
 در استان لرستان برنامه سالمت سالمندان

 مقدمه

را 2006سازمان ملل در سال و 687تعداد كل سالمندان جهان و 2050ار نفر برآ ورد واعالم كرد كه اين تعداد تا سال 923ميليون  968به رقم يك ميليارد

و در حال حاضر.د درصد افراد سالمند در كشورهاي در حال توسعه زندگي مي كنن60اين در حالي است كه هم اكنون. نفر خواهد رسيد 153ميليون

و60درصد از كل جمعيت ايران را افراد سالمند باالي2/7 پيش بيني مي شود اين رقم تا سال. هزار نفر است 120سال تشگيل ميدهند كه معادل پنج ميليون

و26به 2050 اي. در صد كل جمعيت كشور برسد26هزار نفر معادل 393ميليون و زنان  2005سالگي طي سال هاي60راني بعد از اميد زندگي براي مردان

و اين6/1در كشور ايران 1385تا 1375نرخ رشد ساالنه جمعيت در فاصله سرشماري هاي. سال بر آورد شده است18و17به ترتيب 2010تا در صد بوده

و باالتر قرار60شهرستان خرم آباد در سنين از جمعيت7/6، 1385طبق سرشماري. در صد است2/5در حالي است كه نرخ رشد جمعيت سالمند  سالگي

افزايش نسبت سالمندي. با توجه به ساختار كنوني جمعيت كشور انتظار ميرود كه در سالهاي آتي اين جمعيت بيش از گذشته نيز افزايش يابد. داشته است 

.به بعد خود نمايي خواهد كرد 1420در كشور ما از سال 

و شهر خرم آباد مي تواند منعكس كند3و1،2نمودارهاي و استان لرستان )مركز آمار ايران .( تصوير هاي عيني از سالمندان را در كل كشور

و مسكن مأخذ، براساس  1335-85مركز آمار ايران طي سالهاي سرشماريهاي عمومي نفوس



و مسكن مأخذ، براساس  1345-85مركز آمار ايران طي سالهاي سرشماريهاي عمومي نفوس

و مسكن مأخذ، براساس  1335-85مركز آمار ايران طي سالهاي سرشماريهاي عمومي نفوس



و باالتر درمراكز بهداشت شهرستانها بر اساس زيج حياتي60تعداد ودرصد گروه سني  سال

90-89-88-87-86سالهاي

 86 نام شهرستان رديف
87 88 89 90 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

%6 28610%1/6 31360%6/7 31922%4/7 30732%3/7 29738 خرم آباد1

%7/8 29117%50/8 28540%3/8 27675%01/8 26674%8 26664 بروجرد2

 5.07 26.69226 40.69352 96.69309 97.69991 10030 اليگودرز3

 3.61 56/86483 53/86481 66/86423 82/86489 6423 ازنا4

 6.95 112886.89122747.32107876.3410603 6.42 10392 دورود5

2/5 58/512361 49/512407 42/512137 28/512083 11511 كوهدشت6

6/6 6.65184 47.65224 24.65296 4919 6.05 4642 سلسه7

 4.4 58/54668 37/57667 11/57256 03/56877 6670 دلفان8

 6.3 5/6824 3/6862 2/6862 1/6888 870 سپيدشت9

 5.34 25/65042 15/64900 91/54797 71/54488 4418 پلدختر 10

 6.14 3387 7.56 3210------ دوره چگني 11



بيشتر است استان لرستانمالحظه ميگردد، نسبت جمعيت سالمند كل كشور از جمعيت سالمند4و1،2،3 نمودارهمانطور كه در

و خانواده از قالب  در حاليكه خانواده در ايران در حال حاضر با دگرگوني مختلف روبرو است فضاي فيزيكي خانواده كاهش يافته

در حاليكه جامعه ايراني. با ناامني مواجه شده اند جمعيتي سالمندان نيز در اين تحوالت. سنتي به شكل مدرن در حال تغيير است

باينبا توجه لرستاننهاي استان ازجمله شهرستا شهرستان، واحدهاي بهداشتي درماني ساليانه رشماريس راساسكه شهرستان بروجرد

دهشو شهرستانبروجرد سالخورده ترين  اجتماعي، رواني، جديد بسياري از خصوصيات.ميباشد فان جوانترين شهرستانلرستان

و پديدار شده است در اين حركت، پديده سالمند شدن، نگهداري آنان، كيفيت محل  و فرهنگي مربوطه در حال ظهور اقتصادي

و جامعه شناسان نيز از اهميت خاصي برخودار است از ديدگاه جمعيت. اقامت، چگونگي مراقبت از آنها از ديد جمعيت شناسان

ب و آنها نيازمند مراقبتهاي پزشكي بيشتر، تغذيه شناسي، با توجه ه ساختار كنوني جمعيت ايران، نسبت سالمندان رو به افزايش است

و ساير خدمات مورد نياز هستند مي تحت چنين شرايطي سياستهاي اجتماعي خاصي در خصوص اين جمعيت روبه افزايش. مناسب

و به كار گرفته شود در غير اينصورت  و حتي افرادي سربار نمود مي يابدبايست تدوين .اين پديده بعنوان يك مسئله اجتماعي

و مير ودر نتيجه افزايش طول عمر كه پيامدپيشرفتهاي پزشكي بوده موجب افزايش نسبت با توجه به كاهش باروري، كاهش مرگ

باروري عالوه بر تأثير قاطعي كه كاهش سطح زادوولدو.ايران ازاين قاعده مستثني نيست. سالمندان به كل جمعيت شده است

و ساختار جمعيت نيز تأثيرخواهد گذاشت  برميزان رشدجمعيت واز آن طريق تعديل شتاب افزايش تعدادجمعيت داشته، برتركيب

و انتقال از باروري طبيعي به باروري كنترل شده به تدريج ساختار سني جمعيت را از وضعيت جواني  و كاهش مستمر زادوولد

وبه طرف سالمندي سوق ميدهد به همين لحاظ هرم سني جمعيت ايران كه به جرأت ميتوان گفت در طول تاريخ همواره خارج

از40قاعده اي گسترده داشته وبه لحاظ تمركز بيش از  جوان برخوردار سال از ساختاري15درصد از كل جمعيت در سنين كمتر

و نوعي فرورفتگي در قاعده هرم سني ايجاد شده است به همين  بوده، در دو دهه اخير به سبب كاهش باروري تغيير شكل داده

از15سبب تغيير شكل هرم سني، نسبت جمعيت كمتر از  از 1365درصد در سال45سال از رقمي بيش درصد30به رقمي كمتر

. سال با روندي بي سابقه به كمتر از دو سوم تقليل يافته است20ع در فاصله در حال حاضر كاهش ودر واق

و مير موجب ازدياد نسبي سالمندان شده است علت اصلي سالخوردگي جمعيت،. لذاكاهش باروري ودر كنار آن كاهش مرگ

طيك7/2بچه براي هر زن به حدود5سال اخير، باروري كل جهان از حدود50كاهش باروري طي  50اهش يافت وبه نظر ميرسد

هرچند هم اكنون در اكثر كشورهاي توسعه يافته مقدار آن زير سطح جايگزيني. برسد)سطح جانشيني(1/2سال آينده به حدود

و طي سه دهه اخير كاهش سريعي داشته است 1360كاهش باروري در ايران در نيمه دوم دهه. است . شروع شد

برنامه اي با تمركز برفرايندهاي توانمند سازي در سالمندان در سه حوزه افراد سالمندو) 2006(بهداشت ازاين رو سازمان جهاني

و حمايتي مورد توجه قرار داده  و اطمينان بخشي در ايجاد محيط هاي توانمند كننده و رفاه در سالمندان توسعه، بهبود سالمتي

و سالمت سالمندان يكي از مسائل.ون مورد توجه بسياري از محافل علمي است با توجه به ساختار سني جمعيت ايران كه اكن.است

و و برنامه ريزيهاي دقيق ، سرمايه گذاري و مقابله با اين مشكالت نيازمند سياستگزاري و مشكالت بهداشتي در اكثر جوامع است

به همين. با مشكالت عديده اي مواجه خواهد شد صيحيح ميباشد مسلماً كشورهايي كه برنامه فراگير در اين زمينه نداشته باشد

و آموزش پزشكي  و درمان و جمعيت وزارت بهداشت و تدوين منظور اداره سالمت سالمندان دفتر خانواده اقدام به طراحي

ت برنا. راهنماي مراقبت ادغام يافته در دوره سالمندي نمود  و از جمله استان لرستان بصور مه سالمتو هم اكنون در كل كشور

و برنامه مراقبت ادغام يافته سالمندي اجرا مي گرددهشيوه زندگي در دوربهبود سالمندان در قالب دوبرنامه  مراقبتهاي. سالمندي



و برون و نيازمند هماهنگيهاي درون بخشي و درماني كه سالمندان به آن نياز دارند با ساير گروهاي سني متفاوت است بهداشتي

و غير دولتي است بخشي تمامي سا از. زمانهاي دولتي ، اجتماعي سالمندان مربوط به كنار گذاشتن آنها بسياري از مشكالت رواني

و فعاليتهاي اجتماعي است  و اجراي قوانين حمايت كننده از ايشان. خانواده ، تقويت ايجاد زمينه هايمشاركت سالمندان در اجتماع

. باشد مي تواند گامي موثر در رفع اين مشكل

: سالمندانسالمت رسالت اداره

ي اولويت دار  Primordialو قابل پيشگيري سالمندان از طريق طراحي برنامه هاي بهداشتي در سطح هاي كاهش بار بيماريها

primary و بين المللي  در راستاي تعهد هاي ملي

: اهداف برنامه سالمت سالمندان

 سالمندي بهبود كيفيت زندگي در دوران-1
 كاهش بار بيماريها-2
و معلوليت هاي شايع-3  كاهش بيماريها
ن سالمندي-4  بهبود شيوه زندگي سالم در دورا

و-1 و ارتقاء آگاهي عموم در زمينه اهميت سالخوردگي جمعيت، احترام به سالمندان ايجاد حساسيت

:تحكيم ارتباط بين نسلي از طريق
و برون تشكيل كميته سالمندان با همكاري سازمانهاي درون-الف و(بخشي بخشي و پرورش  ...) بهزيستي، كميته امداد امام، اموزش

و سيما در خصوص برگزاري برنامه جلب همكاري رسانه-ب  هاي آموزش سالمندي هاي عمومي به ويژه صدا

وي برگزاري جلسات آموزشي-د  ژه پرسنلدر خصوص اهميت سالمندي

:آموزش شيوه زندگي سالم-2
، خانواده-الف در( كتابهاي بهبود شيوه زندگي هاي داراي سالمند با استفاده از مجموعه آموزش سالمندان تغذيه سالمندان

و بيماري و اماكن تجمع سالمندان)سالمت ودلفان اليگودرز،بروجردهاي شهرستان87درسال در كليه مراكز بهداشتي درماني

و3در 1390ودرسال ، دورود و در سال شهرستان ديگر از جمله خرم آباد در سايرشهرستانهاي استان گسترش 1391كوهدشت

.يافت

و بهداشت سالمندي ويژه پزشكان، كارشناسان، كاردانان، بهورزان-ب  برگزاري كارگاههاي آموزشي طب

در85در سال: مندمراقبتهاي ادغام يافته سال برنامه-3 سلسله اجرا مركز بهداشت شهرستان به صورت پايلوت

و دورود90ودرسال به شهرستان پلدختر89گرديد، سپس در سال در مراكز بهداشتي. گسترش داده شد شهرستانهاي دلفان

،، انجام آزمايشات غربالگري يماريهايBMIگيري فشارخون، درماني خدمات اوليه نظير اندازه شايع سالمندي در جهت پيشگيري

و كاهش بار بيماريهاي اولويت دار سالمندان انجام مي ، كوهدشت 1392ودرسال.شود شناسايي ، اليگودرز به شهرستانهاي بروجرد

. وازنا گسترش داده شد

 پايشو ارزيابي روند اجراي برنامه سالمندان در مراكز بهداشت شهرستانها-4
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و ميانساالنسالمت فريبا رشيدي كارشناس برنامه: تهيه كننده سالمندان  


