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ضرورت تمرکز سند سالمت زنان به « زنانه شدن سالمندی و سالمت روان زنان »
یــک عضــو هیئــت رئیســه کمیســیون اجتماعــی مجلــس
بــا اشــاره بــه گــزارش مرکــز آمــار و اطالعــات راهبــردی
وزارت رفــاه گفــت :زنانــه شــدن ســالمندی در آینــده
جــدی اســت .پیــری جمعیــت و زنانــه شــدن ســالمندی
هــر دو در آینــده حــاوی و حامــل تغییــرات اجتماعــی
اســت و اساســا نظــام عرضــه و تقاضــا را چــه در بخــش
اقتصــادی و چــه در بخــش اجتماعــی و حتــی در بخــش
سیاســی دســتخوش تغییــر میکنــد.
ناهیــد تــاج الدیــن در گفتوگــو بــا ایســنا ،دربــاره
ســامت زنــان و نقــش محــوری آنــان در خانــواده گفــت:
از آنجــا کــه زنــان جایــگاه کلیــدی در نظــام تربیتــی
دارنــد ،ســامت آنــان مصــادف بــا ســامت خانــواده
اســت .بایــد توجــه داشــت کــه اتفاقــا ســامت روان
زنــان بیشــتر از ســامت جسمشــان مهــم اســت .چــرا
کــه هماکنــون میانگیــن امیــد بــه زندگــی مــردان ۷۲.۵
ســال اســت امــا امیــد بــه زندگــی زنــان  ۷۶ســال اســت.
بــاال بــودن امیــد بــه زندگــی زنــان در جامعــه ،ناشــی از
مراقبتهــای ســامت در بیــن زنــان اســت .زنــان بــه
خاطــر مراقبتهــای ســامتی ،از لحــاظ ســامت جســمی
در وضعیــت مطلوبتــری قــرار دارنــد .نماینــده مــردم
اصفهــان در مجلــس افــزود :طبــق آمــار وزارت بهداشــت

احتمــال بــروز ســرطان در مــردان  ۱۵۷و در زنــان ۱۳۷
مــورد در  ۱۰۰هــزار نفــر اســت .میــزان بــروز ســرطان در
زنــان پایینتــر از متوســط جهانــی ( ۱۶۵نفــر در هــر
۱۰۰هــزار نفــر) اســت .امــا در حــال حاضــر افســردگی
زنــان نســبت بــه مــردان  ۱.۵برابــر بیشــتر اســت.
تــاج الدیــن بــا اســتناد بــه آمــار وزارت بهداشــت و
درمــان و آمــوزش پزشــکی گفــت ۱۶.۸ :درصــد زنــان و
حــدود  ۱۰درصــد مــردان دچــار افســردگی هســتند .ایــن
در حالــی اســت کــه زنــان در حــوزه ســامت ســالمندی
بــا  ۴۰.۹درصــد بیشــترین وضعیــت افســردگی را دارنــد.
بنابرایــن بــه نظــر مــن ســند ســامت زنــان بایــد بیشــتر
بــه ســامت روان زنــان متمرکــز شــود .ایــن عضــو
کمیســیون اجتماعــی مجلــس ادامــه داد :از دیگــر ســو
طبــق آمــار گفتــه میشــود تــا  ۲۰ســال آینــده بیــش
از  ۱۵درصــد جمعیــت کشــور مــا را ســالمندان تشــکیل
میدهنــد .تــا  ۳۰ســال آینــده نیــز از هــر چهــار نفــر،
یکــی بــاالی  ۶۰ســال اســت و مــا بــا پدیــده ســونامی
ســالمندان مواجــه خواهیــم شــد .از آن مهمتــر پدیــده
زنانــه شــدن ســالمندی اســت .بــر اســاس گــزارش مرکــز
آمــار و اطالعــات راهبــردی وزارت رفــاه ،بــه ازای هــر
 ۱۰۰نفــر زن ســالمند ۹۷ ،مــرد ســالمند وجــود دارد .این

امــر حاکــی از افزایــش تعــداد ســالمندان زن نســبت بــه
مــردان ســالمند اســت .البتــه بــا توجــه بــه میــزان مــرگ
و میــر باالتــر مــردان و مراقبتهــای ســامتی و پزشــکی
بــاالی زنــان ،افزایــش تعــداد زنانــی کــه بــه ســنین
ســالخوردگی میرســند ،در نــگاه اول دور از انتظــار
نیســت .امــا بخــش مهمــی از ایــن زنــان ،زنانــی هســتند
کــه دارای تجــرد قطعــی یــا زنــان مطلقـهای هســتند کــه
دیگــر ازدواج نکردهانــد و آمارشــان کــم هــم نیســت.
ایــن عضــو فراکســیون جوانــان مجلــس اظهــار کــرد:
وقتــی کــه برآوردهــا از وجــود بیــش از یــک میلیــون
و  ۳۰۰هــزار نفــر مجــرد قطعــی خبــر میدهــد و در
ســالهای اخیــر نیــز رکــورد طــاق شکســته شــده و
شــانس ازدواج مجــدد زنــان مطلقــه یــک نهــم مــردان
شــده اســت ،بــر اســاس آمــار در ســال  ۱۴۰۰بــه ازای
هــر  ۱۰۰زن ســالمند ۸۸ ،مــرد ســالمند خواهیــم
داشــت .در واقــع زنانــه شــدن ســالمندی در آینــده
جــدی اســت .پیــری جمعیــت و زنانــه شــدن ســالمندی
هــر دو در آینــده حــاوی و حامــل تغییــرات اجتماعــی
اســت و اساســا نظــام عرضــه و تقاضــا را چــه در بخــش
اقتصــادی ،چــه در بخــش اجتماعــی و حتــی در بخــش
سیاســی دســتخوش تغییــر میکنــد .لــذا مــن فکــر مــی
کنــم ســند ســامت زنــان بایــد بــه پدیــده زنانــه شــدن
ســالمندی هــم توجــه ویــژه ای داشــته باشــد.

