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ایــن روزهــا هجــوم دوبــاره و تغییــر
رفتــار ویــروس کرونــا باعــث شــده تــا
ابعــاد مختلفــی از جنبههــای زندگــی
روزمــره افــراد دســتخوش تغییر شــود.
در ایــن میــان ســالمندان هــم بــا توجــه
بــه توانایــی و شــرایط جسمانیشــان
بــه اجبــار ســبک زندگــی خــود را
تغییــر دادهانــد تــا از حملــه ایــن
بیمــاری خطرنــاک دور بماننــد ،امــا
ایــن تغییــر ســبک زندگــی ،مشــکالت
و چالشهــای زیــادی را بــرای آنهــا
ایجــاد کــرده اســت.
ëëدسترسی به مراکز درمانی سخت
شدهاست
علــی محمــدی  ۸۰ســال دارد و از
بیمــاری قلبــی رنــج میبــرد .معمــوالً
هــر دو مــاه یکبــار بــرای چــکاپ و
تعییــن برنامــه دارویــی بــه پزشــکش
مراجعــه میکــرد ،امــا ایــن روزهــا
دسترســی بــه مراکــز درمانــی بــرای
او دشــوار شــده اســت .احمــدی بــه
«ایــران» میگویــد :بــا آمــدن ایــن
بیمــاری حــدود  ۴مــاه اســت کــه
نتوانســته ام به پزشــک مراجعه کنم و
مجبــور هســتم تلفنــی مشــاوره بگیرم.
امــا حــدود یــک مــاه پیــش وقــت
آنژیوگرافــی داشــتم چــون درد قفســه
ســینهام بیشــتر شــده ،باید آنژیو شــوم،
امــا بــه دلیــل اینکــه میترســم محیــط
بیمارســتان آلــوده بــه ویــروس باشــد،
ایــن کار را عقــب انداختــم ،میدانــم
کــه ســامتی قلبــم در خطــر اســت ،اما
نمیدانــم تــا کــی میتوانــم بــا دارو
ایــن مشــکل را حــل کنــم ،در نهایــت
هــم مجبــور هســتم ،بــرای آنژیوگرافی
به بیمارســتان بــروم؛ فعــاً منتظرم تا
کمــی از شــدت بیمــاری و ایــن حجــم
عظیــم مبتالیــان کــم شــود.
ëëچهار ماه اســت که در خانه حبس
شد هام
معصومــه میــری  ۷۳ســاله هــم بــا
آمــدن کرونــا دچــار مشــکالت زیــادی
شــده ،خانــم میــری در شــمال کشــور
زندگــی میکنــد و فرزندانــش ســاکن
تهــران هســتند .تنهــا دلخوشــی روزانــه
او رفتــن بــه مســجد محــل بــود ،امــا
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گزارش «ایران» درباره مشکالت سالمندان
در برابر شیوع دوباره بیماری کرونا

سالمندان ،تنهاتر شدند

حــاال بــا آمــدن ویــروس کرونــا حتــی
بــرای انجــام خریــد روزانــه از خانــه
بیــرون نمــیرود .البتــه بــه گفتــه
خــودش تنهایــی کــم کــم او را بــه
ســمت افســردگی پیــش بــرده اســت.
او میگویــد :اوایــل شــیوع بیمــاری
کرونــا زیــاد آن را جــدی نمیگرفتــم،
امــا از آنجایــی کــه بیماریهــای
زمینـهای ماننــد دیابــت و فشــار خون
دارم ،چنــد ماهــی اســت کــه تقریبــاً
خــود را در خانــه قرنطینــه کــردهام و
فقــط بــرای کارهــای خیلــی ضــروری
ماننــد خریــد نــان و مایحتــاج غذایــی
بــه بیــرون مــیروم.
میــری در ادامــه میافزایــد :بــه دلیــل
بیماریهــای زمین ـهای کــه دارم هــر
مــاه بایــد بــرای تجویــز داروهایــم
بــه پزشــک مراجعــه کنــم ،امــا
متأســفانه چهــار مــاه اســت کــه بــه
خاطــر بیمــاری کرونــا در خانه حبس
شــدهام و خیلــی نگــران ایــن قضیــه
هســتم .او میگویــد :البتــه بچههایــم
از تهــران داروهایــم را گرفتهانــد و
برایــم فرســتادهاند امــا بایــد دکتــر
هــم معاینــهام کنــد.
ëëکرونادرکمیناست
اکبــر تقــوی  ۶۵ســاله و بازنشســته
آمــوزش و پــرورش هــم از مشــکالت
ایــن روزهــای خــود میگویــد:
حقــوق بازنشســتگی کفــاف زندگــی
را نمیدهــد تــا قبــل از کرونــا بــا
اســنپ کار میکــردم و هزینههــای
زندگــی را جفــت و جــور میکــردم
امــا حــاال بــا شــیوع بیمــاری کرونــا،

از آنجایــی کــه چنــد ســال اســت بــا
بیمــاری ریــوی دســت و پنجــه نــرم
میکنــم ،میترســم بــا ماشــین کار
کنــم .دو مــاه اســت کــه پرداخــت
هزینههــای زندگــی برایــم ســخت
شــده ولــی نگرانــی بابــت بیمــاری
هــم نمیگــذارد کــه مسافرکشــی
کنــم ،امیــدوارم مــردم رعایــت کننــد
و هرچــه ســریعتر ایــن دوران تمــام
شــود.
او میافزایــد :در حــال حاضــر اکثــر
مــردم بخصــوص ســالمندان بیــش

جانشین معاون
سالمت آسایشگاه
کهریزک :سعی
کردیم ،برای کاهش
آسیبهای روانی
ناشی از تنها ماندن
سالمندان آنها را
با فضای مجازی
آشنا کنیم؛ در
این خصوص از
گوشیهای هوشمند
و برنامههایی مانند
واتساپ و اسکایپ
و تشکیل گروههای
مجازی بهره بردیم

از گذشــته نســبت بــه شــیوع دوبــاره
این بیماری حســاس هســتند و حتی
خیلــی از آنهــا رفــت و آمدهایشــان را
بــا فامیــل و دوســتان قطــع کردهانــد
متأســفانه خطــرات ایــن بیمــاری
باعــث شــده تــا کمتر بــه پــارک برویم
و دوســتانمان را ببینیــم .کرونــا بیــن
افــراد جامعــه فاصلــه انداخته اســت
امــا بههــر حــال بــاز هــم بایــد مراقــب
بــود چــون کرونــا همیشــه در کمیــن
اســت و اگــر غفلــت کنیــم ،کار بــه
تخــت بیمارســتان میکشــد.
ëëســالمندان کهریزک همچنان در
قرنطینههستند
حمیدهپــور فهیــم ،جانشــین معــاون
ســامت آسایشــگاه کهریزک ،درباره
زندگــی ســالمندان در دوران کرونا به
«ایــران» میگویــد :تقریبــاً از اوایــل
اســفند یعنــی حــدود  ۵مــاه اخیــر
بحــث بیمــاری کوویــد  ۱۹پیــش آمــد
و جامعــه ســالمندی را هــم دچــار
مشــکالتی کــرد ،هــم کســانی کــه در
کهریــزک زندگــی میکننــد و هــم
ســالمندان در جامعــه بــا مشــکالت
عدیــدهای در دوران کرونــا دســت
و پنجــه نــرم میکننــد .یکــی از
مشــکالت اساســی که بــرای این قشــر
از جامعــه پیــش آمــده ،این اســت که
نمیتواننــد بــا اطرافیان ،همســایهها
و حتــی فرزنــدان خــود ماننــد گذشــته
در ارتبــاط باشــند.
بــه گفتــه او ،هــر وقــت موجــی از
بیمــاری طغیــان میکنــد ،مشــکالت
ســالمندان نیــز بیشــتر میشــود .حتــی
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آن دســته از ســالمندان هــم کــه دارای
توانایــی بدنــی نســبتاً مناســبی بودنــد و
میتوانســتند بــه بیــرون از خانــه برونــد،
حــاال بــه دلیــل در خانــه ماندنهــای
مــداوم ،دچــار بیماریهــای جســمی و
روحــی شــدهاند.
بــه گفتــه ایــن متخصــص ،اغلــب
ســالمندان دارای بیماریهــای
زمینـهای ماننــد دیابــت ،فشــار خــون
و یــا بیماریهــای قلبــی هســتند و
بــا شــروع بیمــاری کرونــا ایــن قبیــل
بیماریهــای ســالمندان هــم
تحتالشــعاع قــرار گرفتــه اســت،
زیــرا آنهــا نمیتواننــد ماننــد گذشــته
بــه پزشــک مراجعــه کننــد .در
کهریــزک نیز ســالمندان با مشــکالت
گوناگونــی روبــهرو شــدند ،برخــی از
آنهــا سرپرســت مؤثــر ندارنــد ،امــا
دوســتانی دارنــد کــه اغلــب بــا آنهــا
در رفــت و آمــد هســتند .امــا ایــن
روزهــا بــه دلیــل بیمــاری نمیتواننــد
آنهــا را هــم ببیننــد ،از ای ـنرو ،ســعی
کردیــم ،بــرای کاهــش آســیبهای
روانــی ناشــی از تنهــا مانــدن ایــن
افــراد ،آنهــا را بــا فضــای مجــازی
آشــنا کنیــم؛ در ایــن خصــوص از
گوش ـیهای هوشــمند و برنامههایــی
ماننــد واتســاپ و اســکایپ و تشــکیل
گروههــای مجــازی بهــره بردیــم.
پورفهیــم ،ادامــه میدهــد :فعــاً در
آسایشــگاه بحــث قرنطینــه داریــم
و حتــی بخشهــای مجــاور هــم
نمیتواننــد بــا یکدیگــر رفــت و آمــد
کننــد .تنهــا افــرادی کــه بــه لحــاظ
جســمی وضعیــت مناســبی دارنــد،
میتواننــد در محوطــه بــاز بــا فاصلــه
 ۲تــا  ۳متــر از یکدیگــر بــا هــم تعامــل
داشــته باشــند .جانشــین معــاون
ســامت آسایشــگاه کهریزک ،بــا بیان
اینکــه یکــی از مهمتریــن چالشهــای
ســالمندی ،تنهــا شــدن اســت ،بیــان
میکنــد :وقتــی ســالمندان از دوســتان
و خانــواده خــود جــدا میشــوند ،دچــار
مســائل روحــی روانــی و افســردگی
میشــوند و همیــن امــر میتوانــد در
تغذیــه و قــوای جســمانی آنهــا تأثیــر
منفــی بگــذارد .ایــن دســته از افــراد
بشــدت در ایــن روزهــای کرونایــی
نیازمنــد رســیدگیهای روانی هســتند.

