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پیری پدیده ای ناخوشایند است. افزایش 
سن تنها با سفید شدن موها و چین وچروک 
افتادن روی پوست و افت حافظه همراه 
نیست، بلکه می تواند زمینه ساز مسائل و 
مشکالت بهداشتی قابل توجهی باشد. امروزه 12 درصد 
جمعیت جهان را سالمندان تشکیل می دهند و طبق آمار 
تخمین زده می شود در سال 2050 میالدی این رقم به 
افراد  روی  پیش  چالش های  درک  برسد.  درصد   22
سالمند بسیار مهم است و تشخیص و اجرای اقدامات 
پیشگیرانه می تواند مسیر را برای پیری سالم هموار کند. 
در ادامه به 10 اختالل و بیماری یا مشکل شایع در 

دوران سالمندی اشاره می کنیم.

1 بیماری های مزمن

بر اساس آمار رسمی سازمان جهانی بهداشت، 92 درصد 
بیماری مزمن و 77 درصد به  سالمندان حداقل به یک 
دو بیماری مزمن مبتال هستند. بیماری های قلبی- عروقی، 
سکته های مغزی، سرطان و دیابت از شایع ترین و پرهزینه ترین 
بیماری های مزمن محسوب می شود و ساالنه دوسوم مرگ ومیر 
سالمندان را شامل می شود. انجام بررسی های مرتب ماهانه 
و ساالنه و مراجعه مرتب به متخصصان و زیر نظر بودن 
توسط متخصص طب سالمندان، همچنین داشتن رژیم سالم 
و متعادل غذایی و انجام تحرکات بدنی و ورزش می تواند 
تا حد زیادی از بروز این بیماری ها پیشگیری کند یا در 
کنترل آن موثر باشد. نکته مهمی که نباید از نظر دور داشت 
اینکه چاقی پدیده ای رو به رشد  میان سالمندان است و 
مادر بسیاری از بیماری ها محسوب می شود. ایجاد تغییرات 
ساده در شیوه زندگی می تواند سبب کاهش وزن و بهبود 

سالمت فرد سالمند شود.

2 مشکالت شناختی

ناتوانی های شناختی در توانایی فرد سالمند برای تفکر، یادگیری 
و به یاد آوردن مسائل روزمره تاثیر می گذارد. شایع ترین 
بیماری شناختی در دوران سالمندی زوال عقل است که 
سبب از بین رفتن عملکرد های شناختی فرد می شود. 47/5 
میلیون نفر در سراسر جهان دچار زوال عقل هستند و این 
رقم در سال 2050 میالدی 3 برابر خواهد شد. شایع ترین 
نوع زوال عقل بیماری آلزایمر است. سوءمصرف مواد، ابتال 
به دیابت و فشارخون باال، افسردگی و ابتال به ایدز یا دیگر 
بیماری های مقاربتی و مصرف دخانیات احتمال ابتال به آلزایمر 
را افزایش می دهد. زوال عقل گرچه درمانی ندارد، به واسطه 
برنامه درمانی منظم و مصرف دارو می توان تا حد زیادی 

عالئم و عوارض آن را کنترل و مدیریت کرد.

3 اختالالت روانی

طبق آمار رسمی سازمان جهانی بهداشت، بیش از 15 درصد 
سالمندان باالی 65 سال از یک اختالل روانی رنج می برند. 
شایع ترین اختالل روانی میان سالمندان افسردگی است که 
در 7 درصد افراد سالمند دیده می شود. از آنجا که بیماری های 
مزمن می تواند زمینه ساز افسردگی باشد با پیشگیری و کنترل 
بیماری ها می توان از بروز افسردگی هم پیشگیری کرد. بهبود 

شرایط زندگی و حمایت اجتماعی و خانوادگی و افزایش 
ارتباط با دوستان و گروه های حمایتی از دیگر روش های 

درمان و پیشگیری از افسردگی در سالمندان است.

4 آسیب های جسمی

هر 15 ثانیه در دنیا یک فرد سالمند به دلیل زمین خوردن 
در اورژانس بستری می شود و هر 29 دقیقه یک سالمند به 
دلیل ضربات وارد ناشی از زمین خوردن فوت می کند. در 
دوران سالمندی نازک شدن و پوک شدن استخوان ها و تحلیل 
عضالت سبب کاهش قدرت بدنی و انعطاف پذیری می شود 
و فرد سالمند را مستعد از دست دادن تعادل، زمین خوردن 
و ضرب دیدگی و شکستگی استخوان می کند. بیماری هایی 
مثل پوکی استخوان و آرتروز هم در این سن شایع است و 
زمینه را برای زمین خوردن هموار می کند. در برخی موارد 
کمک به افزایش فعالیت بدنی و تقویت عضالت و بافت 
استخوانی و آموزش های مربوط به درست نشستن و برخاستن 

می تواند از سقوط سالمند پیشگیری کند.

5 بیماری های مقاربتی

در سال 2013 میالدی آمار نشان داد 21 درصد از موارد 
ابتال به ایدز در افراد باالی 50 سال در آمریکا رخ داده و 37 
درصد مرگ ومیر ناشی از این بیماری در همان سال در افراد 
باالی 55 سال بوده است. با افزایش سن نیازها و توانایی های 
جنسی تغییر می کند اما میل جنسی از بین نمی رود. افراد 
سالمند حین برقراری رابطه از کاندوم استفاده نمی کنند و 
به دلیل ضعف سیستم ایمنی احتمال ابتالی آنها به ایدز و 
دیگر بیماری های مقاربتی باالست. از سوی دیگر، تشخیص 
دیرهنگام این بیماری ها و اشتباه گرفتن عالئم آن با عالئم 

پیری تا حدی طبیعی است و سبب می شود درمان یا دیر 
انجام گیرد یا اصال فرصتی برای درمان نماند. 

6 سوءتغذیه

سوءتغذیه در سالمندان باالی 65 سال شایع است و به سختی 
تشخیص داده می شود. عدم تشخیص به موقع سبب بروز 
مشکالت و بیماری هایی مانند ضعف سیستم ایمنی و تحلیل 
عضالت و ماهیچه ها می شود. دالیل سوءتغذیه می تواند ابتال 
به برخی بیماری ها مثل زوال عقل، افسردگی یا محدودیت 
در مصرف مواد غذایی به دلیل فقر و درآمد پایین یا کاهش 
ارتباطات اجتماعی باشد. ایجاد تغییرات جزیی در رژیم 
غذایی و مصرف بیشتر میوه و سبزیجات و کاهش مصرف 
نمک و روغن های اشباع می تواند تا حدی سبب بهبود حال 

سالمند شود.
 

7 اختالالت حسی

اختالالت حسی به ویژه اختالالت بینایی و شنوایی در سالمندی 
موضوعی شایع است. از هر 6 فرد سالمند باالی 70 سال، 
1نفر دچار نقص بینایی و از هر 4 نفر، 1نفر دچار ضعف 
شنوایی است. استفاده از وسایل کمکی از جمله عینک و 

سمعک می تواند تا حدی به رفع نقص کمک کند. 

8 بهداشت دهان و دندان

بهداشت و سالمت دهان و دندان از مهم ترین موضوعات 
در بحث سالمت سالمندان است که غالبا هم نادیده گرفته 
می شود. حدود 25 درصد سالمندان باالی 65 سال دندان 
طبیعی ندارند. پوسیدگی دندان و دیگر ناراحتی های دهان 
و دندانی می تواند سبب بروز اختالالتی در رژیم غذایی و 

سوءتغذیه و در عین حال کاهش اعتمادبه نفس در سالمندان 
شود. خشکی دهان و بیماری های لثه و حتی سرطان دهان 
از جمله بیماری های شایع در این دوره است که با انجام 
معاینات دوره ای می توان از بروز آن پیشگیری کرد. باال بودن 
هزینه های درمان اما از مشکالتی است که سبب می شود 
سالمندان حتی با وجود آگاهی از مشکالت دهان و دندان 

خود برای درمان آن به متخصص مراجعه نکنند. 

9 سوءمصرف مواد

مصرف الکل و مواد مخدر و حتی دخانیات میان سالمندان 
در مقایسه با جوانان شایع تر است. دلیل اعتیاد سالمندان 
گاهی افسردگی است. متاسفانه این موضوع هنگام درمان 
و معاینات پزشکی نادیده گرفته می شود. از سوی دیگر، به 
دلیل باال بودن هزینه مواد و کم درآمد بودن سالمندان، آنها 
در دام مصرف مواد تقلبی می افتند که می تواند بسیار مضر 

باشد و جانشان را به خطر بیندازد.

10 بیماری های گوارشی

یکی از شایع ترین مسائل گوارشی در سالمندان بی اختیاری 
ادرار و ابتال به یبوست های شدید است که سبب بروز 
هموروئید و شقاق می شود و به شدت کیفیت زندگی فرد 
سالمند را پایین می آورد. دلیلی این اختالالت گاهی رژیم 
نامتعادل و کم تحرکی است. سالمندان به دلیلی شرمی که 
دارند برای این مسائل به پزشک نیز مراجعه نمی کنند و 
همین موضوع سبب تشدید بیماری می شود. داشتن رژیم 
سالم غذایی، تحرک و حفظ وزن مناسب به رفع بیماری ها 

در فرد سالمند کمک می کند.
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شایع ترین اختالل روانی میان 
سالمندان افسردگی است. از آنجا که 
بیماری های مزمن می تواند زمینه ساز 
افسردگی باشد با پیشگیری و کنترل 
بیماری ها می توان از بروز افسردگی 

هم پیشگیری کرد. بهبود شرایط 
زندگی و حمایت اجتماعی و خانوادگی و 
افزایش ارتباط با دوستان و گروه های 

حمایتی از دیگر روش های پیشگیری از 
افسردگی در سالمندان است

پروردگار را حمد و سپاس می گوییم که با حمایت و یاری نیک مردمانی از سراسر ایرانمان 45 سال است که توانسته ایم میزبان 3 هزار نفر )سالمند، معلول، بیماران ام اس و 
ضایعه نخاعی و کودکان معلول ذهنی و اوتیسم( باشیم و کهریزک را خانه ای بسازیم برای زندگی، نه زنده ماندن. با توجه به نیاز ضروری بخش کودکان به پوشک اکنون از شما 
سرور ارجمند خواهانیم با درخواست کمک نقدی مبلغ 300،000،000 ریال هزینه خرید )3 تن برنج جهت نیاز 3 ماه و 1/5 تن مرغ جهت نیاز 1 ماه(، در حد مقدورات و صالحدید ما 
را در این مسیر انسان دوستانه یاری نمایید. ضمنا به استناد بخشنامه 172 کمک به آسایشگاه کهریزک جزو هزینه های قابل قبول است و از درآمد مشمول مالیات کسر می شود. 

پیشاپیش از بذل توجه شما نیکوکار بزرگوار سپاسگزاری می نماییم و برایتان از درگاه ایزد منان طلب خیر و سالمت داریم.
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