
افزایش امید به زندگی و کاهش 
نرخ باروری زمینه ساز رشد سریع 
سالمندی در تمام جهان شده 
است. موضوعی که ارتباط آن با سالمت و 
خدمات مربوط به آن در عصر حاضر چالش هاي 
فراواني ایجاد کرده است. طي نیم قرن گذشته، 
میزان باروري کلي در جهان از ۵ کودک به 2/7 
کودک براي هر زن کاهش یافته و شاید طي نیم 
قرن آینده به 2/۱ کودک برسد. امید به زندگي 
در سطح جهاني در این مدت تقریبا 2۰ سال 

افزایش یافته است.
بهبود  از  ناشي  جمعیت،  سالمندي  پدیده 
بهداشتي،  شرایط  زندگي،  استانداردهاي 
اجتماعي، اقتصادي، کاهش مرگ ومیر، افزایش 
امید به زندگي و اعمال سیاست کنترل موالید است 
بنابراین باید آن را موفقیت دانست. سالخوردگي 
جمعیت، تا چند سال قبل صرفا در کشورهاي 
پیشرفته جلب توجه مي کرد ولي امروزه در 
بسیاري از کشورهاي در حال پیشرفت نیز به 
علت کاهش میزان مرگ و افزایش امید به زندگي 
در بدو تولد،  شاهد سالخوردگی جمعیت هستیم. 
این تغییر در ساختار سني جمعیت تاثیر عمیقي 
در ابعاد اقتصادي و اجتماعي جوامع به دنبال 
خواهد داشت. تغییر توزیع سني مشخص کننده 
پدیده سالخوردگي جمعیت است و مقایسه 
هرم سني جمعیت ایران در سال هاي ۱۳۳۵ 
تا ۱۳7۵ و برآورد آن براي سال هاي 2۰2۵ و 
2۰۵۰ میالدی مبین گرایش جمعیت ایران به 

سوي فرایند سالمندشدن است.
به گفته سیدحسن هاشمی،  امید به زندگی از بدو 
تولد 7۵ سال است؛ به این معنی که افرادی که 
در حال حاضر زندگی می کنند تا سن ۸۵-۸۰ 
سالگی زنده خواهند ماند و متولدان ۹۰ تا ۹7، 
حدود ۹۰ سال عمر می کنند، درنتیجه تعداد 
سالمندان در ایران طی ۳۰ سال آینده ۳ برابر 
می شود و از ۹/۳ درصد رقم فعلی به ۳برابر 
جمعیت افزایش خواهد یافت. سوال مهم و 
اساسی در این میان این است که یک جامعه 
سالمند به چه خدماتی نیاز دارد و چه تغییراتی 
باید در جامعه رخ دهد؟ در یک پاسخ ساده و 
خالصه می توان گفت سالمندان به ۳ گروه از 
خدمات از جمله خدمات زیرساختی، اجتماعی 

و خدمات مراقبتی و پیشگیری نیاز دارند.

شهر دوستدار سالمند بسازیم
مطابق قانون، دستگاه های خدمات رسان موظف 
به تامین زیرساخت ها برای قشر سالمند هستند و 
باید مسائلی ازجمله وضعیت رفاهی، بهداشت، 
ورزش و مسائل فرهنگی و توانبخشی برای 
سالمندان مدنظر قرار گیرد. چند سال پیش 
سازمان بهداشت جهانی تحقیقی را در زمینه 
تاثیرات پیری جمعیت بر جوامع انجام داد و 
در همین راستا نیز پروژه »شهرهای دوستدار 
سالمندان « را برنامه ریزی کرد. »شهر دوستدار 
سالمندان« در واقع شهری است که در آن سالمند 
در سالمت کامل، امنیت و شراکت بتواند زندگی 
فعالی را دنبال کند. در این شهر باید ساختارها و 
سرویس های ارائه شده شهری در دسترس و طبق 
نیازها و توانایی های سالمندان طراحی شده باشد.
شهرهاي دوستدار سالمند شامل آن گروه از 
فضاهاي شهري است که توزیع خدمات عمومي 
در آنها به گونه اي است که حداکثر تناسب را با 
نیازها و محدودیت هاي افراد سالمند دارد. طبق 
این تعریف، خدمات حمل ونقل، امور اداري، 
رسانه اي،  ارتباطات  و  مخابراتي  شبكه هاي 
ساخت وساز اماکن و طراحي معماري شهري، 
خدمات فرهنگي و بهداشتي به شكلي ارائه 
مي شود که افراد سالمند بدون وابستگي یا با 

دریافت حداقل کمک از سوي دیگران بتوانند از 
آنها بهره مند شوند. مضافا اینكه در چنین شهرهایي 
توجه به نیازهاي تعریف شده فرد سالخورده به 
عنوان یک ضرورت در شاخصه هاي فرهنگي 

و تعامالت بین فردي لحاظ مي شود. 
متاسفانه در حال حاضر زیرساخت هاي موجود 
در کشور از لحاظ ارائه خدمات شهري، بهره مندي 
از امكانات علمي و فرهنگي، تامین اجتماعي و 
بهداشت عمومي، به هیچ وجه پاسخگوي نیاز 
سالمندان نیست. سوال یا مساله حاضر این است 
که چرا در جامعه ما توسعه امكانات براي افراد 
سالمند چنانكه باید، در مدار توجه مسووالن قرار 
نگرفته است؟ پاسخ به این سوال در یک حقیقت 
نهفته است و آن اینكه نیازسنجي و انجام مطالعات 
میداني و بررسي هاي توصیفي براي ارزیابي 
کیفیت خدمات موجود، تا به حال در دستور 
کار متولیان امر قرار نگرفته است. پرواضح است 
که بسیاري از شهرهاي کشور ما حتي کمترین 
امكانات را براي استفاده مطلوب گروه هاي سالمند 
ندارند و سطح خدمات موجود نیز با معیارهاي 
جهاني، فاصله بسیاری دارد. هرچند حل این 
مساله کالن؛ یعني توسعه زیرساخت ها و امكانات 
شهري و بهینه سازي آنها درجهت استفاده هرچه 
بهتر افراد معلول و سالمند، تنها با اجراي طرح 
پژوهشي مقدور نخواهد بود، بدون شک نتایج 
این بررسي مي تواند در تشخیص کاستي ها و 
ارائه سازوکارهاي عملي برای توسعه امكانات 

شهري، راهگشاي مشكالت باشد.

خدمات اجتماعی سالمندمحور چیست؟
حال  درعین  و  نیازها  بزرگ ترین  از  یكی 
توجه  امر  در  که  مشكالتی  اساسی ترین 

اجتماعی  تامین  است،  مدنظر  سالمندان  به 
جمله  از  مهمی  مسائل  شامل  که  آنهاست 
خدمات حمایتی، خدمات پایه  و خدمتی در 
جهت افزایش رفاه زندگی سالمندان و کمک 
به آنها در انجام فعالیت های فردی و شخصی 
می شود. خدمات پایه شامل ارائه غذا و سرپناه، 
حمل ونقل و مدیریت مالی می شود. تامین مالی 
آتیه سالمندان بر اساس میزان کارکرد آنها در 
سال های جوانی و استحقاق آنها برای دریافت 
حقوق بازنشستگی و نحوه ارائه خدمات مناسب 
برای استفاده سالمندان از خدمات پزشكی و 
درمانی است که هزینه های زیادی را بر سالمندان 
و خانواده های آنها و نیز دولت ها و بخش درمان 
تحمیل می کند . این بخش پنهان از نیازها یا 
خدمات برای سالمندان به قدری مهم است 
که تقریبا کوچک ترین کارشكنی و ارائه ندادن 
سرویس مطلوب و اهمال برای سالمندان در 
این حوزه می تواند عواقب و پیامدهای بسیار 
نامناسبی در سطح اجتماعی داشته باشد . برعكس 
وضعیت مطلوب و توجه مناسب توأم با اهمیت 
و ارزش گذاری به شأن و مقام سالمندی در این 
حوزه باعث می شود روحیه اجتماعی سالمندان 
دستخوش نوسانات بسیار مطلوب و موثری 
شود . سالمندان جزو گروه های هدف و گروه های 
آسیب پذیر جامعه هستند که بخشی از برنامه ها 
و خدمات رفاهی به این گروه معطوف است. 
کشور ایران با رشد جمعیت سالمند روبروست 
بنابراین ضروری است سیاست ها و برنامه های 
رفاهی متناسب با انتقال جمعیتی مذکور بازنگری 

و اصالح شوند. 

منزلت اجتماعی سالمند را از یاد نبرید
یكی از موارد مهم و قابل توجه دیگر در بحث 
خدمات اجتماعی، موضوع رضایت افراد مسن 
و سالخورده از نوع رفتار عمومی و اجتماعی 
با آنهاست. یكی از عواملی که به تنهایی  باید 
در آسیب شناسی رفتارهای اجتماعی درمورد 
و  تحلیل  مورد  سالخوردگان  و  سالمندان 
بررسی قرار گیرد، منزلت اجتماعی آنهاست. 
نوع مواجهه افراد جامعه از هر سن و جنسیتی 

)به غیر از افراد سالمند( از بعد احترام و اهمیت 
به سالمندان در بسترهای عمومی و اجتماعی و 
نه در محیط های اختصاصی و خانوادگی مهم 
است . بررسی آسیب شناسی رفتارهای اجتماعی 
درمورد سالمندان حتی می تواند در وضعیت 
ادب و احترام اجتماعی نیز بسیار مهم تلقی 

شود و اهمیت حیاتی  داشته باشد.
جامعه ما متاسفانه در وضعیت اخالقی بسیار 
التزام به احترام و تعهد به موقعیت و جایگاه 
عینیت های  در  ولی  می کند  سیر  سالمندان 
ملموس اجتماعی کمترین میزان این التزام ها 
و اخالقیات را می توانید ببینید و از آن مثال بر 
زبان بیاورید . احترام به شأن و منزلت سالمندان 
و ارائه خدمات مناسب اجتماعی به آنها  باید در 
عرصه مشورت دهی از سوی آنها و مشورت 
گرفتن از آنها توسط دستگاه های اجرایی و 
حتی دولتی انجام گیرد . اتفاقا یكی از بهترین 
جایگاه های اجتماعی برای سالمندان که بتواند 
تجربیات آنها را به فعلیت اجتماعی دربیاورد 
استفاده از آنها به عنوان مشاوران اجتماعی است . 
امری که کمترین توجهی به آن شده و برعكس 
استفاده مجدد از آنها در امور کاری و معمول 
در بخش های مختلف، فرصت های شغلی را 
از جوانان مستعد و سرشار از انرژی و کار 
ربوده است . توجه به همین چند مورد عینی و 
قابل مشاهده برای همگان می تواند تا حد بسیار 
زیادی در بهبود وضعیت سالمندان اجتماع مفید 
باشد . سالمندان به مثابه مشاوران مناسب برای 
مردم در اجتماع می توانند خودشان نیز در بهبود 
وضعیت خدمات اجتماعی تاثیرگذار و اثربخش 
باشند . تصور چنین چرخه ای و التزام به آن 
می تواند سطح رفاه و ارائه خدمات مطلوب 
اجتماعی به سالمندان را تا حدود بسیار زیادی 
بهبود ببخشد.  البته این از مواردی است که در 
بحث آسیب شناسی خدمات اجتماعی برای 
سالمندان می تواند مورد مثال و توجه باشد و از 
سوی دیگر بالطبع نیازهای اجتماعی سالمندان نیز 
فراتر از این موارد است . دست کم بحث مورد نظر 
می تواند زمینه های جدی رسیدگی به وضعیت 
اجتماعی سالمندان را فراهم کند و در عین حال 

در تغییر نگاه اجتماعی و حتی سازمان های 
دست اندرکار امور و حقوق سالمندان سودمند 
باشد  چراکه وقوف و آشنایی با نیازها می تواند 
زمینه های جدی و راهگشایی برای از بین بردن 

همان نیازها فراهم کند.

چرا سالمندان بیمه ندارند؟
افزایش  با  این است که  از  بررسی ها حاکی 
۳ برابری تعداد سالمندان و افراد ۶۵ سال به 
باال هزینه درمان آنها تا ۳ برابر افراد زیر ۶۵ 
سال افزایش پیدا می کند. این نكته هم قابل تامل 
است که مراجعه سالمندان به مراکز درمانی 2 
برابر بیشتر از افراد عادی است. متاسفانه در 
حال حاضر با توجه به حضور حدود ۹ میلیون 
سالمند و مبتال شدن این افراد به بیماری های 
مختلف، به گفته مسووالن هنوز برای کاهش 
هزینه های درمانی آنها فكر اساسی نشده است. 
سالمندان اقشار ضعیفی از جامعه هستند که 
گاهی به دلیل ناتوانی های جسمی نمی توانند از 
شرایط مطلوب برخوردار شوند، حتی ممكن 
است از نظر بیمه ای هم در اولویت قرار نگیرند. 
در ارتباط با خدمات بیمه ای در ایران چند 
سازمان وظیفه ارائه خدمات بیمه ای به سالمندان 
امداد،  آن جمله کمیته  از  دارند.  برعهده  را 
بهزیستی، سازمان تامین اجتماعی و سازمان 
بازنشستگی است اما تمام سالمندان را شامل 
نمی شود و شرایط خاصی دارد. بررسی ها نشان 
می دهد از جمعیت موجود فعلی، حدود 4۸ 
درصد سالمند هستند. این تعداد از سالمندان از 
نظر بیمه ای تحت پوشش صندوقی قرار ندارند. 
صندوق های بیمه ای زیادی وجود دارند که 
می توانند حمایت های الزم از آنها داشته باشند 
ولی متاسفانه این صندوق ها نیازمند پرداخت 
هزینه های نسبتا باالیی برای پوشش و ارائه 
خدمت هستند. شاید زمان آن فرارسیده که 

سالمندان کشور رایگان بیمه درمانی شوند.
خدمات و مراقبت های دوران سالمندی نقش 
بستری  میزان  از  پیشگیری  در  قابل توجهی 
شدن های مجدد سالمندان دارد و به حفظ استقالل 

و افزایش کیفیت زندگی آنها کمک می کند.
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 متاسفانه در حال حاضر 
زیرساخت هاي موجود در كشور 

از لحاظ ارائه خدمات شهري، 
بهره مندي از امكانات علمي و 

فرهنگي، تامين اجتماعي و بهداشت 
عمومي، به هيچ وجه پاسخگوي نياز 

سالمندان نيست


