
  مهرماه گرامي باد 9تا  3سالمندان  هفته
  "فرصتهاي برابر براي تمام سنين ": هفته سالمندان 2019شعار سال 

با توجه به اينكه سالخوردگي جمعيت يك واقعيت و مسئله جهاني مي باشد و در كشورهاي درحال توسعه 
تعداد سريعتر اتفاق مي افتد كشور ايران هم از اين موضوع استثناء نمي باشد و بر اساس آمارهاي موجود 

يل مي دهند و پيش بيني مي ازكل جمعيت كشور را تشك% 10حدود ) سال و باالتر 60افراد(سالمندان كشورمان 
بنابراين براي مواجهه با پيامدهاي سالمندي جمعيت،  برسد% 24,9تا  21شمسي اين رقم به  1429شود كه تا سال 

   . اعمال سياستهاي مداخله اي در ابعاد اجتماعي، اقتصادي و سالمتي ناگزير است
كت فعال آنها در امور اجتماعي، اقتصادي و توانمندي سالمندان در همه ابعاد توسعه، از جمله ارتقاء مشار
سالمندان بايد فرصت  شعار امسالو براساس   سياسي، يكي از راههاي تضمين كاهش نابرابري هاي سني است

هاي برابر براي سالمتي و زندگي سالم داشته باشند، بدون توجه به وضعيت اقتصادي، تحصيالت، محل تولد، 
    مل اجتماعيمحل اقامت، جنسيت يا ساير عوا

  : عناوين روزهاي هفته
 ) سالمند، سالمت و سبك زندگي سالمروز ( :3/7/1398چهارشنبه 

  )خانواده و جامعه همبستگي در بستر و سالمندروز ( :4/7/1398پنج شنبه 
  )روز سالمند، سنت هاي ديرين فرهنگي، ديني و تكريم منزلت آنان(: 5/7/1398 جمعه
  )ساز سالمند، رفاه اجتماعي و محيط توانمندروز ( :6/7/1398 شنبه
   )هاي قانوني سالمند، عدالت، حقوق شهروندي و حمايتروز ( :7/7/1398شنبه يك
  )روز سالمندي فعال و مشاركت اجتماعي( :8/7/1398شنبه دو

  )هاي مردم نهاد سالمند و سازمانروز : (9/7/1398شنبه سه 
  

مذكور در مراكز خدمات جامع سالمت به شرح ذيل فعاليت هاي اجراشده به مناسبت هفته 
  :مي باشد

برگزاري جلسات آموزشي در خصوص مباحث بهداشتي، درماني، سالمت، پيشگيري، رفاه اجتماعي ـ  -
 اقتصادي در حوزه سالمندي در راستاي بررسي چالش هاي حوزه سالمندي

سالمندي فعال و تشويق سالمندان برگزاري اجراي مسابقات مختلف سالمندان در راستاي ترويج فرهنگ  -
 جهت حضور و مشاركت اجتماعي از قبيل پياده روي صبحگاهي

 اجراي برنامه هاي  ورزشي و تفريحي با حضور سالمندان -



معرفي واحدهاي خدمات رساني به  و سالمندان در سطوح محالت تغذيه سالمبرپايي نمايشگاه هاي متعدد  -
 سالمندان

به ويژه در  …حوزه سالمندي در سربرگ هاي مكاتبات اداري، بنرها، بروشورها و درج شعارهاي مرتبط با  -
 .ايام هفته بزرگداشت سالمندان

  

 

 

   



   


