ﺳﯿﻤﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ

ﻋﮑﺲ :اﯾﺴﻨﺎ
رﯾﯿﺲ اداره ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ درﺻﺪد اﯾﺠﺎد رﺷﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ اﺳﺖ،
از راهاﻧﺪازی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی در آﯾﻨﺪه ﺧﺒﺮ داد.
 ،دﮐﺘﺮ ﭘﺮﯾﺴﺎ ﻃﺎﻫﺮی در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﮐﻪ در وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎناﯾﺴﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش
اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﺑﺨﺸﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﺮ ﻓﺮد اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ آﻏﺎز ﺷﺪه و در ﺑﺮﺧﯽ
دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺟﻮان دارﻧﺪ ،در آﯾﻨﺪه ﺷﮑﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
وی اﻓﺰود :در اﯾﺮان اﻫﺘﻤﺎم دوﻟﺖﻫﺎ در اﻣﺮ ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺮخ
اﻣﯿﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ در زﻧﺎن  74.6و در ﻣﺮدان  72ﺳﺎل اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ اداره ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ زنﻫﺎ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ و دوره ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮﺗﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:
ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن از درآﻣﺪ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،ﻫﻤﺴﺮ و ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی
روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻃﺎﻫﺮی اﻓﺰود :از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﻠﯽ ﺗﺤﻮل ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﻫﺎی ذﯾﺮﺑﻂ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺗﺪوﯾﻦ و در ﺳﺎل  91ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽاﯾﺮاﻧﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺎزﻣﺎن – اﻟﮕﻮی اﺳﻼﻣﯽ
ﺳﻼﻣﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ رﺳﯿﺪ و ﺑﺎ ﺣﮑﻢ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﺑﻼغ ﺷﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ وﻇﺎﯾﻒ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﻫﻤﯿﻦ
ﺳﻨﺪ ﻣﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﺑﻪ آﻣﺎر ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﻻزم ﺑﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ .در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺴﺘﺮدهای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺳﯿﻤﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﮐﺘﺎب آن در ﺳﺎل  92ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﮐﺎﻣﻠﯽ از
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی در اﯾﺮان را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارد.
رﯾﯿﺲ اداره ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ اداﻣﻪ داد :ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ  66درﺻﺪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﯽﺳﻮاد ﻣﻄﻠﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و  27درﺻﺪ آﻧﻬﺎ ﻧﻪ
ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺎری اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ .از اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ  27درﺻﺪی  31درﺻﺪ از ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ،
 2.4درﺻﺪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای را ﻧﯿﺰ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﻃﺎﻫﺮی ﮔﻔﺖ:ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺘﻮﻟﯽ اﺻﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﯾﮏ اﻣﺮ ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻮده و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻧﺰدﯾﮏ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ارﮔﺎنﻫﺎی ذﯾﺮﺑﻂ اﺳﺖ .ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﺎ ﺑﯿﻤﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻃﺐ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﻣﺮاﺟﻌﻪ و از ﻧﻈﺮ  15ﺑﯿﻤﺎری ﭼﮏ ﺷﻮد و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن
دﯾﮕﺮی ارﺟﺎع ﺷﻮد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻃﺐ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی در ﮐﺸﻮر زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺖ.
وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ درﺻﺪد اﯾﺠﺎد رﺷﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ اﺳﺖ ،از راهاﻧﺪازی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی در آﯾﻨﺪه ﺧﺒﺮ داد.

