
  سالمت و بهداشت سالمندان
اقدامات بهداشتي شامل پيش بينيهايي است كه در دوره حيات يك فرد براي حسن انجام 
اعمال طبيعي دستگاهها و اعضاي مختلف بدن او و بهبود تطابق روابط آنها با عوامل محيط 

  .خارج به عمل مي آيد
شده است و سر پيچي از اين  قواعد و مقررات بهداشتي به منظور حفظ سالمت انسان وضع

. قواعد اركان تندرستي را متزلزل ساخته و باعث پيدايش بيماريهاي گوناگون مي شود
پيروي از اصول بهداشتي خود يكي از روشهاي درماني  ٬صرف نظر از جنبه هاي پيشگيري

هيچ ٬ولي بي توجهي به دستورات بهداشتي ٬زيرا صرفا با تجويز دارو.به حساب مي آيد 
  .اه سالمت كامل و پايدار براي بيمار تامين نمي شودگ

توسعه اصالحات اجتماعي و اقتصادي و تا مين بهداشت عمومي در دنيا موجب شده است 
كه در اكثر نقاط جهان شاخص اميد به زندگي طوالني تر شود و متوسط عمر انسانها 

بنا براين تامين رفاه و . كه نتيجه طبيعي آن افزايش تعداد سالمندان است ٬افزايش يابد
آسايش زندگي سالمندان و رسيدگي به مسائل و مشكالت بهداشتي و پزشكي آنان در اين 

 ٬و محيطي نيست ٬اجتماعي ٬كه به هر حال جدا از شرايط اقتصادي ٬مرحله از عمر 
در بسياري از جوامع با در نظر گر . ضرورتي اجتناب نا پذير و در خور اهميت بسيار است

رسيدگي به مسائل بهداشتي آنان با دشواريهاي خاص رو به  ٬افزايش تعداد سالمندانفتن 
زيرا افراد سالخورده ضعيف و رنجور هستند و بيش از ديگر گروههاي . رو گر ديده است

و طبيعتا به مرا قبتهاي ٬سني در معرض ابتالء به برخي از بيماريها و صدمات قرار مي گير ند
  .مندند بهداشتي بيشتري نياز

با وجود پيشرفتهاي شايان توجهي كه در سالهاي اخير در امر بهداشت بوجود  ٬در كشور ما
به طوري كه هنوز موسسه يا  ٬به مسئله بهداشت سالمندان توجه كا في نشده است  ٬آمده

نهاد خاصي نداريم كه هم بتواند براي حمايت از اين گروه سياستهاي اصولي و كلي طرح 
درماني كشور  –بنا بر اين نظام بهداشتي . م قدرت اجرايي آن را داشته باشدريزي كند و ه

و مسئوالن امر الزم است به اتخاذ تدابيري در اين زمينه پرداخته و تشكيالت متناسب و 
  .گسترده اي را براي حمايت از اين طبقه به وجود آورند


