ده ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻣﺠﻬﻮلاﻟﻬﻮﯾﻪ از ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻃﺮد ﺷﺪهاﻧﺪ
ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اراﺋﻪ آﻣﺎری در ﺧﺼﻮص درﺻﺪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ  ۵.۸درﺻﺪ
از اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۰۵۰۲ﺑﻪ  ۵۲درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ رﺳﯿﺪ.
وی ﺑﺎ اﺑﺮاز ﺗﺎﺳﻒ از ﮐﻢﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻣﺮوز ﺣﺪود  ۰۱ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻣﺠﻬﻮل اﻟﻬﻮﯾﻪ در
ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺧﻮد ﻃﺮد ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻧﮕﻬﺪاری آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺷﺎراه ﺑﻪ زﻧﺎﻧﻪ ﺷﺪن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
و در آﯾﻨﺪه ﺗﻌﺪاد زﻧﺎن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﻧﺤﻮی ﻧﮋاد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ آﻣﺎر زﻧﺎن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ۵۴ :درﺻﺪ از زﻧﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﯿﭻ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان دوﻟﺘﯽ ﻧﺪارﯾﻢ و ﻫﻤﻪ آﺳﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﮐﺸﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و
ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻫﺎ اﺳﺖ؛ اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان را ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ.
ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﮔﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان را ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﻢ ،درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮدم
ﺑﺮای ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺧﻮد ﺑﻪ آﺳﺎﯾﺸﮕﺎه ﻧﯿﺰ زﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد؛ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺠﺎی ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ،ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺮاﮐﺰ
روزاﻧﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان را اﻓﺰاﯾﺶ و ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺖ در ﺧﺎﻧﻪ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان را اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻧﺤﻮیﻧﮋاد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﺮدان ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۷درﺻﺪ از ﻣﺮدان در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻠﮑﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
درﺻﺪ زﻧﺎن ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ در اﯾﻦ ﻣﺤﻞﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﺳﻮادی در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدان ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﻧﺎن و ﺣﺪود
 ۸.۲ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ۰۵درﺻﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﻓﺮﺳﻮده ﺑﻮده و ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی و ﻧﻮﺳﺎزی ﻧﯿﺎز ﺑﻪ وام ﻫﺎی ﮐﻢ ﺑﻬﺮه و ﺑﻼﻋﻮض
دارﻧﺪ؛ اﯾﻦ ﻧﻮﺳﺎزی ﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﯾﮑﻬﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﻋﺘﺒﺎر ﻧﯿﺎز دارد .ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۵.۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻣﯽ
ﺷﻮد و ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش  ۵۱ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ را دارﻧﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در
ﮐﺸﻮر ﮐﻢ اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر اﻓﺰود :ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺎری ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺪﯾﺪ دارﻧﺪ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ را ﺑﺮای
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ﯾﺎ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص اﺟﺎزه زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺰد ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،در ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻘﯿﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان را ﺑﻪ
ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ در ﻣﻨﺰل ﯾﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﻮﻗﺖ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺒﺮﯾﻢ.
ﻧﺤﻮی ﻧﮋاد اﻓﺰود :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺮای دو ﮔﺮوه از ﺑﯿﻤﺎران ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ اوﺗﯿﺴﻢ و آﻟﺰاﯾﻤﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪه و
اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﺑﯿﻤﺎران ﻓﻘﻂ ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻔﺮ ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺮود ﯾﺎ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ،در آﺳﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت ﺧﺎص و ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻦ زﺧﻢ ﺑﺴﺘﺮ و اﺧﺘﻼل رﻓﺘﺎری ﺑﯿﻤﺎر ،دوﺑﺎره ﻧﺰد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﯿﭻ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﭘﺸﺖ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ آﺳﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻧﺪارﯾﻢ؛
ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻣﮑﺎن دارد ﻓﻘﻂ در آﺳﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﻬﺮﯾﺰک ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻋﻠﺖ راﯾﮕﺎن ﺑﻮدن آن ،درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ آﺳﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺣﺘﯽ ﺗﺨﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﻫﻢ دارﯾﻢ .ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی در ﻣﻨﺰل ۰۱ ،ﻫﺰار ﻣﺮاﻗﺐ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻣﺮاﻗﺐ
ﺑﺮای وﯾﺰﯾﺖ در ﻣﻨﺰل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ.
وی در ﺧﺼﻮص ﺷﻬﺮﯾﻪ آﺳﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﺷﻬﺮﯾﻪ آﺳﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ  ۰۰۹ﺗﺎ  ۰۵۹ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن در ﻣﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ  ۰۰۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
آن از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﺎراﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر اداﻣﻪ داد :ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﻟﺰاﯾﻤﺮ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و
ﻫﺮﭼﻨﺪ آﻣﺎر دﻗﯿﻘﯽ از آﻧﻬﺎ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮآورد ﻣﯽ ﺷﻮد ﺣﺪود  ۰۳درﺻﺪ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
دﭼﺎر آﻟﺰاﯾﻤﺮ و ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ از ﻧﻮع ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﭼﻮن آﻟﺰاﯾﻤﺮ در اﺑﺘﺪا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎری ،ﻋﺪم ﮐﻨﺘﺮل در

ﻓﺮد و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﺑﺮﺳﺪ ،در ﺣﺪ ﯾﮏ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﻮده و ﺧﻔﯿﻒ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﻫﻢ اﮐﻨﻮن  ۰۳۲ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در ﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻪ اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺗﻌﻠﻖ دارد؛
ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان روﺳﯽ ارﺗﺪوﮐﺲ ،ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ارﻣﻨﯽ ،دو ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ،ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﯾﻬﻮد و ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان زرﺗﺸﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﺨﺼﻮص اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﯿﺰ  ۸۱ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ،ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﺎدآور ﺷﺪ ۰۰۶ :ﺗﺎ  ۰۰۷ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﺼﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ آﻧﺎن در ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی و
روزاﻧﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺎﻻی  ۰۶ﺳﺎل در ﮐﺸﻮر  ۶ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۰۰۲ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ،ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺎﻻی ۵۶
ﺳﺎل ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺎﻻی  ۵۷ﺳﺎل ﺑﯿﺶ از دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ،اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی  ۰۶ﺳﺎل،
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
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