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الف

پیشگفتار
حــق دسترســی بــه بهداشــت و ســالمت، ماننــد دیگــر حقــوق بشــر، حقــی همگانــی و ســلب 
ــی  ــدون تبعیــض ســنی و قومیت ــد ب ــه بای ــراد جامع ــه اف نشــدنی محســوب می شــود و هم
ــج  ــان هلپ ای ــه کارشناس ــور ک ــند. همان ط ــد باش ــری از آن بهره من ــورد دیگ ــر م ــا ه و ی
ــیس   ــال از تأس ــه هفتادس ــد، اکنون ک ــان کرده ان ــنال )Help Age International( بی اینترنش
ســازمان جهانــی بهداشــت )WHO( می گــذرد زمــان آن فرارســیده تــا بررســی کنیــم و ببینیم 
تعهــد جهانــی بــرای برقــراری حــق دسترســی همــه مــردم جهــان به بهداشــت و ســالمت در 
عمــل تــا چــه انــدازه بــرای ســالمندان کارایــی داشــته اســت. کمیتــه ســازمان ملــل متحــد 
ــق  ــرای ح ــی ب ــزء اساس ــار ج ــی )CESCR( چه ــی و فرهنگ ــادی، اجتماع ــوق اقتص در حق
دسترســی بــه بهداشــت و ســالمت را تعییــن کــرده اســت: در دســترس بــودن، دســترس پذیر 
ــرای گســترش پوشــش بهداشــت و ســالمت  ــب ب ــن جوان ــت. ای ــت و کیفی ــودن، مقبولی ب
ــی  ــه جهان ــاس اعالمی ــتند. براس ــروری هس ــور ض ــردم مح ــرد م ــی )UHC( و رویک همگان
حقــوق بشــر، بــه حــق همــه افــراد جامعــه در خصــوص دسترســی بــه بهداشــت و ســالمت 
بایســتی بــدون تبعیــض ســنی، جنســیتی، قومیتــی و یــا هــر مــورد دیگــری ارج نهــاده شــود. 
ــن  ــالمندان در قوانی ــق در خصــوص س ــن ح ــه ای ــن اســت ک ــت ای ــز اهمی ــه حائ ــا نکت ام
ــرفت  ــت و پیش ــه اس ــرار نگرفت ــه ق ــد موردتوج ــه بای ــه ک ــر آن گون ــوق بش ــی حق بین الملل
درزمینــۀ دسترســی بــه بهداشــت و ســالمت بــرای ســالمندان عمیقــاً نابرابــر و اغلــب محدود 
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ــه درک درســتی از حــق دسترســی ســالمندان  ــود ک ــان نم ــوان اذع ــن، می ت اســت. بنابرای
ــد کــم  ــژه در کشــورهایی کــه درآم ــده اســت. به وی ــه بهداشــت و ســالمت به عمــل نیام ب
ــج  ــق رن ــن ح ــورداری از ای ــدم برخ ــان از ع ــالمندان همچن ــد )LMICs( س ــط دارن و متوس
می برنــد و در معــرض چالش هــای متعــدد در دسترســی بــه خدمــات  قــرار دارنــد. ســالمندان 
در دسترســی بــه خدمــات و ســازوکارهای بهداشــت و ســالمت بــا مشــکالت متعــددی روبرو 
هســتند. تبعیــض ســنی در جوامــع مختلــف رایــج اســت و کارکنــان حــوزه خدمات بهداشــتی 
ــرای  ــی ب ــات درمان ــاوره و خدم ــه مش ــزی در ارائ ــورت تبعیض آمی ــت به ص ــن اس ممک
ــتن  ــی نداش ــات، دسترس ــه خدم ــف ب ــی ضعی ــی فیزیک ــد. دسترس ــورد کنن ــالمندان برخ س
ــزان پاییــن ســواد بهداشــتی و  ــه کانون هــای اجتماعــی، فقــر و هزینه هــای هنگفــت، می ب
دسترســی کمتــر بــه اطالعــات بهداشــتی ازجملــه دیگــر موانــع موجودنــد. عالوه بــر چنیــن 
ــال  ــا دو انتق موانعــی، ســازوکارهای بهداشــت و ســالمت نتوانســته اند به صــورت همــگام ب
درهم آمیختــه جمعیتــی و اپیدمیولوژیــک پیــش برونــد. در ایــن گــزارش، محققــان داده هــای 
ملــی مربــوط بــه بهداشــت و ســالمت ســالمندان را از دوازده کشــور LMICs گــردآوری کرده 
و آن هــا را مــورد تحلیــل قراردادنــد. نتایــج نشــان می دهنــد کــه امیــد بــه زندگــی در میــان 
زنــان و مــردان در حــال افزایــش بــوده و ســالمندان در ایــن کشــورها، طوالنی تــر امــا اغلــب 
بــا انــواع بیماری هــا، ناتوانــی و عــدم برخــورداری از تندرســتی و آســایش زندگــی می کننــد. 
ــا  ــر آن ه ــه در اکث ــد ک ــان می دهن ــور نش ــن دوازده کش ــه در ای ــی های صورت گرفت بررس
فاصلــه میــان امیــد بــه زندگــی ســالم و امیــد بــه زندگــی در حــال افزایــش اســت. نکتــه 
حائــز اهمیــت دیگــر ایــن اســت کــه نظــام داده هــای بین المللــی نتوانســته اند آن گونــه کــه 
بایــد تصویــر درســتی در خصــوص بهداشــت و ســالمت بــا افزایــش ســن، تغییــر جمعیــت و 
رونــد و الگوهــای بیمــاری فراهــم کننــد. مــا همچنــان نیــاز بــه راهبردهــای بســیار دقیق تــر 
ــالمت  ــت و س ــه بهداش ــای مقول ــا پیچیدگی ه ــم ت ــری داری ــای جامع ت ــردآوری داده ه و گ
ــق  ــی عملکــردی را به طــور دقی ــا کاهــش توانای ــط ب ــر و چالش هــای مرتب در ســنین باالت
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ــۀ بهداشــت و  ــه درزمین ــات یکپارچ ــتلزم اقدام ــر مس ــن ام ــم و ای ــرار دهی ــورد برســی ق م
ســالمت و مراقبــت اجتماعــی اســت. ازآنجاکــه ایــران نقــاط نســبتاً مشــترکی بــا کشــورهای 
موردمطالعــه در خصــوص فراهــم کــردن خدمات بهداشــت و ســالمت بــرای ســالمندان دارد، 
مــوارد بررسی شــده در ایــن گــزارش می توانــد در ایجــاد تغییــرات مؤثــر بــرای درک درســت 
از حــق ســالمندان در دسترســی بــه بهداشــت و ســالمت و انجــام اقدامــات الزم مورداســتفاده 

قــرار گیرنــد.
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خالصه مدیریتی
حق همگانی برای دسترسی به بهداشت و سالمت

تعهــد جهانــی بــرای برقــراری حــق دسترســی همــه مــردم جهــان بــه بهداشــت و ســالمت در 
رأس اعالمیــه جهانــی حقــوق بشــر )UDHR(1 قــرار دارد و به عنــوان بنیــان ســازمان جهانــی 
بهداشــت )WHO(2 به حســاب می آیــد. اکنــون، پــس از گذشــت هفتادســال از تأســیس ایــن 
ســازمان، زمــان آن فرارســیده تــا بررســی کنیــم و ببینیــم ایــن دیــدگاه در عمــل تــا چــه انــدازه 
بــرای ســالمندان کارایــی داشــته اســت. حــق دسترســی بــه بهداشــت و ســالمت مثــل دیگــر 
حقــوق بشــر توســط میثــاق حقــوق اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی )ICESCR(3 به رســمیت 
ــات  ــه خدم ــر از دسترســی ب ــی فرات ــده مفاهیم ــی آن دربرگیرن ــاد معنای ــده و آح ــناخته ش ش
بهداشــتی و درمانــی اســت و »بــه طیــف گســترده ای از عوامــل اجتماعــی- اقتصــادی اشــاره 
می کنــد کــه موجــب می شــوند تــا مــردم در شــرایط بهتــری زندگــی کننــد؛ ایــن طیــف شــامل 
ــل  ــازمان مل ــه س ــود«. کمیت ــز می ش ــالمت نی ــت و س ــده بهداش ــی تعیین کنن ــل اساس عوام
متحــد در حقــوق اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی )CESCR(4 چهــار جــزء اساســی بــرای حق 
دسترســی بــه بهداشــت و ســالمت را تعییــن کــرده اســت: در دســترس بــودن، دســترس پذیر 
ــالمت  ــت و س ــش بهداش ــترش پوش ــرای گس ــب ب ــن جوان ــت. ای ــت و کیفی ــودن، مقبولی ب
همگانــی )UHC(5 و رویکــرد مــردم محــور ضــروری هســتند. هــر دومــورد ذکرشــده نقــش 
ــه بهداشــت و  ــردم ب ــن حــق دسترســی م ــرای تضمی ــاز ب ــدی در ایجــاد تحــول موردنی کلی

ــد.  ــا می کنن ــای بهداشــت و ســالمت ایف ســالمت در نظام ه

1. Universal Declaration of Human Rights
2. World Health Organization
3. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
4. United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights
5. Universal Health Coverage
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حق سالمندان در دسترسی به بهداشت و سالمت

ــی و ســلب  ــد دیگــر حقــوق بشــر، همگان ــه بهداشــت و ســالمت، مانن حــق دسترســی ب
نشــدنی محســوب می شــود و همــه افــراد جامعــه بایــد بــدون تبعیــض ســنی و قومیتــی 
ــق  ــه ح ــاص ب ــاره خ ــا اش ــند. CESCR ب ــد باش ــری از آن بهره من ــورد دیگ ــر م ــا ه و ی
ســالمندان در دسترســی بــه بهداشــت و ســالمت اظهــار داشــت کــه »ایــن حــق بایســتی 
ــه  ــه توســط ICESCR ب ــوق ک ــف گســترده ای از حق ــا از طی ــالمندان داده شــود ت ــه س ب
ــالمندان از  ــوق س ــت از حق ــه حمای ــوند«. کمیت ــوردار ش ــده اند برخ ــمیت شناخته ش رس
ــش و  ــالج بخ ــگیرانه و ع ــای پیش ــب درمان ه ــا ترکی ــه ب ــردی یکپارچ ــت رویک اهمی
ــی  ــد توانای ــن رویکــردی بای ــد چنی ــان می کن ــد و بی ــاع می کن ــن توان بخشــی دف همچنی
عملکــرد و اســتقالل ســالمندان را حفــظ کنــد. قوانیــن و مقــررات دیگــری هــم هســتند 
کــه از حقــوق ســالمندان دفــاع می کننــد، ماننــد توصیه نامــه کمیتــه رفــع تبعیــض علیــه 
زنــان )CEDAW(1 کــه دسترســی زنــان ســالمند بــه مراقبــت مقرون به صرفــه و کارکنــان 

ــد.  ــن می کن ــالمت را تضمی ــش س ــده بخ تعلیم دی

گذشت هفتادسال از تصویب اعالمیه جهانی حقوق بشر

براســاس ایــن اعالمیــه بــه حــق همــه افــراد جامعــه در خصــوص دسترســی بــه بهداشــت 
و ســالمت بایســتی بــدون تبعیــض ســنی، جنســیتی، قومیتــی و یــا هر مــورد دیگــری ارج 
نهــاده شــود. امــا نکتــه حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه ایــن حــق در خصــوص ســالمندان 

در قوانیــن بین المللــی حقــوق بشــر آن گونــه کــه بایــد موردتوجــه قــرار نگرفتــه اســت.

ــالمت  ــت و س ــه بهداش ــی ب ــۀ دسترس ــرفت درزمین ــا، پیش ــن حمایت ه ــم ای علی رغ
بــرای ســالمندان عمیقــًا نابرابــر و اغلــب محــدود اســت. بنابرایــن، می تــوان اذعــان نمــود 
کــه درک درســتی از حــق دسترســی ســالمندان بــه بهداشــت و ســالمت بــه عمــل نیامــده 

1. Committee on the Elimination of Discrimination against Women
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ــالمندان  ــد )LMICs(1 س ــم و متوســط دارن ــد ک ــه درآم ــژه در کشــورهایی ک اســت. به وی
ــای  ــرض چالش ه ــد و در مع ــج می برن ــق رن ــن ح ــورداری از ای ــدم برخ ــان از ع همچن
متعــدد در دسترســی بــه خدمــات قــرار دارنــد. یــک رویکــرد مبتنــی بــر حــق نســبت بــه 
بهداشــت و ســالمت نیازمنــد ایــن اســت کــه خدمــات و ســازوکارهای بهداشــت و ســالمت 
ــد  ــدی دارن ــا اولویت بن ــه را ب ــرادی کــه بیشــترین فاصل ــاره اف ــی درب ــه مســئله بی عدالت ب
بپــردازد. ایــن اصــل در برنامــه 2030 ســازمان ملــل متحــد بــرای توســعه پایــدار2 و اهــداف 
توســعه پایــدار )SDGs( و در تــالش بــرای دســتیابی بــه UHC منعکــس می شــود. ایــن 
گــزارش از طریــق تحلیــل داده هــای موجــود دربــاره بهداشــت و ســالمت ســالمندان و بــا 
تأکیــد بــر شــکاف های موجــود نشــان می دهــد تــا چــه میزانــی ســالمندان نادیــده گرفتــه 

ــود. ــاف می ش ــا اجح ــق آن ه ــوند و در ح می ش

موانع موجود در دسترسی سالمندان به خدمات بهداشت و سالمت

ــا مشــکالت  ســالمندان در دسترســی بــه خدمــات و ســازوکارهای بهداشــت و ســالمت ب
ــان  ــت و کارکن ــج اس ــف رای ــع مختل ــنی در جوام ــض س ــتند. تبعی ــرو هس ــددی روب متع
ــاوره  ــه مش ــزی در ارائ ــورت تبعیض آمی ــت به ص ــن اس ــتی ممک ــات بهداش ــوزه خدم ح
ــه  ــف ب ــی ضعی ــی فیزیک ــد. دسترس ــورد کنن ــالمندان برخ ــرای س ــی ب ــات درمان و خدم
ــت،  ــای هنگف ــر و هزینه ه ــی، فق ــای اجتماع ــه کانون ه ــتن ب ــی نداش ــات، دسترس خدم
میــزان پاییــن ســواد بهداشــتی و دسترســی کمتــر بــه اطالعــات بهداشــتی ازجملــه دیگــر 
موانــع موجودنــد. در بســیاری از کشــورهای LMICs، کارکنــان خدمــات بهداشــتی بــرای 
ــد و در  ــی ندارن ــی کاف ــاال آمادگ ــنین ب ــج در س ــتی رای ــای بهداش ــه چالش ه ــن ب پرداخت
ــود. ــده می ش ــی دی ــور فاحش ــکی به ط ــای پزش ــود آموزش ه ــالمندان کمب ــت از س مراقب

ــاد  ــای ح ــا بیماری ه ــه ب ــرای مقابل ــازوکارهای بهداشــت و ســالمت ب ــیاری از س بس

1. low- and middle-income countries
2. Agenda for sustainable development
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ــدت و  ــای بلندم ــرای بیماری ه ــا ب ــد ت ــر قادرن ــده اند و کمت ــازمان دهی ش ــی س و مقطع
مزمــن درمان هــای مناســب ارائــه دهنــد. ایــن بــدان معنــا اســت کــه چنیــن ســازوکارهایی 
ــت خاصــی  ــرای ســالمندان از اهمی ــه ب ــز، ک ــای یکپارچــه و متمرک ــد مراقبت ه نمی توانن
ــق  ــا موف ــژه آن ه ــای وی ــردن نیازه ــرآورده ک ــب در ب ــد و اغل ــه دهن ــد، ارائ برخوردارن
نبوده انــد. عالوه بــر چنیــن موانعــی، ســازوکارهای بهداشــت و ســالمت نتوانســته اند 
ــا دو انتقــال درهم آمیختــه همگانــی پیــش برونــد: انتقــال جمعیتــی؛  به صــورت همــگام ب

ــال اپیدمیولوژیــک. و دیگــری، انتق

انتقال جمعیتی

ــاروری و  ــرخ ب ــه کاهــش ن ــی ب پیشــرفت در زمینــۀ بهداشــت و ســالمت و توســعه همگان
ــی رود در  ــار م ــده اســت. انتظ ــان منجــر ش ــت جه ــریع جمعی ــدن س ــر ش ــر و پی مرگ ومی
ــا شصت ســالگی و بیشــتر زندگــی می کننــد  ــا ســال 2020، شــمار افــرادی کــه ت جهــان ت
ــر برســد. بیشــترین ســرعت  ــارد نف ــه 2 میلی ــا ســال 2050 ب ــر بگــذرد و ت ــارد نف از 1 میلی
ــا  ــت آن ه ــد بطوریکــه 70 درصــد جمعی ــی درکشــورهای LMICs رخ می ده ــر جمعیت تغیی

ــتند. ــر هس ــاله و باالت شصت س

انتقال اپیدمیولوژیک

ــه مزمــن )NCDs(1 تغییرکــرده  در ســال های اخیــر الگــوی جهانــی بیمــاری از مســری ب
اســت. بیماری هــای مزمــن تأثیــر نامطلوبــی بــر ســالمندان دارنــد. براســاس برآوردهــای 
صــورت گرفتــه در ســال 2011 در کشــورهای LMICs ، علــت 75 درصــد مرگ ومیرهــا، 
ــای  ــر نرخ ه ــت. عالوه ب ــوده اس ــن ب ــای مزم ــر بیماری ه ــاله و باالت ــراد شصت س در اف
ــه  ــای چندگان ــادی از بیماری ه ــزان زی ــر می ــنین باالت ــن، در س ــای مزم ــاالی بیماری ه ب
)وقــوع تعــدد امــراض( نیــز وجــود دارد. بــا افزایــش ســن، شــانس افــراد بــرای مبتال شــدن 

ــد. ــدا می کن ــش پی ــد بیمــاری مزمــن هــم افزای ــه چن ــان ب هم زم
1. Non-communicable diseases
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مشــکالت مرتبــط بــا ســالمتی کــه بیشــتر در قالــب بیماری هــای مزمــن و چندگانــه 
ــا  ــتند ت ــراه هس ــتر هم ــتیبانی بیش ــه پش ــاز ب ــا نی ــب ب ــد اغل ــروز می کنن ــالمندان ب در س
اینکــه ســالمندان را قــادر ســازند تــا از پــس وظایــف روزمــره زندگــی برآمــده و اســتقالل 
خــود را حفــظ کننــد. درنتیجــه، بهداشــت و ســالمت بــه همــراه مراقبــت اجتماعــی، تــا حد 
زیــادی پیچیــده و بــه یکدیگــر وابســته می شــوند. ایــن امــر باعــث شــده تــا ســازوکارهای 
مرتبــط بــا بهداشــت و ســالمت و همچنیــن مراقبــت و حمایــت تاکنــون بــرای حــل ایــن 
ــد  ــک نیازمن ــی و اپیدمیولوژی ــای جمعیت ــی انتقال ه ــد. به طورکل ــاکام بمانن ــی ن پیچیدگ
ــد ســازگار  ــن واقعیــت جدی ــا ای ــد ب ــا بتوانن ســازوکارهای بهداشــت و ســالمت هســتند ت
شــوند و از ســاختارهای عمــودی کــه بــه بیماری هــای خــاص می پردازنــد فاصلــه 

ــد. ــه ســمت خدمــات یکپارچــه و هماهنــگ کلی نگــر حرکــت کنن ــد و ب بگیرن
ــال  ــده انتق ــه دربردارن ــت ک ــح اس ــیتی واض ــد جنس ــک بُع ــی دارای ی ــال جمعیت انتق
اپیدمیولوژیــک هــم می شــود. امیــد بــه زندگــی واضح تریــن تفــاوت بیــن مــردان وزنــان 
ــان در بیشــتر کشــورهای جهــان به طــور متوســط 4.7 ســال بیشــتر از مــردان  اســت. زن
ــاوت  ــالمندان متف ــیت س ــه جنس ــه ب ــف باتوج ــائل مختل ــیوع مس ــد. ش ــی می کنن زندگ
اســت. زنــان و مــردان ســالمند بــا عواقــب مختلــف تبعیــض جنســیتی و عوامــل دیگــری 

ــه رو هســتند. ــت اجتماعــی- اقتصــادی روب ــد وضعی مانن
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سه نوع مختلف انتقال 
انتقال جمعیتی

ــش از 1  ● ــال 2020 بی ــا س ــت؛ ت ــدن اس ــر ش ــال پی ــرعت در ح ــان به س جه
ــید. ــد رس ــتر خواهن ــالگی و بیش ــن شصت س ــه س ــر ب ــارد نف میلی

70 درصد سالمندان جهان در کشورهای LMICs زندگی می کنند.  ●
ــان به طــور متوســط 4.7 ســال بیشــتر از مــردان عمــر  ● در سرتاســر جهــان زن

می کننــد.

انتقال اپیدمیولوژیک

الگوی جهانی بیماری در حال تغییر به بیماری های مزمن است. ●
بیماری هــای مزمــن تأثیــر نامطلوبــی بــر ســالمندان دارنــد. 75 درصــد  ●

ــن  ــورهای LMICs بی ــن در کش ــای مزم ــی از بیماری ه ــای ناش مرگ ومیره
ــت. ــوده اس ــر ب ــاله و باالت ــراد شصت س اف

انتقال نظام های بهداشت و درمان

ــالمندان  ● ــرایط س ــا ش ــازگاری ب ــه س ــاز ب ــان نی ــالمت در جه ــای س نظام ه
ــتیابی  ــق از دس ــن طری ــا از ای ــد ت ــن دارن ــای مزم ــیوع بیماری ه ــوه ش و نح

ــد.  ــل کنن ــان حاص ــالمت اطمین ــت و س ــه بهداش ــالمندان ب س
توجــه بــه اهــداف توســعه پایــدار و درخواســت فراگیــر در خصــوص پوشــش  ●

ــد.  ــال همــوار می کنن ــن انتق ــرای ای ــی بهداشــت و ســالمت مســیر را ب همگان

پوشش همگانی بهداشت

ســند 2030 یونســکو کــه رهبــران جهــان دربــاره آن بــه توافــق رســیده اند هفــده هــدف 
را »بــرای تحقــق بخشــیدن حقــوق بشــر بــرای همــه افــراد جامعــه« تعییــن کــرده اســت. 
ــرد و  ــرار گی ــورد بی توجهــی ق ــد م ــه هیچ کــس نبای ــن ســند ب ــی ای براســاس تعهــد اصل



دیدگاه های مؤسسه دیدبان جهانی سالمندی  / 7

ــن ترتیــب فرصت هــای قابل توجهــی در  ــا قشــر محــروم اســت. بدی ــت رســیدگی ب اولوی
دســتور کار 2030 بــرای پیشــبرد ابعــاد مختلــف حقــوق بشــر بــرای همــه افــراد جامعــه، از 
هــر طیــف ســنی، ازجملــه ســالمندان ایجــاد می شــود. بــا تصویــب اهــداف توســعه پایــدار 
ــه  ــترین توج ــی بیش ــول زندگ ــالمت در ط ــت و س ــورداری از بهداش ــق برخ )SDGs(1، ح
ــرای اطمینــان از زندگــی ســالم و ارتقــای بهداشــت و  ــه خــود جلــب کــرده اســت. ب را ب
ســالمت بــرای همــه افــراد جامعــه در همــه ســنین، SDG شــماره 3 فرصتــی خــاص برای 
درک بهتــر از حــق ســالمندان در دسترســی بــه بهداشــت و ســالمت را فراهــم می کنــد. 
ــار ناشــی از بیمــاری را موردتوجــه  به طــور چشــمگیری، هــدف NCDs شــماره 3.4، ب
ــه ســالمندان وعــده می دهــد. در  ــژه را ب ــه وی ــن زمین ــرار داده و تمرکــز بیشــتر روی ای ق
ضمــن، بــرای دســتیابی بــه UHC، هــدف توســعه پایــدار 3.8 مســیری بالقــوه بــرای انتقال 
ــک فراهــم  ــت و اپیدمیولوژی ــال جمعی ــه خواســته های انتق ــرای پاســخ گویی ب ــاز ب موردنی
ــه بهداشــت  ــتای دسترســی ب ــی در راس ــا چالش های ــالمندان ب ــد. درحال حاضــر، س می کن
ــترس  ــه دس ــوند ب ــوط می ش ــا مرب ــا تنه ــن چالش ه ــا ای ــتند؛ ام ــه رو هس ــالمت روب و س
ــا در نظــر  بــودن، کیفیــت و اســتطاعت: ســه جــزء اصلــی پوشــش همگانــی بهداشــت. ب
گرفتــن میــزان بــاالی ناامنــی درآمــدی در ســنین بــاال، حمایــت در برابــر ریســک مالــِی 
ــود،  ــع موج ــا موان ــه ب ــور مقابل ــد. به منظ ــاب می آی ــدی به حس ــر کلی ــک عنص UHC ی

پیامدهــای دسترســی، کیفیــت و حمایــت مالــی از ســالمندان بایــد در هــر مرحلــه از فرآینــد 
ــد.  ــا UHC تحقــق یاب توســعه نظــام بهداشــت و ســالمت به صراحــت مشــخص شــود ت
ــای  ــیوع بیماری ه ــه ش ــر، ازجمل ــنین باالت ــئله بهداشــت و ســالمت در س ــی مس پیچیدگ
متعــدد بــه ایــن معناســت کــه ســازگاری بــا نظام هــا بــرای دســتیابی بــه UHC بایســتی 

به گونــه ای صــورت بگیــرد کــه مراقبــت شــخص محــور و یکپارچــه را تضمیــن کنــد. 
ــد،  ــه درآم ــه ب ــاخص های SDG را باتوج ــه ش ــت ک ــد اس ــتور کار 2030 متعه دس

1. Sustainable development goals
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ــرت و  ــت مهاج ــی و وضعی ــت جغرافیای ــت، موقعی ــت، معلولی ــژاد، قومی ــن، ن جنســیت، س
ــد،  ــن تعه ــد. باوجودای ــک کن ــمت UHC تفکی ــه س ــرفت ب ــاخص های پیش ــن ش همچنی
ــه ســالمندان هنــوز هــم در داده هایــی کــه در خصــوص بســیاری از  اطالعــات مربــوط ب

شــاخص ها گــردآوری می شــوند گنجانــده نمی شــوند.  

مراقبت از سالمندان
)UHC( آن سوی پوشش همگانی بهداشت

ــی  ــع مال ــر حــذف موان ــی نظی ــر روی راهکارهای ــا ب ــل داشــته اند ت ــداران UHC تمای طرف
ــد.  ــز کنن ــوند تمرک ــل می ش ــالمندان متحم ــه س ــی ک ــو هزینه های ــاص لغ ــور خ و به ط
جامعــه بهداشــت جهانــی هــم از طــرف دیگــر بایــد موانعــی کــه بــر ســر راه دسترســی 
ــه  ــد فاصل ــد، مانن ــرار ده ــه ق ــد موردتوج ــرار دارن ــتی ق ــات بهداش ــه خدم ــالمندان ب س
جغرافیایــی، تفاوت هــای فرهنگــی، هنجارهــای جنســیتی، شــهروندی و عوامــل اجتماعــی 
ســالمت. هــدف اصلــی UHC کــه موردتأییــد SDG شــماره 3 قرارگرفتــه، رســیدگی بــه 
ــی  ــه هیچ کس ــرد ک ــورت بگی ــه ای ص ــد به گون ــر بای ــن ام ــت و ای ــیب پذیر اس ــار آس اقش
محــروم نمانــد )هیچ کســی مــورد بی توجهــی قــرار نگیــرد(؛ بنابرایــن »روش هــای نوینــی 

الزم اســت تــا خدمــات بهداشــت و ســالمت بــه فراتــر از ایــن موانــع برســند«.

مراقبت فرد محور و مردم محور

ــا  ــدارد، ام ــود ن ــور وج ــردم مح ــت م ــف مراقب ــاره تعری ــدی درب ــق واح ــه تواف درحالی ک
ــای  ــی را بج ــای اجتماع ــردم و کانون ه ــت، م ــوع از مراقب ــن ن ــدی ای ــای کلی ویژگی ه
انــواع مختلــف بیمــاری در اولویــت مرکــز نظام هــای بهداشــت و ســالمت قــرار می دهنــد 
ــود  ــردم در خصــوص بهداشــت و ســالمت خ ــازی م ــب توانمندس ــق موج ــن طری و از ای
ــد.  ــل کنن ــات تبدی ــل خدم ــدگان منفع ــه دریافت کنن ــا را ب ــه آن ه ــا اینک ــوند ت می ش
ــورت  ــه به ص ــود و ن ــام ش ــه انج ــورت یکپارچ ــتی به ص ــات بایس ــه خدم ــن ارائ بنابرای
ــردم  ــرد م ــت رویک ــالمت، ماهی ــت و س ــای بهداش ــه و نظام ه ــطح جامع ــده. در س پراکن
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محــور اســت درحالی کــه بــرای ارائه دهنــدگان خدمــات ایــن ارتبــاط از نــوع فــرد محــور 
ــازمان دهی  ــل س ــالمندان، اص ــرای س ــوب ب ــج مطل ــه نتای ــتیابی ب ــور دس ــت. به منظ اس
ــرد  ــت ف ــی در مراقب ــی اصل ــردم، هدف ــای م ــا و اولویت ه ــا دغدغه ه ــت متناســب ب مراقب
ــه  ــرد ک ــن، بایســتی خاطرنشــان ک ــود. باوجودای ــردم محــور محســوب می ش محــور و م
اندازه گیــری پیشــرفت در فراهــم کــردن خدمــات بهداشــت و ســالمت یکپارچــه و مــردم 
محــور امــری چالش برانگیــز اســت. اطالعــات مربــوط بــه یکپارچه ســازی و مــردم محــور 
بــودن در اینجــا آورده نشــده اســت؛ بــرای نمونــه می تــوان بــه دیدبــان جهانــی بهداشــت 
و ســالمت وابســته بــه WHO در نظــارت و ارزیابــی چارچوب هــای UHC و SDGs و یــا 

ــرد. ــاره ک لیســت مرجــع یک صــد شــاخص هســته بهداشــت و ســالمت WHO اش
مراقبــت فــرد محــور به طــور خاصــی بــرای ســالمندانی کــه ازنظــر فیزیکــی و ذهنــی 
ــه  ــه اینک ــه ب ــت. باتوج ــروری اس ــال ض ــز و درعین ح ــتند چالش برانگی ــر هس ضعیف ت
بخــش بزرگــی از افــرادی کــه بــه مراقبــت و حمایــت در ســنین بــاال نیــاز دارنــد بــه زوال 
ــت  ــدی مراقب ــاره ویژگی هــای کلی ــی درب ــگاه اطالعات ــال می شــوند، ایجــاد پای ــل مبت عق
ــور  ــرد مح ــت ف ــت. مراقب ــوردار اس ــی برخ ــت باالی ــا از اهمی ــراد در اینج ــه اف ازاین گون
محــدود بــه درمــان در محیــط کلینیــک نمی شــود؛ بلکــه رویکردهــای فــرد محــور متأثــر از 
پیشــگیری و مدیریــت در اجتمــاع هــم اســت. بــرای نمونــه در ســال های اخیــر، ســنگاپور 
ــان  ــه اکثرش ــل ک ــه زوال عق ــراد مبتالب ــای اف ــردن نیازه ــرآورده ک ــرای ب ــی را ب اقدامات
ــی و  ــل عموم ــردن حمل ونق ــم ک ــامل فراه ــه ش ــت ک ــام داده اس ــتند انج ــالمند هس س

ــوند.  ــتیبانی می ش ــات پش ــتغال و خدم ــکن، اش مس

پشتیبانی و مراقبت بلندمدت

تمرکــز ایــن گــزارش بــر بهداشــت و ســالمت ســالمندان اســت امــا بایســتی توجــه داشــت 
کــه ایــن پشــتیبانی اجتماعــی اســت کــه نقــش کلیــدی را ایفــا می کنــد. افــرادی کــه بــه 
میــزان قابل توجهــی ظرفیــت ذاتــی خــود را ازدســت داده اند نیــاز بــه پشــتیبانی و مراقبــت 
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ــه  ــد ک ــف می کنن ــی تعری ــوان فعالیت های ــدت را به عن ــت بلندم ــد. مراقب ــدت دارن بلندم
ــرار  ــا ق ــت آن ه ــه تحــت مراقب ــرادی ک ــن شــوند اف ــا مطمئ ــد ت دیگــران انجــام می دهن
ــی  ــت ذات ــداوم ظرفی ــت دادن م ــا از دس ــد ب ــرض خطرن ــاد در مع ــد و به احتمال زی دارن
خــود همچنــان بتواننــد ســطحی از توانایــی عملکــردی خــود را کــه بــا حقــوق اساســی، 
ــف  ــن تعری ــد. ای ــظ کنن ــت را حف ــازگار اس ــان س ــأن انسانی ش ــادی و ش ــای بنی آزادی ه
ــی  ــای اساس ــردن نیازه ــرآورده ک ــر از ب ــت را فرات ــتیبانی و مراقب ــن پش ــدف از چنی ه
ــه  ــان را ب ــف زندگی ش ــور مختل ــاره ام ــالمندان درب ــری س ــق تصمیم گی ــد و ح می دان

ــد.  ــمیت می شناس رس
ــک  ــتگان نزدی ــا را بس ــن مراقبت ه ــورهای LMICs، مهم تری ــه کش ــًا در هم تقریب
ــد.  ــت نمی کنن ــام آن دریاف ــی درازای انج ــتیبانی مال ــه پش ــد و هیچ گون ــم می کنن فراه
ــه  ــیب پذیر آن گون ــالمند آس ــا س ــه میلیون ه ــای اولی ــود نیازه ــث می ش ــر باع ــن ام »ای
کــه بایــد بــرآورده نشــود یــا در بعضــی مــوارد، از حقــوق بنیادیــن آن هــا سوءاســتفاده های 
آشــکاری صــورت بگیــرد. ایــن کار همچنیــن بــار ســنگینی را بــه کســانی کــه از ســالمندان 

ــد«.  ــل می کن ــتند، تحمی ــان هس ــا زن ــتر آن ه ــه بیش ــد، ک ــت می کنن مراقب
یکــی از عوامــل محدودکننــده در سیاســت گذاری دربــاره مراقبــت و پشــتیبانی 
بلندمــدت، نبــود فاحــش داده هــای جامــع در ایــن خصــوص اســت. روشــی منســجم بــرای 
گــردآوری داده هــای دربــاره مراقبــت و پشــتیبانی بلندمــدت در ســطح جهانــی و منطقــه ای 
ــات  ــد. مطالع ــرار دارن ــی ق ــطح مل ــی در س ــکاف های اطالعات ــب ش ــدارد و اغل ــود ن وج
ــران  ــت دیگ ــه مراقب ــالمندان ب ــی از س ــش قابل توجه ــد بخ ــان می دهن ــده نش انجام ش
ــًا در  ــد مخصوص ــش می یاب ــن افزای ــش س ــا افزای ــتگی ب ــزان وابس ــتند و می ــته هس وابس
ــد  ــا درآم ــورهای ب ــر از کش ــت ضعیف ت ــاخت های مراقب ــه زیرس ــورهای LMICs ک کش

باالســت.
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نظام های گردآوری داده ها مانعی بر سر راه دسترسی افراد به بهداشت و سالمت

توانایــی ارزیابــی اینکــه آیــا همــه ســالمندان بــدون تبعیــض و در شــرایط برابــر بــا دیگــران 
ــر و  ــای معتب ــود داده ه ــه وج ــند ب ــر و مســلم بهداشــت و ســالمت می رس ــه حــق فراگی ب
بــه روز و میــزان دسترســی بــه آن هــا بســتگی دارد؛ بنابرایــن امــکان شناســایی شــکاف ها در 
ارتبــاط بــا در دســترس بــودن، دســترس پذیر بــودن، مقبولیــت و کیفیــت خدمــات بهداشــت و 
ســالمت بــرای ســالمندان وجــود دارد. بااین حــال نظام هــای بین المللــی گــردآوری داده هــا 
ــراد و  ــن اف ــن س ــاال رفت ــا ب ــالمت ب ــت و س ــر در درک بهداش ــا تغیی ــدن ب ــگام ش در هم

همچنیــن تغییــر جمعیــت و رونــد الگوهــای بیمــاری آن گونــه کــه بایــد موفــق نبوده انــد.
 مشــکالتی در رونــد گــردآوری، تحلیــل، گــزارش و اســتفاده از داده هــا درباره پیرشــدن 
ــد. ایــن مســائل درون نظــام داده هــا، به طورکلــی و در  و ســالمندان همچنــان وجــود دارن
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تولیــد آمــار بهداشــت و ســالمت به طــور خــاص، یافــت می شــوند. زنــان و مــردان ســالمند 
اغلــب در ســازوکارهای گــردآوری داده هــا نادیــده گرفتــه می شــوند. بیشــتر داده هایــی کــه 
در کشــورهای LMICs بــه آن هــا تکیــه می شــوند، ازجملــه دربــاره بهداشــت و ســالمت، از 
طریــق نظرســنجی از خانوارهــا گــردآوری می شــوند. برخــی از آن هــا ســقف ســنی دارنــد؛ 
ــای  ــر از محدودیت ه ــد. یکــی دیگ ــر نمی گیرن ــالمندان را درب ــادی س ــن به طــور ع بنابرای
ــردی در  ــطح ف ــای س ــا به ج ــا و تحلیل ه ــب داده ه ــه اغل ــت ک ــن اس ــازوکار ای ــن س ای
ســطح خانــوار ارائــه می شــوند و بــه همیــن خاطــر دربــاره وضعیــت بهداشــت و ســالمت 
ســالمندان و دسترســی آن هــا بــه خدمــات بهداشــت و ســالمت اطالعــات خیلــی کمــی را 

ــار مــا قــرار می دهنــد. در اختی
ــن  ــاس س ــه براس ــا همیش ــک و تحلیل داده ه ــه تفکی ــرد ک ــان ک ــتی خاطرنش بایس
ــتانه و  ــان دوس ــای انس ــه در موقعیت ه ــی ک ــه، داده های ــرای نمون ــرد. ب ــورت نمی گی ص
ــوند:  ــیم می ش ــروه تقس ــه دو گ ــط ب ــن فق ــاس س ــوند براس ــردآوری می ش ــراری گ اضط
ــده  ــا پرداخته ش ــه آن ه ــر ب ــه کمت ــی ک ــال. داده های ــج س ــاالی پن ــال و ب ــج س ــر پن زی
مربــوط می شــود بــه کســانی کــه در مؤسســات از آن هــا مراقبــت می شــود، افــرادی کــه 

ــره. ــان و غی ــراد بی خانم ــد، اف ــی می کنن ــمی زندگ ــای غیررس در محیط ه
در ایــن گــزارش، محققــان داده هــای ملــی مربــوط بــه بهداشــت و ســالمت ســالمندان 
را از دوازده کشــور گــردآوری کــرده و آن هــا را مــورد تحلیــل قراردادنــد. ایــن مطالعــه بــه 
مســائل مهمــی در خصــوص دســترس پذیری داده هــای مربــوط بــه بهداشــت و ســالمت 

در ســنین باالتــر پرداختــه اســت:
در بعضــی از کشــورها، دسترســی داده هــای مربــوط بــه چندیــن شــاخص دشــوار  ●

بــود و یــا اصــاًل وجــود نداشــت.
ــط  ● ــر رواب ــدت ب ــا به ش ــع آن ه ــد و مناب ــترس نبودن ــی در دس ــا به راحت داده ه

ــا  ــردآوری آن ه ــر آن گ ــود و عالوه ب ــی ب ــبکه های شــخصی متک شــخصی و ش
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ــود. ــر ب ــیار وقت گی بس
درجایــی کــه محققــان بــه داده هــا دسترســی داشــتند، در بعضــی مــوارد بــه دلیــل  ●

ــی  ــود راهنمای ــص و نب ــا نق ــده ی ــانه گذاری مفقودش ــد نش ــی مانن ــود عوامل وج
ــل  ــا را در تحلی ــا نمی توانســتند آن ه ــازمان دهی داده ه ــرای درک چگونگــی س ب

وارد کننــد.
ــت  ● ــی کیفی ــرای ارزیاب ــاز ب ــر داده موردنی ــا، اب ــه داده ه ــی از مجموع ــرای برخ ب

ــای  ــا متغیره ــر ب ــای دیگ ــه داده ه ــود ک ــی ب ــن در حال ــه نشــد، ای ــا یافت داده ه
ــد. ــده بودن ــدی نش ــدی طبقه بن کلی

ــود،  ● ــز ب ــی چالش برانگی ــور خاص ــا به ط ــه متغیره ــا مقایس ــه داده ه در مجموع
ــاوت  ــاداری متف ــور معن ــی و به ط ــخ های احتمال ــش ها و پاس ــول پرس ــرا فرم زی

ــد. بودن
ــد،  ● ــه روز شــده بودن ــا آن ب ــه ب ــا و نظمــی ک مســائل دیگــر شــامل ســن داده ه

ــدند. ــی می ش ــی و کّم ــای کیف ــع آوری داده ه ــای جم ــا و چالش ه انــدازه نمونه ه
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ــه جنســیت، ســن،  ــه ب ــه باتوج ــم ک ــاز داری ــت و مناســب نی ــای باکیفی ــه داده ه ــا ب م
ــک شــده  ــوط می شــوند تفکی ــری مرب ــه اندازه گی ــه ب ــی ک ــی و دیگــر ویژگی های ناتوان
ــان  ــردان و زن ــاوت م ــوع و متف ــای متن ــم نیازه ــا بتوانی ــتفاده از آن ه ــا اس ــا ب باشــند ت
ــق  ــاره ح ــرفت درب ــر پیش ــا ب ــت آن ه ــا درک درس ــم و ب ــری کنی ــالمند را اندازه گی س

ــه بهداشــت و ســالمت نظــارت داشــته باشــیم. دسترســی همــگان ب

ــا در  ــرای درک رونده ــی ب ــای جهان ــاس برآورده ــده براس ــای به عمل آم پیش بینی ه
ــع  ــت مناب ــاظ کیفی ــی ازلح ــان به طورکل ــی و زم ــای جمعیت ــف، گروه ه ــورهای مختل کش
ــف دارای  ــات مختل ــام تحقیق ــن انج ــی بی ــای زمان ــدل و وقفه ه ــای م ــا، فرضیه ه داده ه

ــتند.  ــی هس محدودیت های
در طــول دوره زندگــی، مــا گاهــی نیــاز فــوری بــه گــردآوری داده هــا و تقســیم بندی 
آن هــا باتوجــه بــه ســن، گــروه اجتماعــی، جنســیت، ناتوانــی، قومیــت و محــل ســکونت 
ــه بهداشــت  ــه تفاوت هــا در دسترســی ب ــا از ایــن طریــق بتوانیــم توجــه الزم ب داریــم، ت
و امیــد بــه زندگــی میــان ســالمندان جلــب کنیــم و برنامــه مؤثــری بــرای رفــع نیازهــای 
ــه جمعیــت و همچنیــن  ــوط ب آن هــا فراهــم کنیــم. فراهــم کــردن داده هــای مــداوم مرب
ــزان پوشــش و  ــود می ــد بهب ــرگ نیازمن ــل م ــد و عل ــگام تول بهداشــت و ســالمت در هن
ــر  ــت. عالوه ب ــورهای LMICs اس ــی )CRVS(1 در کش ــار حیات ــوال و آم ــت ثبت اح کیفی
ــی در  ــش مهم ــه، نق ــای چندگان ــزرگ در محیط ه ــاس ب ــی در مقی ــات طول ــن، مطالع ای
ــت  ــات قابلی ــن مطالع ــد. ای ــا می کنن ــا )Data Environment(2 ایف ــط داده ه ــود محی بهب
ــای  ــان جمعیت ه ــت در می ــالمت و معلولی ــع س ــه توزی ــوط ب ــای مرب ــردآوری داده ه گ

ــد. ــا را دارن ــواع بیماری ه ــن ان ــن و همچنی مس

1. Civil registration and vital statistics
2. فضــای اینترنتــی بــرای گــردآوری، پــردازش و بــه اشــتراک گذاشــتن اطالعــات میــان اعضــای یــک تیــم کــه 

روی پــروژه ای مشــترک مــی کننــد
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ــانه های  ــت و رس ــتفاده از اینترن ــراه، اس ــای هم ــد تلفن ه ــا )مانن ــد داده ه ــع جدی مناب
ــی  ــان واقع ــای جه ــال داده ه ــواره ای( انتق ــر ماه ــی و تصاوی ــای بانک ــی، کارت ه اجتماع
ــاخته اند.  ــن س ــل ممک ــیع تر از قب ــه ای وس ــا دامن ــتر و ب ــاس بیش ــریع تر، در مقی را س
ــکاف های  ــد ش ــی می توانن ــن منابع ــدازه چنی ــه ان ــا چ ــت ت ــخص نیس ــال مش بااین ح
اطالعاتــی را از میــان بردارنــد. باوجودایــن، اقدامــات مثبتــی در رابطــه بــا شــکاف داده ها در 
خصــوص ســالمندان صــورت گرفتــه اســت. بــرای نمونــه، راه انــدازی گــروه شــهر تیچفیلــد 
فعــال درزمینــه آمــار مربــوط بــه ســالمندی1، داده هــای تفکیــک ســنی و همچنیــن توســعه 
چارچوب هــای مفهومــی و تحلیلــی بــرای آمــار مرتبــط بــا ســن و ســال در طــول زندگــی. 

آنچه داده ها درباره سالمتی سالمندان به ما می گوید
امید به زندگی

داده هــای دوازده کشــور موردمطالعــه در ایــن گــزارش نشــان می دهــد امیــد بــه زندگــی در 
میــان زنــان و مــردان در حــال افزایــش بــوده اســت. در کشــورهای مختلــف، نــرخ افزایــش 
امیــد بــه زندگــی متفــاوت اســت. ایــن امــر نشــان دهنده وجــود مراحــل مختلــف انتقــال 
تغییــرات جمعیتــی، انتقــال محتمــل اپیدومولوژیــک و همچنیــن نابرابری هــای چشــمگیر 

درزمینــه بهداشــت و ســالمت و تندرســتی در کشــورهای مختلــف اســت.
نســبت امیــد بــه زندگــی ســالم )HALE(2 بــه امیــد بــه زندگــی نشــان می دهــد کــه 
 HALE ،تــا چــه حــد یــک فــرد می توانــد زندگــی ســالمی داشــته باشــد. در ســطح جهانــی
ــی  ــه زندگ ــد ب ــا نســبت امی ــن نســبت ممکــن اســت ب ــا ای ــش اســت، ام ــال افزای در ح
ــه HALE بایســتی از  ــرای افزایــش ســهم زندگــی ســالم، دســتیابی ب همســان نباشــد. ب
امیــد بــه زندگــی پیشــی بگیــرد. در کنیــا، مولــداوی و صربســتان شــکاف میــان HALE و 
امیــد بــه زندگــی بــرای مــردان افزایــش یافتــه اســت. بــه ایــن معنــی کــه بخــش اعظمــی 
ــوه  ــام و زیمباب ــل، در پاکســتان، ویتن ــد. در مقاب ــری برخوردارن ــردان از ســالمت کمت از م
1. Titchfield City Group on ageing-related statistics and age-disaggregated data
2. The ratio of healthy life expectancy
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ــرای  ــت. در کل، HALE ب ــش اس ــه افزای ــی رو ب ــه زندگ ــد ب ــریع تر از امی HALE س

زنــان، هــم در هنــگام تولــد و هــم در شصت ســالگی بیشــتر از مــردان اســت، امــا ســهم 
ــر اســت. ــه مــردان در طــول دوره زندگی شــان کمت ــان نســبت ب بهداشــت زن

تغییِر بار مالی )هزینه( بیماری

درحال حاضــر NCDs ایجادکننــده قســمت اعظمــی از بــاری هســتند کــه موجــب کاهــش 
ــی  ــل نگران ــان عام ــورهای LMICs، NCDs همچن ــیاری از کش ــود. در بس HALE می ش

ــا  ــوارد NCDs و جراحت ه ــتر م ــت و در بیش ــنین اس ــه س ــراد در هم ــرای اف ــی ب اصل
ــتند. ــر هس ــف و مرگ ومی ــت ضعی ــل بهداش ــن عام اصلی تری

ــاری در  ــی بیم ــار اصل ــد. ب ــش می یاب ــن افزای ــش س ــا افزای ــواًل ب ــیوع NCDs معم ش
ــد: )بیماری هــای  ــی ایجــاد می کنن ــی و عروق ــای قلب ــان را بیماری ه ــت مســن جه جمعی
قلبــی و عروقــی 30.3 درصــد کل بــار بیمــاری را بــه خــود اختصــاص می دهنــد(؛ 
ســرطان ها )15.1درصــد(؛ بیماری هــای تنفســی مزمــن )9.5 درصــد(؛ بیماری هــای 
اســکلتی-عضالنی )7.5 درصــد(؛ و اختــالالت عصبــی و روانــی )6.6 درصــد(. درحالی کــه 
ــک  ــوان ی ــی به عن ــی و عروق ــای قلب ــده بیماری ه ــه ش ــورهای مطالع ــیاری از کش در بس
ــد  ــا نشــان می دهن ــان ســالمندان کاهــش داشــته، یافته ه ــر در می ــل مهــم مرگ ومی عام
در یــازده کشــور از دوازده کشــور، ســرطان افزایــش یافتــه اســت، همچنیــن رونــد کلــی 
بــه ســمت افزایــش ســهم دیابــت به عنــوان علــت مــرگ در میــان ســالمندان اســت. در 
ــم  ــل مه ــی از عل ــاله، اچ آی وی یک ــا 49 س ــنی 15 ت ــروه س ــی در گ ــورهای آفریقای کش
ــر در  ــه مرگ ومی ــواردی ک ــورها، در م ــی کش ــاری در بعض ــن بیم ــا ای ــت، ام ــرگ اس م

ــا حــدودی کــم اســت. ــر وجــود دارد، ت ســنین باالت

بیماری های قلبی و عروقی

داده هــای مربــوط بــه دوازده کشــور مطالعــه شــده نشــان می دهــد شــیوع حمــالت قلبــی 
بــا افزایــش ســن نیــز افزایــش می یابــد. در بســیاری از مــوارد، شــیوع حمــالت قلبــی در 
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زنــان کمتــر از مــردان در ســن پایین تــر اســت، امــا بــا افزایــش ســن ایــن میــزان بیشــتر 
می شــود.

دیابت

ــد و  ــش می یاب ــن افزای ــش س ــا افزای ــت ب ــیوع دیاب ــی ش ــورها به طورکل ــه کش در هم
ــا  ــاری ب ــن بیم ــیوع ای ــش ش ــد. افزای ــه کاهــش می کن ــالگی شــروع ب در حــدود هفتادس
افزایــش ســن ناشــی از مســائل فــردی و مســائل سیســتمی اســت؛ اســتفاده از انســولین 
ــی شــکمی، غربالگــری نامناســب، دسترســی  ــر، ســطوح بیشــتری از چاق در ســنین باالت
ــه دیگــر شــرایطی اســت کــه  ــه درمــان، حمایــت نکــردن از ســالمندان ازجمل نداشــتن ب
خطــر ابتــال بــه دیابــت را افزایــش می دهنــد. بــرای زنــان و مــردان مســن تأثیــر دیابــت 
زیــاد اســت و بــا افزایــش ســن بیشــتر نیــز می شــود. همچنیــن اختــالل بینایــی باتوجــه 

بــه داده هــا ازجملــه عــوارض ایــن بیمــاری اســت.

سالمت روحی و روانی– زوال عقل، افسردگی و خودکشی
ــود در  ــپری می ش ــی س ــا ناتوان ــه ب ــال هایی ک ــای س ــل در مرگ ومیره ــهم زوال عق س
ــا زوال عقــل زندگــی  حــال افزایــش اســت. حــدود 50 میلیــون نفــر در سراســر جهــان ب
ــل  ــردم از زوال عق ــتند. درک م ــا در کشــورهای LMICs هس ــتر آن ه ــه بیش ــد ک می کنن
ــراه اســت. در  ــی و پوشــش تشــخیصی هم ــود مراقبت ــا کمب ــوده و ب ــان محــدود ب همچن
ــد  ــا افزایــش ســن افزایــش می یاب همــه دوازده کشــور مطالعه شــده، شــیوع زوال عقــل ب
ــا حــدود هفتادســالگی بیشــتر مــی رود، پــس ازآن به طــور  و به طــور ثابــت از میان ســالی ت
ــد. در  ــش می یاب ــاله( کاه ــر )نودس ــنین باالت ــپس در س ــد، س ــش می یاب ــده ای افزای فزاین
همــه دوازده کشــور، شــیوع زوال عقــل در هفتادســال و باالتــر در میــان زنــان بیشــتر از 

مــردان اســت.
ــد  ــان دهنده رون ــردگی نش ــه افس ــوط ب ــای مرب ــده، داده ه ــه ش ــورهای مطالع در کش
نســبتًا کندتــر ایــن بیمــاری نســبت بــه دیگــر وضعیت هــای جســمی و روانــی اســت. در 
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همــه کشــورها تحلیــل جنســیتی ســازگاری بیشــتری نشــان می دهــد و شــیوع افســردگی 
در زنــان مســن تر بیشــتر از مــردان اســت )به اســتثنای میانمــار، جایــی کــه تفــاوت بســیار 

کــم اســت، امــا شــیوع آن در مــردان بیشــتر اســت(.
ــودآزاری(  ــود )خ ــه خ ــیب ب ــی از آس ــر ناش در هفت کشــور از دوازده کشــور، مرگ ومی
ــت و  ــاله اس ــا 69 س ــروه 50 ت ــس ازآن در گ ــر و پ ــاله و باالت ــروه هفتادس ــتر در گ بیش
پایین تریــن نــرخ مرگ ومیــر ناشــی از آســیب بــه خــود در میــان گــروه 15 تــا 49 ســاله 
ــر ناشــی از خودکشــی در  ــا مرگ ومی ــه خــود ی ــزان آســیب ب اســت. در دوازده کشــور می
مــردان بیــش از زنــان اســت. روندهــای مختلــف بــه اهمیــت مداخــالت هدفمنــد دربــاره 
افســردگی و آســیب بــه خــود اشــاره دارنــد و ایــن معضــالت بــر نیازهــای خــاص فــردی و 

ــد. ــر می گذارن ــی تأثی گروه

پیچیدگی مسئله سالمت در دوران سالمندی: چه چیزی را اندازه می گیریم؟
ــل  ــودن در مقاب ــخ گو ب ــور پاس ــالمت به منظ ــت و س ــای بهداش ــازگاری نظام ه ــرای س ب
ــه داده هــای  ــر ناشــی از انتقــال جمعیت شناســی و اپیدمیولوژیــک ب شــرایط در حــال تغیی
ــای بهداشــت و  ــر پیچیدگی ه ــئله ب ــن مس ــم. ای ــاز داری ــری نی ــر و متنوع ت ــیار دقیق ت بس
ــد  ــاره می کن ــه اش ــن نکت ــه ای ــن ب ــد و همچنی ــد می کن ــر تأکی ــنین باالت ــالمت در س س
ــردی  ــت کارک ــا قابلی ــت ب ــن اس ــالمت ممک ــت و س ــای بهداش ــه چالش ه ــه چگون ک
ــراه شــوند.  ــای بهداشــتی و اجتماعــی هســتند هم ــد مراقبت ه ــه نیازمن ــه کاهــش ک روب
ــزاری  ــای اب ــره )ADLs(1 و فعالیت ه ــی روزم ــای زندگ ــه فعالیت ه ــوط ب ــای مرب داده ه
ــد،  ــرار می دهن ــا ق ــار م ــری را در اختی ــات کاربردی ت ــره )IADLs(2 اطالع ــی روزم زندگ
درعین حــال در مقیــاس وســیع اطالعــات مقایســه پذیری در دســترس نیســت. در میانمــار 
در ســال 2012 در یــک نظرســنجی، نمونــه ای از نحــوه جمــع آوری داده هــای مربــوط بــه 

1. Activities of daily living
2. Instrumental activities of daily living
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ADLs و IADLs انجــام شــد. ایــن نمونــه شــامل تحلیــل تحــرک ســالمندان بــود کــه در 

ــد. نتایــج ایــن نظرســنجی نشــان  ــی ADLs یــک عنصــر کلیــدی به حســاب می آی ارزیاب
ــد. .  ــا افزایــش ســن رابطــه ای مســتقیم دارن ــه تحــرک ب ــوط ب می دهــد چالش هــای مرب
به عنــوان نمونــه، گزارش شــده 16 درصــد از مــردان و 22 درصــد زنــان 60 تــا 69 ســاله 
ــدد  ــن ع ــه ای ــته اند ک ــن را داش ــر راه رفت ــا 300 مت ــرای 200 ت ــختی ب ــی از س درجه های
بــرای افــراد هفتادســاله و بیشــتر از آن بــه 38 درصــد بــرای مــردان و 53 درصــد بــرای 

ــد. ــان می رس زن
ــی  ــر توانای ــه ب ــود ک ــوع دیگــری از ADLs ب ــار شــامل ن ــن نظرســنجی میانم همچنی
ســالمندان در مراقبــت از خــود بــدون کمــک رفتــن از دیگــران متمرکزشــده بــود. براســاس 
ــه  ــش یافت ــردان افزای ــان و م ــرای زن ــن ب ــش س ــا افزای ــا ب ــت آمده، چالش ه ــج به دس نتای
اســت. IADLs نیــز در حالــی گنجانــده شــده اســت کــه ســالمندان دربــاره ایــن فعالیت هــا 
ســؤال هایی کردنــد: توانایــی آن هــا در انجــام کارهــای خانگــی؛ مدیریــت پــول؛ اســتفاده از 
وســایل نقلیــه؛ برقــراری تمــاس تلفنــی؛ و بــه یــاد داشــتن زمــان و انــدازه مصــرف دارو. ایــن 
نظرســنجی نشــان می دهــد مشــکالت ADLs بــا افزایــش ســن بیشــتر می شــود و معمــواًل 

ایــن مســئله در میــان زنــان مســن بیشــتر از مــردان مســن اســت.

)UHC( پوشش همگانی بهداشت و سالمت
ــه بهداشــت و  ــالمندان در دسترســی ب ــق شــدن حــق س ــر محق ــی ب ــرای نظــارت کاف ب
ســالمت و پوشــش همگانــی بهداشــت و ســالمت، مؤلفه هــای اصلــی بایــد اندازه گیــری 
شــوند. منبــع داده هــای ایــن گــزارش بــر فقــدان کامــل داده هــای مرتبــط تأکیــد می کنــد و 
ــدرت برحســب ســن تفکیــک شــده اند. داده هایــی کــه  داده هــای گردآوری شــده هــم به ن
بــه امــور ســالمندان، مخصوصــًا آن هایــی کــه  دسترســی بــه بهداشــت و ســالمت مربــوط 
ــا  ــد. داده ه ــاهده نش ــت( مش ــت و کیفی ــترس پذیری، مقبولی ــی، دس ــدند )دسترس می ش
ــات و پشــتیبانی بهداشــت و ســالمت گســترده تر،  ــه خدم ــاره دسترســی ســالمندان ب درب
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ــتر روی  ــه بیش ــل، تکی ــت. در مقاب ــترس نیس ــز در دس ــاال نی ــاس ب ــا مقی ــه پذیر ب مقایس
ــوده اســت. یافته هــای مطالعــه  ــا تحقیقــات شــخصی ب ــر ی مجموعــه داده هــای کوچک ت
ــه  ــه آن گون ــه بهداشــت و ســالمت ب ــرای دسترســی ب نشــان می دهــد حــق ســالمندان ب
کــه بایــد تحقــق نیافتــه اســت و در بســیاری از کشــورها همچنــان چالش هــای نابرابــری، 

ازجملــه ســن و جنســیت وجــود دارنــد.
بــا بررســی شناســاگرهای اجتماعــی بهداشــت و ســالمت و ایجــاد ارتباط با شــاخص های 
SDG ایــن پــروژه تــالش کــرد داده هــای مربــوط بــه مســائلی از قبیــل خشــونت، دسترســی 

بــه آب و مراعــات اصــول بهداشــتی و فقــر را بررســی کنــد. تنهــا مــوردی کــه در داده هــا 
به طــور خــاص بــرای ســالمندان یافــت شــد خشــونت بــود. برخــی از داده هــای مربــوط بــه 
شــیوع خشــونت های جســمی، جنســی و روحــی در میــان همــه دوازده کشــور بــرای افــراد 

پنجــاه ســال و باالتــر و بــا تفکیــک بیشــتر ســن در دســترس بــود.

دربــاره دسترســی ســالمندان بــه آب و مراعــات اصــول بهداشــتی و همچنیــن 
شــاخص های فقــر SDG، همان طــور کــه بخــش آمــار ســازمان ملــل گــزارش داده اســت، 
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هیــچ اطالعاتــی وجــود نداشــت. گــردآوری داده هــا در خصــوص اجــزای UHC هم بــه همان 
انــدازه چالش برانگیــز بــود. شــاخص SDG در خصــوص پوشــش خدمــات بهداشــتی ضروری 
ــری  ــن اندازه گی ــای مزم ــای بیماری ه ــه داده ه ــته ب ــاخص وابس ــک ش ــتفاده از ی ــا اس ب
ــتثنا  ــالمندان مس ــراً س ــد اکث ــن فراین ــد و در ای ــت می کن ــه WHO آن را مدیری ــود ک می ش
ــر عنصــر  ــه ب ــر نیســت. شــاخص SDG ک ــک براســاس ســن امکان پذی می شــوند و تفکی
ــوار  ــردی در ســطح خان ــد به جــای ســطح ف ــی UHC نظــارت می کن ــت ریســک مال حمای
ــود.  ــه نمی ش ــواهدی ارائ ــه ش ــالمندان هیچ گون ــاره س ــن درب ــود؛ بنابرای ــری می ش اندازه گی
ــت از  ــارج پرداخ ــد مخ ــالمت مانن ــر س ــش فراگی ــی پوش ــر مال ــترده تر عنص ــات گس اقدام
ــه  ــز ب ــتیابی موفقیت آمی ــر دس ــارت ب ــرای نظ ــد. ب ــابهی دارن ــای مش ــب1 محدودیت ه جی
ــرد.  ــک مناســب بایســتی صــورت گی ــی در خصــوص تقســیم بندی و تفکی UHC اقدامات

1. Out of-pocket expenditure
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نتیجه گیری
ــوص  ــود در خص ــای موج ــیوه ها و نظام ه ــا، ش ــیاری از هنجاره ــف، بس ــع مختل در جوام
ســالمندان دیگــر آن گونــه کــه بایــد کارایــی ندارنــد و ســالمندان بــه بهداشــت و ســالمت 
ــد  ــان می دهن ــزارش نش ــن گ ــده در ای ــای بررسی ش ــد. داده ه ــل ندارن ــی کام دسترس
ســالمندان در کشــورهای LMICs، طوالنی تــر امــا اغلــب بــا انــواع بیماری هــا، ناتوانــی و 
عــدم برخــورداری از تندرســتی و آســایش زندگــی می کننــد. در میــان اکثــر دوازده کشــور 
بررسی شــده، داده هــا نشــان می دهنــد فاصلــه میــان امیــد بــه زندگــی ســالم و امیــد بــه 
زندگــی در حــال افزایــش اســت. تغییــرات آشــکاری در الگوهــای ملــی امیــد بــه زندگــی، 
ــر مشــهود اســت.  ــل مرگ ومی ــاری و عل ــواع بیم ــا ان ــه ب ــالم، مقابل ــی س ــه زندگ ــد ب امی
ــردان  ــه م ــان نســبت ب ــت بهداشــت و ســالمت زن ــی رود وضعی ــار م ــه، انتظ ــرای نمون ب
ــا  ــر در رابطــه ب ــر باشــد. ایــن تغییــرات به طــور فاحشــی نابرابــری در ســنین باالت وخیم ت

ــاه را نشــان می دهــد. ــه بهداشــت و ســالمت و رف ــراد ب ــه دسترســی اف تجرب
چنانچــه چالش هــای پیــِش روی نظام هــای بهداشــت و ســالمت در کشــورهای 
ــر برخــی  LMICs وســیع و چشــمگیر باشــند، چنیــن چالش هایــی ممکــن اســت دامن گی

ــا درآمــد  از کشــورها کــه نظام هــای بهداشــتی و مراقبتــی آن هــا بــه قــوت کشــورهای ب
ــه  ــع و یکپارچ ــوان واکنشــی جام ــوز هــم می ت ــن، هن ــم بشــود. باوجودای ــاال نیســت ه ب
بــه نیازهــای بهداشــت و ســالمت ســالمندان نشــان داد و الگوهــای مراقبــت فــرد محــور 
ــا  ــا آن ه ــرار می دهــد ت ــف ق ــار کشــورهای مختل ــی را در اختی ــرد. UHC فرصت ایجــاد ک
بتواننــد نظام هــای بهداشــت و ســالمت خــود را تقویــت کــرده و بــا تغییــرات جمعیتــی و 

اپیدمیولوژیــک ســازگاری پیــدا کننــد.
ــت و  ــا از بهداش ــرات درک م ــا تغیی ــدن ب ــگام ش ــی در هم ــای بین الملل ــام داده ه نظ
ســالمت بــا افزایــش ســن، تغییــر جمعیــت و رونــد و الگوهــای بیمــاری آن گونــه کــه بایــد 
موفــق نبــوده اســت. مــا همچنــان نیــاز بــه انجــام اقدامــات بســیار دقیق تــر و گــردآوری 
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ــنین  ــالمت در س ــت و س ــه بهداش ــای مقول ــا پیچیدگی ه ــم ت ــری داری ــای جامع ت داده ه
ــورد  ــق م ــور دقی ــردی را به ط ــی عملک ــش توانای ــا کاه ــط ب ــای مرتب ــر و چالش ه باالت
برســی قــرار دهیــم و ایــن امــر نیــاز بــه اقدامــات یکپارچــه در زمینــه بهداشــت و ســالمت 
و مراقبــت اجتماعــی دارد. بایســتی خاطرنشــان کــرد کــه داده هــای مربــوط بــه ADLs و 
IADLs هــم می تواننــد بــه توســعه خدمــات هدفمندتــر و پشــتیبانی از ســالمندان کمــک 

کننــد.
در ارتبــاط بــا دسترســی، دســترس پذیری، مقبولیــت و کیفیــت- چهــار جــزء اساســی 
در حــق دسترســی بــه بهداشــت و ســالمت - تقریبــًا هیچ گونــه اطالعــات خاصــی بــرای 
ــل  ــت، دو عام ــده اس ــت نش ــوند، یاف ــه رو می ش ــا روب ــا آن ه ــالمندان ب ــه س ــائلی ک مس
باعــث ایجــاد ایــن مســئله شــده اســت: اول تمرکــز بــر گــردآوری داده هــای بهداشــت و 

ــا.  ــردآوری داده ه ــوه گ ــر و دوم نح ــنی جوان ت ــای س ــالمت در گروه ه س
نتایــج به دســت آمده از بررســی نظــام داده هــا، شــواهد ملمــوس بیشــتری را در 
خصــوص وجــود شــکاف ها در داده هــای موجــود در ســطح ملــی فراهــم می کننــد 
ــایش  ــالمت و آس ــت و س ــرای بهداش ــواهد ب ــن ش ــاس همی ــزی الزم براس و برنامه ری
ســالمندان صــورت می گیــرد. وجــود ایــن شــکاف های اندازه گیــری شــاخص های 
ــکاف هایی،  ــن ش ــود چنی ــم وج ــد. علیرغ ــوار می کنن ــالمندان را دش ــا س ــط ب SDG مرتب

مــرور داده هــای ایــن گــزارش به وضــوح نشــان می دهنــد کــه بــا افزایــش ســن، تبدیــل 
ــد. ــاد می کن ــی را ایج ــش بزرگ ــن چال ــای مزم ــه بیماری ه ــاد ب ــی ح ــای عفون بیماری ه
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اقدامات موردنیاز
هم زمــان بــا جشــن گرفتــن هفتادمیــن ســالگرد اعالمیــه جهانــی حقــوق بشــر و تأســیس 
ســازمان جهانــی بهداشــت ، اکنــون زمانــی مناســب بــرای ایجــاد تغییــرات موردنیــاز بــرای 
ــن  ــه بهداشــت و ســالمت اســت. در ای ــی ب ــالمندان در دسترس ــق س درک درســت از ح

راســتا اقدامــات زیــر بایســتی انجــام شــوند:

ذینفعان بایستی با سالمندان همکاری کنند

صــدای ســالمندان، دانــش و دیدگاه هــای آن هــا در انجــام اقدامــات مشــترک بایســتی در 
ــوند؛  ــه ش ــه کار گرفت ــالمت ب ــت و س ــه بهداش ــای یکپارچ ــازی نظام ه ــی و پیاده س طراح
ــد.  ــکل می گیرن ــالمندان ش ــود س ــای خ ــا و دغدغه ه ــاس اولویت ه ــا براس ــن نظام ه ای

در پاسخ به تغییرات رایج جمعیت شناختی و اپیدمیولوژیک، دولت ها باید:

در سیاســت ملــی بهداشــت و ســالمت، در برنامه ریــزی و پیاده ســازی آن  ●
ــد. ــارکت دهن ــالمندان را مش س

حــق دسترســی ســالمندان بــه بهداشــت و ســالمت را در وضــع قوانیــن ملــی بــه  ●
رســمیت بشناســند.

ــالمت  ● ــرایط س ــر ش ــل، افســردگی و دیگ ــناخت زوال عق ــود در ش ــکاف موج ش
ــد. ــش دهن ــر را کاه ــنین باالت ــی در س روحی-روان

اقدامــات جامــع در خصــوص بهداشــت و ســالمت ســالمندان بــا در نظــر گرفتــن  ●
جنســیت آن هــا انجــام دهنــد.

ــرده و نســبت  ● ــایی ک ــالمندان را شناس ــه س ــی ب ــاری و بی توجه خشــونت، بدرفت
بــه آن هــا واکنــش مناســب نشــان دهنــد.

ــت و  ● ــای بهداش ــه را در نظام ه ــور و یکپارچ ــرد مح ــع، ف ــای UHC جام الگوه
ــد. ــعه دهن ــتیبانی توس ــن پش ــت و همچنی ــالمت، مراقب س
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خدماتــی را در UHC بگنجاننــد کــه مختــص ســن و پاســخ گوی نیازمندی هــای  ●
ــالمندان باشد. س

در میــان تمــام بخش هــای نیــروی کار بهداشــت و ســالمت، از توســعه  ●
قابلیت هــای ســالمندان و مســائل مربــوط بــه امــراض پیــری حمایــت کننــد.

آژانس های چندجانبه، دولت ها و ادارات آمار ملی، باید اطمینان حاصل کنند که

ــل  ● ــی مراح ــالمندان در تمام ــه س ــوط ب ــات مرب ــاری، اطالع ــای آم در نظام ه
ــوند.  ــده می ش ــا گنجان ــرد داده ه ــل و کارب ــردآوری، تحلی گ

محدودیت های سنی از نظرسنجی های بین المللی حذف می شوند. ●
چارچوب هــای آمــاری رویکــرد دوره زندگــی را دربرمی گیرنــد و اطالعــات  ●

متنوع تــر و مفیدتــری دربــاره پیــری، بهداشــت و ســالمت و قابلیت هــای 
عملکــردی ارائــه می دهنــد.

ــده و  ● ــکونت تفکیک ش ــل س ــی و مح ــیت، ناتوان ــن، جنس ــاس س ــا براس داده ه
ــوند. ــر می ش ــن منتش ــه س ــوط ب ــج مرب نتای

استفاده از مفهوم تبعیض آمیز »مرگ ومیر زودرس« ادامه دار نباشد. ●
ــوند و  ● ــتیبانی می ش ــل پش ــور کام ــورهای LMICs به ط ــعه CRVS، کش در توس

ــا ایجــاد می شــود. ــی آن ه ــار مل ــت در ادارات آم ــن ظرفی ای
اقدامــات UHC بــرای در نظــر گرفتــن عوامــل مربــوط بــه افــراد مســن گســترش  ●

ــد. می یابن
ــر  ● ــرای درک بهت ــا ب ــژه در دوره ســالمندی، داده ه در طــول دوره زندگــی و به وی

ــر و ســالمت گــردآوری می شــوند. ــان فق رابطــه می
ــه  ● ــوط ب ــار مرب ــاره آم ــد درب ــهر تیچفیل ــروه ش ــای گ ــا و نتیجه گیری ه بحث ه

ــای تفکیک شــده ازنظــر ســنی به طــور فعاالنــه، پشــتیبانی،  پیــری و داده ه
ــوند. ــتفاده می ش ــر و اس منتش
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