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:موضوع کنفرانس

بهزیستی، تأمین اجتماعی، حوزه معاونت  )سازمانهاي مختلف خدمات 
و مسؤلیت در قبال سالمندان...( اجتماعی شهرداري و 

ارائه دهندگان:

ولی هللا معروف خانی

ندا عسگریان

استاد:

خانم دکتر محمدی

واحد درسی:

و سیستم هاي مراقبتی ویژه سالمندانساختارها 

 1394زمستان
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1383مصوبه قانون حمایت از سالمندان در سال 

به1383سالدرسالمندان،ازحمایتوزندگیسطحارتقایوبهبودتکریم،راستایدر
واجتماعی،اقتصادیتوسعهسومبرنامهقانون(192)ماده (الف)بند(5)جزءاستناد

.شدتصویبسالمندانازحمایتآیین نامهایران،اسالمی جمهوریفرهنگی

جهتدرآیین نامهاینتصویب:

یتوانبخشودرمانی،بهداشتی،رفاهیخدماتارائه

جامعهدرسالمندحضورتداومامکانساختنفراهم

خانوادهدرسالمندجایگاهوموقعیتحفظبرتأکید

کشوردرنیازمندسالمنداناساسینیازهایحداقلتأمین

سالمندحرمتوشأن،احترامحفظبرتأکید

غیردولتیمؤسساتوانجمن ها،مردممشارکتتسهیل.
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:در راستای اجرای قانون حمایت از سالمندان

تشکیل شورای ملی سالمندان به ریاست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

بهبهزیستیسازمانمدیریتاینکهووزارتخانه هاادغاموساختارتغییردلیلبهحاضرحالدر•
.استوزارتخانهاینباشوراریاستاست،شدهواگذاراجتماعیرفاهوکارتعاون،وزارت

:  اعضای شورا•
فرهنگ و ارشاد اسالمی، مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، آموزش و ، وزرای کشور

پرورش، بازرگانی، جهادکشاورزی و یا معاونین آنها و رؤسای سازمان های مدیریت و برنامه ریزی
، تأمین، تربیت بدنی، بازنشستگی کشوریسیمای جمهوری اسالمی  ایرانوکشور، صدا

، سرپرست کمیته امداد امام عامل سازمان تأمین اجتماعی، مدیراجتماعی نیروهای مسلح
و سه نفر متخصص دانشگاهی صاحب نظر در امر سالمت سالمندان به انتخاب ( ره)خمینی 

.رییس شورا

:وظایف شورا

سیاست گذاری در جهت تأمین سالمت و رفاه سالمندان کشور

 تصویب برنامه های مربوط به سالمندان در دستگاه های اجرایی

هماهنگی بین دستگاه های اجرایی برای ساماندهی امور سالمندان

 اجرای برنامه های مصوب شورا
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:در ادامه مبحث

زیبرنامه ریهماهنگی،سیاست گذاری،سالمندانملیشورایوظایفآیین نامه،ومصوبهبربنا

دستگاه هایازتخصصیگروه هایتشکیلباونداردمداخلهاجراییاموردرواستنظارتو

.می شودارایهسالمندانبرایطرح هاوبرنامه هاشورا،عضو

رییس جمهورحضوردریک بارماه6هربایدسالمندانملیشورایجلساتآیین نامه،اساسبر

دراست؛بودهجلسهپنجتنها92سالتا83سالازشورااینجلساتتعدادولیشود،تشکیل

پسنیزسالمندانملیشورایجلسهششمین.استجلسهیکسال2هرآنمیانگینواقع

.شدتشکیل93مهر6دریازدهمدولتتوسطمدت هااز

سامانسالمنداناموربهرسیدگیراستایدرراموجودهایپتانسیلداردوظیفهشورااین

.دهد

7/19/2016
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:مصوبات شورای ملی سالمندان تاکنون
ودرمانبهداشت،وزارتوبهزیستیسازمانهمکاریبامنزلدرسالمندانمراقبانتربیتوآموزشطرح

پزشکیآموزش

ادیرانفصورتبهسالمندانبیمه

ناتوانومزمنبیماری هایمعرضدرسالمندانبرایمکملبیمهگسترش

استبررسیحالدرسالمندانطوالنی مدتمراقبتبیمه:

تاسمتغیرمی کندارایهکهخدمتینوعاساسبربیمهاین

اجباریسبازنشستهوکارمندسالمندانبرایاست،شدهتعریفآنبرایکهپایه خدماتبرخی

طریقازبهزیستیسازمانو(ره)خمینیامامامدادکمیتهمانندحمایتیکمیته هایپوششتحتافرادبرای
.می شودانجامنهاد هااینسرمایه گذاری

سالمندیکنیازموردخدماتهمه:سالمندانیتمراقببیمهحمایتیبستهتدوین

روزانهخدمات

منزلدرپرستاریخدمات

بیمارستاندربستری

،تصویربرداریتشخیصی،هایآزمایشغربالگری

ایدورهمعاینات

6

7/19/2016



:در ادامه

دولتینهادهایوهاسازماندرسالمندانتکریمطرح:

فرزانگانبنیادواجراییهایدستگاهدولتی،نهادهایواداراتبهسالمندانمراجعینوجهسهدر

یهادستگاهبهمراجعهزماندریدهنوبتادارات،درسالمندانیبراويژهمبلمانگذاشتنپیشنهاد
یاجراي

سالمندانویژهمنزلتکارتاندازیراه:

کننداستفادهخاصطوربهعمومیامکاناتازتوانندمیسالمندانکارتایناساسبر.

سالمندانبرایاطالع رسانیسایتراه اندازی:

متخصصانباآنهابیشترتعاملوعلمی اطالعاتکسب

سالمنداندربارهپژوهشگرانمطالعاتبرایپایگاهیایجاد

نفرزانگابنیادهایراه اندازی:

استشدهتشکیلغیردولتیودولتیبخش هایکمکبابنیاداین

استآنانفرهنگیواجتماعیفعالیت هایانجاموسالمتپایشسالمندان،گردهماییبرایمحلی.

نجاماغیردولتیمراکزتوسطودولتیبخش هایحمایتبارایگانصورتبهخدماتکلیهبنیادایندر
.می شود

7/19/2016
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سالمندانساماندهیشورایتشکیل:

دوشمیتشکیلاستانداری هاریاستبا

شودمیبرگزارآنجلساتکشورتمامدر

استمنطقههرشرایطبامتناسبشورااینمصوبات.

سالمنداناطالعاتوآمارجمع آوری:

بانکیکدرآنانمسائلومشکالتوسالمندیحوزهدرمختلفدستگاه هایفعالیتآوریجمع
اطالعاتی

گیردمیقراردولتهیئتاعضایومحققیناختیاردر.

اجتماعیمینأتبسته هایتدوینتصویب:

درحتی؛دهندانجامسالمندیحوزهدرراخودوظایفمتولیدستگاه هایازهرکداماینکهمنظوربه
.استرسیدهتصویببهنیزاسنادیبارهاین 

شورابین المللیفعالیت های:

اعتباراتدریافتبرایمللسازمانجمعیتصندوقباتوافق

رکشوازخارجبهکارشناساناعزام

بین المللیکنفرانس هایدرشرکت

ایراندربین المللیکارشناسانمشاورهازاستفاده

همایش هابرگزاری
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سالمندانوزارت بهداشت برای ارتقای سالمت برنامه های 

سالمندیجامعیافتهادغاممراقبتبرنامه

خودمراقبتیبرنامهگسترشواستمرار

یایراناسالمیالگویبرمبتنیسالمندانمنزلتورفاهسالمت،نظامتحولملیسندکاملاجرای

،سالمندانسالمتحیطهدرکاربردیتحقیقاتوپژوهشپیشرفت

سالمندانآگاهیافزایشکمکبهجامعهتوانمندسازی

هایبرنامهبامرتبطنهادهایوهاسازمانبامناسببخشیدرونوبخشیبرونهماهنگیوتعامل

سنیگروهاینسالمتتامینهدفباسالمندی،

ایراناسالمیجمهوریسالمندانسالمتسیمایکتابانتشار:

کشورسالمندانسالمتپژوهشترینگستردهنتیجه

کشورتوسعهپنجمبرنامهقانونتکلیفیتعهداتپایهبرموجود،نیازهایبهتوجهباها،پژوهشبرکیدأت.

داشتهاختیاردرراسالمندانبرایسالمزندگیآموزشکتاب هایجلدیچهارمجموعهبایدسالمندیهرآنطبقبر

.باشد
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 دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت
:بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ارسالیهاینامهآئیناساسبرسالمندانسالمتساماندهیهایکمیتهتشکیل

سالمندانتکریمواحترامبرایسازیفرهنگ

خانوادهدرسالمنداننگهداریوسالمتمینأتبرایالزمشرایطایجاد

هایعرصهدرسالمندانهایتوانمندیوتجاربازمندیبهرهبرایالزمکاروسازبینیپیش

مناسب

هاکمیتهمصوباتکردناجراییازحمایت
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مراقبتیخدماتارائهبرایکارآمدبستریعنوانبهسالمتتیمهایظرفیتازاستفاده

سالمندان

اتخدمپوششگسترشهدفبا:سالمندیجامعویافتهادغاممراقبتبرنامهتقویتوحمایت

سالمندان

هدفگروهجمعیتمراقبتپوششافزایشبرایخصوصیبخشهایظرفیتازگیریبهره

یازموردنانسانیمنابعتامینبرایتشکیالتیساختاربازنگریدرسالمندانبهویژهنگاه

خودمراقبتیبرنامهراستایدرپوششتحتجامعهتوانمندسازیبرایریزیبرنامه

7/19/2016
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: در استان قزوینسالمندان خدمات ارائه شده حوزه بهداشت برای 

(بدنیتودهنمایهتعیین)سالمندانسنجیتن

پزشکیمعایناتانجام

متخصصپزشکبهارجاع:

بیماریبهمشکوکیابیماریدچارسالمندانبرای

سالمندانخونفشارکنترل:

دچارکهسالمندانیارجاعوروستاییوشهریدرمانی-بهداشتیمراکزکلیهدررایگانصورتبه

.شودانجامآنانبرایدرمانبعدیمراحلتاپزشکبهباشندمیمشکل
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سازمانمختلفخدماتازپروندهبودنداراباسالمندانازنفرهزار100حاضرحالدر

.می برندبهرهبهزیستی

500باشندمیبهزیستیسازمانخدماتپوششزیرسالمندهزار.

ادهخانوبرمبتنیتوانبخشیسمتبهجامعهبرمبتنیتوانبخشیازسازمانرویکرد

.استکردهپیداتغییر

همبهزیستی،خدماتباسالمندانبیشترآشناییهدفباکشوربهزیستیسازمان

.دهدمیارایهرایگانصورتبهراخودخدمات(ماهمهر10)سالمندجهانیروزبازمان

اییشنوسنجی،بیناییتوانبخشی،کلینیکهایبهمراجعهباتوانندمیسالمندان

ازسالمندروزدراعتیاددرمانودرمانیکاردرمانی،گفتارای،مشاورهخدماتسنجی،

.شوندمندبهرهمراکزاینرایگانخدمات

:بهزیستیمراکزدرسالمنداننگهداریهزینه

.می شودمراکزدرسالمنداننگهداریهزینهماهیانهتومان،هزار300ومیلیونیکتا900بین

13

:خدمات سازمان بهزیستی

7/19/2016

http://www.fardanews.com/fa/news/450764/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C


:سازمان بهزیستی؛ دبیرخانه شورای ملی سالمندان

وظایف:

سالمندانرفاهوسالمتبامرتبطبرنامه هایوسیاست هاتدوین

اعضاازدعوتوجلساتبرگزاریوشوراجلساتدستورتعیین

ذی ربطدستگاه هایازعملکردگزارشدریافتوشوراتصمیماتاجرایپیگیری

تصمیماتاجرایازدستگاه هاتخلفاتوبرنامه هاپیشرفتگزارشتهیه

ذی ربطدستگاه هایهمکاریباکشورسالمنداناطالعاتبانکهیهت
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:در راستای خدمات سازمان بهزیستی

سالمندانمراکزبهنگهدارییارانهپرداخت:

می شودپرداختکند،نگهداریراسالمندکهمرکزیهربهتومانهزار360مبلغماهیانه

اره اشمبلغازکم ترآنرقمکهمی کندپرداختمنزلدرسالمندانمراقبتییارانهعنوانتحترایارانه ای

.استشده

بهداشتزارتوهمکاریبهسالمندانملیسندتدوین

سالمندانسازیتوانمندطرح

سالمندانبرایتوانبخشیخدمات

منزلدرسالمندانبهرایگانخدماتارایه:

هبطوریککردهاجراییسالمندانازحمایتبرایراخانوادهبرمبتنیطرحگذشتهسالدودربهزیستی

میپرداختفرزندانبهمنزلدر(تومانهزار120تا100حداقلماههر)سالمندانازنگهداریهزینه

.شود
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روستاییوشهریشبکهدرسالمندانسازیتوانمندطرحبرنامهاجرای:

بهزیستیپوششتحتسالمندان

روستاییوشهریتوانبخشیمجتمعیامرکزاطرافدرساکنویژهبهباالبهسال60داوطلبسالمندان

عالقهصورتدرتوانبخشیروزیشبانهروزانه،مرکزدرساکنسالمندان

عضوسالمندانNGO

روستاییوشهریشبکهدرسالمندانسازیتوانمندطرحبرنامهاجرایینحوه

طرحمسئولروانشناسیامددکارتوسطاولیهارزیابیفرمهاینمودنپروداوطلباننامثبت

شاملکهکنندهبررسیگروهتوسطسالمندانمسایلسنجینیازوبندیالویتوهافرمبررسی

.باشندمیتوانبخشیتیماعضاینفرازدوحداقل
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 اجرای طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه(CBR:)

سالمندانروزیشبانهنگهداریومراقبتیتوانبخشی،مراکز:

مامتدردرمانیگفتار،درمانیکار،فیزیوتراپی،پزشکیخدماتشاملتوانبخشیمراقبتیخدماتارایه

سالمندانبهروزشبانهساعات

سالمندانروزانهآموزشیوتوانبخشیمراکز:

اوقاتازایپارهدرایحرفهواجتماعیوپزشکیتوانبخشیوآموزشیخدماتارایه.

گروهیصورتبهمراکزایندرحضوربا...وهنریفعالیت هایچونمختلففعالیت هایانجام

غیرهوفیزیوتراپیازاعمبخشیتوانخدماتدریافت

سالمندانبهنیزحافظهتقویتجهتدرشناسیروانخدماتارائه

مراکزایندرشادفضاییازمندیبهره

سالمندیتجربیاتانتقال

اضطراب هاوهااسترسکاهش
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 مجوز و مرکز روزانه نگهداری از سالمندان در سراسر کشور وجود دارد که با 101در حال حاضر

.بهزیستی در حال فعالیت هستندنظارت سازمان

.می کنندده مراکز استفاسراسر کشور از خدمات این نفر از سالمندان913هزار و 4کنون ا

:  منزلخدمات توانبخشی و مراقبتی سالمندان در مرکز 

تراپی، فیزیو پزشکی، شامل خدمات و توانبخشی خدمات مراقبتی ارایه 

روانشناسی و مددکاری اجتماعی به و مشاوره درمانی کار درمانی، گفتار 

واجد شرایط در منزل به صورت روزانه یا شبانه روزی سالمندان 

:سالمندانجامع خدمات توانبخشی مرکز 

گفتار درمانی پزشکی، فیزیوتراپی، کار درمانی، ارایه خدمات توانبخشی شامل خدمات 

مشاوره روانشناسی و مددکاری اجتماعی به سالمندان در منزل به انضمام حداقل یکی و 

روزیدو مرکز روزانه یا شبانه از 
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: خدمات ارائه شده سازمان بهزیستی در استان قزوین

359ح سالمند تحت پوشش بهزیستی استان قزوین تحت حمایت های مرکز شبانه روزی، روزانه و طر

. ویزیت در منزل بهزیستی قرارگرفتند

 پرداخت مستمری، کمک هزینه درمان و دارو، صدور دفترچه بیمه، اعطای لوازم کمک توانبخشی

متناسب با نیاز سالمند، عصا، ویلچر، واکر، سمعک 

فعالیت مرکز روزانه توانبخشی سالمندان در قزوین:

یکی از فعالیت های مهم بهزیستی ایجاد فضایی برای رفاه حال افراد ناتوان و به ویژه معلولین و

یکی از مراکز فعال در حوزه های مربوطه مرکز روزانه توانبخشی سالمندان در قزوین .سالمندان است

.است

رکز پر کردن اوقات تنهایی، افزایش اعتماد به نفس و توانمند کردن سالمندان از اهداف برگزاری این م

.است
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:خدمات سازمان تأمین اجتماعی برای سالمندان

سالمندانتکریمطرحاجرای

نوبتبدوندرمانیخدماتازمندیبهره

اجتماعیتأمیننشستگانبازبهتسهیالتوخدمات:

،درمانیمراکزدرسالمندانوبازنشستگاننوبتازخارجویزیتومعاینهپذیرش

هاآزمایشبرایگیرینمونهانجامهمچونپاراکلینیکیامورانجام

نوبتازخارجبازنشستگانوسالمندانبرایدرمانیمراکزدرداروزودترتحویل

گویاتلفنیپذیرشسیستم

سال60باالیسالمندانبه:درمانییویژهیدفترچهیارایه

سالمنداندرمانیوضعیتبهرسیدگیزمانکردنکوتاه

اجتماعیتأمینشدگانبیمهبهرایگاندرمانیخدمات:

سالمندیطبودندانپزشکیمراکزدرمانگاه273تعداداینازکهملکیدرمانیمرکز352توسط
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اجتماعیتأمینتوسطدرمانیشیمیهزینه%95پرداخت

بازنشستگیهایکانونمحلدربازنشستهبیمارانویزیتومعاینهطرحاجرای

رایگانصورتبهسالمنداندرمان

رایگانصورتبهنیزمزمنبیماریهایتخصصیداروهایتأمین

سالمندانبرایسالمتشناسنامهیتهیه:

پوششتحتسالمندانعضالنی-اسکلتیقلبی،خون،فشاربیماریهایبررسی

اجتماعیتأمینورفاهفرهنگ،سندتدوین

اجتماعیتأمینرضویکرامتطرح:

اندشدهمشرفمقدسمشهدبهسازمانبگیرمستمریونشستهباز800وهزار28کنونتا.
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نشستگانبازامیدمسکناحداثطرح:

شودمیانجامذینفعانواجتماعیتأمینمسکن،وزارتمشارکتبا.

اجتماعیمینأتسازمانپوششتحتسالمندانهزینهپرداخت:

شدخواهدپرداختسازماناینسویازمی شوند،نگهداریمجوزدارایمراکزدرکهسالمندانیبه.

تعاونوزارتوبهداشتهایوزارتخانههمکاریباسالمندیعرصهدرنوینپژوهش هایانجام،

اجتماعیرفاهوکار
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:خدمات سازمان تأمین اجتماعی استان قزوین

شهرسطحهایپارکدرپایگاهدواستقراربهاقدام:

ودسالمنروزمناسبتبه"ملتوالغدیر"قزوینشهردرسالمندانپرتردددوپارکشناسایی

1393سالدرقزویناستاناجتماعیتأمیندرمانمدیریتخانواده،

دارددرمانیمرکزهشتوبیمارستاندوقزویناستاناجتماعیتأمیندرمانمدیریت.
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:برنامه ها وخدمات شهرداری ها برای سالمندان

سالمتهفتهویژههایبرنامهبرگزاری

سالمندانهایکانونهایظرفیتوتوانمندیازاستفادهومعرفی

محورسالمتواجتماعیهایبرنامهدرسالمندانمشارکتجلب

سالمتخانه374تأسیس:

 شده که                                     های سالمت در شهرها مستقر و آموزش، خانه بخشی برای آگاهی

.  اقدامات عملی در راستای اصالح سبک زندگی شهروندان انجام می دهند

 هستندسالمندان، جوانان، مادر و کودک و معلوالن کانون شامل کانون 10خانه ها دارای این.
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هاخانوادهوسالمندانیویژهآموزشیهایدوره

ورزشیوآموزشیفرهنگیمسابقات

نظیرعمومیاماکندرسالمندانیویژهسالمتخدماتیارایهیویژهپایگاهاندازیراه

بارترهومیوهمیادینمترو،ایستگاههایبوستانها،

سالمندانسراهایازبازدیدگردشگری،-آموزشیتورهای

سالمندانتوانمندیودستیهنرهاینمایشگاه

سالمندانکانوناعضایخاطراتیکتابچهتهیه

سالمندانبزرگجشنوگردهماییبرگزاری
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:طرحها و برنامه های دیگر شهرداریها برای سالمندان

سالمندانومعلوالنمسکونیوشهریمحیطسازیمناسب:

همهبرایدسترسیتسهیلیاومانعبدونهایمحیطایجادیعنیسازیمناسب.

(هاناصف)معلوالنوسالمنداننشستگان،بازازحمایتبرایشهروندیمنزلتالیحهتصویب:

ننویفناوریهایکمکباکههستندطرحیاجرایحالدرتهرانشهرداریهمکاریباشریفصنعتیدانشگاه

.شودمیپایشمستمرصورتبهسالمندانحرکتیسالمتهوشمند،

سالمندمنزلتطرحاجرای:

استخر،کابینهتلسینما،،هابازیشهرواحد،هایاتوبوسازرایگاناستفاده

شهرداریتاالرهایدرهابرنامهبرگزاریبرایدرصد50تخفیف

شهریدرونهایاتوبوسازاستفادهبرایتومانیهزاردهاعتبار.

شهروندانمنزلتکارتدریافتونامثبتجهتشهرداریواحداینبهمراجعه

اینازاستفادهبرایالزمفنیزیرساختایجادلزومازاتوبوسرانیواحدشرکتمساعدقول

شهریدرونهایاتوبوسالکترونیکیبلیطهایدستگاهدرکارتها
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کارت منزلت ویژه ی سالمندان

oباوسالمندانفرهنگسرایهماهنگیباآنازقبلو1329متولدینبرایکارتاین
.شودمیصادرسالمندانکانونکلدبیرفعالمشارکت

oهایمجموعهاتوبوس،مترو،خدماتازتوانندمیکارتایندریافتباسالمندان
.کننداستفادهسینماهاوهاکتابخانهشهرداری،ورزشی

oباشدمیریال1500000استفادهمجازسقف.
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:در ادامه فعالیت های شهرداری

شهریاقتصادومالیمعاونتسایتاندازیراه:

وتغذیهورزشی،پزشکی،ازاعمسالمنداندربارهمطالبیارائه...

کننداستفادهآنمطالبازتوانندمیمذکورسایتبهمراجعهباسالمندان.

سالمنددوستدارشهرطرحاجرای:

شدهانجامطرحاینطراحیوکارشناسیراحلم

سالمندانبرایرایگانورزشطرحاجرای:

دهدمیارایهرایگانخدماتسال60باالیافرادبرایورزشیهایمجموعهتمامدرشهرداری.
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قزوین شهرداری خدمات 

ورزشیفرهنگیسازمانآموزشیمراکز:

oنقزوی(س)زهراحضرتبانوکتابخانهدرسالمندانافتخاریعضویت

oتوسعهمربعمترهزار3حدودمساحتبهسبزفضایاحداثطرح

ورودیسبزفضایبسترهایقزوینسالمندانخانهسبزفضای

(ع)النبیمسجد
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:انجمن حامیان سالمت سالمندان 

تنهاNGOیسازمان هایانديشهمجلساتكلیهدریمشورتمقامبعنواننوع،اينازكشوریسالمند

كشوریاجرايامورمسؤلیسالمند

ویدولتیسازمانهاكلیهیهمكارباوآنیاجراينامهآيینوسالمندانیملشوراياهدافباهمسو

.بودخواهدهمراهكشوردرسالمندانیرفاهبرنامهیساماندههدفبایغیردولت

94سالاهداف

ايرانیاسالمجامعهدرسالمندانتكريموحقوقیپیگیر

رابطهايندرالزممصوباتتدويندریهمكار

هدفاينباهمسویهاسازمانیاجرايهايبرنامهبایهماهنگ

كشوردریسالمندیهاشبكهايجاددرتسريعیپیگیر

اجتماعیرفاهوسالمتازبیشترهرچهبرخورداریجهتدرسالمندانقشرازحمایت

نباشدمعلولیتمساویکهسالمندیازمسئولینوجامعهنگرشتغییر.
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:کمیسیون حقوق بشر اسالمی ایران

 کارگاه آموزشی آشنایی با حقوق سالمندانبرگزاری
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:حرف آخر

وجودیباواستافزایشحالدرزندگیبهامیدماکشوردرکردفراموشنبایدحالهردر

وبازنشستگاننسبتآیندهدرداردراجواننسلازباالییسهماکنونهمکشورمانکه

راستایدرحاضرنسلاگرمعتقدندکارشناسان.بودخواهدبیشترجامعهدرکهنساالن

درسالمندیوضعنشودفعالپزشکیهایپیشرفتواقتصادی–اجتماعیهمزمانتوسعه

قر،فبیکاری،دهدمینشانجهانیتحقیقاتنتایج.شدخواهدترنامناسبآتیسالهای

وبیماراننیازمندان،فقرا،بمب،انفجارازترقویبعدهایسالدرسالمندیوبیماری

.کندمیتهدیدراسالمندان

حسطدرسالمندانازحمایتبهمربوطقوانینوهابرنامهبایدتردیدبیپس

.یابدتوسعهجوامع
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