
الصحة الجيدة تضيف
حياًة إىل السنني

موجز عاملي بخصوص
يوم الصحة العاملي 2012



© منظمة الصحة العاملية 2012

جميع الحقوق محفوظة.
ينبغي توجيه طلبات الترصيح بإعادة نسخ مطبوعات املنظمة أو ترجمتها – سواء بغرض البيع أو التوزيع غري التجاري – 

إىل قسم الطباعة والنرش مبنظمة الصحة العاملية من خالل موقع املنظمة التايل
(http://www.who.int/about/licensing/copyrightform/en/index.html).

ال تعني التخوم واألسامء املبينة بالخرائط الواردة يف هذه الوثيقة وال املسميات املستخدمة يف تلك الخرائط ضمًنا التعبري 
عن أي رأي أيًا كان من جانب منظمة الصحة العاملية عن الوضع القانوين ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو 

سلطاتها أو عن تعيني حدودها أو تخومها. ومتثل الخطوط املنقوطة املبينة يف الخرائط الخطوط الحدودية التقريبية التي 
ال يوجد بعد اتفاق كامل عليها.

وال يعني ذكر رشكات معينة أو منتجات معينة للرشكات املصنعة ضمًنا أنها معتمدة أو موىص بها من ِقبِل منظمة الصحة 
العاملية تفضيالً لها عىل سواها مام مياثلها ومل يَرِد ذكره. وفيام عدا الخطأ والسهو، يتم متييز أسامء املنتجات املحددة 

امللكية بأحرف استهاللية كبرية.

وقد اتخذت منظمة الصحة العاملية جميع االحتياطات املعقولة من أجل التحقق من صحة املعلومات الواردة يف هذه 
املطبوعة، علاًم بأنه يتم توزيع املادة املنشورة دون ضامن من أي نوع سواء ضمًنا أو رصاحًة. وتقع املسؤولية عن تفسري 

هذه املادة واستخدامها عىل عاتق القارئ. وال تتحمل منظمة الصحة العاملية يف أي حال من األحوال املسؤولية عن 
األرضار الناشئة عن استخدام هذه املطبوعة.

التصميم: Services Concept، جنيف

الصور: الغالف وصفحة 5: كارستني ثورماهلني؛ صفحتا 8 و/HelpAge International :12أنطونيو أوملوس؛ صفحة :22 
/HelpAge Internationalوانج ينج؛ صفحة 25منظمة الصحة العاملية/يت هالفاري

الطباعة: خدمات إصدار الوثائق مبنظمة الصحة العاملية، جنيف، سويرسا

http://www.who.int/world_health_day/2012ميكن تحميل هذه املطبوعة من

WHO /DCO/WHD /2012.2 :رقم الوثيقة



3

توطئة

تشيّخ السكان ظاهرة عاملية يتعّذر اجتنابها وميكن التنبؤ بها. وتلك الظاهرة ستغرّي املجتمع عىل مستويات عديدة وبطرق معّقدة، ماّم سيطرح مشكالت 
وفرصاً عىل حد سواء. فمن املالحظ، من جهة، أّن املسنني يسهمون، بقدر كبري فعالً، يف املجتمع، سواًء عن طريق القوى العاملة الرسمية أو من خالل العمل 
غري الرسمي والتطّوع أو يف إطار األرسة. وميكننا تعزيز هذا اإلسهام مبساعدتهم عىل الحفاظ عىل صحتهم وتذليل العقبات الكثرية التي تحول دون استمرار 

مشاركتهم يف املجتمع. واملعروف، من جهة أخرى، أّن العديد من املسنني يواجهون، يف الجزء األخري من حياتهم، مشكالت صحية وعراقيل تقّوض قدرتهم عىل 
الحفاظ عىل استقالليتهم. وال بّد لنا من التصدي لتلك العوامل أيضاً، والقيام بذلك عىل نحو مستديم وزهيد التكلفة بالنسبة لألرس واملجتمع.

ويجب أن تكون الصحة الجيدة يف صميم أيّة استجابة ناجحة ملقتضيات الشيخوخة. فإذا متكنا من ضامن أن يعيش الناس يف صحة أفضل وملدة أطول، فإّن 
الفرص ستكون أكرب والتكاليف أقّل بالنسبة للمجتمع. وعليه فإّن هذا التحدي الدميغرايف العظيم املطروح يف الجزء األّول من القرن الحادي والعرشين يقتيض 

استجابة صحية عمومية، وقد حّددته منظمة الصحة العاملية بوصفه أولوية من أولوياتها.

ويخرج كثري من محددات التمتع بالصحة والنشاط يف مرحلة الشيخوخة عن نطاق النظام الصحي. فتلك العوامل تبدأ يف مامرسة تأثريها يف املراحل األوىل من 
العمر. وبناء عليه يجب أن تتناول استجابتنا املسائل ذات الصلة يف جميع مراحل العمر ويف كثري من امليادين االجتامعية. ولكن يتعنّي عىل القطاع الصحي 
أيضاً التكيّف. واملعروف أّن املشكالت الصحية التي تصيب املسنني تحدث، يف الغالب، نتيجة األمراض غري السارية. فال بّد لنا من وضع نظام صحي كفيل 

بتوفري خدمات الرعاية املزمنة التي تتطلبها تلك األمراض وعوامل االختطار املرتبطة بها.

ويلقي هذا املوجز العاملي نظرة جديدة عىل البيانات الصحية املتوافرة ويستند إىل بعض األنشطة الجديدة املؤثّرة الرامية إىل مساعدتنا عىل تحسني فهمنا 
لتلك االحتياجات املحّددة. وهو يبنّي اإلجراءات التي ميكننا جميعاً اتخاذها. وعىل املجتمع الدويل اآلن مجابهة املشكالت املبيّنة فيه والعمل، فعال، عىل إضافة 

حياة إىل سنوات عمرنا اآلخذة يف التزايد.

الدكتورة مارغريت تشان
املديرة العامة

منظمة الصحة العاملية
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ملحوظة حول املصطلحات

يُقارب هذا املوجز التشيُّخ من منظور يراعي مسار الحياة بأكمله. فبدالً من تقسيم الحياة شكليًا إىل 
أطوار مثل "منتصف العمر" أو "الشيخوخة"، يفرتض هذا املنظور أننا نبدأ يف التشيُّخ من اللحظة التي 

نُولد فيها. ومع ذلك، فمن الرضوري غالبًا لألغراض اإلحصائية أن نقسم الرشائح السكانية إىل فئات 
عمرية. وتنطبق بوجه عام التحليالت التي استخدمناها عىل الستني من العمر فأكرث كفاصل إحصايئ، 
بيد أن بعض التحليالت، لدواعي متنوعة، ترجع إىل رشائح سكانية من أعامر مختلفة مثل الخمسني 
فأكرث أو الخامسة والستني فأكرث أو الثامنني فأكرث. ويساعدنا إدراك التجارب املختلفة لهذه الرشائح 

ن استمرارية الحياة. السكانية الفرعية يف أن نفهم بشكل أفضل عملية التشيُّخ وأن نُثَمِّ
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تشّيخ السكان ظاهرة عاملية تحدث بأرسع وترية يف البلدان املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة 
الدخل. ففي حني كانت أوروبا واليابان من بني املناطق األوىل التي شهدت تشيّخ السكان، فإّن أكرب 

التغرّيات تحدث اآلن يف بلدان مثل كوبا وجمهورية إيران اإلسالمية ومنغوليا.

هناك عالقة ال ينفصم عراها بني تشّيخ السكان والتنمية االجتامعية االقتصادية. مع تطّور البلدان 
يتجاوز عدد أكرب من الناس مخاطر الوالدة والطفولة ويُسّجل انخفاٌض يف مستوى الخصوبة ويبدأ 

الناس يف التعمري ملدة أطول. وتسهم تلك التغرّيات، بدورها، يف تعزيز التنمية. ولكّنها تسهم أيضاً يف 
زيادة تشيّخ السكان. وإذا مل تتكيّف املجتمعات بطرق تعزز صحة املسنني وتزيد من مشاركتهم يف 
املجتمع، فإّن هذا التحّول الدميغرايف الذي ال مناص ّمنه قد يعرقل اإلنجازات االجتامعية االقتصادية 

املستقبلية.

النقاط 
الرئيسية
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النقاط 
يف حني تطرح الشيخوخة مشكالت أمام املجتمع، فإنّها تخلق الكثري من الفرص أيضاً. سيطرح تشيّخ الرئيسية

السكان مشكالت أمام املجتمع بزيادة الطلب عىل خدمات الرعاية الصحية الحادة والرعاية الصحية 
األولية، ماّم يتسبّب يف إجهاد نظم املعاشات والضامن االجتامعي وزيادة الطلب عىل الرعاية الطويلة 

األجل والرعاية االجتامعية. ولكّن املسنني يقدمون أيضاً إسهامات كبرية يف إطار أرسهم ومن خالل 
التطّوع واملشاركة بنشاط يف القوى العاملة. وهم ميثّلون كذلك مورداً اجتامعياً واقتصادياً هاماً، وزيادة 
متوسط العمر املأمول تعني زيادة ذلك املورد. وسيتوقف الوزن بني تلك املشكالت املطروحة والفرص 

السانحة عىل طريقة استجابة املجتمع لهذه الظاهرة.

تعزيز الصحة يف مرحلة الشيخوخة من األمور األساسية لالستجابة ملقتضيات تشّيخ السكان عىل 
الصعيد العاملي. فتدين صحة املسنني وانتشار الصور النمطية السلبية الخاصة بهم والعقبات التي 
تعرتض سبيل مشاركتهم يف الحياة االجتامعية من العوامل التي تتسبّب جميعاً يف تهميش املسنني 
وتقويض إسهامهم يف املجتمع وزيادة التكاليف املرتبطة بالشيخوخة. لذا فإّن االستثامر يف الصحة 

يخّفف من عبء املرض ويساعد عىل تجّنب التهميش ويعود عىل املجتمع بفوائد أوسع من خالل 
الحفاظ عىل استقاللية املسنني وإنتاجيتهم.

تدين الصحة يف مرحلة الشيخوخة ال يشكّل عبئاً عىل األفراد املعنيني فحسب، بل كذلك عىل أرسهم 
واملجتمع قاطبة. وكلام زاد فقر أرسة الشخص املسن أو املكان الذي يعيش فيه زاد األثر املحتمل. 

فيمكن أن يعني فقدان الصحة احتامل أّن الشخص املسن الذي كان ميثّل سابقاً مورداً من موارد األرسة 
مل يعد قادراً عىل اإلسهام فيها وأنّه بات، بدالً من ذلك، يتطلب دعامً كبرياً. وميكن أن تتسبّب التكاليف 

املرتبطة بتوفري الرعاية الصحية له يف إفقار األرسة بأكملها. وينترش هذا العبء بصورة غري متساوية. 
فمن ميتلكون أقّل نسبة من املوارد، أو يعيشون يف أشّد املناطق فقراً، هم األكرث عرضة للمخاطر يف 

هذا الصدد. 

ومتّثل األمراض غري السارية أهّم املشكالت الصحية التي يواجهها املسنون. ويفوق أثر تلك األمراض 
عىل املسنني الذين يعيشون يف البلدان املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل، بضعفني إىل ثالثة 

أضعاف، أثرها عىل املسنني الذين يعيشون يف البلدان املرتفعة الدخل. وحتى يف أشّد البلدان فقراً 
تشّكل أمراض من قبيل أمراض القلب والسكتة الدماغية وضعف البرص وفقدان السمع والخرف أفدح 

األعباء التي يتحّملها املسنون. وكثرياً ما يعاين املسنون من عدة من تلك املشاكل الصحية يف آن واحد.

النُظم الصحية الراهنة، السيام يف البلدان املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل، ليست مصّممة 
بطريقة مناسبة لتلبية االحتياجات من الرعاية املزمنة التي تظهر من جّراء عبء املرض املعّقد 

هذا. ففي حني يأيت كل من مرض القلب اإلقفاري والسكتة الدماغية، مثالً، يف مقدمة أسباب سنوات 
العمر املفقودة، ويف حني ميثّل ارتفاع ضغط الدم أحد العوامل التي ميكن عالجها من بني عوامل 

الخطر الرئيسية املرتبطة بهذين املرضني، فإّن إحدى الدراسات الكبرية التي أجريت مؤخراً يف البلدان 
املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل تشري إىل أنّه ال يتلقى العالج املضاد لفرط ضغط الدم يف 
تلك البلدان سوى %4 إىل %14 من املسنني. وال بّد للنظم الصحية، بدالً من عالج الشباب عن طريق 
عالج واحد، من التكيّف لضامن رعاية مأمونة وعالية الجودة خارج نطاق املستشفى للمسنني الذين 

يعانون، يف غالب األحيان، من عدة أمراض وحاالت عجز مزمنة.

هناك ارتباط بني الشيخوخة وسائر االتجاهات العاملية الرئيسية، مثل التوّسع العمراين والتغرّي 
التكنولوجي والعوملة. مثلام تتسبّب ظاهرتا الهجرة والتوّسع العمراين، حالياً، يف تغيري الهياكل 

والعالقات االجتامعية ستؤثر زيادة متوسط العمر املأمول يف أسلوب عيش الناس وطريقتهم يف 
تخطيط حياتهم. فمن غري املرّجح أن تكون النهوج القامئة عىل النامذج االجتامعية الخاصة بالقرن 

العرشين فعالة يف هذه البيئة الرسيعة التغرّي.
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النقاط 
الرئيسية

جدول 1- اتباع نهج يشمل جميع مراحل العمر إزاء التمتع بالصحة والنشاط يف مرحلة الشيخوخة

تعزيز الصحة والسلوكيات الصحية يف جميع مراحل العمر للوقاية من األمراض املزمنة أو تأخري ظهورها. مامرسة النشاط البدين واتباع نظام 
غذايئ صحي وتجّنب تعاطي الكحول عىل نحو ضار واالمتناع عن التدخني أو عن تعاطي منتجات التبغ من اإلجراءات التي ميكنها جميعاً الحّد 

من مخاطر اإلصابة بأمراض مزمنة يف مرحلة الشيخوخة. ويجب بدء انتهاج هذه السلوكيات يف مرحلة مبّكرة من العمر واالستمرار فيها عند 
الكرب.

الحد من آثار األمراض املزمنة إىل أدىن مستوى ممكن من خالل الكشف املبكّر وخدمات الرعاية الجّيدة (الرعاية األولية والرعاية الطويلة 
األجل والرعاية امللطّفة). يف حني ميكننا الحد من مخاطر اإلصابة باألمراض املزمنة باتباع منط حياة صحي، فإّن كثرياً من الناس سيعانون، مع 

ذلك، من مشكالت صحية يف مرحلة الشيخوخة. لذا يجب علينا الكشف، مبّكراً، عن التغرّيات االستقالبية، مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع 
نسبتي السكر والكولسرتول يف الدم، وتدبريها بفعالية. ولكن يتعنّي علينا أيضاً تلبية احتياجات الناس املصابني فعالً بأمراض مزمنة، واالعتناء مبن 

مل يعودوا قادرين عىل االعتناء بأنفسهم، وضامن إمكانية املوت بكرامة لكل الناس.

تهيئة بيئات مادية واجتامعية تسهم يف تعزيز صحة املسنني ومشاركتهم يف املجتمع. املحددات االجتامعية ال تؤثّر فقط يف السلوكيات الصحية 
التي ينتهجها الناس يف جميع مراحل العمر، بل هي أيضاً من العوامل املهمة التي تؤثّر يف إمكانية مواصلة املسنني املشاركة يف املجتمع. وعليه 

فإّن من املهم تهيئة بيئات مادية واجتامعية «مناسبة للمسنني» وتعزيز صحة املسنني ومشاركتهم يف املجتمع.

تغيري نظرتنا إىل الشيخوخة – تغيري السلوكيات االجتامعية لتشجيع مشاركة املسنني يف املجتمع. لقد ُرشع يف انتهاج الكثري من السلوكيات 
الراهنة إزاء الشيخوخة خالل القرن العرشين عندما كان عدد املسنني أقّل بكثري ماّم هو عليه اآلن وعندما كانت األمناط االجتامعية مختلفة 

للغاية. وميكن أن تحّد أمناط التفكري تلك من قدرتنا عىل تحديد املشكالت الحقيقية واغتنام الفرص التي يتيحها تشيّخ السكان يف القرن الحادي 
والعرشين. وال بّد لنا من وضع مناذج جديدة إزاء الشيخوخة تساعدنا عىل تهيئة املجتمع املستقبيل الذي نوّد العيش فيه.

قد تدفعنا زيادة معدالت تعمري الناس إىل تغيري نظرتنا إىل مسألة "الكرب" يف حد ذاتها. مع زيادة 
متوسط العمر املأمول بفرتة ترتاوح بني 10 سنوات إىل 20 سنة بات من املمكن اتباع طائفة من 

خيارات العيش مل تكن متاحة يف املايض إالّ نادراً.

وال يوجد "حل سحري" ميكّن من تسوية املشكالت التي يطرحها تشّيخ السكان، ولكّن هناك إجراءات 
ملموسة ميكن للحكومات واملجتمعات اتخاذها اآلن الجدول (1).
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ملاذا يحدث تشّيخ السكان؟

ميكن بطرق كثرية النظر إىل تشيّخ السكان باعتباره عاقبًة مبارشًة للتطور االجتامعي االقتصادي. ويف 
حني تختلف خربة كل بلد، تظهر أمناط شائعة. وبتحسن الظروف املعيشية وزيادة الوصول إىل الرعاية 
الصحية، تنخفض معدالت وفيات األطفال واملواليد. ويتبع هذا عادًة انخفاض معدالت اإلنجاب حيث 
يزداد وعي األرس بتزايد احتامالت بقاء أبنائهم عىل قيد الحياة، وحيث تكتسب النساء تحكاًم أكرب يف 

خصوبتهن. وتخلق الفجوة املوجودة بني معدالت الوفيات املنخفضة والخصوبة املرتاجعة زيادة مؤقتة 
يف نسبة األطفال بني السكان. وعندما ينتقل هذا الجيل إىل سن العمل املتعارف عليه فإنه يعزز النمو 

االقتصادي.

الجوانب الدميغرافية
للتشيُّخ
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ولكن هذه الفجوة السكانية الكبرية تتحرك يف خامتة املطاف نحو الشيخوخة، وإذا ظلت معدالت 
الخصوبة عىل انخفاضها زادت نسبة املسنني بني السكان. ويرسع من وترية هذا االتجاه زيادة بقاء 

املسنني عىل قيد الحياة. وقد ظلت معدالت وفيات األطفال واألمهات يف البلدان املتقدمة ثابتًة 
مبعدالت شديدة االنخفاض، والذين سوف يخضع تشيّخهم املستقبيل بشكل أكرب لبقائهم عىل قيد 

الحياة لفرتة أطول يف شيخوختهم. وسوف يؤدي هذا إىل تزايد نسبة املسنني ومن هم فوق الثامنني بني 
السكان.

وتسفر هذه التغريات عن تحول كبري يف الهياكل السكانية من غلبة الفئات العمرية الصغرية إىل متثيل 
جميع الفئات العمرية بالتساوي (شكل 1).

إناثالصني: 1990
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إناثالصني: 2050 ذكور
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املصدر: مكتب التعداد األمرييك، قاعدة البيانات الدولية

شكل 1- تغري الهيكل العمري للسكان يف الصني 1990-2050

الجوانب الدميغرافية

للتشيُّخ
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االتجاهات العاملية

يحدث تشيّخ السكان يف كل بلد رغم أن كل بلد مير بطور مختلف من هذا االنتقال. يوضح شكل 2 
مدى ارتفاع نسبة املسنني حول العامل.

ويف حني بدأ التحول نحو الرشائح السكانية املسنة يف األقاليم الرثية مثل أوروبا وأمريكا الشاملية، فإن 
أكرب التغرّيات تحدث اآلن يف البلدان املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل. وبحلول عام 2050 
سيكون %80 من املسنني قاطنني يف تلك البلدان. وسرتتفع نسبة املسنني يف شييل والصني وجمهورية 

إيران اإلسالمية عن الواليات املتحدة األمريكية.

وتتضح هذه االتجاهات أيًضا بالنسبة للفئات العمرية األكرب سًنا. ففي منتصف القرن العرشين مل يوجد 
سوى 14 مليون نسمة عىل كوكب األرض بأكمله يف سن الثامنني أو أكرب. وبحلول عام 2050 سيكون هناك 

100 مليون نسمة من هذه الفئة العمرية يف الصني وحدها، و400 مليون نسمة عىل مستوى العامل.

الجوانب الدميغرافية

للتشيُّخ

شكل 2- اتجاهات التشيُّخ العاملية

النسبة املئوية إلجاميل املسنني يف الستني فأكرث، 2012

النسبة املئوية إلجاميل املسنني يف الستني فأكرث، 2050
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النسبة املئوية إلجاميل املسنني يف الستني فأكرث

0 إىل 9
10 إىل 19
20 إىل 24
25 إىل 29
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النسبة املئوية إلجاميل املسنني يف الستني فأكرث

املصدر: األمم املتحدة (2012، مستقبيل) تشيّخ السكان والتنمية 2012، خريطة حائط. إدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية، شعبة السكان، نيويورك. تم احتسابها عىل أساس بيانات األمم املتحدة 
.2010ST/ESA/SER.A/306 (2011)التوقعات السكانية يف العامل

ملحوظة: التخوم املبينة يف هذه الخرائط ال تعني ضمًنا االعتامد أو القبول رسميًا من جانب األمم املتحدة.
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وبالنسبة لبلدان مثل فرنسا والسويد، فقد استغرق تشيُّخ السكان عدة سنوات. أما البلدان التي تشهد 
نفس التحول حاليًا، فتحدث هذه الظاهرة فيها بوترية أرسع. وهكذا، ففي حني استغرق األمر أكرث من 

100 عام حتى ترتفع يف فرنسا نسبة البالغني 65 عاًما فأكرث من %7 إىل %14، فسوف تشهد بلدان 
مثل الربازيل والصني وتايالند نفس التحول الدميغرايف عىل مدار 20 عاًما فقط (شكل 3). وهذا الوضع 

مينح تلك البلدان فرتة زمنية أقل حتى توجد البنية التحتية الالزمة للتعاطي مع احتياجات هؤالء 
السكان املسنني.

شكل 3-  رسعة تشّيخ السكان. الفرتة الزمنية املطلوبة أو املتوقعة الرتفاع نسبة البالغني 
65 عاًما فأكرث من %7 إىل 14%
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املصدر: كينزيال ك، هي و. عامل متشيِّخ: 2008. واشنطن دي يس: املعهد القومي للتشيّخ ومكتب التعداد األمرييك، 2009

الجوانب الدميغرافية

للتشيُّخ
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العمر املأمول

تتمثل إحدى اإلحصاءات الشائعة االستخدام عند مناقشة مسألة تشيّخ السكان يف "العمر املأمول عند 
امليالد". ويَُعرَّف هذا عىل أنه متوسط عدد السنوات املتوقع أن يعيشها حديثو الوالدة إذا كان من 

املقدر لهم أن يستمروا يف الحياة معرضني ملعدالت الوفاة املنترشة يف تاريخ ميالدهم.

والعمر املأمول عند امليالد هو أحد املقاييس الخاصة ببقاء صغار السن عىل قيد الحياة واتجاه طول 
بقائهم عىل قيد الحياة. ويوضح جدول 2 العمر املأمول عند امليالد ملختلف أقاليم منظمة الصحة العاملية. 

ويعكس جزئيًا التباين البالغ 20 سنة تقريبًا يف العمر املأمول عند امليالد بني البلدان املرتفعة الدخل 

الجوانب الوبائية
للتشيُّخ
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والبلدان املنخفضة الدخل زيادة طول العمر يف البلدان الغنية، علاًم بأن هذا التباين يتأثر تأثرًا كبريًا أيًضا 
بارتفاع خطر الوفاة يف سن مبكرة بوجه عام نتيجًة لألمراض السارية (املعدية) يف البلدان الفقرية.

ونستطيع أن نخرج مبنظور مختلف حول تشيّخ السكان بالنظر إىل عدد السنوات اإلضافية التي من 
املتوقع أن يعيشها من وصل بالفعل لسن الستني. وميثل هذا "العمر املأمول يف سن الستني" مقياًسا 

أفضل لطول العمر من مقياس العمر املأمول عند امليالد، ويقل معه التباين املرصود بني البلدان. فيُتوقع 
مثالً المرأة يف الستني من عمرها بأفريقيا جنوب الصحراء الكربى أن تعيش 14 سنًة أخرى يف حني يُتوقع 

المرأة يف الستني من عمرها يف بلد مرتفع الدخل أن تعيش 25 سنة (جدول 2). بيد أن وترية تزايد 
العمر املأمول يف سن الستني يف البلدان املرتفعة الدخل تبلغ الضعف يف البلدان املرتفعة الدخل مقارنًة 
بالبلدان املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل، ونحو ثالثة أمثال أفريقيا جنوب الصحراء الكربى.

العمر املأمول يف سن الستنيالعمر املأمول عند امليالد 2009

إناث (السنوات)ذكور (السنوات)إقليم املنظمة
ذكور 2009 
(السنوات)

متوسط املعدل 
السنوي للتغري 

2000-2009 (%)

إناث 2009 
(السنوات)

متوسط املعدل 
السنوي للتغري 

2000-2009 (%)

%210.5%6671180.5العامل

%160.3%5256140.3أفريقيا

%240.5%7379210.7األمريكتان

%180.4%6467160.4رشق املتوسط

%230.7%7179191.0أوروبا

%180.2%6467150.1جنوب رشق آسيا

%220.6%7277190.5غرب الهادي

جدول 2- العمر املأمول عند امليالد ويف سن الستني حسب إقليم منظمة الصحة العاملية

املصدر: تقرير اإلحصاءات الصحية العاملية 2011. جنيف، منظمة الصحة العاملية، 2011

الوفاة املبكرة

تتمثل إحدى ُسبُل وصف أهمية األمراض املختلفة يف النظر يف حاالت الوفاة التي تسببها هذه األمراض 
بُغية حساب عدد السنوات التي رمبا قد عاشها كل شخص إذا تسنى له، بدالً من الوفاة، أن يبقى عىل قيد 
الحياة حتى الشيخوخة. وبدالً من تحديد عمر اعتباطي (مثل 70 عاًما) قد تُعترب الوفاة قبله وفاة مبكرة، 
ميكن أن يستخدم اختصاصيو الوبائيات أعىل أعامر مأمولة يتم رصدها باعتبارها "منوذًجا". نظريًا، ميكن 
الوصول لهذا النموذج باستخدام التكنولوجيا واملوارد الحالية، حيث يتسنى بلوغه بالفعل يف بلد واحد 

عىل األقل. وميكن اعتبار أي وفاة يف أي سن أقل من هذا النموذج وفاة مبكرة، وميكن تقديرها باعتبارها 
"سنوات العمر املفقودة" حسب عدد السنوات التي سبقت بها الوفاة ذلك النموذج.

وحيث تتأثر التحليالت املعنية بسنوات العمر املفقودة عىل مستوى السكان ككل تأثرًا كبريًا مبعدالت 
البقاء عىل قيد الحياة لدى الفئات العمرية الصغرية السن، فإن هذه التحليالت ليست ذات جدوى 

كبرية يف مساعدتنا عىل فهم األسباب املهمة للوفاة لدى املسنني. ومثلام أن للعمر املأمول يف سن 

الجوانب الوبائية

للتشيُّخ
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الستني فائدًة يف فهم أمناط البقاء عىل قيد الحياة لدى املسنني، فإن دراسة سنوات العمر املفقودة ملن 
هم يف سن الستني فأكرث تُعترب مقياًسا أفضل ألهم األمراض التي تسبب الوفاة لدى الفئات العمرية 

املسنة. ولهذا أهميته حيث يساعدنا عىل تحديد أولويات الجوانب التي يتعني أن ينصب تركيزنا عليها 
إذا أردنا أن نتعاطى بشكل أفضل مع مسألة صحة املسنني يف جميع البلدان.

يوضح شكل 4 أهم 15 سببًا لسنوات العمر املفقودة ملن هم يف سن الستني فأكرث حسب مختلف 
فئات الدخل للبلدان. وبغض النظر عن مستوى التنمية االقتصادية، فإن أكرب ثالثة أسباب للوفاة 

املبكرة هي األمراض غري السارية: مرض القلب اإلقفاري واألمراض الدماغية الوعائية (السكتة 
الدماغية) واالنسداد الرئوي املزمن.

وحيث يتم احتساب هذا التحليل لكل 100000 مسن (وليس حسب العدد املطلق يف كل بلد)، فإنه 
يسمح لنا أيًضا بأن نقارن بني األثر النسبي لكل مرض من هذه األمراض يف مختلف األماكن. وهو يظهر 
أن عبء الوفاة املبكرة بسبب األمراض غري السارية لدى املسنني أعىل، يف الواقع، يف البلدان املنخفضة 

الدخل والبلدان املتوسطة الدخل من البلدان املرتفعة الدخل. فمن بني نفس عدد املسنني القاطنني 
يف البلدان املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل تزيد سنوات العمر املفقودة بسبب السكتة 

الدماغية بثالثة أمثال عن البلدان املرتفعة الدخل. وتزيد سنوات العمر املفقودة بسبب مرض القلب 
اإلقفاري بأكرث من الضعف وبأكرث من أربعة أمثال بسبب االنسداد الرئوي املزمن.

شكل 4- سنوات العمر املفقودة نتيجة الوفاة لكل 100000 بالغ يف سن الستني فأكرث حسب فئة دخل البلد
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يعاين املسنون معدالت عجز مرتفعة تعكس تراكم املخاطر الصحية يف جميع مراحل العمر. وتوضح 
التقديرات الواردة يف تقرير عبء املرض العاملي (2004) الصادر عن منظمة الصحة العاملية أن معدل 

انتشار العجز يرتفع بالتقدم يف السن، وتشري هذه التقديرات إىل أن أكرث من %46 ممن هم يف سن 

الستني فأكرث مصابون بالعجز. ومعدل انتشار العجز بني املسنني يف البلدان املنخفضة الدخل أعىل من 
نظريه يف البلدان املرتفعة الدخل، ويزيد بني النساء عن الرجال.

الجوانب الوبائية

للتشيُّخ
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ومن ثم فمن املرجح أن يؤدي تشيُّخ السكان إىل زيادة الطلب عىل الرعاية الصحية والدعم 
االجتامعي. وسوف يتأثر مدى هذه الزيادة تأثرًا كبريًا مبدى بقاء هذه االتجاهات عىل ما هي عليه أو 
تغريها بزيادة طول العمر.فإذا ظلت هذه األمناط عىل حالها وعاىن الشخص املسن البالغ 75 عاًما يف 
سنة 2050 نفس مستوى العجز الذي يعانيه عام 2012، فسوف تكون الزيادة يف الطلب أكرب بكثري 
مام إذا كانت سنوات العمر املضافة مليئة بالصحة. ومن ثم فمن املهم فهم أي من هذه التصورات 

هو الذي يحدث إذا أردنا أن نخطط تخطيطًا فعاالً للمستقبل. ولسوء الحظ، فرغم البَيِّنات الشديدة 
الوضوح عىل أن الناس يعيشون عمرًا أطول، فلسنا نعرف بعد إذا ما كانت سنوات العمر املضافة هذه 

أكرث صحة بالرضورة.

وحتى إذا تأخرت بداية العجز، فإن األعداد املتزايدة من الفئات العمرية للمسنني، وهم الفئة األكرث 
ُعرضة ملخاطر اإلصابة بالعجز، سوف تسفر يف نهاية املطاف عن زيادة الطلب عىل الرعاية الطويلة 
األجل.ومن ثم فقد َخلُصت منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي إىل أنه ليس من الحكمة 
أن يتوقع راسمو السياسات أن الرتاجع يف وخامة العجز لدى املسنني سوف يوازن زيادة الطلب عىل 

الرعاية الطويلة األجل.

وهناك معلومات أكرث وضوًحا عن أسباب العجز الراهنة لدى املسنني. يوضح شكل 5 عبء العجز 
حسب فئة دخل البلد، باستخدام مفهوم سنوات العمر املفقودة نتيجة العجز. ويتم احتساب 

هذه السنوات يف ضوء معدالت حدوث األمراض غري املميتة ومعامل مرجح يعكس وخامة املرض.
وباستخدام هذا النهج، نجد أن أكرب أربعة أسباب للعجز (ضعف البرص، والِخرَف، وفقدان السمع، 

والتهاب املفاصل) هي نفسها يف البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل واملرتفعة الدخل، علاًم 
بتغري الرتتيب حسب ظروف الدخل.
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يف البلدان املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل، متثل حاالت ضعف البرص أكرب أسباب عبء 
املرض بدرجة كبرية، ويبلغ هذا العبء ثالثة أمثال نظريه الذي يعانيه املسنون يف البلدان املرتفعة 

الدخل. وتنجم حاالت ضعف البرص هذه بصفة أساسية عن أخطاء االنكسار وحاالت الكتاراكت 
(الساد) والغلوكوما والتنّكس البقعي (جدول 3). ومن املمكن تصحيح نسبة كبرية من هذه املشكالت 

أو حلها بتكلفة قليلة جًدا.

التنّكس البقعيالغلوكوماالكتاراكتأخطاء االنكسار

18691478430912العامل

762136180708البلدان املرتفعة الدخل

15641816541938البلدان املتوسطة الدخل

391924925171118البلدان املنخفضة الدخل

ومن أسباب العجز التي يغلب إغفالها فقدان السمع املرتبط بالتقدم يف السن. فعدم عالج فقدان 
السمع يؤثر عىل االتصال، وقد يؤدي إىل التهميش االجتامعي وفقدان االستقاللية، ويصاحبه قلق 
ر هذه اإلعاقة السمعية واالجتامعية أصحاب السمع  واكتئاب وتراجع إدرايك. ويف الغالب ال يَُقدِّ

الطبيعي، وغالبًا ما يُساوى البطء يف فهم الكلمة املنطوقة باضطراب العقل، مام يتسبب يف زيادة 
انسحاب الشخص املسن وبقائه منعزالً يف الغالب حتى يتجنب وصمه بأنه "مضطرب العقل". وقد 

يؤدي ضعف السمع إىل فقدان االستقاللية والحاجة إىل خدمات الدعم الرسمية.

يوضح جدول 4 األعداد املطلقة للمتأثرين بهذه األسباب الشائعة للعجز حسب فئة دخل البلد. 
ويوجد ما يربو عىل 250 مليون مسن مصاب بالعجز املتوسط إىل الوخيم حول العامل. ويوجد أكرث من 
40 مليون مسن يف البلدان املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل يعانون ضعف سمع شديًدا، يف 

حني يعاين 32.5 مليون مسن ضعف برص شديد نتيجة الكاتاراكت، ويعاين 39.8 مليون مسن ضعف 
برص شديد نتيجة أخطاء االنكسار.

ويُعد الِخرَف أكرب أسباب سنوات العمر املفقودة نتيجة العجز يف البلدان املرتفعة الدخل، وثاين أكرب 
سبب عىل مستوى العامل. وتشري البيانات الحديثة أنه يف عام 2010 كان هناك 35.6 مليون شخص 

مصابون بالِخرَف عىل مستوى العامل، مبعدل 7.7 مليون حالة جديدة سنويًا.1 وسوف تتضاعف تقريبًا 
أعداد املصابني بالِخرَف كل 20 عاًما، مع حدوث قدر كبري من تلك الزيادة يف البلدان املتوسطة الدخل 

النامية بوترية رسيعة. وحاليًا يعيش %58 من املصابني بالِخرَف يف البلدان املنخفضة الدخل والبلدان 
املتوسطة الدخل، ومن املتوقع أن ترتفع هذه النسبة إىل %71 بحلول عام 2050.

تقرير مرض ألزهامير عىل مستوى العامل 2011: فوائد التشخيص والتدخل املبكرين. املنظمة العاملية ملرض ألزهامير، لندن، 2011.  1

جدول 3- السنوات املفقودة نتيجة العجز بسبب ضعف البرص لكل 100000 بالغ فوق الستني حسب فئة دخل البلد
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جدول 4-  معدل انتشار العجز املتوسط والوخيم لدى البالغني فوق الستني (باملليون)، حسب الحالة الصحية 
األساسية املصاحبة للعجز، وحسب فئة دخل البلد

البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخلالبلدان املرتفعة الدخل

15.094.2ضعف البرص

18.543.9فقدان السمع

8.119.4التهاب املفاصل

2.211.9مرض القلب اإلقفاري

6.27.0الِخرَف

4.88.0االنسداد الرئوي املزمن

2.24.9األمراض الدماغية الوعائية

0.54.8االكتئاب

1.73.7التهاب املفاصل الرَثَيَايِن

إجاميل عبء الوفاة والعجز

يتمثل إجاميل عبء املرض الذي يواجهه املسنون يف مزيج من الوفاة املبكرة واعتالل الصحة الذي 
يعانونه خالل حياتهم. ويتم رصد هذا املفهوم مبقياس يُعرف باسم سنوات العمر املصححة باحتساب 
مدد العجز. وميكن النظر إىل السنة الواحدة من هذه السنوات باعتبارها سنة مفقودة من الحياة "مع 
التمتع بالصحة"، ويتم احتسابها يف شكل مجموع كل من سنوات العمر املفقودة نتيجة الوفاة املبكرة 

وسنوات العمر املفقودة نتيجة العجز.

وعند تطبيق سنوات العمر املصححة باحتساب مدد العجز عىل جميع األعامر، نجد أن األسباب 
الرئيسية لهذه السنوات الناجمة عن عبء املرض، مرتبًة حسب األهمية، هي أمراض الجهاز التنفيس 
السفيل ومرض اإلسهال واالضطرابات الناجمة عن االكتئاب. ويعطينا بحث عبء املرض لدى املسنني 

صورة مختلفة (شكل 6).

فبالنسبة للمسنني يف البلدان املرتفعة الدخل، فإن أكرب أسباب عبء املرض، مرتبًة حسب األهمية، 
هي مرض القلب اإلقفاري واضطرابات البرص والِخرَف والرسطان والسكتة الدماغية. وبالنسبة للبلدان 

املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل، فإن أكرب األسباب هي مرض القلب اإلقفاري والسكتة 
الدماغية واضطرابات البرص واالنسداد الرئوي املزمن. وهي جميًعا أمراض غري سارية.
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ملاذا يوجد هذا التباين امللحوظ يف عبء املرض بني البلدان؟ جزئيًا، قد يعكس ذلك املشكالت الخاصة 
بتجميع بيانات قابلة للمقارنة. فاختالف عبء الِخرَف، عىل سبيل املثال، قد يعكس جزئيًا صعوبات 

التشخيص املوجودة يف البلدان املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل.

ولكنَّ هناك تفسريًا آخر هو أن عوامل االختطار السلوكية واالستقالبية لهذه األمراض املزمنة (مثل 
التدخني) تختلف من بلد آلخر. وحيث إننا نعرف العالقة بني هذه العوامل واألمراض الرئيسية، فمن 
ر نسبة هذا العبء اإلجاميل للمرض الناجم عن كل عامل اختطار. يستعرض جدول 7  املمكن أن نَُقدِّ

هذه التقديرات. ويتمثل أكرب عامل اختطار أسايس مالحظ لدى املسنني يف ارتفاع ضغط الدم الذي قد 
يفرس %19-12 من إجاميل عبء املرض يف البلدان الفقرية. ومن املحددات الرئيسية األخرى التدخني 

وارتفاع مستويات الغلوكوز يف الدم.
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لدى املسنني، يرتفع تأثري جميع هذه األسباب الرئيسية تقريبًا يف البلدان املنخفضة الدخل والبلدان 
املتوسطة. ويتضارب هذا تضاربًا صارًخا مع االعتقاد السائد بأن هذه السلوكيات الصحية املحفوفة 

باملخاطر، واألمراض التي تسببها، مشكالت يُبتىل بها األغنياء.

ورغم أهمية هذه املخاطر، ال يبدو أن النهوج الراهنة يف مكافحتها يف البلدان املنخفضة الدخل 
والبلدان املتوسطة الدخل تحقق نجاًحا. يشري التحليل الذي شمل أكرث من 35000 شخص يف سن 

الخمسني فام فوقها، والوارد يف دراسة منظمة الصحة العاملية عن الشيخوخة وصحة البالغني يف العامل، 
إىل أنه رغم أن ما بني %32 إىل %80 من املسنني مصابون بارتفاع ضغط الدم ال يتلقى سوى %4 إىل 

%14 عالًجا فعاالً (شكل 8). غري أن منظمة الصحة العاملية حددت العالج املتعدد العقاقري للمعرضني 
لخطر مرتفع لإلصابة باألمراض القلبية الوعائية باعتباره "أفضل خيار" ُمَسّندَة بالبَيِّنات بتكلفة تقل عن 

1 دوالر أمرييك سنويًا لكل شخص يف البلدان املنخفضة الدخل. أما يف حالة عدم وجود هذه الرعاية 
األساسية، فإن صحة ومستقبل ماليني املسنني وأرسهم يف خطر يف الوقت الراهن.
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شكل 7-  نسبة سنوات العمر املصححة باحتساب مدد العجزيف كل فئة دخل بلد، والناجمة عن عوامل 
اختطار معينة للبالغني فوق الستني
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شكل 8-  معدل انتشار ضغط الدم املرتفع ونسبة الذين يتم عالجهم بفعالية بني البالغني فوق سن 
الخمسني فأكرب عرب ستة بلدان
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مشكالت أخرى

غالبًا ما ال يتم تسجيل اإلصابات، وخصوًصا حوادث السقوط، بني املسنني، إال أنها تُشكل حوادث 
متكررة قد تؤدي إىل بدء تدهور الحالة الصحية، مام يُسفر عن الوفاة أو االحتياج إىل الرعاية الطويلة 
األجل.وتصيب حوادث السقوط ما بني 28-%35 من املسنني فوق الخامسة والستني كل عام.، وترتفع 

هذه النسبة إىل 32-%42 ملن يزيدون عن السبعني من العمر. وقد تؤدي حوادث السقوط إىل حدوث 
متالزمة ما بعد السقوط، والتي تتضمن زيادة االعتامد عىل الغري وفقدان االستقاللية والتشوش وعدم 

القدرة عىل الحركة واالكتئاب. ففي خالل العام الذي ييل كرس مفصل الفخذ نتيجة السقوط، يُتوىف 
%20 من املسنني. غري أنه ميكن توقي حوادث السقوط من خالل عدد من التدخالت منها ما ييل: 
التدخالت الرسيرية لتحديد عوامل االختطار مثل عالج ضغط الدم املنخفض وعالج ضعف البرص 

القابل للتصحيح؛ والتقييم املنزيل للمخاطر والتعديل البيئي لهذه املخاطر؛ وتقوية العضالت واستعادة 
التوازن، والربامج الجامعية يف املجتمع املحيل والتي تتضمن التوعية من أجل الوقاية من حوادث 

السقوط والتمرينات مثل التاي تيش، بُغية تحسني التوازن والقوة.

ونادًرا ما يتم تسجيل سوء معاملة املسنني. ويتعرض ما بني 4 و%6 من املسنني ألحد أشكال سوء 
املعاملة يف البيت. وقد يؤدي سوء املعاملة إىل وقوع إصابات بدنية خطرية وعواقب نفسية طويلة 
األجل. ومن املمكن أن تُسهم قطاعات متعددة يف الحد من سوء معاملة املسنني، مبا يف ذلك قطاع 

الرعاية االجتامعية (من خالل تقديم الدعم القانوين واملايل واإلسكاين)؛ وقطاع التعليم (من خالل 
حمالت التوعية العامة وإذكاء الوعي)؛ وقطاع الصحة (من خالل اكتشاف وعالج الضحايا بواسطة 

العاملني يف مجال الرعاية الصحية األولية).
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وتتعلق الجوانب األخرى الحاسمة الخاصة بالشيخوخة الصحية والنشطة بالصحة النفسية واكتامل 
السالمة. ويف حني يتم تحديد االكتئاب بوصفه سببًا أساسيًا للعجز وأحد املشكالت املحتملة يف 

الشيخوخة، ال يتم تسجيل التهميش االجتامعي والوحدة يف قواعد البيانات هذه. وقد تُفاقم 
االتجاهات االجتامعية من هذه املشاكل. ففي بعض البلدان األوروبية عىل سبيل املثال يعيش أكرث من 
%40 من النساء يف سن الخامسة والستني فأكرب مبفردهن. وال يعود تيسري مشاركة املسنني يف املجتمع 

بالفائدة عىل املجتمع فحسب، بل ميكن أن يساعد أيًضا عىل تجنب أو تجاوز الوحدة التي يعانيها 
الكثري من املسنني.

ثغرات جديدة يف البحوث والبيِّنات

هناك حدود للبيانات املتاحة. وعىل وجه التحديد، ال توضح البيانات املتاحة كيف يتم يف الوقت 
الراهن تلبية جميع هذه االحتياجات. واملعلومات الخاصة بهذا محدودة للغاية، وخصوًصا يف البلدان 

املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل. وللتغلب عىل هذه الثغرة املعرفية، تعكف منظمة الصحة 
العاملية عىل إجراء دراسة طولية عىل أكرث من 40000 مسن يف ستة بلدان هي: الصني، والهند، وغانا، 
http://www.who.int/healthinfo/systems/sage/) واملكسيك، وروسيا االتحادية، وجنوب أفريقيا

en/). ورغم عدم إمتام التحليل املتعمق للمجموعة األوىل من البيانات، تشري النتائج األولية إىل وجود 
فجوات كربى.

الجوانب الوبائية

للتشيُّخ
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يتم اقتسام عبء اعتالل الصحة بطريقة غري متساوية، حيث يواجه املسنون يف البلدان املنخفضة الدخل 
والبلدان املتوسطة الدخل معدالت وفاة وعجز أعىل بكثري من البلدان الغنية. وتلك البلدان هي التي لديها 

أقل قدر من البنية التحتية التي متكنها من االستجابة. ومتثل األمراض غري السارية املشكلة السائدة، ومن 
الرضوري أن تبني جميع البلدان نظاًم صحية ميكنها أن تتوقى وتكافح هذه االضطرابات. والبيِّنات الخاصة 

بكيفية فعل ذلك بيِّنات قوية للغاية.

العمل من أجل قضية 
التشيُّخ والصحة
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تعزيز الصحة والسلوكيات الصحية يف جميع مراحل العمر للوقاية 
من األمراض املزمنة أو تأخري ظهورها.

حيث يغلب أن تكون األمراض غري السارية لدى املسنني عاقبًة لسلوكيات أو حاالت تعرض للمخاطر يف سن 
مبكرة، يلزم تطبيق اسرتاتيجيات تحد من هذه املخاطر يف جميع مراحل العمر. ومامرسة النشاط البدين واتباع 
نظام غذايئ صحي وتجّنب تعاطي الكحول عىل نحو ضار واالمتناع عن التدخني أو عن تعاطي منتجات التبغ 
من اإلجراءات التي ميكنها جميعاً الحّد من مخاطر اإلصابة بأمراض مزمنة يف مرحلة الشيخوخة. وقد حددت 
منظمة الصحة العاملية مجموعة من التدخالت ُمَسّندَة بالبَيِّنات باعتبارها "أفضل خيار" للتعامل مع األمراض 

غري السارية، وهي تدخالت ليست عالية املردودية فحسب ولكنها أيًضا ذات جدوى ومالمئة للتطبيق يف 
إطار القيود املوجودة يف النظم الصحية بالبلدان املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل. وتتضمن هذه 
التدخالت اسرتاتيجيات وقائية مثل فرض رضائب عىل التبغ والكحول، وأماكن العمل واألماكن العامة الخالية 

من التدخني، وتقليل مدخول امللح يف الطعام، وزيادة وعي الجمهور بالنظام الغذايئ والنشاط البدين.

الحد من آثار األمراض املزمنة إىل أدىن مستوى ممكن من خالل 
الكشف املبكّر وخدمات الرعاية الجّيدة

الكشف املبكر
من النهوج الرئيسية الكشف املبكر لألمراض غري السارية وعوامل اختطارها القابلة للتعديل والتعامل معها. 

ويف ضوء العبء الثقيل لألمراض القلبية الوعائية، ينبغي توقي ضغط الدم املرتفع والتعامل معه بشكل أفضل. 
وقد تناولت دراسة مجراة مؤخرًا أسباب عيش الناس يف اليابان ألطول األعامر، ورمبا بأفضل صحة.2 وبدا أن 

من العوامل األساسية مكافحة ارتفاع ضغط الدم من خالل نظام كشف وعالج مبكرين مقرون باسرتاتيجيات 
من أجل الحد من استهالك امللح بني جميع السكان. غري أن ضغط الدم املرتفع، كام يتضح من شكل 8، شائٌع 

جًدا بني املسنني يف البلدان املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل، علاًم بأن قليلني يتلقون عالًجا فعاالً له.

الرعاية املزمنة
حتى مع التأكيد الكبري عىل تعزيز الصحة وتوقي األمراض، فسوف تستمر إصابة الكثري من املسنني بأمراض 

غري سارية مع وجود احتياجات عاجلة للجيل الحايل. ومن ثم يتعني عىل جميع البلدان أن تضع نظاًم 
مستدامًة للرعاية املزمنة تكفل توفري الرعاية اآلمنة والعالية الجودة، خارج نطاق املستشفى. ويجب أن 

تراعي هذه النظم الطبيعة املزمنة لهذه املشكالت وتزامن وجود أمراض متعددة تتطلب عالجات متعددة. 
فكثري من املرىض املسنني يف البلدان املرتفعة الدخل عىل سبيل املثال قد يتعاطون ما يصل إىل 20 دواًء يف 

املرة الواحدة، مام يسفر يف الغالب عن آثار صحية ضائرة نتيجًة للتفاعالت الدوائية.

الرعاية الطويلة األجل
العجز من العواقب األساسية لألمراض غري السارية. ومشكالت مثل الكتاراكت وأخطاء االنكسار والِخرَف 

والتهاب املفاصل تسبب حاالت ضعف حسية وإدراكية وبدنية تحد من قدرة الشخص املسن عىل 
املشاركة يف املجتمع. ومن املمكن أن يخفف من هذا العبء الوصول إىل إعادة التأهيل واألجهزة املساعدة 

والعيش يف بيئة داعمة. بيد أن كثريًا من الناس سيصلون إىل مرحلة يف حياتهم ال يعودون عندها قادرين 
عىل االعتناء بأنفسهم. ويتعني علينا أن نتأكد من أنه يتوافر لهؤالء الناس الوصول إىل الرعاية الطويلة 
األجل. ويف معظم البلدان، فإن الرعاية غري الرسمية، مبا يف ذلك الرعاية األرسية، متثل النموذج السائد 

للدعم املقدم للمسنني. ولكّن مقدمي الرعاية يتعرضون يف الغالب ملستويات مرتفعة من التوتر واملشكالت 
النفسية واعتالل الصحة البدنية. وكذلك، فبزيادة العدد النسبي للمسنني وتراجع نسبة الشباب املتاحني 
لتقديم الرعاية، فمن غري املرجح أن تكون هذه النامذج مستدامة. ومن الرضوري وجود مناذج جديدة 
توفر الدعم الالزم للمسنني وتكون مالمئة لألمناط الدميغرافية واالجتامعية يف القرن الحادي والعرشين.

إيكيدا ن وآخرون. ما الذي جعل سكان اليابان متمتعني بالصحة. النسيت 105-1094 :387 ؛2011.  2

العمل من أجل قضية

والصحة التشيُّخ 
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الرعاية امللطفة
قد ترتبط الكثري من األسباب الشائعة للوفاة بني املسنني باألمل والضيق.ويتعني علينا أن نضمن أن يتسنى 

لكل شخص أن يحيا بكرامة حتى نهاية عمره. غري أن الوصول لخدمات تخفيف األمل الفعالة يف بلدان كثرية 
محدود للغاية، ويفتقر املاليني الوصول إىل أي شكل من الرعاية امللطفة.

تهيئة بيئات مادية واجتامعية تسهم يف تعزيز صحة املسنني 
ومشاركتهم يف املجتمع.

يف حني أن الصحة والرعاية االجتامعية أمور حاسمة بالنسبة للمسنني، يخرج العديد من محددات التمتع 
بالصحة والنشاط يف مرحلة الشيخوخة عن نطاق النظام الصحي. وتؤثر بعض هذه املحددات عىل املسنني 

مبارشًة. فالعيش يف حي آمن عىل سبيل املثال، مُيكن أن يُرى فيه مسنون آخرون يف الشوارع، قد يشجع 
املسنني عىل املشاركة مبعدل أكرب يف األنشطة املجتمعية. ولكنَّ التمتع بالنشاط يف مرحلة الشيخوخة 

عملية تشمل جميع مراحل العمر، فقد تزيد نفس هذه األحياء أيًضا من احتامالت مامرسة النشاط البدين 
يف مرحلة الشباب. وهذا أمر إيجايب لصحتهم، وهو يساعد عىل ضامن أنهم عندما ينتقلون، هم أيًضا، إىل 

مرحلة الشيخوخة فإنهم ميارسون هذا النشاط انطالقًا من قاعدة أقوى.

وتتخذ الشبكة العاملية للمدن واملجتمعات املناسبة للمسنني والتابعة ملنظمة الصحة العاملية
(http://www.who.int/ageing/age_friendly_cities_network/en/index.html) خطوات عملية من أجل 
تهيئة بيئات مادية واجتامعية تسهم يف تعزيز التمتع بالصحة والنشاط يف مرحلة الشيخوخة. وتوجد برامج تابعة 

للشبكة يف بلدان كثرية من بينها كندا، وفرنسا، وأيرلندا، والربتغال، وروسيا االتحادية، وسلوفينيا، وإسبانيا، والواليات 
املتحدة األمريكية. وتشارك يف الشبكة أيًضا بشكل فردي مدن مثل جنيف، والبالتا، ومانشسرت، ونيويورك. 

وقد التزمت كل مدينة من هذه املدن بدورة تحسني مستمر ليك تصبح أكرث "مناسبًة للمسنني". ويشمل هذا 
اسرتاتيجيات لتحسني كل من الجوانب املادية واالجتامعية للبيئة مبا يف ذلك إمكانية الوصول واملواصالت والروابط 

املتكاملة واملواقف املجتمعية وتوفري الخدمات. وهناك مناذج ابتكارية كثرية آخذة يف الظهور.

تغيري نظرتنا إىل الشيخوخة – تغيري السلوكيات االجتامعية لتشجيع 
مشاركة املسنني يف املجتمع.

إن االسرتاتيجيات التي قد تكون فعالة يف تعزيز التمتع بالصحة والنشاط يف مرحلة الشيخوخة قد يقوضها 
مجموعة من الصور النمطية التي غالبًا ما تُطبق عىل املسنني.ففي حني منيل إىل النظر نظرة إيجابية 

للمسنني داخل أُرسنا أو شبكاتنا الشخصية، غالبًا ما يتم النظر للمسنني مبفهوم أوسع بطرق سلبية. فقد 
يتم عىل سبيل املثال اعتبار أن الشخص املسن أصبح كبري السن بشكل يتعذر معه تعلم مهارات جديدة، 
أو أصبح قريبًا من سن التقاعد بشكل ال يستحق معه الحصول عىل تدريب. وكال املوقفني يصعبان عىل 

املسن اكتساب املهارات التي يحتاجها ليك يكون جاذبًا الهتامم أي رب عمل محتمل.

وهناك صور منطية كثرية عن "املُتشيخني" تحد من قدرتنا عىل أن نفهم حًقا املشكالت والفرص املتعلقة بالسكان 
املتشيخني. وكذلك فقد متنعنا هذه الصور النمطية من وضع حلول ابتكارية. فتصوير املسن عىل سبيل املثال 

بوصفه عبئًا وليس مورًدا يقودنا إىل التفكري يف طرق تصل بالتكلفة الخاصة بالتشيُّخ إىل أدىن حد بدالً من 
تحقيق أعظم استفادة من الفرصة املتاحة أمام املسنني للمشاركة يف املجتمع. ومينعنا النظر إىل املسنني بوصفهم 

ضعيفي التواصل من التفكري يف اسرتاتيجيات قد تستفيد بشكل أفضل من خرباتهم ومعارفهم.

وسوف تتغري بعض من هذه الصور النمطية عندما يبدأ املزيد واملزيد من املسنني يف عيش حياة تختلف 
عن األعراف السابقة. وبالفعل، يقدم املسنون إسهامات كربى يف مجاالت متنوعة مثل األعامل والفنون 

والخدمة العامة. ومن املرجح أن يصبح هذا الوضع أكرث انتشاًرا بتشيُّخ السكان. ولن يعود اتخاذ خطوات 
فاعلة صوب هدم هذه املعتقدات السلبية بالنفع عىل املسنني فحسب، بل سوف يحد أيًضا من تكاليف 
تشيُّخ السكان. وسوف يساعدنا كذلك يف بناء مجتمعات مستدامة ومتامسكة ومنصفة وآمنة – وهو نوع 

املجتمع الذي لعلنا جميًعا نود أن نكون جزًءا منه.

العمل من أجل قضية

والصحة التشيُّخ 
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استخدمت هذه الورقة بيانات خاصة بالبالغني يف سن الستني فأكرث من تقرير عبء املرض العاملي 
ث.3 وتم استخدام تصنيفات الدخل (2004)4 الصادرة عن البنك الدويل واملستخدمة مع  (2004) املَُحدَّ

الدول األعضاء مبنظمة الصحة العاملية عىل النحو التايل:

الدخل املرتفع إذا بلغ الدخل القومي اإلجاميل للفرد 10066 دوالر أمرييك فأكرث عام 2004.• 
الدخل املتوسط إذا تراوح الدخل القومي اإلجاميل للفرد بني 826-10065 دوالر أمرييك فأكرث عام • 

.2004
الدخل املنخفض إذا قل الدخل القومي اإلجاميل للفرد عن 825 دوالر أمرييك.• 

والبيانات الالزمة لتقدير سنوات العمر املفقودة هي عدد الوفيات واألعامر املأمولة املعيارية، بينام 
البيانات الالزمة لتقدير سنوات العمر املفقودة نتيجة العجز هي معدل حدوث العجز ومدته والسن 
الذي بدأ فيه والتوزيع حسب الوزن النسبي للعجز. وميكن االطالع عىل األوزان النسبية للعجز، التي 

تظهر يف مقياس من 0 (صحة مثالية) إىل 1 (الوفاة)، يف ماذرز وآخرون (2006).5 وألغراض تقدير عبء 
املرض لدى املسنني، تم إجراء تحليالت من أجل هذا التقرير دون األوزان النسبية العمرية أو مع 

إجراء تخفيض، مع ربط القيمة املامثلة للسنوات املفقودة خالل مرحلة الشيخوخة.

ويف 2009، أجرت منظمة الصحة العاملية تحليالت لتقييم أثر 24 عامل اختطار عىل عبء املرض 
العاملي.6 وتم من أجل هذا التقرير اختيار 8 عوامل اختطار عىل أساس الصلة التجريبية لهذه العوامل 
باألمراض أو الحاالت املرضية التي تسبب أعىل خسارة من سنوات العمر املفقودة بسبب العجز لدى 

املسنني، وهي عىل وجه التحديد مرض القلب والسكتة الدماغية واالنسداد الرئوي املزمن والسكري.

ولتقييم العبء الذي يسببه كل عامل اختطار بالنسبة للبلدان الواقعة يف مستويات دخل مختلفة، 
تم حساب نسبة سنوات العمر املفقودة نتيجة العجز لكل عامل اختطار يف مقابل إجاميل سنوات 

العمر املفقودة نتيجة العجز لكل فئة من فئات الدخل الثالثة. وتضمنت تقديرات العبء املنسوبة إىل 
عوامل االختطار تخفيًضا بنسبة %3 وأوزانًا نسبية عمرية غري موحدة.

http:www.who.int/ageing/en :ميكن االطالع عىل وصف كامل للوسائل املستخدمة عىل

http://www.who.int/evidence/bod :ث. جنيف، منظمة الصحة العاملية، 2008. متاح عىل تقرير عبء املرض العاملي (2004) املَُحدَّ  3

التقرير الخاص بالتنمية يف العامل 2004: اإلنصاف والتنمية. واشنطن دي يس، البنك الدويل، 2006.  4

ماذرز س د، لوبيز أ د، موراي س ج ل. عبء املرض والوفيات حسب الحالة املرضية: البيانات والوسائل والنتائج لسنة 2001. يف : لوبيز   5
أ د، ماذرز س د، إيزايت م، موراي س ج ل، جاميسون د ت، محررون. عبء املرض وعوامل االختطار عىل مستوى العامل. نيويورك، مطابع 

جامعة أكسفورد، (3) 45-240 :2006.

املخاطر الصحية العاملية: الوفيات وعبء املرض منسوبة إىل عوامل اختطار منتقاة. جنيف، منظمة الصحة العاملية، 2009.  6

التذييل 1- الوسائل ومصادر البيانات املستخدمة يف هذا املوجز
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