




 شهر آنتاریو



 برنامه ها و خدمات برای سالمندان در آنتاریو

سال و  65پارک های آنتاریو هزینه استفاده روزانه از پارک را برای افرادباالی •

 .افراد ناتوان جسمی کاهش می دهد

اکثر پارک های آنتاریو دارای امکانات بدون مانع از جمله حمام •

 .دوش،دستشویی،محوطه کمپ و مراکز بازدید کننده می باشد

کتابخانه های عمومی برای سالمندان مبتدی تا پیشرفته تر دوره ها ی آموزشی •

 .کامپیوتر برگزار می کنند که اکثر آن ها رایگان هستند



 اهدای جوائز به افتخار سالمندان

 :جوائز استانی گرامیداشت سالمندان عبارتند از

جوایز دستاورد سالمند برای سپاسگزاری از شهروندان آنتاریویی •

سال که سهم برجسته ایی در هر رشته و زمینه ایی داشته  65باالی 

 .اند

جایزه ارشد سال توسط هریک از بخش های شهرداری انتاریو به •

سالی اهدا می شود که زندگی اجتماعی،فرهنگی و  65فرد باالی 

 .مدنی جامعه را توانمند و ؼنی ساخته باشد



 مسافرت به خارج از آنتاریو یا کانادا

 طرح شوند خارج کانادا یا آنتاریو از موقت طور به سالمندان اگر•

 های مراقبت های هزینه از بخشی یا تمام آنتاریو درمانی بیمه

 .دهد می پوشش را درمانی

 هزینه سالمندان بکنند سفر کانادا داخل به اما آنتاریو از خارج به اگر•

 یکسال عرض در توانند می و میپردازند را خود درمانی خدمات

 درمانی بیمه دفتر به را رسیدها اصل و مورد به مورد صورتحساب

 .دهند ارائه پول بازپرداخت برای



 شده تعیین درمانی،نرخ بیمه کنند می مسافرت کانادا از خارج به اگر•

 بیماری یک درمان و ها بیمارستان اورژانس خدمات برای را ایی

 به نیاز که هایی آسیب یا بیماری ؼیرمنتظره شرایط با پزشکی حاد

 .میپردازد دارند فوری درمان



 شهر آدالید



شهر )استرالیامراقبتهای بهداشتی مبتنی بر جامعه در 

 ( آدالید

 :مداخالت مراقبتی زودهنگام

سال ساکن در مناطق جنوبی 65افراد باالی %80واکسیناسیون 

 استرالیا بر ضد آنفوالنزا

ؼربالگری سرطان سینه در استرالیای جنوبی برای زنان باالی 

سال با انجام ماموگرافی 50-65سال و با تاکید ویژه بر زنان بین 40

 رایگان



دولت استرالیا با پرداخت هایی در قالب لووای  توامین اجتمواعی بوه سوالمندان 

به عالوه افراد سالمند بازنشسوته از .کمک هزینه هایی را پرداخت می نماید

تخفیوووؾ هوووایی در زمینوووه هزینوووه هوووای آب بهوووای مصووورفی و مالیوووات هوووای 

 .شهرداری برخوردار می باشد

هووووووووای در جنوووووووووب اسووووووووترالیا نیووووووووز شووووووووبکه ی وسوووووووویعی از سووووووووازمان 

و گووووروه هووووای تووووامین کننووووده خدمات،ارائووووه ی دولتی،خصوصووووی،داوطلب 

 .خدمات بهداشتی و اجتماعی به سالمندان را به عهده دارند



دو برنامه عمده تامین کننده ی مراقبت های مبتنی بر جامعه و در 

 :منزل در خصوص سالمندان در جنوب استرالیاعبارتند از

 (HACC)برنامه مراقبت های در منزل و در جامعه-1

 (CACPs)بسته مراقبت های مبتنی بر جامعه سالمندان-2

 :خدماتی که این دو برنامه فراهم می کند شامل 

خدمات نظافتی و تهیه ؼذا،مراقبت های فردی،خدمات تؽذیه ایی،مراقبت های 

روزانووه و فرجووه ایووی،اطالی رسووانی و خوودمات مشوواوره ایووی و حمووایتی بوورای 

 .مراقبت دهندگان



 :آسایشگاه ها و خانه های پرستاری

این مراکز برای سالمندانی تدارک دیده می شود کوه دیگور توانوایی زنودگی 

مسووت ل در خانووه هووای خووود را ندارنوود و بوودین جهووت از سوووی توویم ارزیوواب 

 .مراقبت های سالمندی مورد بررسی قرار گرفته اند

نفور 1000مکان آسایشگاهی در شهر آدالیدبرای هر  52و همچنین وجود 

 سال 70سالمند باالی 



 :مراقبت های مزمن وطوالنی مدت

هدؾ این مدل تسهیل انجام ارزیابی و جایوابی موددجویان سوالمندی بووده اسوت کوه در 

نوبت پوذیرش مراکوز مراقبتوی حواد قورار داشوته ولوی در بررسوی هوای بوه عمول آموده 

 .مشخص شده است که دیگر نیازی به دریافت مراقبت های حاد بیمارستانی ندارند

در حووال حاضوور تعوودادی از ارائووه کننوودگان ایوون گونووه خوودمات آسایشووگاهی در بخووش 

ؼیردولتی،تشووکیل شووده و بیمارسووتان هووا مووی تواننوود مووددجویان مناسووب تشووخیص داده 

شده در این زمینه را به اتحادیه معرفی نمایند وبعود از ارزیوابی و براسواس نتوای  بوه 

 .عمل آمده به مراکز مراقبتی آسایشگاهی مناسب ارجای می شوند



دولت استرالیا کمک های مختلؾ را در زمینوه ی مسوکن در اختیوار افوراد سوالمند قورار 

کمکهایی از جمله پرداخت کمک هزینه های رهن و اجاره و پرداخت وام های .می دهد

 خرید مسکن 

بخش قابل مالحظه ایی از کمک های دولتی در قالب بخشوودگی هوای مالیواتی و کواهش 

 .سود وام های مسکن سالمندان از سوی دولت می باشد

سوال در جنووب اسوترالیا صواحب خانوه شخصوی  65افراد بواالی % 1999،70در سال 

در اجاره ی خود دولتی را آنها نیز خانه های دارای مالکیت خصوصی یا %18بوده و 

 .داشتند



نمونه هایی از این خدمات شامل مراکز پرستاری ارائه 

دهنده ی مراقبت از زخم و مراقبت های مربوط به بی 

 اختیاری ادراری و مدفوعی و یا مراکز خصوصی



 شهر آتالنتا



 :آتالنتاانواع خدمات مراقبتی قابل ارائه در 

تشکیل شبکه هایی از دفاتر امور سالمندان در سوطوح ایوالتی و محلوی •

 به نام موسسات محلی سالمندی

 وظیفه این مراکز برنامه ریزی و هماهنگی ارائه خدمات به سالمندان •

دفتر امور سالمندان آتالنتا انوای گوناگونی از برنامه هوا و خودمات را •

 .سال ساکن منط ه فولتن کانتن ارائه می نماید 55برای افراد باالی 



 :این خدمات شامل

اطالی رسانی و ارجای 

حمل و ن ل سالمندان 

مراکز سالمندان محله 

موسسات چندمنظوره ویژه سالمندان 

مراقبت های روزانه ویژه سالمندان 

تحویل ؼذا به منزل سالمندان 

برنامه های آموزش سالمندان و جذب آن ها در بازار کار 

خدمات داوطلبانه و بدون دستمزد 

وکالت مسائل ح وقی سالمندان 



 :برنامه های مربوط به سالمندان در سه نوع از مراکز

در این مراکز برنامه های حمایتی شامل :مراکز سالمندان محله-1

اماده سازی و تدارک ؼذا به صورت گروهی،آموزش رشته های 

هنری و صنایع دستی و برگزاری مراسم آیینی و مناسبت ها پیش 

این برنامه ها برای سالمندانی در نظر گرفته می شود .بینی شده است

که از نظر توانایی های فعالیتی وضعیت نیمه مست لی را دارا می 

 .باشند



تامین کننده خدمات این موسسات :مراکز چند منظوره-2

ایی،آموزشی،تفریحی و ورزشی برای سالمندان بهداشتی،اجتماعی،تؽذیه 

این برنامه ها برای سالمندان دارای توان زندگی و فعالیت .می باشند

 .مست ل طراحی و اجرا می شود

خدمات قابل ارائه در این :مراکز مراقبت روزانه مخصوص سالمندان-3

ارائه وعده های ؼذایی،خدمات حمل و :عبارتند ازگونه مراکز 

ن ل،مراقبت های شخصی،کنترل نحوه ی مصرؾ دارو و رعایت رژیم 

این .های درمانی از سوی فرد سالمند،نرمش و ورزش و سایر فعالیت ها

برنامه ها برای سالمندان وابسته طراحی می شود که نیازمند توجهات 

 .فردی اختصاصی می باشند



  

دفتررر امررور سررالمندان خرردمات متنرروع دیگررری را نیررز فررراهم مرری کنررد از 

 :جمله

سمینارهای برنامه ریزی و آمادگی برای دوران بازنشستگی 

کتابخانه مرجع با منابع مطالعاتی مرتبط با سالمندی 

ایوون مراکووز تووامین (:خانووه هووای مراقبووت و تؽذیووه)وجووود خانووه هووای مراقبووت فووردی

مسکن،سوورویس هووای تؽذیه،توجووه و نظووارت شووبانه روزی بوورای دو یووا چنوود فوورد 

سالمند که دارای ارتباطات سببی یا نسبی با مدیر یا صاحب موسسوه نموی باشوند را 

 .بر عهده دارند

 خووووووودمات مراقبتوووووووی توسوووووووط پرسوووووووتاران دارای مجووووووووز فعالیت،متخصصوووووووان

در برخی موارد .فیزیوتراپی،کاردرمانی،گفتاردرمانی و افراد کمکی ارائه می شود

این نووی از خودمات تحوت پوشوش بیموه هوای دولتوی و یوا خصوصوی نیوز قورار موی 

 .گیرد



 شهر بانکوک



 مراقبت بهداشتی جامعه نگر در کالن شهر بانکوک

  

پوروژه هوای دولتوی در حوال اجورا :جایگاه اجتماعی و وضعیت رفاهی سوالمندان

 :در جهت تامین حمایت های مالی و رفاهی سالمندان به شرح زیر می باشد

 سوووازمان رفووواه و بهزیسوووتی در حووووزه مووودیریتی بوووانکوک بوووه سوووالمندان بوووی

سرپرست کمک های مالی محدودی در قالوب وام،کموک هزینوه ی ماهانوه و 

 .بن سالیانه پرداخت می نماید



 اداره رفاه عمومی وزارت کار و تامین اجتماعی از طریق یارانه های

دولتووی بووه سووالمندان از کارافتوواده فاقوود منبووع دراموود و بوودون سرپرسووت 

 .پرداخت می نماید(دالر 7معادل )بات300ماهانه مبلػ 

 وزارت بهداشووت جامعووه بووه سووالمندان فاقوود پوشووش بیمووه هووای درمووانی

تسهیالت خودمات درموانی رایگوان در بیمارسوتان هوای دولتوی را ارائوه 

 .می نماید

 ملی تایلند در فصول کم ترافیک سال بلیت های معموولی خوود راه آهن

 .به سالمندان می فروشد% 50را با تخفیؾ 



 :مراقبت های اجتماعیشبکه 

بهداشوتی،اجتماعی -مدیریت خدمات شهری بانکوک سیستم جامع خدمات مراقبتی

و رفوواهی را بووه منظووور ت ویووت برنامووه مراقبووت هووای بهداشووتی اولیووه راه انوودازی 

نموده توا بدینوسویله بوه حفوظ اسوتانداردهای معیشوتی سوالمندان بوانکوک و تضومین 

سط  مطلوبی از بهداشت و سالمتی انها و استمرار زندگی آنها در سط  جامعوه 

باشووگاه  137در راسووتای هوودؾ فوووق .و در کنووار خووانواده هووای خووود کمووک نمایوود

سالمندان راه اندازی شده اند کوه بوا دریافوت حمایوت از سوازمان مودیریت خودمات 

 .شهری بانکوک فعالیت می نمایند



در راستای تامین اهداؾ پیش بینی شده،این سازمان افراد باسواد داوطلب را 

آموووزش مووی دهوود تووا بووه عنوووان ارائووه کننووده خوودمات بهداشووتی در محلووه خووود 

 .فعالیت نمایند

خوووانوار را عهوووده دار موووی 20-25هووور فووورد داوطلوووب مسوووئولیت مراقبوووت از

نیووروی داوطلوب آمووزش هوای الزم بوورای 10000بودین ترتیوب بویش از.شوود

محلووه شووهر بووانکوک را درافووت نموووده و  1084ارائووه خوودمات مراقبتووی در 

ایون .مرکوز کوچوک سوالمتی دایور گردیود1084برای فعالیوت ایون افوراد تعوداد

مراکز خدمات بهداشتی اولیوه را ارائوه نمووده ودر صوورت نیواز بوه مراقبوت 

هوووای بهداشوووتی سوووط  دوم و سووووم موووددجویان را بوووه مراکوووز درموووانی و یوووا 

 .بیمارستانی معرفی می نمایند



 :وضعیت ارائه خدمات مراقبتی تخصصی به سالمندان

راه انوودازی اولووین کلینیووک تخصصووی طووب سووالمندی در بیمارسووتان مؽووزو 

 اعصاب بانکوک

 8مرکووز بهداشووتی و  61ارائووه مراقبووت هووای بهداشووتی ویووژه سووالمندان در 

 بیمارستان دولتی در کالن شهر بانکوک



 :خدمات اجتماعی

خانه ی سالمند زیر نظر اداره ی رفاه عمومی وزارت کار  16فعالیت 

 .و تامین اجتماعی که دو مورد ان ها در شهر بانکوک قرار دارند

خانه ی سالمند خصوصی در تایلند که اکثریت آن ها در  13وجود 

 .بانکوک فعالیت می کنند

مرکز تخصصی سالمندان که این مراکز ارائه کننده ی  13راه اندازی 

خدمات مراقبتی روزانه،خدمات اسکان دهی فوری و خدمات مراقبتی 

 .سیار را به سالمندان در مناطق زندگی آن ها می باشند



آنها در مناطق شهری و % 47باشگاه سالمندان در تایلند که  3487وجود

در تمامی این کلوب .تعدد زیادی نیز در محوطه بیمارستان ها واقع شده اند

 .ها برنامه های ارت ا سط  سالمت اجرا می شود

دولت تایلند برنامه مراقبت های بهداشتی رایگان ویژه  1991در سال 

از این تاریخ تمامی بیمارستان ها و مراکز .سالمندان خود را اعالم نمود

 .بهداشتی دولتی خدمات خود را به سالمندان رایگان ارائه می نمایند

  



 شهر هنگ کنگ

 



شورای عالی سیاست گذاری امور سالمندان اهوداؾ و سیاسوت هوای رسویدگی  1997در سال 

 :به امور سالمندان را تامین و فراهم سازی می کند این اقدامات شامل

مساعدت های مالی وحمایت از فرد سالمند در طول دوره بازنشستگی 

افزایش تخصیص مسکن به سالمندان 

 افزایش تعداد مراکز ارائوه کننوده مراقبوت هوای اسایشوگاهی یارانوه ایی،ارت وا سوط  کیفوی

خوودمات در ایوون گونووه مراکووز و اجوورای دوره هووای اموزشووی ویووژه کارکنووان مراقبتووی ایوون 

 .گونه مراکز



ارائه بسته خدماتی جدیدی مشتمل بر :افزایش حمایت های اجتماعی

خدمات مراقبتی مبتنی بر جامعه و در منزل با هدؾ حمایت از سالمندان 

دارای وضعیت سالمتی ناپایدار به منظور ادامه زندگی در سط  جامعه 

نفر 1450طراحی و اجرا شده است که در حال حاضر به شکل ازمایشی 

سالمند دارای وضعیت سالمتی ناپایدار تحت پوشش خدمات این طرح 

 .قرار دارند



به منظور تامین ارت ا سط  :ارت ا کمی و کیفی خدمات مراقبتی بهداشتی

تیم  18سالمتی و پیشگیری از بروز مشکالت بهداشتی و بیماری ها 

مرکز سالمت سالمندان در سط  جامعه راه اندازی شده 18سیاربهداشتی و

بر تعداد تخت های بیمارستانی ویژه سالمندان،مراکز درمانی روزانه .است

سالمندان،پرستاران بهداشت جامعه و تیم های تخصصی روانپزشکی سالمندان 

 .فعال در سط  جامعه افزوده شده است

خدمات بهداشتی پیشگیری و سالمندی فعال 



 :خدمات مراقبتی مبتنی بر جامعه

 خووووووووودمات پرسوووووووووتاری بهداشوووووووووت جامعه،خووووووووودمات روانپرسوووووووووتاری

اجتماعی،بررسوووی و ارزیوووابی وضوووعیت سوووالمتی سوووالمندان در سوووط  

ایوون خوودمات :جامعووه و خوودمات روانپزشووکی سووالمندی مبتنووی بوور جامعووه

مراقبتی ماهیت حمایتی و مبتنوی بور جامعوه داشوته و توسوط گوروه هوای 

پرسووتاری و پزشووکی تحووت نظووارت اداره ی امووور بیمارسووتان هووا ارائووه 

 .می شود



 مراکز سالمت سالمندان،هدؾ پاسخگویی به نیازهای مختلؾ

سالمندان و ارائه خدمات مراقبت بهداشتی اولیه جامع و کیفی را 

عالوه بر خدمات پیشگیری و ارت ا سالمتی مانند .تع یب می نماید

آموزش بهداشت و ؼربالگری بیماریها،این مراکز با اتخاذ نگرش 

پزشکی خانواده و رویکرد تیمی چند بخشی و با جلب حمایت 

کادرپیراپزشکی مانند متخصصین تؽذیه،روانشناسان 

بالینی،فیزیوتراپها و کاردرمانگران اقدام به ارائه مراقبت های 

 .درمانی می نمایند



 تیم های ارزیوابی کننوده وضوعیت سوالمتی بوه محول زنودگی سوالمندان

در سووط  جامعووه ودر موسسووات آسایشووگاهی سرکشووی مووی نماینوود و 

برنامه های ارت ا سالمتی خود را با هدؾ افزایش آگاهی سالمندان و 

ت ویووت توانووایی هووای خووودمراقبتی آنووان و بووه وسوویله جلووب مشووارکت 

 .مراکز دولتی و خصوصی اجرا می نمایند



 کشور هلند



 خدمات اجتماعی و مراقبتی برای سالمندان در هلند

دو هدفی که این برنامه در پی تح ق آ نها بود و :خدمات هماهنگ برای سالمندان•

در این امر هم موفق عمل کرد، یکی سازماندهی فعالیتهای آموزشی و فراؼتی 

مراقبتهای . برای سالمندان و دیگری بهبود تصویر اجتماعی این گروه بود

روزانه، سیستم اخطارکه سالمند درصورت بروز مشکل بتواند م امات محلی را 

خبر کند و تهیه و تحویل ؼذا،از خدمات دیگری است که در این برنامه پوشش 

 .داده م یشود

در هلند نیز سیاست دولت پس از تحوالت : برنامه ي حمایتی برای سالمندان•

رفاهی مانند انگلستان به نگهداشتن طوالنیتر سالمندان در خانه های خود مبتنی 

 .  شد



مدیریت مراقبت یکی از ابتکارات منحصربه فرد در کشور : مدیریت مراقبت•

با توجه به تعدد قوانیو تؽییرات آ نها و . هلند در زمینه ي سالمندان بوده است

برخی پیچیدگی های قانونی و از طرفی ناتوانی سالمندان در پیگیری بسیاری از 

امور ح وقی مربوط به خود به دالیل مختلؾ، در برخی از نهادهای خدمات 

دهنده به سالمندان، بخشی به عنوان مدیریت مراقبت ایجاد شد که افراد سالمند 

میتوانستند با مراجعه به آن و انتخاب فردی به عنوان مدیر مراقبت خویش، 

مسئولیتهای خود را در زمینه ي آگاهی از قوانین، مذاکره و اح اق ح وق به وی 

 .واگذار کنند



محتوای این ایده، پرداخت هزینه های مراقبت به : بودجه ي مراقبت شخصی•

فرد سالمند، به جای ارائه ي خدمات به وی براساس محاسبه ي میزان نیاز هر 

دلیلی که در این باره ذکر میشود، یکی آگاهی فرد سالمند . نفر به خدمات است

و جامعه ازهزینه های بسیاری باالی مراقبت از سالمندان است؛ از طرؾ دیگر 

چنانچه فرد سالمند بتواند خدمات مورد نیاز خود را از منابع دیگری ؼیر از 

دولت تأمین کند، این کار به رقابت پذیری کمک خواهد کرد و برای خود 

 . سالمند نیز سودآور خواهد شد



 کشور ایران



 سازمان بهزیستی کشور•

 :این سازمان، خدمات خود به سالمندان را درقالب موارد ذیل ارائه میدهد

از طریق ارائه مجوز، اعطاي یارانه و نظارت بر : مراکز نگهداري از سالمندان -

 مراکز

پرداخت مبالؽی به عنوان یارانه حق مراقبت و نگهداري سا لمندان در مراکز  -

توانبخشی، نگهداري و منازل به صاحبان مراکز بخش ؼیردولتی و خانواده 

 هاي آنان

 تأمین پاره اي از وسایل کمکی از قبیل سمعک، عینک،صندلی چرخدار، واکر و -

تسهیالت اعتبار قرض الحسنه جهت احداث، خرید یا اجاره ساختمان، تجهیز و  -

 .راه اندازي مراکز نگهداري به مت اضیان ایجاد مراکز مذکور

تحت پوشش وحمایت قرار دادن سالمندان زیر خط ف ربا همکاري کمیته امداد امام  -

 خمینی

 



 کمیته امداد امام خمینی•

معیشتی و  -، تأمین نیازهاي حمایتی( ره)یکی از وظایؾ کمیته امداد امام خمینی 

کشور به ( سال 60افراد باالي )رفع محرومیت هاي مادي ومعنوي سالمندان 

 .  عنوان یکی از اقشار مورد حمایت جامعه در قالب طرح مددجویی است

 صندوق هاي بیمه و بازنشستگی•

صندوقهاي بیمه و بازنشستگی وظیفه تأمین سالمت و معیشت بیمه شدگان را در 

طبق قوانین و م ررات بازنشستگی،هر فردي که . دوران سالمندي برعهده دارند

شرایط بازنشستگی را کسب کند، از مزایاي بیمه اجتماعی شامل مستمري 

بازنشستگی، بیمه درمان و سایر کمکها و خدمات رفاهی  معموالً در حد گذران 

 .زندگی  برخوردار می شود



 دانشگاههاي علوم پزشکی و مراکز تحقیقاتی•

 برگزاري دورههاي آموزش سالمندي در م اطع کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی

PhD همچنین مراکز تح ی ات سالمندي در پاره اي از دانشگاههاي ،سالمندي 

 .کشور منجمله دانشگاه علوم پزشکی تهران ایجاد شده است 

 شهرداری•

 پیشنهاد الیحه شهردوستدار سالمند یکی از این موارد می باشدکه اقداماتی همچون 

 توجه ویژه به مناسب سازي وسایل حمل و ن ل عمومی و تعبیهمکان اختصاصی 

 استاندارد براي استفاده سالمندان،تدوین، ابالغ و نظارت بر حسن اجراي 

 استانداردها وارت اي آنها جهت مناسب سازي معابر و اماکن عمومی وخصوصی، 

 به ویژه مبلمان شهري همچون ایستگاههاي اتوبوس، مترو، پایانه هاي شهري 

 .را دردستور کار خود قراردهد...و



 نصب وسایل ورزشی براي استفاده سالمندان و افراد کم توانان جسمی و حرکتی-

 در سط  شهر 

 .هزار نفر 75کانون جهاندیدگان در محالت شهر تهران باعضویت  374تاسیس  -

 اعضاي جهاندیده در کانون هاي جهاندیدگان که شامل کمیته هاي مذهبی ،  

 هستند، به صورت ... گردشگري،تفریحی، فرهنگی، آموزشی، علمی، هنري و

 .مشارکتی به انجام فعالیت هاي مختلؾ اجتماعی میپردازند

 فرهنگسراهاي سالمند-

   65این کارت هوشمند که براي افراد باالتر از .تهیه و توزیع کارت منزلت سالمند-

 سال صادر میشود داراي مزایاي محدودي از قبیل ارائه در اتوبوس، مترو، استخر 

 دارد.. و
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