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Older people and human rights 
 

 احترام به حقوق سالمندان ، وظيفه اي براي همه 
 

 )٢٠٠٨شعار روز جهاني ( 
 

  ان گرامي بادروز جهانی سالمند

و خدای تو حکم فرموده که جز او را نپرستيد و بر پدر و مادر نيکویی کنيد، اگـر یکـی از آنـان یـا هـر دو بـه سـنين                       

الخوردگی رسيدند، زینهار کلمه ای که رنجيده خاطر شوند، نگویيد و کمترین آزار بـه آنـان نرسـانيد و            کهولت و س  

                                                                                                                           . " بـــا آنهـــا بـــا اکـــرام و احتـــرام ســـخن بگوئيـــد

  ٢٣سوره اسرا آیه                                                                                                                      

 :مقدمه 

 5( دهنـد   ل مـی   تـشکی  ان  از جمعیت کـشور را سـالمند        درصد 27/7 انجام شد، نشان داد      1385 سال    در   مسکن کشور که  س و   آخرین سرشماری نفو   
 8/8در استان آذربایجانـشرقی  رقم  این که  )نفری ایران  هزار472 میلیون و 70از جمعیت   سالمند نفر  هزار120میلیون و 

ضـریب سـالمندی   [ضریب سـالمندی جمعیـت    . درصد خواهد رسید7/14 سال آینده به 20که این میزان تا   پیش بینی می شود ، می باشد درصد 
برابر 3رسیده و  1385  درصد در سال6/20 به 1365 درصد در سال 6/6کشور از   ] سال 15 سال به افراد زیر 65 نسبت افراد باالی عبارت است از

  .افزایش یافته است
 
 

 و چنانچه  ، یک چهارم جمعیت کشور را سالمندان تشکیل دهند2050 شود تا سال بینی می به طوری که پیشاین ارقام حاکی از پیرشدن جمعیت است 
و   سال آینده، کـشور دچـار یـک بحـران    20 در  ، برنامه مدون و خاصی برای این قشر نداشته باشند ریزان و سیاستگذاران کشور از هم اکنون برنامه

  . سالمندان خواهد شد ... آمده ناشی از مسائل اقتصادی، اجتماعی و معضل اساسی برای رفع مشکل و مسائل پیش
 :چه باید کرد

مخـارجی کـه از ایـن محـل بـه سیـستم        شویم، چرا که ریزی نشود، با بحران عظیمی روبه رو می  برنامه پيرشدن جمعيت اکنون در زمینه  از هماگر
 .شود، بسیار سنگین است غیرواگیردار و شایع بین سالمندان وارد می های ها و بیماری بهداشت و درمان به دلیل معلولیت

الگـوی بیماریهـا و     . وضعیت بدنی، کاری، روحی و روانی آنها نیـز متفـاوت اسـت            .  با نیازهای افراد میانسال متفاوت است      نیازهای بهداشتی سالمندان  
    .مرگ و میر آنها نیز تفاوت دارد

   .ودمراقبتهای مناسب می تواند به طول عمر سالم منتهی ش. گذشت عمر یک فرایند زیستی است که نمی توان آنرا متوقف یا معکوس نمود
 .به جامعه فشار وارد کند تواند ها می از طرف دیگر معضالت اجتماعی همانند نگهداری از سالمندان و اشتغال آن

بسیار بجا خواهد بود از هم اکنون برنامه ریزی کنیم تا سالمندان در آینده بتوانند در سنین آخر عمر از زندگی مولد و شادی آفرینی لذت ببرند و بـه                         
 .یوسته ای از جامعه به حساب آیندعنوان بخش پ

  : در حال اجرا می باشد شامل موارد ذیل می باشد  در استان برنامه هایی که برای تامین و حفظ سالمت سالمندان

از   جلـدی 4 ه مجموعـ کـه بـا    )ارائه دهندگان خدمت ، سالمندان ، خانواده و عموم جامعـه  ( با هدف ارتقاء سطح آگاهی برنامه بهبود شیوه زندگی سالم  .1
 اخـتالالت اعـصاب و روان و زنـدگی شـاداب      مناسب، حرکات استخوان مفاصل، خـواب،  های الزم را که شامل تغذیه، تمرینات بدنی آموزش، ها  کتاب

 .دگرد ارائه میگروه سنی این  است، به

 سال وکـاهش بیمـاری و معلولیـت هـای شـایع دوره سـالمندی در         80کاهش بار بیماریهای شایع در سالمندان زیر         با هدف     سالمند یافته  های ادغام     مراقبت .2
 . که بصورت پایلوت در مناطق روستایی شهرستان تبریز در حال اجرا می باشد  سال و باالتر80گروه سنی 

  :نتیجه گیری 

 بتـوانیم بـا   امیـد اسـت   ]و حقـوق انـسانی   سـالمندان  [در نهایت  با توجه به شعار امسال سازمان جهانی بهداشت در خصوص  روز جهانی سالمندان                      
  سالمت ایـن قـشر    احترام به سالمندان و تامین گام های موثری در جهت،مردم جامعه  تمامی بخش های دولتی ، خصوصی و عموم          بسیــــج همگانی 

 .ونه فقط طول سالهای عمر را افزایش دهیم یم آنان بیافزای وزندگی سالم رابه طول سالهای عمربرداریم
 


