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نامه به سردبیر
ــاالی	65	 ــی،	تعــداد	افــراد	ب طبــق	آمــار	ســازمان	بهداشــت	جهان
ســال	در	ســال	2010	معــادل	526	میلیــون	نفــر	بــوده	اســت	کــه	
ایــن	تعــداد	در	ســال	2050	بــه	1/5	میلیــارد	نفــر	خواهــد	رســید	که	
ــل	مشــاهده	 ــه	قاب ــه طــور	عمــده	در	کشــور	هــای	توســعه	یافت ب
خواهــد	بــود.	پیشــرفت	چشــمگیر	در	فنــاوری	هــای	نویــن	و	امیــد	
بــه	زندگــی	طــی	قــرن	گذشــته	بخــش	مهمــی	از	ایــن	تغییــرات	
مــی	باشــد	کــه	منجــر	بــه	کاهــش	مــرگ	و	میــر	و	بیمــاری	هــا	
در	ســنین	بــاال	مــی	باشــد.	از	ایــن	رو،	طبــق	گزارشــات،	بیمــاری	
ــت،	ســرطان،	 ــی،	فشــار	خــون،	دیاب ــر	مشــکالت	قلب ــی	نظی های
مشــکالت	ریــوی	و	حرکتــی	از	عمــده	عــوارض	ناشــی	در	ســنین	
ــال	 ــردم	در	150	س ــی	م ــه	زندگ ــد	ب ــد	)1(.	امی ــی	باش ــاال	م ب
ــال	در	 ــدود	30	س ــته	و	از	ح ــمگیری	داش ــش	چش ــته	افزای گذش
ــالدی	 ــال	2016	می ــال	در	س ــه	72	س ــالدی	ب ــال	1870	می س
رســید	)2(.	ســالمندی	جمعیــت	یــک	پدیــده	جهانــی	اســت.	بیشــتر	
ــتند.	 ــرو	هس ــن	روب ــت	مس ــبت	جمعی ــش	نس ــا	افزای ــورها	ب کش
پیــش	بینــی	ســازمان	جهانــی	بهداشــت،	افزایــش	جمعیــت	افــراد	
ــه	16%	در	 ــال	2019	ب ــا،	از	9%	در	س ــتر	در	دنی ــال	و	بیش 65	س

ســال	2050	میــالدی	مــی	باشــد	)3(.
ــران	در	 ــت	ای ــورمان،	جمعی ــار	کش ــازمان	آم ــزارش	س ــق	گ طب
ســال	98	بــه	حــدود	83	میلیــون	نفــر	رســیده		و	در	ســال	1399	
جمعیــت	ســالمند	بــاالی	60	ســال	کشــورمان	بــا	رقــم	8	میلیــون	
ــور	و	 ــت	کش ــدود	9/9	درصــد	جمعی ــی	ح ــر،	یعن ــزار	نف و	231	ه
جمعیــت	بــاالي	65	ســال،	4/6	درصــد	جمعیــت	کشــور	را	تشــکیل																		
مــي	دهنــد.	طــي	دو	الــي	ســه	دهــه	اخیــر	رشــد	کلــي	جمعیــت	
در	ایــران	1/24	درصــد	بــوده،	در	حالــی	کــه	نــرخ	رشــد	جمعیــت	
ــر	رشــد	 ــا	ســه	براب ســالمند	کشــورمان	3/62	درصــد	یعنــي	تقریب
ــال	 ــه	در	س ــود	ک ــی	ش ــی	م ــش	بین ــت.	و	پی ــت	اس ــي	جمعی کل

ــال	 ــد	و	در	س ــرز	10	درص ــت	از	م ــالمندی	جمعی ــهم	س 1400	س
1420	از	مــرز	19/4	درصــد	و	در	ســال	1430	از	مــرز	26/1	درصــد	
ــت	کشــور،	 ــارم	جمعی ــک		چه ــان	ی ــی	در	آن	زم ــد،	یعن ــور	کن عب

ــود	)4(. ــد	ب ســالمند	خواهن
ــود	شــرایط	بهداشــتی	و	پیشــگیری	از	 ــده	ناشــی	از	بهب ــن	پدی 	ای
بیماری	هــا	اســت	کــه	در	نهایــت	ســبب	افزایــش	امیــد	بــه	زندگــی	
ــت	 ــک	موفقی ــع	ی ــت،	در	واق ــال	خوردگی	جمعی ــت.	س ــده	اس ش
ــزی	مناســب،	 ــه		ری ــدم	برنام ــه	در	صــورت	ع بهداشــتی	اســت	ک

ــرای	جوامــع	تبدیــل	خواهــد	شــد. ــه	چالــش	بزرگــی	ب ب
ــل	توجــه	شــیوه	هــای	 ــرات	قاب ــه	تغیی ــا	توجــه	ب ــا	ب در	کشــور	م
زندگــی	)style	Life(	شــامل	ســوء	تغذیــه	و	ســوء	مصــرف	
مــواد	غذایــی،	کاهــش	فعالیــت	هــای	بدنــی	و	تحــرک	فیزیکــی	
ــکالت	 ــر	از	مش ــی	متأث ــی	و	روان ــورهای	روح ــش	استرس و	افزای
ــتر	 ــی	بیش ــی،	دسترس ــی	و	اجتماع ــی،	فرهنگ ــادی،	سیاس اقتص
ــر،	از	یــک	 ــر	واگی ــر	و	غی ــان	بیمــاری	هــای	شــایع	واگی ــه	درم ب
ــار																				 ــی	دچ ــه	حت ــالمندانی	ک ــر	س ــول	عم ــش	ط ــث	افزای ــو	باع س
ــه	بیماریهــا	و	شــرایط	ســنی	 ــی	هــای	حاصــل	از	ابتــالی	ب ناتوان
شــده،	گردیــده	و	از	ســوی	دیگــر	باعــث	پائیــن	آمــدن	ســن	ابتــال	
ــارخون	و	 ــوص	فش ــی	بخص ــی	و	عروق ــای	قلب ــاری	ه ــه	بیم ب
بیمــاری	هــای	متابولیــک	بــا	اولویــت	دیابــت	در	ســنین	کودکــی،	
ــدت	و	دراز	 ــاه	م ــوارض	کوت ــع	ع ــالی	و	بالطب ــی	و	میانس نوجوان
مــدت	آن	شــده	اســت.	بــه	عبــارت	دیگــر	ســالمندان	دچارکاهــش	
ــوند	و	در																											 ــی	ش ــی	م ــه	زندگ ــد	ب ــش	امی ــر	و	افزای ــرگ	ومی م
رده	هــای	میانســال	و	حتــی	جوانــان	میــزان	ناتوانــی	هــا	و	مــرگ	

ــد. ــی	یاب ــش	م ــر	افزای ومی
ــه	 ــه	نظــر	مــی	رســد	توجــه	ب ــه	مــوارد	پیشــگفت،	ب ــا	توجــه	ب ب
امــر	آمــوزش	کــه	منجــر	بــه	تعییــر	نگــرش	و	رفتــار	مــردم	گــردد،	
ــود	و	اســتفاده	از	فنــاوری	هــای	 بســیار	مهــم	و	حیاتــی	خواهــد	ب
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نویــن	نیــز	بــه	تســریع	ایــن	امــر	کمــک	خواهــد	کــرد.
باتوجه	به	موارد	پیشگفت،	موارد	ذیل	پیشنهاد	می	گردد:

1(	ارائــه	آمــوزش	در	حــوزه	ســالمت	بــا	تهیــه	تیــزر	هــای	کوتــاه	
ــات	 ــا	اســتفاده	از	امکان ــا	محتــوای	جــذاب	و	مطالــب	کلیــدی	ب ب
رســانه	هــای	جمعــی	بخــش	دولتــی	و	خصــوص	در	بســتر	

ــی ــای	اجتماع ــبکه	ه ــت	و	ش اینترن
ــت	 ــا	اولوی ــون	ب ــازار	و	هکت ــن	ب ــازار	و	ف ــده	ب ــزاری	ای 2(	برگ
معضــالت	پیشــگفت	و	ارائــه	تکنیــکال	و	عملیاتــی	تغییــر	نگــرش	

ــات. ــاوری	اطالع ــتفاده	از	فن ــا	اس ــار	ب و	رفت
3(	در	اولویــت	قرارگرفتــن	شــرکت	هــای	فنــاور	و	دانــش	بنیــان	
ــل	 ــالمندی	و	ح ــور	س ــه	ام ــه	ب ــات	ک ــاوری	اطالع ــوزه	فن در	ح
مشــکالت	مرتبــط	بــا	آن	و	تســهیل	تبدیــل	شــرکت	هــای	فنــاور	
ــان	و	 ــش	بنی ــای	دان ــرکت	ه ــه	ش ــالمندی	ب ــوزه	س ــال	در	ح فع
ــت	 ــاوری	ریاس ــی	و	فن ــت	علم ــط	معاون ــاس	ضواب ــالق،	براس خ

ــوری. جمه
4(	تضمیــن	خریــد	محصــوالت	بــا	محوریــت	فنــاوری	اطالعــات	
در	حــوزه	ســالمندی،	توســط	سیاســتگذاران	کالن	حــوزه	ســالمت	

همچــون	وزارت	بهداشــت	و	درمــان	و	آمــوزش	پزشــکی،	ســازمان	
بهزیســتی،	شــهرداری	هــا	و	حتــی	آمــوزش	و	پــرورش	)آمــوزش	

دانــش	آمــوزان	بــا	اســتفاده	از	فنــاوری	هــای	نویــن(
5(	مجــاب	کــردن	شــرکت	هــای	تولیــد	کننــده	اپلیکیشــن	هــای	
ــی	در	 ــام	تبلیغات ــک	پی ــل	ی ــه	حداق ــرای	عرض ــراه،	ب ــن	هم تلف
ــات	 ــاوری	اطالع ــق	وزارت	فن ــالمندان	از	طری ــوزه	ســالمت	س ح
ــن	 ــودن	ای ــال	ب ــان	فع ــن	سیاســت	تازم ــداوم	ای ــات،	و	ت وارتباط

ــراه. ــن	هم ــا	در	بســتر	تلف اپلیکیشــن	ه
ــوری	 ــر	حض ــت	غی ــن	خدم ــای	ضم ــوزش	ه ــزاری	آم 6(	برگ
ــودن	 ــاری	نم ــرا	پزشــکی	و	اجب ــداوم	پزشــکی	و	پی ــوزش	م و	آم
گذرانــدن	ایــن	دوره	هــا	بصــورت	ســاالنه	در	جهــت	تکــرار	محتــوا	

ــه. ــار	جامع ــرش	ورفت ــر	نگ و	تغیی
بــه	نظــر	مــی	رســد	در	صــورت	توجــه	بــه	موقــع	سیاســتگزاران	
کالن	کشــور	بــه	حــوزه	ســالمت	بــا	اولویــت	ســالمندی،	دیــری	
ــی	و	 ــادی،	سیاس ــای	اقتص ــوزه	ه ــه	ح ــه	کلی ــد	ک ــد	پائی نخواهی
ــع	 ــوزه	منتف ــن	ح ــه	ای ــه	ب ــد	توج ــرات	مفی ــی،	از	اث ــی	امنیت حت

ــد. ــد	ش خواهن
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