اميد به زندگي بايد تبديل به کيفيت
زندگي شود.

عاقبتي که بايد به خير باشد

دکتر مهدي ياراحمدي خراساني
ديگر آردش را ريخته و الکش را آويخته ،هر کاري الزم بوده
براي رفاه خانواده اش انجام داده ،هر چه در چنته داشته رو کرده و
حاال که ديگر سن و سالي از او گذشته و تمامي موهايش ريخته يا
سپيد شده و دندان هايش يکي در ميان افتاده است بايد به استراحت
بپردازد و با آرامش و رفاه از زندگي لذت ببرد .ولي همين چيزي
که حق طبيعي همه انسان ها بوده و به ظاهر بسيار ساده و دست
يافتني است براي بسياري از سالمندان و پا به سن گذاشته هاي
امروز رويايي دور از انتظار گرديده است .زندگي ماشيني و بي
رحم امروز آن قدر سخت شده که حتي بسياري از کساني که سن
و سال زيادي از آن ها گذشته کماکان دغدغه ي معاش دارند.
اگر بتوانند و زمينه اي برايشان ايجاد شود باز هم کار مي کنند
تا بتوانند پاسخ مناسبي به نيازهاي زندگي شان دهند و اگر از
کار افتاده و بازنشسته به معناي خاص کلمه اش باشند و به هر
دليلي توان يا زمينه فعاليت نداشته باشند مجبورند با حسرت به
زندگي نگاه کنند و نگران فرزندان و همسران و بچه هاي آن ها
باشند .عجب رسم تلخي شده است روزگار سالمندان در جامعه
ما .پدر و مادرهايي که سال ها کار و تالش کرده اند و اکنون هنگام
بهره برداري و چيدن ميوه تالش شان است اکثرا ً نمي توانند از
زندگي لذت ببرند .عوامل بسياري دست به دست هم داده که
خانواده ،دولت و جامعه کمتر هواي سالمندان و بازنشستگان را دارند
يا حتي از آن ها غافل شده اند .بي شک در اين مسأله هم عوامل
محيطي نقش دارند و هم عوامل اجتماعي و خانوادگي .سرعت
شتابان زندگي ،محدوديت هاي شديد اقتصادي ،گرفتاري هاي
فراواني که انسان هاي امروزي براي خود ايجاد کرده اند همه و
همه سبب شده که افراد در روزگار پيري و در حالي که نياز به
حمايت و پشتيباني فرزندان شان و دولت و جامعه دارند تنها
بمانند و کسي هم به دادشان نرسد .قانون تصويب مي کنيم که
بازنشستگان به کار گرفته نشوند تا جا براي جوانان بيکار باز
شود که البته قانون خوبي هم هست .اما همين قانون نمي گويد
براي اوقات فراغت و مشکالت اقتصادي سالمندان چه راهکاري
براي ارائه دارد .از طرفي کارت منزلت ،بيمه هاي سالمت و هر
چيز ديگري که در حوزه ي اجتماعي و حمايت از آن ها تعريف
شده آن چنان که بايد و شايد کمک حال مو سپيدان جامعه ما
نيست و تنها نامي از آن ها وجود دارد .ما بايد در جامعه خود
ظرفيتي ايجاد کنيم که اوالً کرامت و شأن بزرگ ترها حفظ
شود .ثانياً ظرفيت مناسبي براي بهره گيري از تجربيات آن ها
در عرصه هاي مختلف فراهم گردد .ثالثاً آرامش و سالمت آن ها
با بيمه هاي مناسب ،بسته هاي حمايتي ،تخصيص وام هاي
کم بهره ،خدمات اجتماعي و عمومي رايگان ،تسهيل در حمل
و نقل و  ...تا حد زيادي تأمين شود .اين حق پدر بزرگ ها
و مادربزرگ ها نيست که نگران معاش خود باشند يا نتوانند
خواسته هاي معقول خانواده هايشان را آن چنان که در شأن
آن هاست تأمين کنند .ما پيرو آييني هستيم که همواره ما را به
حفظ شأن بزرگ ترها توصيه مي نمايد و آن ها را اسباب رحمت
خدا و اجابت دعا معرف مي کند .برخي رويکردهاي نامناسب در
جامعه به گونه اي تعريف گرديده که گويي حقي براي زندگي
بعد از دوران جواني و در زمان بازنشستگي و سالمندي براي افراد
قائل نيست .چه کسي گفته زماني که پدرو مادري فرزندان شان
را به خانه ي بخت فرستادند ،از کار بازنشسته شدند و به مصداق
همان َمثَلي که در صدر اين نوشتار بدان اشاره کردم الک هايشان
را آويختند ديگر برنامه اي براي زندگي و رفاه و آينده ي آن ها
نيست؟ چرا برخي اتفاقات اجتماعي به گونه اي پيش رفته که انگار
زندگي فقط حق کودکان ،جوانان و نوجوانان است .اين در حالي
است که دوره ي سالمندي زمان مناسبي است که انسان بعد از
عمري تالش فرصت مناسبي براي هدايت جامعه ،کسب آرامش،

خلوت گزيدن بيشتر با معبود و لذت بردن بيشتر از زندگي پيدا
نموده تا براي عاقبت به خيري خود تالش کند .پرداختن به امور و
مسائل مربوط به دوران سالمندي مشکالت و محدوديت هاي آن
ها اهميت بسيار فراواني دارد زيرا همه ي انسان ها روزي به آن
دوره خواهند رسيد و با تمام وجود خود در مي يابند که اين امر
از اهميت فراواني برخوردار است .در دو حوزه بايد نسبت به اين
مسائل به صورت جدي انديشيده شود و نسبت به تغيير آن چه
در حال وقوع است تصميمات ويژه اي اخذ گردد .حوزه ي اول
خانواده مي باشد .بايد فرزندان و همه عناصر خانواده در هر سني
که قرار دارند بدانند که احترام گذاشتن عملي نسبت به بزرگ تر ها
واجب اخالقي و اجتماعي است .اگر اين تفکر در خانواده ها رواج
يافته و هر کسي در اندازه خود سعي کند نسبت به پدر و مادر
و بزرگ تر ها در خانواده وظايفش را به انجام رساند و در جهت
رفاه آنها تا حد امکان تالش و کمک نمايد قطعاً اميدواري و لذت
سالمندان از زندگي افزايش مي يابد .حوزه ي دوم نهادهاي مسئول
و ذي ربط اجتماعي در دولت و مجلس است .ما در ارتباط با
سالمندان هم در حوزه تقنين ضعف داريم و هم در حوزه اجرا.
که قطعاً کاستي هاي اجرايي ما بسيار بيشتر است .آن چنان که
بسياري از قانون هاي حمايتي که در اين راستا در گذشته ها
تصويب شده است به خوبي اجرايي نگرديده و حق سالمندان را ادا
ننموده اند .مواردي در حوزه سالمت ،درمان و بهداشت عمومي،
بيمه هاي تکميلي ،اوقات فراغت ،حمل و نقل عمومي ،ورزش هاي
متناسب ،بهره مندي از خدمات اجتماعي و هنري و تعريف
تسهيالت ويژه در اموري همچون سينما ،کتابخانه ،بيمارستان،
تياتر ،مترو ،اتوبوس ،فرهنگسرا ،نگارخانه ،پارک و بوستان و
هر چيزي ديگري که نياز آن هاست مي تواند با هزينه هاي
نه چندان زياد توسط دولت و نهادهاي خيريه خصوصي تأمين
شود .اين وظيفه ي هر دولت و حکومتي است که براي سالمندان
جامعه خود اين امور را به بهترين شکل فراهم نمايد تا آن ها
دغدغه اي براي زندگي خود نداشته باشند .نگوييم چهار صباح
باقي مانده که ارزش زندگي به طول آن نيست بلکه به ژرفاي
انديشه ،تفکر ،تالش و اثرگذاري آدمي در امور است .هر لحظه
از زندگي سالمندان در جامعه سراسر برکت و رحمت است براي
ما اگر قدرش را بدانيم .خصوصاً به ياد داشته باشيم که پنجره
ي جمعيتي کشور به گونه اي است که تعداد سالمندان رو به
افزايش است و مي بايست نسبت به اين گونه مقوالت حساسيت
و دقت بيشتري داشته باشيم.

