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نشانی پستی: تهران-شهرک قدس (غرب)-بین فالمک جنوبی و زرافشان-خیابان سیمای ایران-ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
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جناب آقای دکتر جان بابایی
معاون محترم درمان

جناب آقای دکتر رئیسی 
معاون محترم بهداشت

رئیس/ سرپرست محترم دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی...  

با سالم و احترام؛

     با توجه به اینکه جمعیت ایران در چند دهه اخیر شاهد روند افزایشی در گروه سنی میانساالن و 
سالمندان بوده است و کاهش نرخ رشد جمعیت سبب تغییرات هرم سنی جمعیت شده است ، لذا پیش 
بینی می شود جمعیت سالمندی در دهه های پیش رو نیز روند روبه رشد قابل مالحظه ای داشته باشد وبه 
همین دلیل انتظار می رود نظام سالمت نیز همراه با این تغییرات جمعیتی به نیازهای ویژه این گروه سنی 
نه تنها توجه داشته باشد بلکه برنامه و سیاستگذاری الزم را در خصوص ارتقاء سالمت ، پیشگیری و ارائه 

خدمات مورد نیاز درمانی و توانبخشی بارویکرد ادغام یافته در تمامی سطوح نظام سالمت را بنماید.
     از آنجا که دمانس یکی از بیماریهای شایع در این گروه سنی می باشد به همین منظور برنامه پیوست 
تحت عنوان "برنامه کشوری دمانس در نظام سالمت ایران جهت اجرا در بازه زمانی ۱۴۰۵- ۱۴۰۰ " که با همکاری 
معاونت بهداشتی (دفتر سالمت روانی ، اجتماعی و اعتیاد و دفتر سالمت، جمعیت ، خانواده و مدارس ) ، 
معاونت درمان ( مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریها )، مشاور اینجانب در امر توانبخشی، صاحبنظران، 
اساتید و متخصصین حوزه دمانس تهیه شده است به عنوان یک راهنمای اجرایی و بالینی در کلیه سطوح 

نظام سالمت از پیشگیری تا درمانهای ثانویه ابالغ گردد.

رونوشت:
جناب آقای دکتر جغتایی مشاور محترم وزیر در امور توانبخشی و رئیس شورای راهبردی اوتیسم جهت آگاهی 
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