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المقدمة
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مقدمة
تشيخ السكان  )Population Ageing ( أو الزيادة السريعة في عدد املسنني هو ظاهرة عاملية. 
وتشيب األمم إذا ازداد عدد املسنني بصورة أسرع بكثير من املعدل السنوي الزدياد السكان بسبب 
نقص اخلصوبة وزيادة العمر املتوقع عند امليالد. من املتوقع بحلول عام 2050م أن يكون هناك ملياري 

إنسان فوق الستني سنة، ثمانون باملائة  )80%( منهم يعيشون في البلدان النامية.
وفي اململكة العربية السعودية بلغت نسبة املسنني 4,8 % من عدد السكان عام 2000م ومن املتوقع 
زيادتها مستقباًل وذلك نظراً لتحسن املستوى الصحي واالقتصادي وازدياد العمر املتوقع عند الوالدة 

)76 سنة للنساء و 73 سنة للرجال(.
ورغم االختالف على تعريف الشيخوخة إال إن غالبية الباحثني واملتخصصني فى دراسة الشيخوخة 

اتفقوا على إن هذه املرحلة من العمر تبدأ فى سن الستني.
إن تقدمي رعاية صحية ميسورة وذات جودة عالية للمسنني أحد املسؤليات الرئيسية للنظام الصحي. 
لذا فإن منظمة الصحة العاملية جعلت الرعاية الصحية للمسنني برنامجاً ذا أولوية وله هدف أساسي 

هو: »إضافة حياة للسنني وليس فقط سنوات للحياة«. 
ويعتبر التقدم في السن بني سكان العالم من التحديات التي تواجه العالم مما دعى املكتب اإلقليمي 
لشرق األوسط ملنظمة الصحة العاملية من أن يلفت انتباه دول اإلقليم إلى احلاجة إلى تطوير خدمات 
حقيقة  أبرزت  إقليمية  بيانات  قاعدة  إنشاء  مت  ولهذا  للمسنني،  مالئمة  واجتماعية  صحية  رعاية 
االفتقار إلى سياسة واضحة املعالم لرعاية املسنني في دولة اإلقليم، ونظم املكتب اجتماعاً دولياً حول 
تطوير إستراتيجية وطنية للرعاية الصحية للمسنني، واجتماعاً تشاورياً إقليمياً حول صحة املسنني، 
لتدريب العاملني في الرعاية الصحية على خدمات صحة املسنني ومت وضع  وأعد املكتب برنامجاً 
تقنية، وقد استعانت  كوثيقة  للعقد احلالي صدرت  للمسنني  الصحية  للرعاية  إقليمية  إستراتيجية 

الدول األعضاء بهذه الوثيقة عند صياغة إستراتيجيتها الوطنية في هذا اجملال. 
واعتبرت  منظمة الصحة العاملية أن التشيخ النشط هدف ميكن حتقيقه فيما يعتبر حتوالً جذرياً من 
منوذج التركيز على الرعاية السريرية إلى منوذج تعزيز الصحة، كما أعتبرت ان يكون التشيخ النشط 
حجر الزاوية في سياسات الدول نحو املسنني وأن الرعاية الصحية األولية هي حجر الزاوية للتشيخ 

النشط1.
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خلفية تاريخية
في عام 1987م مت مناقشة صحة املسنني بحضور خمس دول في منطقة شرق املتوسط ثم في 	 

اللجنة  على  والثالثني  الثامنة  الدورة  في  للمسنني  الصحية  الرعاية  قضية  عرض  مت  1991م 
اإلقليمية إلقليم شرق املتوسط ملنظمة الصحة العاملية.

مت عمل مسح سريع في بعض الدول األعضاء لتحديد احلالة الصحية واالجتماعية واالقتصادية 	 
للمسنني. 

اإلستراتيجية 	  الهيئة  تبنت  والتي  للمسنني  الصحية  للرعاية  إقليمية  استشارية  إنشاء هيئة  مت 
اإلقليمية لبرامج منظمة الصحة العاملية حول صحة املسنني للعقد للفترة من 1992 إلى 2001م 

مع عمل ثنائيات تبدأ بالثنائية 1992 – 1993م.
في عام 1999 مت في الكويت عقد املؤمتر الدولي حول حقوق املسنني من منظور اسالمي، سنة 	 

1999 ، بتنظيم من املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية بتعاون مع املكتب اإلقليمي للصحة العاملية 
واملنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة ومجلس الفقه االسالمى في جدة باململكة العربية 

السعودية واحتاد املنظمات الدولية للعلوم الطبية. 
في عام 2001م )وهو العام األخير من العقد لإلستراتيجية اإلقليمية( مت في بيروت عقد  حلقة 	 

عمل بلدانية والتي نظرت إلى كل أوجه صحة املسنني وأوصت بضرورة إعداد برامج للتعامل 
بصورة أكثر شمولية من اجل ضمان تلبية كال من القطاعني العام واخلاص الحتياجات املسنني.

في عام 2005م عقدت املشاورة اإلقليمية حول التشيخ النشط وتعزيز صحة املسنني في إقليم 	 
عمل  أطار  تقدم  محدثة  إستراتيجية  مسودة  اعتماد  ومت  بالبحرين  املنامة  في  املتوسط  شرق 
اجتماعات  السنة وفى جنيف بسويسرا جرت مداوالت في  املسنني. وفى نفس  لتعزيز صحة 
تعزيز  استراتيجيات  حول  العاملية  الصحة  ملنظمة  واخلمسني  الثامنة  العاملية  الصحة  جمعية 
التشيخ النشط والصحي في ضوء توصيات األمم املتحدة في مدريد عام2002م حول التشيخ2،1.
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تحليل وضع التشيخ
عالميًاوأقليميًا ومحليًا 
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تشيخ السكان عالميًا وإقليميًا ومحليًا
 متى تبدأ الشيخوخة:

الدميوغرافية الشيخوخة  أي��ض��اً  )Population ageing-املسمى  ال��س��ك��ان  تشيخ  إن 
إحدى  هو   )Ageing of population/السكان أوشيخوخة   ،/Demographic ageing

يلخص  السكان  تشيخ  فاملصطلح  التحديات.  أعظم  إح��دى  أنه  كما  اإلنسانية  إنتصارات  أعظم 
التحوالت في التوزيع/التركيب العمري للسكان نحو األعمار األكبر .

هناك عدة آراء متى تبدأ مرحلة الشيخوخة ومتى يوصف األشخاص بأنهم  »مسنني« أو »كبار السن« 
، إن منظمة الصحة العاملية تعتبر أن الشيخوخة تبدأ عند عمر »60 سنة« وهو ما سوف يستخدم 

في هذه االستراتيجية 2  .
التحول الديموغرافي و تشيخ العالم :

إن العالم يشيخ، وتشيُّخ السكان عبارة عن عملية تزيد فيها نسبة الذين بلغوا الستني أو جتاوزوها في 
مجموع السكان، مع تناقص نسبة األطفال )النسبة املئوية للمسنني إلى األطفال اقل من 15 سنة( 1.
بنمو سكاني  العالم مصحوباً  الذي يشهده  »التحول الدميوغرافي«  نتيجة  العالم هو  وتشيخ سكان 
سريع . وقد شهد القرن العشرون إجنازا رئيسيا من إجنازات البشرية بارتفاع متوسط العمر املتوقع 
العمر  ازداد متوسط  العالم الذي صاحب انخفاض معدل اخلصوبة،  فقد  العديد من مناطق  في 
املتوقع عند املولد )20 سنة(  منذ عام 1950م ليصل إلى 66 سنة في عام 2000م ومن املتوقع أن 
يزداد عشر سنوات أخرى بحلول عام 2050م. ويوضح )جدول  1( معدل اخلصوبة ويوضح )شكل 1( 
مامول احلياة عند الوالدة خالل الفترة )1950-2050م( حسب توقعات األمم املتحدة ألحصائيات 

تشيخ سكان العالم في عام 2001م 1. 

جدول 1: معدل الخصوبة )طفل/امرأة( عالميًا وإقليميًا ومحليًا )1950-2050م(1
المملكة العربية إقليم شرق لمتوسطالعالمالفترة الزمنية

السعودية
195056,97,2- 1955م
19753,96,37,3- 1980م
20002,74,25,5 - 2005 م
20252,32,83,2 -  2030م
20452,12,22,1-  2050 م
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شكل 1: مأمول الحياة  عالميًا وإقليميًا ومحليًا )1950-2050م(3,1

ونتج عن هذه التغيرات ارتفاع نسبة املسنني عاملياً وإقليمياً ومحلياً )شكل 2(3,1
 

شكل 2: نسبة زيادة السكان المسنين عالميًا وإقليميًا ومحليًا )2000-2050م(3,1
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عام  في  السعودية  العربية  اململكة  في  العمرية  الفئات  توزيع  في  التغير   3 وشكل   2 ويوضح جدول 
2004م 4.

جدول 2: توزيع السكان في المملكة العربية السعودية حسب تعداد عام للسكان عام 2004م4
%الفئة العمرية

34,3االطفال اقل من 15 سنة
61,5السكان 15 - , 60 سنة

22النساء فى سن االنجاب )45-15(
4,2المسنين )60+(

شكل 2: توزيع السكان في المملكة العربية السعودية حسب تعداد عام للسكان عام 2004م4

تغير  العالم   لسكان  العمرية  الفئات  توزيع  نسب  وتغير  الدميوغرافي  التغير  هذا  وسيصاحب 
بينما يزيد عرض القمة  في شكل الهرم السكاني للعالم حيث ستصبح قاعدة الهرم أقل عرضاً 

)شكل3(2 وكذلك سيتغير الهرم السكاني للمملكة العربية السعودية )شكل 4(4.
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شكل 3 :الهرم السكاني في العالم سنة 200م  )أخضر( و المتوقع لعام2025 م )أبيض(2

شكل 4: الهرم السكاني للمملكة العربية السعودية في عام 1990 م و 2050 م5





اإلستراتيجية الوطنية لصحة المسنين 
فى المملكة العربية السعودية 

)2010 -2015م(
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اإلستراتيجية الوطنية لصحة المسنين فى المملكة العربية 
السعودية )2010 -2015م(

تمهيد: 
إن التخطيط املبنى على رؤى واضحة وسياسات مواتية ضمانات لنجاح التنفيذ وبلوغ الغايات وحتقيق 

املرامى. 
ولقد قامت اإلدارة العامة لشئون املراكز والبرامج الصحية بوزارة الصحة باعداد اإلستراتيجية الوطنية 
العاملية  للتوجهات  وتنفيذا  الوطنية  الصحية  السياسات  مع  متشياً  )2010-2015م(   املسنني  لصحة 
غايات  يحقق  صحي  ملستوى  وصوال  وتكاملها  الرعاية  شمولية  الى  تهدف  التى  والوطنية  واإلقليمية 
التنمية، وقد مت مراجعة اإلستراتيجية من قبل اللجنة الوطنية لصحة املسنني )ملحق 1( .  واعتمدت 

اإلستراتيجية الوطنية لصحة املسنني على املرجعيات التالية:
إستراتيجية التشيخ النشط والصحي ورعاية املسنني في اقليم شرق املتوسط ملنظمة الصحة العاملية:  

2006-2015م2 – ملحق 2.
اإلستراتيجية اخلليجية  للرعاية الصحية األولية )الكويت 2007م(6- ملحق 3.. 1
توصيات الندوة اخلليجية لرعاية املسنني املنعقدة بالكويت عام 2007 م 6– ملحق 3.. 2
للرعاية الصحية األولية 2008- 2018م- تفعيل برنامج . 3 البرنامج اخلليجي  مقترح خطة تطوير 

رعاية املسنني7 - ملحق 4.
الدراسة الوطنية لصحة املسنني 2009م8 - ملحق 5.. 4
ميثاق الرياض: توصيات الندوة اخلليجية لرعاية املسنني املنعقدة بالرياض في  21-22 ربيع األول . 5

1430ه� املوافق 17-18 مارس 2009م9 - ملحق 6.
اخلطة اإلستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية األولية لوزارة الصحة –1431ه� 10- ملحق7.. 6

الرؤية: 
مجتمع سعودى متطور يضم بني جنباته مسنني معافني ونشطني. 

الرسالة:
تقدمي خدمات صحية شاملة ومتكاملة ومستمرة ومحدثة ومتطورة للمسنني من خالل املنشآت الصحية 

ومبشاركة فاعلة من اجملتمع واألسرة واملسنني أنفسهم وبتعاون وتنسيق بناء مع اجلهات ذات العالقة.
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الهدف االستراتيجي العام:
حتسني نوعية حياة املسنني عن طريق تقدمي خدمات صحية شاملة ومتكاملة عالية اجلودة )تعزيزية 

ووقائية وعالجية وتأهيلية( في املنشآت الصحية بوزارة الصحة واجلهات األخرى ذات العالقة.
األهداف اإلستراتيجية الخاصة:

الهدف األول: تقدمي الدعم لإلستراتيجية الوطنية لصحة املسنني.	 
الهدف الثانى: تقدمي خدمات صحية شاملة ومتكاملة عالية اجلودة للمسنني. 	 
الهدف الثالث: تأهيل الكوادر الصحية لتقدمي خدمات الرعاية الصحية للمسنني. 	 
الهدف الرابع: تقوية الشراكة بني املهتمني بصحة املسنني. 	 
الهدف اخلامس: توفير البيانات واملعلومات احملدثة لصانعى القرار ومقدمى اخلدمة واملهتمني 	 

بصحة املسنني. 
الهدف السادس: تنشيط وتفعيل دور املسنني فى اجملتمع. 	 
الهدف السابع:  تعزيز النظرة االيجابية للشيخوخة فى اجملتمع واألسرة واملسنني أنفسهم.	 

إطار اإلستراتيجية:
املكتب  اعتمادا على ما جاء فى مقترح إستراجتية  املسنني  لرعاية  الوطنية  مت وضع اإلستراتيجية 
والصحي  النشط  التشيخ  »إستراتيجية  باسم  العاملية  الصحة  ملنظمة  املتوسط  لشرق  التنفيذى 
ورعاية املسنني فى اقليم شرق املتوسط )2006-2015(« وكذلك تعديال على اخلطة اإلستراتيجية 
للرعاية الصحية األولية.  حيث متت  املنبثقة من مقترح اخلطة اإلستراتيجية اخلليجية  السعودية 
مناقشة اإلستراتيجية الوطنية من خالل اللجنة الوطنية لصحة املسنني بوزارة الصحة فى اجتماعها 
الثالث خالل أكتوبر 2009م إضافة الى انه مت مناقشة اإلستراتيجية الوطنية للمسنني ضمن مقترح 
اإلستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية األولية من خالل ورشة عمل مع مساعدى الرعاية باملناطق 

الصحية خالل يوليو 2009م. 
مبادئ إستراتيجية رعاية المسنين:

ملنظمة  اإلقليمية  للجنة  اخلمسني  ال��دورة  عمل  ورقة  على  باإلستراتيجية  اخلاص  اإلطار  ويعتمد  
الصحة العاملية لشرق املتوسط فى عام 2003م.  حيث إن خطة العمل اخلاصة بالرعاية الصحية 

للمسنني تبنى على ثالثة مبادئ:
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مشاركة املسنني فى عمليات التنمية.. 1
استمرارية الصحة واملعافاة مع املسنني.. 2
تأمني بيئة ممكنة وداعمة.. 3

    األنشطة المقترحة لتحقيق األهداف اإلستراتيجية

الهدف االستراتيجي الخاص األول :
تقدمي الدعم لإلستراتيجية الوطنية لصحة املسنني
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األنشطة 
احمل��ق��ق��ة ل��ل��ه��دف 

االستراتيجي 
اخلاص األول:

توفير الدعم والتأييد لإلستراتيجية الوطنية لرعاية املسنني.  . 1
تشكيل اللجنة الوطنية لصحة املسنني.. 2
وضع االستراتيجيات وصياغة السياسات: . 3
حتديد املهام وتوصيف األدوار.. 4

السياسات 
املقترحة 

ل��ت��ح��ق��ي��ق ال��ه��دف 
االستراتيجي األول

اوال- حماية املسنني من االعتالالت الصحية:
اتخاذ تدابير وقائية عبر املراحل احلياتية كافة والتركيز على إتباع العادات . 1

الصحية السليمة.
اتخاذ تدابير في املرافق العامة حلماية املسنني واملسنات من التعثر والوقوع.. 2
توعية أفراد اجملتمع واملسنني باإلجراءات الصحية والوقائية التي متكنهم من . 3

االستمتاع بصحة بدنية ونفسية جيدة وشيخوخة سعيدة.
العاملني . 4 الذاتية وتدريب  الرعاية  التركيز على تدريب املسنني على أساليب 

على رعايتهم.
تنظيم حمالت توعوية إعالمية لتعريف اجملتمع باحتياجات املسنني وحقوقهم . 5

وطبيعة ما قد يتعرضون له من مشاكل صحية ونفسية وكيفية التعامل معها.
لهم . 6 تسهل  بطاقات  واملسنات  املسنني  إلعطاء  الالزمة  اإلج���راءات  اتخاذ 

املعاملة التفضيلية وإعطائهم األولوية في شتى املرافق واملستشفيات.
إنشاء موقع الكتروني للتعريف باخلدمات الصحية املتوفرة في دول مجلس . 7

التعاون لرعاية املسنني مبا في ذلك الدراسات والبحوث وربط ذلك مبوقع 
املكتب التنفيذي جمللس وزراء الصحة لدول اخلليج العربي.
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الهدف االستراتيجي الخاص الثانى:
تقدمي خدمات صحية شاملة ومتكاملة عالية اجلودة للمسنني

الرعاية الصحية األولية كحجر زاوية فى التشيخ النشط:
لتلبية  قدراتها  ببناء  وذلك  للمسنني  الشاملة  الصحية  الرعاية  لتقدمي  الصحية  املراكز  تأهيل  يتم 
من  للمسن مببادرة  الصديقة  األولية  الصحية  الرعاية  املسنني حسبما جاء فى مشروع  احتياجات 

منظمة الصحة العاملية فى سنة 2002م.

ثانيا- ضمان حتقيق التغذية السليمة للمسنني :
إمكانية توفير التغذية السليمة للمسنني بالتنسيق مع اجلهات املعنية.. 1
توعية املسنني وتشجيعهم على تناول الغذاء الصحي املتوازن عن طريق إعداد . 2

خطة توعية يشارك في إعدادها وتنفيذها وزارة الصحة واملراكز االجتماعية.
ايالء . 3 مع  الطفولة  مرحلة  من  ابتداء  احلياة  مدى  الصحية  التغذية  تشجيع 

عناية خاصة لضمان التغذية املالئمة للنساء خالل سنوات اإلجناب.
توعية املسنني واجملتمع كافة باالحتياجات الغذائية للمسنني.. 4
دمج االحتياجات الغذائية للمسنني في مناهج البرامج التدريبية اخملصصة . 5

جلميع موظفي الصحة والرعاية.
تأمني الوجبات الغذائية للمحتاجني من املسنني بالتنسيق مع اجلهات املعنية.. 6
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لتقدمي  ال��الزم��ة  األنشطة 
خدمات رعاية املسنني:

مبراجعة . 1 وذل��ك  املعمارية:  وامل��واص��ف��ات  التصاميم  مراجعة 
املطلوبة  واخلارجية  الداخلية  املعمارية  واملواصفات  التصاميم 
بواسطة  وذلك  اخملتلفة  الصحية  املنشآت  فى  املسنني  خلدمة 
جلنة من خبراء معماريون وأطباء ممثلني للمراكز واملستشفيات.

توصيف خدمة رعاية املسنني:. 2
توفير كادر صحى وطبى من الذين يتم تدريبهم واملتخصصني 	 

فى صحة املسنني وطب الشيخوخة فى املنشآت الصحية حسب 
مستويات اخلدمة )األول والثانى والثالث( الذى تندرج فيه كل 

منشأة حسب نوعها.
إعداد دليل اإلجراءات والسياسات اخلاصة بخدمات املسنني.	 
جتهيز العيادات باألدوات واألجهزة الطبية الالزمة.	 
مراعاة التصميم والتأثيث الغير طبى ليتناسب مع املسنني.	 
توفير األدوية واملستحضرات احليوية الالزمة لصحة املسنني.	 
كراسي 	  )م��ث��ل  امل��س��اع��دة  ب����األدوات  املسنني  ع��ي��ادات  جتهيز 

متحركة(. 
وضع معايير خاصة باخلدمات الصحية املقدمة للمسنني.	 

حاالت . 3 ومتابعة  لتسجيل  الالزمة  الصحية  السجالت  إع��داد 
املسنني من املراجعني:

سجالت للمواعيد واملتابعة.	 
سجالت للحاالت ذات اخلطورة.	 

إعداد تقارير وإحصائيات شهرية عن وضع صحة املسنني.. 4
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ال���س���ي���اس���ات امل��ق��ت��رح��ة 
ل����ت����ح����ق����ي����ق ال������ه������دف 

االستراتيجي الثانى

كافة من  واملسنات  للمسنني  املتكافئة  الصحية  الرعاية  تأمني  أوال- 
خالل:

تطوير وتعزيز اخلدمات الصحية مبا يالئم احتياجات املسنني . 1
لتكون  مخفضة  بأسعار  أو  اجملاني  الصحي  العالج  وتامني 
فيها  مبا  املناطق  جميع  في  كافة  احملتاجني  املسنني  مبتناول 

املناطق الريفية والنائية.
تثقيف املسنني باملعلومات الالزمة حول أنواع اخلدمات الصحية . 2

املتيسرة وكيفية االستفادة منها.
للخدمات . 3 الفعال  االس��ت��خ��دام  م��ن  ومتكينهم  املسنني  ت��زوي��د 

الصحية واختيارها.
وخدمات . 4 املنزل  في  للمسنني  ومتريضية  طبية  خدمات  تامني 

جتوب  متنقلة  صحية  وع��ي��ادات  الشيخوخة  بطب  مختصة 
املناطق الريفية والنائية.

السمعية . 5 واألدوات  وال��ض��روري��ة  األس��اس��ي��ة  األدوي����ة  ت��ام��ني 
والبصرية وأطقم األسنان واألجهزة الطبية للمسنني احملتاجني 

إما مجانا أو بأسعار مخفضة.
ال��رع��اي��ة الصحية األس��اس��ي��ة . 6 م��ج��ال  ف��ي  ال��ع��ام��ل��ني  ت��دري��ب 

واألخ��ص��ائ��ي��ني االج��ت��م��اع��ني ع��ل��ى امل��ب��ادئ األس��اس��ي��ة لعلم 
الشيخوخة.

الصحية  اخلدمات  تامني  لتنظيم  وآليات  تشريعات  وض��ع  ثانيا- 
للمسنني.
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الهدف االستراتيجي الخاص الثالث
تأهيل الكوادر الصحية لتقدمي خدمات الرعاية الصحية  للمسنني

األن���ش���ط���ة احمل���ق���ق���ة ل��ل��ه��دف 
االستراتيجي اخلاص الثالث: 

» تنمية املوارد البشرية فى صحة 
املسنني وطب الشيخوخة املتميزة 

باجلودة«
جزء  البشرية  امل���وارد  تنمية  إن 
ه���ام م��ن اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة وذل��ك 
شاملة  ص��ح��ي��ة  رع��اي��ة  ل��ت��ق��دمي 
فى  عالية  ج��ودة  وذات  ومتكاملة 
)األول��ي��ة  اخل��دم��ة  مستويات  ك��ل 
على  وترتكز  والثالثة(  والثانوية 

محورين:

الطب . 1 كليات  من خالل  املبكر  املؤسسى  التعليم  محور 
األخ���رى:  امل��س��اع��دة  الصحية  والكليات  والتمريض 
واملؤسسات  الصحة  وزارة  بني  والتنسيق  التعاون  إن 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ب��ه��دف رب���ط اح��ت��ي��اج��ات اجمل��ت��م��ع من 
خالل  من  التعليمية  بالعملية  اخملتلفة  التخصصات 
هذه املؤسسات يدعم مشاريع التنمية ويعزز اخلدمات 
الصحية املقدمة للمجتمع مما يؤدى الى الوصول الى 
رسالة  وهى  والتطور  البناء  على  ق��ادر  صحى  مجتمع 

كافة املؤسسات والهيئات الوطنية،  وذلك من خالل:
على 	  التعليمية  املناهج  ضمن  املسنني  صحة  إدم���اج 

مستوى املراحل التعليمية األولى.
العليا 	  الدراسات  مراحل  فى  املسنني  صحة  توصيف 

)دبلوم- ماجستير – دكتوراه(. 

محور التدريب املستمر للعاملني فى احلقل الصحى.. 2
 ابتعاث كوادر صحية للخارج لتأهيلها في هذا اجملال 	 

ال���وزارة  م��ن  املسنني  بصحة  املعنية  ال��ك��وادر  لتشمل 
)اإلدارة العامة للمراكز الصحية( ومن املناطق.

تأهيل الكوادر العاملة فى املراكز الصحية واملستشفيات 	 
دورات  خالل  من  للمسنني  صحية  رعاية  تقدمي  على 

تدريبية تشمل كافة الفئات املعنية بصحة املسنني.
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للمسنين.. 3 صحية  رعاية  لمقدمى  العمل  دليل  وضع 

من قبل اإلدارة العامة للمراكز الصحية بالتعاون مع 

أعضاء جلنة صحة املسنني وذوي اخلبرات في منظمة 
الصحة العاملية.

لتحقيق  امل��ق��ت��رح��ة  ال��س��ي��اس��ات 
الهدف االستراتيجي الثالث:

وط��ب  امل��س��ن��ني  »ص��ح��ة  مبسمى  وظ��ي��ف��ة  ت��وص��ي��ف  أوال- 
الشيخوخة«.

كافة  ف��ى  للمسنني  صحية  خ��دم��ات  وج��ود  ضمان  ثانيا- 
املنشآت الصحية 
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الهدف االستراتيجي الخاص الرابع
تقوية الشراكة بني املهتمني بصحة املسنني

األن�����ش�����ط�����ة احمل����ق����ق����ة ل���ل���ه���دف 
وهذه  الرابع:  اخلاص  االستراتيجي 
شبكات  إن��ش��اء  ال��ى  ترمى  األنشطة 
ذات تخصصات متعددة تخدم رعاية 

املسنني ويتم ذلك من خالل اآلتى:

التنسيق والتعاون مع مختلف اجلهات احلكومية . 1
واألهلية املعنية بصحة املسنني.

تكوين روابط وطنية للمهنيني الصحيني القائمني . 2
على رعاية املسنني.

اقليم شرق  ودول  اجمل��اورة  ال��دول  مع  التعاون   تقوية 
االقليمى  املكتب  م��ع  التنسيق  خ��الل  م��ن  امل��ت��وس��ط 
واملنظمات الغير حكومية مثل » الهيئة الدولية ملساعدة 
املسنني« )Help Age International( واملنظمات 
 )Age Concern International( ال��دول��ي��ة 
 Alzheimer›s Disease( والدولية لداء الزهامير
لطب  األوسط  الشرق  وأكادميية   )International

 Middle East Academy for- الشيخوخة 
.)Medicine of Ageing- )MEAMA

الهدف  لتحقيق  املقترحة  السياسات 
االستراتيجي الرابع:

أوال- تشجيع العاملني فى مجال صحة املسنني وطب 
الشيخوخة لالنضمام الى الروابط املهتمة باملسنني.

واجلهات  الصحة  وزارة  ب��ني  ال��رواب��ط  دع��م  ثانيا- 
االخرى ذات العالقة من خالل جلان مشتركة لتبادل 

اآلراء واألفكار وللتقييم واإلشراف واملتابعة.
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الهدف االستراتيجي الخاص الخامس:

توفير البيانات واملعلومات احملدثة اخلاصة بصحة املسنني

األن���ش���ط���ة احمل���ق���ق���ة ل��ل��ه��دف 
اخلامس:  اخلاص  االستراتيجي 
الوطنية  اإلستراتيجية  تعتمد 
دعمها  ع��ل��ى  امل��س��ن��ني  ل��رع��اي��ة 
ويتم  موثقة  قوية  بيانات  بقاعدة 

ذلك من خالل:

على . 1 ليشمل  وذل��ك  املعلومات  نظام  وتطوير  تأسيس 
نظام لرصد الظواهر الصحية املصاحبة للمسنني.

بيانات خاصة برعاية املسنني وذلك من . 2 إنشاء قاعدة 
خالل املصادر:

املصادر األولية الناجتة عن املسوح والدراسات.	 
الصحية 	  املراكز  سجالت  خالل  من  الثانوية  املصادر 

واملستشفيات.

إصدار دليل احصائى سنوى عن صحة املسنني.. 3

ملساعدتهم . 4 وذل���ك  للمسنني  صحية  ب��ط��اق��ة  ع��م��ل 
والقائمني على عالجهم ومتابعتهم حيثما يكونون داخل 

أو خارج البالد.

وضع آليات مناسبة للمتابعة واإلشراف والتقييم.. 5

لتحقيق  امل��ق��ت��رح��ة  ال��س��ي��اس��ات 
الهدف االستراتيجي اخلامس:

أوال- إلزام كافة اجلهات العاملة على تقدمي خدمات لصحة 
املسنني وطب الشيخوخة سواء احلكومية منها أو اخلاصة 

بإرسال تقارير شهرية عن صحة املسنني لوزارة الصحة.

نتائج  ت��ب��ادل  على  البحثية  اجل��ه��ات  م��ع  التنسيق  ثانيا- 
الدراسات مع وزارة الصحة فيما يخص صحة املسنني.
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الهدف االستراتيجي الخاص السادس:

تنشيط وتفعيل دور املسنني فى اجملتمع

األن��ش��ط��ة احمل��ق��ق��ة ل��ل��ه��دف 
االس����ت����رات����ي����ج����ي اخل�����اص 
وتنشيط  تفعيل  إن  ال��س��ادس: 
دور املسنني فى اجملتمع يحتاج 
للمسنني  أن��دي��ة  ت��ك��وي��ن  ال���ى 
بالتنسيق  املناطق  على مستوى 
وخاصة  املعنية  اجل��ه��ات  م��ع 
التقاعد ووزارة الصحة ووزارة 
الشئون االجتماعية. ويتم فيها 
أنفسهم  للمسنني  ندوات  عقد 
قد  التى  املشاكل  حول  وذويهم 
ل��ه��ا امل��س��ن��ني صحيا  ي��ت��ع��رض 
ونفسيا  واقتصاديا  واجتماعيا 
اخلاصة  املشاكل  مناقشة  مع 

بكل فرد منهم.  

إنشاء منتدى لصحة املسنني:  على إن يتم إنشاء منتدى واحد . 1
لكل منطقة )اجملموع 13 منتدى( وتكون عضويته متاحة لكل 
من بلغ الستني سنة فى منطقة عمل املنتدى وذلك بإشراف 

املراكز الصحية فى منطقة عمل املنتدى.

اختيار »يوم املسنني« فى اململكة وهو يوم يحتفل فيه سنويا . 2
مشاكلها  على  الضوء  وإلقاء  الفئة  بهذه  للتذكير  باملسنني 
وواجب اجملتمع واألسرة واألفراد نحوها واتخاذها فرصة 
إلجراء الفحوصات الطبية اجملانية على املرضى والراغبني 

فى مراجعة حاالتهم الصحية. 

لتحقيق  املقترحة  السياسات 
الهدف االستراتيجي السادس: 

اجملتمع  فئات  كافة  فيه  تشارك  وطنى  يوم  املسنني  يوم  إعتبار 
باعتباره يوم الوفاء وفيه يتم تقدمي فحوصات شاملة ملن يرغب 

من املسنني.
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 الهدف االستراتيجي الخاص السابع:

تعزيز النظرة االيجابية للشيخوخة ودعم بيئة املسنني فى اجملتمع واألسرة واملسنني أنفسهم

للهدف  األنشطة احملققة 
االس��ت��رات��ي��ج��ي اخل��اص 

السابع:  
زي�������ادة وع�����ى ال��س��ك��ان 

بالتشيخ النشط.:
 )Culture( ال��ث��ق��اف��ة 
تلعب دورا هاما فى اقليم 
إن  حيث  املتوسط  ش��رق 
الراسخ  الثقافى  النموذج 
سيعيشون  امل��س��ن��ني  ه��و 
الرعاية  على   ويحصلون 
عائالتهم.   ب��ي��وت  ضمن 
ال��ف��رض��ي��ات  إن  غ���ي���ر 
والتغيرات  االقتصادية 
ستوثر  غالبا  االجتماعية 
ال��ن��م��وذج مما  ه��ذا  على 
للعائالت  دعما  يستلزم 
بدور  للقيام  واجملتمعات  
فعال حيال املسنني.  ويتم 

ذلك باالتى:

وضع برنامج توعوي للمجتمع عن صحة املسنني.. 1
ندوات توعية فى املدارس واجلامعات املساجد.. 2
واملسموعة . 3 امل��ق��روءة  اإلع���الم  وس��ائ��ل  ف��ى  إعالمية  حمالت 

واملرئية.
عمل دليل التعامل مع املسنني يوجه للمسنني وعائالتهم. . 4
والتدخل . 5 مبهامها  االض��ط��الع  على  الدولية  املنظمات  ح��ث 

السريع حلماية وضمان حقوق اإلنسان.
التوعية والتعريف مبضمون إعالن األمم املتحدة بشأن النساء . 6

واألطفال أثناء الطوارئ واملنازعات املسلحة )1974(.
والدولية . 7 والعربية  احمللية  اإلنسان  دور جمعيات حقوق  تفعيل 

فى مالحقة ومقاضاة مجرمى احلرب الذين يرتكبون الفظائع 
بحق املدنيني ومنهم املسنني.

النزاع . 8 املتأثرين بحاالت  تلبية االحتياجات األساسية للمسنني 
املسلح أو احلرب أو االحتالل أو احلصار.

وتأمني اخلدمات . 9 اإلغاثة  للمسنني فى خطط  األولوية  إعطاء 
والسلع لهم وخاصة املسنني الذين يعولون أسرهم.
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ال���س���ي���اس���ات احمل��ق��ق��ة 
ل��ل��ه��دف االس��ت��رات��ي��ج��ي 

السابع

األعمار  وداعمة جلميع   بيئة سكنية ومعيشية صديقة  تهيئة  أوال- 
فى اجملتمع:

عند . 1 املسنني  وقدرات  احتياجات  مبراعاة  املنشآت  كافة  إلزام 
تصميم األبنية واملرافق الصحية.

مجتمع . 2 خلدمة  وإع��داده��ا  العامة  الترفيهية  امل��راف��ق  إنشاء 
تتعايش فيه األجيال كافة. 

مع  للتعامل  املنظمة  والتشريعات  القوانني  وتوصيف  تفعيل  ثانيا- 
املسنني:

األسرة . 1 مستوى  على  املسنني  معاملة  وسوء  املمارسات  جترمي 
واجملتمع.

إصدار التشريعات والقوانني الكفيلة بحماية املسنني واعتبارهم . 2
مواطنني ذوى تسهيالت وأولويات مناسبة. 

لتتولى . 3 اخملتصة  االجتماعية  أو  القضائية  املؤسسات  تعزيز   
حماية املسنني. 

ثالثا- تنشيط دور اجملتمع وأفراده نحو عالقة كرمية مع املسنني:
تنظيم حمالت توعوية حول سوء معاملة املسنني وسبل الوقاية . 1

املدنية  واحل��ق��وق  املواطنة  مب��وض��وع  املسنني  وتوعية  منها، 
وضروب غش املستهلك.

احل��االت . 2 في  املسنني  إلغاثة  الساخن«  »اخل��ط  خدمة  وض��ع 
األزم��ات  أو  للعنف  التعرض  ح��االت  ضمنها  وم��ن  ال��ط��ارئ��ة، 

الصحية.
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رابعا- دمج قضايا املرأة املسنة فى صلب سياسات وبرامج التنمية 
االجتماعية:

يعشن . 1 والالتي  املسنات  بالنساء  اخلاصة  االحتياجات  مراعاة 
مبفردهن.

تيسير القروض والتسهيالت االئتمانية للمسنات لتمكينهن من . 2
العمل حلسابهن وتأمني املساعدة املادية للعامالت فى القطاع 

غير املنظم.
تأمني فرص عمل مناسبة للمسنات حسب إمكاناتهن وقدراتهن.

تأسيس ودعم املشاريع اإلنتاجية التى تشارك فيها املسنات القائمات 
على رعاية أسرهن وتأمني املساعدات املادية للجدات الالتى يعنني 

بتربية أحفادهن بسبب احلروب وألسباب أخرى.
مكافحة كافة إشكال التمييز على أساس اجلنس  فى التشريعات . 3

والقوانني وتطبيقها.
وتلبية . 4 اقتصاديا  الناشطات  غير  للمسنات  احلماية  تأمني 

احتياجاتهن املعيشية وحمايتهن من العنف وسوء املعاملة.
تعزيز وتطوير مشاركة املسنات فى عمليات صنع القرار حول . 5

القضايا التى متس حياتهن.
التأهيل . 6 ومتابعة  األم��ي��ة  حمل��و  املسنات  إم��ام  ال��ف��رص  إت��اح��ة 

والتعليم لتمكينها.
تشجيع مساهمات املسنات فى شئون اجملتمع احمللى.. 7
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حاالت  فى  واملسنات  للمسنني  واحلماية  الرعاية  تأمني  خامسا- 
النزاعات املسلحة واحلروب واالحتالل واحلصار:

اتخاذ تدابير تشريعية ملنع شراء الدواء بدون وصفة طبية للحد . 1
من االستخدام الغير سليم للعقاقير.

مكافحة انتشار العادات الصحية الضارة كاإلدمان على الكحول . 2
والتدخني والعادات الغذائية غير السليمة وقلة النشاط البدني 

والتشجيع على إتباع األمناط الصحية السليمة.
عجزهن . 3 وت��أخ��ي��ر  امل��س��ن��ات  ص��ح��ة  لتحسني  أه����داف  وض���ع 

كهشاشة  النساء  تصيب  التي  الشيخوخة  أم��راض  تستهدف 
العظام وغيرها من األمراض.

باملدن . 4 اخلاصة  العاملية  الصحة  منظمة  إستراتيجية  تبني 
الصحية املالئمة لكبار السن.

تأمني وسائل كافية ومالئمة حلاجات املسنني في املناطق كافة . 5
ومركبات لالستعمال الشخصي لذوي احلاجات اخلاصة منهم 

لتمكينهم من االعتماد على أنفسهم.
خاصة . 6 وتعريفة  تخفيضات  منح  أو  اجمل��ان��ي  النقل  ت��أم��ني 

باملسنني. 
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ملحق (1)
اللجنة الوطنية لصحة المسنين

مت تشكيل اللجنة الوطنية لصحة املسنني بوزارة الصحة بقرار من وكيل الوزارة للشئون التنفيذية 
بالقرار رقم 25/69007 بتاريخ 1429/8/18ه� واللجنة ممثلة بأعضاء ذوى اخلبرات والتخصص 

في مجال صحة وطب املسنني من جميع القطاعات الصحية.

أهداف اللجنة:
تكوين مرجعية وطنية لدعم اتخاذ القرار اخلاص بصحة املسنني.. 1
متثيل اجلهات ذات العالقة.. 2
تصميم منظومة متكاملة لتقدمي رعاية صحية للمسنني من خالل املراكز الصحية.. 3

مهام اللجنة الوطنية لصحة المسنين
حتليل الوضع الراهن خلدمات صحة املسنني وحتديد احتياجات املسنني من اخلدمات ذات . 1

العالقة بصحتهم.
وضع اإلستراتيجية الوطنية وحتديد السياسات املتعلقة برعاية املسنني.. 2
اإلشراف على تنفيذ البرامج املوجهة لرعاية املسنني.. 3
بناء قاعدة معلومات مستمرة وإعداد التقارير عن الوضع الصحي للمسنني. . 4
إعداد دليل وطني عن صحة املسنني.. 5
وضع برنامج وطني لتأهيل القوى العاملة في تقدمي الرعاية الشاملة للمسنني.. 6
اقتراح وتنفيذ البحوث والدراسات الصحية واالجتماعية والنفسية اخلاصة باملسنني.. 7
التنسيق والتعاون واملشاركة مع اجلهات ذات العالقة واالهتمام إقليميا وعامليا ومحليا.. 8
املشاركة وتنظيم املؤمترات الوطنية و اإلقليمية و الدولية اخلاصة بصحة املسنني.. 9
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ملحق (2)
ملخص إستراتيجية التشيخ النشط والصحي ورعاية المسنين

في اقليم شرق المتوسط  لمنظمة الصحة العالمية :  2006-2015م

بدور . 1 اإلقليمي  املكتب  يقوم  أن  ميكن  واالستراتيجيات:  السياسات  لصياغة  املتكررة   العملية 
املسنني  رعاية  إن  التقنية.  املساعدة  تقدمي  طريق  عن  الوطنية  السياسات  صياغة  في  ميسر 
واإلعالم  والنقل  والعدل  املالية  مثل  األخرى  فالوزارات  الصحة وحدها  وزارة  ليست مسؤولية 

والشؤون االجتماعية والداخلية والتعليم وغيرها. 
الرعاية الصحية األولية كحجر زاوية في التشيخ النشط: الصحة اجليدة أمر أساسي بالنسبة . 2

إتاحة  للمسنني كي يبقوا مستقلني ويستمروا باملساهمة في شؤون عائالتهم ومجتمعاتهم. إن 
توفير  اجل  من  العاملية  الصحة  منظمة  اهتمام  ب��ؤرة  في  للمسنني  األولية  الصحية  الرعاية 
اتصال مباشر ومستمر ومنتظم ورعاية يحتاجها املسنون من اجل اتقاء أو تأخير بدء األمراض 
املزمنة التي كثيرا ما تؤدي إلى العجز ومتكينهم من أن يظلوا موارد حيوية لعائالتهم وللمجتمع 

واالقتصاد.  
املشاركة القوية للمسنني في اجملتمع: وذلك باإلشراك باملساهمة الفاعلة للناس وميكنهم منها . 3

واألنشطة  الرسمي  وغير  الرسمي  العمل  وفي  االقتصادية  التنمية  أنشطة  مختلف  في  وذلك 
الطوعية أثناء شيخوختهم وفقا الحتياجاتهم الفردية وأفضليتهم ومقدرتهم.   

املهنيني . 4 بتدريب  وذلك  باجلودة:  تتمتع  التي  الصحية  الرعاية  أجل  من  البشرية  امل��وارد  تنمية 
الصحيني على تقدمي رعاية صحية ذات نوعية جيدة للمسنني في كل مستويات الرعاية الصحية 
الطب  كليات  )في  للتأهيل  السابقة  املرحلة  املرحلتني:  كلتا  وفي  والثالثية(  والثانوية  )األولية 
والتمريض( ومرحلة أثناء اخلدمة )أطباء الرعاية األولية والعاملني في صحة اجملتمع وغيرهم(.

إنشاء الشبكات متعددة الشخصيات من أجل تيسير رعاية املسنني وصيانتها:. 5
ويتم ذلك من خالل األتي:

تشكيل اللجنة الوطنية للمسنني.	 
تكوين روابط وطنية للمهنيني الصحيني القائمني على رعاية املسنني.	 
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تقوية التعاون  مع الدول اجملاورة ودول اقليم شرق املتوسط من خالل التنسيق مع املكتب اإلقليمي وملنظمات 
واملنظمات   )HelpAge International( املسنني«  ملساعدة  الدولية  الهيئة   « مثل  حكومية  الغير 
 Alzheimer›s Disease( والدولية لداء الزهامير )Age Concern International( الدولية
 Middle East Academy for- الشيخوخة  لطب  األوسط  الشرق  وأكادميية   )International

.)Medicine of Ageing- )MEAMA

البحوث واملسوحات والدراسات إلنشاء قاعدة معطيات من أجل الرعاية املستندة إلى البيئة: ومكونات . 6
البحوث تشمل البيانات االلوطنية واإلقليميةاالقتصادية واحلالة الصحية والسلوك الصحي وتوافر 

اخلدمة الصحية وجودة احلياة املتعلقة بالصحة وعالقتها مع األمناط اخملتلفة للتدخل. 
إذكاء وعي السكان فيما يتعلق بالتشيخ النشط: وذلك يلزم أن تبرز اإلستراتيجية الوطنية أهمية نشر . 7

وبكيفية  بسرعة  تتزايد  التي  املسنني  واالجتماعية جلمهرة  الصحية  باالحتياجات  تتعلق  معلومات 
االستجابة لهذه االحتياجات من خالل الدعم الذي تقدمه املصادر اخملتلفة. وان يكون كبار اإلداريني 

في البلد واجملتمع والعائلة واملنظمات غير احلكومية واملسنني أنفسهم هدفا حلمالت التوعية.
تنظيم اإلستراتيجية اإلقليمية

إلى تخطيط صحيح يعتمد على حتديد األولويات مع االلتزام  إن تنفيذ اإلستراتيجية اإلقليمية يحتاج 
باخلطوات التالية:

اعتماد اإلستراتيجية اإلقليمية من قبل اللجنة اإلقليمية والدول األعضاء.. 1
تخصيص ميزانية.. 2
إنشاء هيئة استشارية إقليمية لإلرشاد والدعم التقني ومراقبة تنفيذ اإلستراتيجية. . 3
توفير الدعم الفني لتحقيق األهداف.. 4
مراقبة تنفيذ اإلستراتيجية من قبل الدول األعضاء.. 5
ايجاد قاعدة بيانات.. 6
صياغة السياسات واالستراتيجيات الوطنية.. 7
التوعية.. 8
التدريب.. 9

تطوير وحدات الطب السريري للتشيخ.. 10
انشاء شبكة من املنظمات واألفراد1.. 11
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ملحق (3)
اإلستراتيجية الخليجية لرعاية المسنين (الكويت 2007م)

مت استعراض اإلستراتيجية اخلليجية لرعاية املسنني في دول مجلس التعاون اخلليجي من خالل 
الندوة اخلليجية لرعاية املسنني والتي انعقدت في الكويت خالل ديسمبر 2007م.

وذلك بعد مراجعة االستراتيجيات املتوفرة في دول اجمللس مثل البحرين والكويت واسترشاد ببعض 
وإستراتيجية  للمسنني  اإلقليمية  اإلستراتيجية  مثل  األخرى  والدولية  اإلقليمية  االستراتيجيات 

منظمة الصحة العاملية بعنوان )نحو رعاية صحية صديقة للمسنني(. ومت االتفاق على ما يلي:
األهداف اإلستراتيجية:

تعزيز الصحة والرفاه ووضع سياسات حلماية صحة املسنني وتعزيز اخلدمات الصحية لتلبية . 1
احتياجات املسن.

تأهيل املسنني من ذوي االحتياجات اخلاصة ومساعدتهم لالحتفاظ بقدراتهم الوظيفية طوال . 2
حياتهم.

التنسيق مع اجلهات ذات العالقة لتهيئة البيئة املالئمة للمسنني وتأمني السكن ووسائل النقل.. 3
األمثل . 4 واالستثمار  السن  لكبار  والسياسية  واالقتصادية  االجتماعية  باملساهمات  االعتراف 

لقدرتهم.
والقطاع . 5 املدني  اجملتمع  ومنظمات  األس��رة  دور  ودعم  للشيخوخة  االيجابية  النظرة  تعزيز 

اخلاص في مجال رعاية املسنني، مبا يضمن التواصل بني األجيال.
التنسيق مع اجلهات املعنية لوضع القوانني والتشريعات حلماية حقوق املسنني ومكافحة سوء . 6

املعاملة.
حتقيق املشاركة االيجابية ملنظمات اجملتمع املدني في العمل مع كبار السن ومن اجلهم.. 7

توجهات اإلستراتيجية الخليجية لرعاية المسنين (الكويت 2007م)
التوجه االستراتيجي األول:  توفير الصحة والرفاه مع تقدم العمر

البند األول:  الصحة والرفاه مدى احلياة:
الهدف األول:  تعزيز الصحة وجودة احلياة وتأمني اخلدمات الصحية جلميع املناطق بدون متيز 
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على أساس السن أو اجلنس وخاصة ما يتعلق بالصحة الوقائية
اإلجراء:  

إعطاء األولوية لتحسن خدمات الرعاية الصحية لكبار السن.. 1
على . 2 للتلوث  التعرض  وخفض  التلوث  أن��واع  من  باحلد  الكفيلة  وإلج��راءات  التشريعات  اتخاذ 

امتداد مراحل العمر بدءاً مبرحلة الطفولة ومراقبة الغذاء الضار ووضع معايير السالمة.
سليم . 3 الغير  االستخدام  من  للحد  طبية  بدون وصفة  ال��دواء  ملنع شراء  تشريعية  تدابير  اتخاذ 

للعقاقير.
الغذائية . 4 العادات الصحية الضارة كاإلدمان على الكحول والتدخني والعادات  انتشار  مكافحة 

غير السليمة وقلة النشاط البدني والتشجيع على إتباع األمناط الصحية السليمة.
وضع أهداف لتحسني صحة املسنات وتأخير عجزهن تستهدف أمراض الشيخوخة التي تصيب . 5

النساء كهشاشة العظام وغيرها من األمراض.
تبني إستراتيجية منظمة الصحة العاملية اخلاصة باملدن الصحية املالئمة لكبار السن.. 6
تأمني النقل اجملاني أو منح تخفيضات وتعريفة خاصة باملسنني. . 7
تأمني وسائل كافية ومالئمة حلاجات املسنني في املناطق كافة ومركبات لالستعمال الشخصي . 8

لذوي احلاجات اخلاصة منهم ليعتمدوا على أنفسهم.

الهدف الثاني:  وضع سياسات حلماية املسنني من اإلعتالالت الصحية
اإلجراء:  

اتخاذ تدابير وقائية عبر املراحل احلياتية كافة والتركيز على إتباع العادات الصحية السليمة.. 1
اتخاذ تدابير في املرافق العامة حلماية املسنني واملسنات من التعثر والوقوع.. 2
توعية أفراد اجملتمع واملسنني باإلجراءات الصحية والوقائية التي متكنهم من االستمتاع بصحة . 3

بدنية ونفسية جيدة وشيخوخة سعيدة.
التركيز على تدريب املسنني على أساليب الرعاية الذاتية وتدريب العاملني على رعايتهم.. 4
تنظيم حمالت توعوية إعالمية لتعريف اجملتمع باحتياجات املسنني وحقوقهم وطبيعة ما قد . 5

يتعرضون له من مشاكل صحية ونفسية وكيفية التعامل معها.
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التفضيلية . 6 املعاملة  لهم  تسهل  بطاقات  واملسنات  املسنني  إلعطاء  الالزمة  اإلج��راءات  اتخاذ 
وإعطائهم األولوية في شتى املرافق واملستشفيات.

لرعاية . 7 التعاون  مجلس  دول  في  املتوفرة  الصحية  باخلدمات  للتعريف  الكتروني  موقع  إنشاء 
وزراء  جمللس  التنفيذي  املكتب  مبوقع  ذلك  ورب��ط  والبحوث  الدراسات  ذلك  في  مبا  املسنني 

الصحة لدول اخلليج العربي.

الهدف الثالث:  ضمان حتقيق التغذية السليمة للمسنني 
اإلجراء:  

إمكانية توفير التغذية السليمة للمسنني بالتنسيق مع اجلهات املعنية.. 1
توعية . 2 خطة  إعداد  طريق  عن  املتوازن  الصحي  الغذاء  تناول  على  وتشجيعهم  املسنني  توعية 

يشارك في إعدادها وتنفيذها وزارة الصحة واملراكز االجتماعية.
تشجيع التغذية الصحية مدى احلياة ابتداء من مرحلة الطفولة مع ايالء عناية خاصة لضمان . 3

التغذية املالئمة للنساء خالل سنوات اإلجناب.
توعية املسنني واجملتمع كافة باالحتياجات الغذائية للمسنني.. 4
موظفي . 5 جلميع  اخملصصة  التدريبية  البرامج  مناهج  في  للمسنني  الغذائية  االحتياجات  دمج 

الصحة والرعاية.
تأمني الوجبات الغذائية للمحتاجني من املسنني بالتنسيق مع اجلهات املعنية.. 6

البند الثاني:  تأمني الرعاية الصحية للجميع وعلى قدم املساواة
الهدف األول: تأمني الرعاية الصحية املتكافئة للمسنني واملسنات كافة

اإلجراء:  
العالج . 1 وتامني  املسنني  احتياجات  يالئم  مبا  األولية  الصحية  الرعاية  خدمات  وتعزيز  تطوير 

الصحي اجملاني أو بأسعار مخفضة لتكون مبتناول املسنني احملتاجني كافة في جميع املناطق 
مبا فيها املناطق الريفية والنائية.

االستفادة . 2 وكيفية  املتيسرة  الصحية  اخلدمات  أنواع  حول  الالزمة  باملعلومات  املسنني  تثقيف 
منها.
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تزويد املسنني ومتكينهم من االستخدام الفعال للخدمات الصحية واختيارها.. 3
تامني خدمات طبية ومتريضية للمسنني في النزل وخدمات مختصة بطب الشيخوخة وعيادات . 4

صحية متنقلة جتوب املناطق الريفية والنائية.
واألجهزة . 5 األسنان  وأطقم  والبصرية  السمعية  واألدوات  والضرورية  األساسية  األدوية  تامني 

الطبية للمسنني احملتاجني إما مجانا أو بأسعار مخفضة.
املبادئ . 6 الرعاية الصحية األساسية واألخصائيني االجتماعني على  العاملني في مجال  تدريب 

األساسية لعلم الشيخوخة.
وضع تشريعات وآليات لتنظيم تامني اخلدمات الصحية للمسنني.. 7

الهدف الثاني: إشراك املسنني في وضع وتعزيز خدمات الرعاية الصحية األساسية والطويلة األجل
اإلجراء:  

إشراك ممثلني عن املسنني في تخطيط وتقييم برامج الرعاية الصحية للمسنني. . 1
االستفادة من قدرات املسنني في إطار اخلدمات الصحية األساسية والطويلة األجل للمسنني.. 2
القطاع . 3 دعم  استثمارها في  املسنني ميكن  من  الكفاءات  وطنية ألصحاب  استحداث سجالت 

األهلي وفي عملية التنمية على نطاق أشمل.

البند الثالث:  بناء وتنمية القدرات للقائمني على رعاية املسنني 
الهدف: تأمني املعلومات والتدريب للفريق الصحي في مجال الرعاية الصحية األولية واالجتماعية 

للمسنني ومساعديهم 
اإلجراء:  

إعداد برامج تدريبية للقائمني على رعاية املسنني في اجملتمع.. 1
وضع برامج تدريبية تتعلق بعلم وطب الشيخوخة والترويج لها.. 2
علم . 3 في  تخصصات  واستحداث  املستشفيات  في  الشيخوخة  بطب  متخصصة  أقسام  إنشاء 

الشيخوخة وطب الشيخوخة وتشجيع الطلبة على التخصص بها.
اعداد وتدريب كوادر طبية واجتماعية لتهيئة فريق عمل متخصص لرعاية املسنني.. 4
صحة . 5 حول  املستمر  التعليم  ببرامج  واالجتماعية  الصحية  الرعاية  في  االختصاصني  تزويد 

املسنني ورفاهتهم ورعايتهم.
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إجراء الدراسات والبحوث الوطنية واخلليجية املتخصصة وتقدمي الدعم الالزم لها.. 6

البند الرابع:  رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة من املسنني 
الهدف: تأهيل املسنني ذوي االحتياجات اخلاصة لالحتفاظ باحلد األقصى من القدرات الوظيفية 

طوال حياتهم وتشجيع مشاركتهم في اجملتمع وتأمني الرعاية املناسبة لهم. 
اإلجراء:  

على حقوقهم . 1 ليحصلوا  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  للمسنني  املناسبة  والرعاية  التأهيل  تأمني 
في اخلدمات الصحية واملساعدة، مما ميكنهم من املشاركة في مختلف األنشطة في اجملتمع.

توعية اجملتمع واملسنني بأسباب اإلعاقة وتأمني املعلومات عن كيفية الوقاية منها في مراحل . 2
العمر اخملتلفة.

االحتياجات . 3 ل��ذوي  الشيخوخة  أم��راض  حول  املعلومات  ونشر  النفسي  للعالج  برامج  وضع 
اخلاصة.

العمل على خفض معدالت اإلعاقة لدى املسنني مثل إزالة املياه البيضاء من العني وتغير مفصل . 4
احلوض وتيسرها للمسنني كافة.

بأسعار . 5 أو  مجاناً  إما  احملتاجني  املسنني  من  اجلسدية  العاهات  لذوي  املعينة  األجهزة  تأمني 
مخفضة.

تهيئة البيئة وتأمني اخلدمات التي تساعد املسنني ذوي االحتياجات اخلاصة على التكيف مع . 6
بيئتهم.

التوجه االستراتيجي الثاني: تهيئة بيئة صديقة وداعمة جلميع  األعمار
البند األول:  البيئة السكنية واملعيشية

الهدف األول:  تهيئة بيئة صديقة
اإلجراء:  

من . 1 خالية  لتكون  الصحية  واملرافق  األبنية  تصميم  عند  املسنني  وق��درات  احتياجات  مراعاة 
العوائق واحلواجز..
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إقامة مساكن وأماكن عامة مشتركة بني األجيال من خالل التصميم املناسب.. 2
إنشاء املرافق الترفيهية العامة وإعدادها خلدمة مجتمع تتعايش فيه األجيال كافة. . 3

البند الثاني:  سوء املعاملة
الهدف: مكافحة سوء معاملة املسنني

اإلجراء:  
رصد ممارسات سوء معاملة املسنني إن حدثت للحد منها، واتخاذ التدابير الالزمة ملكافحتها . 1

صوناً لكرامتهم وحقوقهم.
إصدار التشريعات والقوانني الكفيلة بحماية املسنني في دول اخلليج.. 2
تعزيز املؤسسات القضائية أو االجتماعية اخملتصة لتتولى حماية املسنني.. 3
تنظيم حمالت توعوية حول سوء معاملة املسنني وسبل الوقاية منها، وتوعية املسنني مبوضوع . 4

املواطنة واحلقوق املدنية وضروب غش املستهلك.
وضع خدمة »اخلط الساخن« إلغاثة املسنني في احلاالت الطارئة، ومن ضمنها حاالت التعرض . 5

للعنف أو األزمات الصحية.

البند الثالث:   التصورات املتعلقة بالشيخوخة 
الهدف: تعزيز النظرة االيجابية للشيخوخة

اإلجراء:  
في . 1 مساهمتهم  على  والتركيز  للمسنني،  االيجابية  الصورة  إب��راز  على  اإلع��الم  وسائل  حث 

وتوجيه  العمر  مراحل  من  مرحلة  بصفتها  الشيخوخة  حول  توعية  حمالت  وتنظيم  اجملتمع، 
األجيال الصاعدة واملسنني للتواصل والتعامل فيما بينهم.

العمل على تضمني الكتب املدرسية معلومات عن مساهمة جميع األعمار في اجملتمع.. 2
تشجيع إقامة حفالت التكرمي للمسنني يشارك فيها أفراد من جميع األعمار.. 3
تعزيز دور املنظمات غير احلكومية التي تعني بقضايا املسنني وتعبئة مواردها وإشراك املسنني . 4

برامجها  في  فاعلني  كأعضاء  بل  املنظمات،  باعتبارهم مستفيدين من هذه  ليس  أعمالها  في 
وخدماتها
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البند الرابع: دعم الرعاية األسرية
الهدف:  تعزيز ودعم متاسك األسرة اخلليجية

االجراء:
سن التشريعات التي تكفل رعاية املسنني ضمن أسرهم.. 1
وضع برامج التوعية األسرية حول التعايش مع املسنني ورعايتهم.. 2
دعم دور األسرة في رعاية املسنني من خالل ترسيخ العادات والتقاليد والقيم.. 3
للمسنني . 4 كما  رعاية مسنيها  لتمكينها من  االجتماعية لألسرة  املادي واخلدمات  الدعم  تأمني 

لرعاية لتمكينهم من االستمرار في العيش في منازلهم.
تأمني وتقدمي دعم خاص للمسنات األرامل وغير املتزوجات وحتديد السبل لتلبية احتياجاتهن . 5

االجتماعية واالقتصادية والنفسية والصحية.
توجيه وسائل اإلعالم إلى تعزيز دور األسرة وتكريسها كبيئة طبيعية وأساسية لرعاية املسنني.. 6
تقدمي املساعدات االجتماعية واإلرشادية للقائمني بالرعاية من املسنني واألسر التي يرعونها . 7

وتعزيز دور األجداد في تنشئة األحفاد.

البند اخلامس: دور املنظمات غير احلكومية ومنظمات اجملتمع املدني األخرى
الهدف: دعم املنظمات غير احلكومية ومنظمات اجملتمع املدني األخرى العاملة في رعاية املسنني.

اإلجراء:
 تأمني الدعم املادي ومنح التخفيضات الضريبية واإلعفاءات من الرسوم اجلمركية للمنظمات غير 

احلكومية )منظمات اجملتمع املدني( العاملة في مجال رعاية املسنني.
تشجيع منظمات اجملتمع املدني على تطوير برامج رعاية املسنني.. 1
وضع آلية تعاون وتنسيق وطنية وخليجية مع املنظمات غير احلكومية في مجال رعاية املسنني.  . 2
وضع املعايير الالزمة لتنظيم عمل املؤسسات املهتمة بصحة املسنني.. 3
تعزيز دور املنظمات غير احلكومية )منظمات اجملتمع املدني( وتشجيع مشاركتها وتعبئة مواردها . 4

لتنفيذ اخلطط الوطنية للمسنني.
اصدار بطاقات اجملتمع املدني إلشراك املسنني في أعمال املنظمات غير احلكومية باعتبارهم . 5

أعضاء فاعلني في خدماتها وبرامجها وليس فقط كمستفيدين منها.
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البند السادس: دمج قضايا املرأة املسنة في صلب سياسات وبرامج التنمية االجتماعية
الهدف:  وضع برامج خاصة باملسنات تؤمن لهن مستوى من العيش الكرمي

االجراء:
مراعاة االحتياجات اخلاصة بالنساء املسنات والالتي يعشن مبفردهن.. 1
تيسير القروض والتسهيالت االئتمانية للمسنات لتمكينهن من العمل حلسابهن وتأمني املساعدة . 2

املادية للعامالت في القطاع غير املنظم.
تأمني فرص عمل مناسبة للمسنات حسب امكانياتهن وقدراتهن.. 3
تأسيس ودعم املشاريع اإلنتاجية التي تشارك فيها املسنات القائمات على رعاية أسرهن وتأمني . 4

املساعدات املادية للجدات الالتي يعنني بتربية أحفادهن بسبب احلروب وألسباب أخرى.
مكافحة كافة أشكال التمييز على أساس اجلنس  في التشريعات والقوانني وتطبيقها.. 5
تأمني احلماية للمسنات غير الناشطات اقتصاديا وتلبية احتياجاتهن املعيشية وحمايتهن من . 6

العنف وسوء املعاملة.
تعزيز وتطوير مشاركة املسنات في عمليات صنع القرار حول القضايا التي متس حياتهن.. 7
اتاحة الفرص أمام املسنات حملو األمية ومتابعة التأهيل والتعليم لتمكينها.. 8
تشجيع مساهمات املسنات في شئون اجملتمع احمللى.. 9

البند السابع: النزاعات املسلحة واحلروب واالحتالل واحلصار
واحل��روب  املسلحة  النزاعات  ح��االت  في  واملسنات  للمسنني  واحلماية  الرعاية  تأمني  الهدف: 

واالحتالل واحلصار.
االجراء:

حث املنظمات الدولية على االضطالع مبهامها والتدخل السريع حلماية وضمان حقوق اإلنسان.. 1
الطوارئ . 2 أثناء  واألط��ف��ال  النساء  بشأن  املتحدة  األمم  إع��الن  مبضمون  والتعريف  التوعية 

واملنازعات املسلحة )1974(.
مجرمي . 3 ومقاضاة  في مالحقة  والدولية  والعربية  احمللية  اإلنسان  دور جمعيات حقوق  تفعيل 

احلرب الذين يرتكبون الفظائع بحق املدنيني ومنهم املسنني.
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تلبية االحتياجات األساسية للمسنني املتأثرين بحاالت النزاع املسلح أو احلرب أو االحتالل أو . 4
احلصار.

اعطاء االولوية للمسنني في خطط اإلغاثة وتأمني اخلدمات والسلع لهم وخاصة املسنني الذين . 5
يعولون أسرهم.

صياغة بروتوكول لدراسة خليجية موحدة لرعاية املسنني استرشادا بالدراسات التي أجريت في . 6
اململكة العربية السعودية وسلطنة عمان واليمن.

حتديث كتاب »حملات عن الرعاية الصحية للمسنني في دول اخلليج«.. 7
وضع اخلطوط العريضة خلطة إعالمية خليجية لرعاية املسنني:. 8

أ .  وهذه اخلطوط العريضة كالتالي:
انشاء موقع الكتروني حول خدمات رعاية املسنني في كل دولة.	 
انشاء خط ساخن لالستفسارات واإلجابة عليها.	 
االحتفال باليوم العاملي للمسنني.	 
اصدار كتيبات ونشرات توعوية حول صحة املسنني للقائمني على رعاية املسنني.	 
استخدام اإلذاعة والتليفزيون لبث برامج عن رعاية املسنني.	 
تصميم بوستر اعالمى خاص باملسنني.	 
تقدمي باب في مجلة صحة اخلليج عن صحة املسنني.	 
ندوات ومحاضرات في املدارس واجلامعات واملساجد واملؤسسات.	 

ب .   اهم القضايا املقترحة في احلملة اإلعالمية.
مفهوم الشيخوخة والية التعامل مع املسنني.	 
اخلدمات والبرامج واألنشطة اخلاصة باملسنني.	 
اهمية العمل التطوعي للمسنني.	 
ابراز دور املسنني في اجملتمع.	 
دور األسرة واألبناء جتاه املسنني.	 
دور القطاع اخلاص في رعاية املسنني.	 
دور املسنني في اجملتمع6.	 
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ملحق (4)
مقترح خطة تطوير البرنامج الخليجي للرعاية الصحية األولية -  

2008- 2018م
تفعيل برامج صحة المسنين

الهدف :
حتسني احلالة الصحية العامة لكبار السن من أجل شيخوخة نشطة، عن طريق توفير اخلدمات 

الصحية الشاملة للمسنني خالل عشر سنوات.
مؤشرات قياس األداء للهدف 

مؤشرات ضبط األمراض املزمنة مثل نسبة السكر.. 1
مؤشرات صحة الفم واألسنان.. 2
نسبة حتويل كبار السن للتخصصات اخملتلفة بالرعاية الثانوية.. 3
عدد أيام إدخال املسنني باملستشفيات.. 4
نسبة املراضة واإلعاقة بني كبار السن.. 5
مؤشر معدل احلياة للفرد.. 6

اإلستراتيجية:
تدشني عيادة تخصصية لفئة كبار السن من 60 سنة وما فوق في جميع املراكز الصحية، وذلك . 1

إلجراء الفحص الشامل،  أو وضع آلية بديلة لذلك.
ورعائية . 2 تقدم خدمات متريضية  متنقلة،  توفير وحدة صحية  املنزلية حلني  الزيارات  تعزيز 

لكبار السن في اجملتمع.
تقدم فيها . 3 السن )60 سنة وما فوق(،  كبار  لفئة  الفم وأسنان تخصصية  إنشاء عيادة صحة 

جميع خدمات صحة الفم واألسنان الوقائية والعالجية املتخصصة وتستقبل املسنني احملولني 
من قبل طبيب األسنان العام في املراكز الصحية.
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خالل . 4 من  والعامة،  الطارئة  والعالجية  الوقائية  اخلدمات  تقدم  متنقلة  عالجية  وحدة  توفير 
توفير أجهزة طبية متنقلة لعالج األسنان يقدمها فريق مكون من طبيب أسنان، مساعد أسنان، 

فني أسنان.
التنسيق واملشاركة مع مختلف اجلهات الرسمية واألهلية في مجال صحة املسنني.. 5
وضع وتطوير نظام املعلومات والرصد لصحة املسنني.. 6
باألمراض . 7 اإلصابة  بعد  وتأهيلية(  اجتماعية  متريضية  طبية،  )خدمات  املرضى  رعاية  توفير 

احلادة، عن طريق إنشاء مركز رعاية خاص، أو آلية أخرى مناسبة7.
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ملحق (5)
ملخص الدراسة الوطنية لصحة المسنين – 2009م

بينهم %23.6  األعمار 70,8+8,3 عام.  الصحي  2950 مسناً  ومتوسط  املسح  شارك في هذا  
أرامل أو لم يسبق لهم الزواج.  65.9% أميون. ضمت قائمة املشاكل الصحية الشائعة بني املسنني: 
اإلبصار  ومشاكل   )%65.1( املفاصل  واألم   ،  )%  50.2( الدم  ضغط  فرط   ،  )%47.1( السكري 
والعمى ) 41,1%( ومشاكل السمع )21,0%( ومشاكل اإلدراك )16,7%( واالكتئاب )18,2%( وحدوث 
ويعانى  البول )شكل 5(.   التحكم في  يعاني )16.6%( من مشاكل عدم  السقطات )18.7%( كما 
كل مسن من 2.6 مشاكل صحية في املتوسط. كما إن 84% من املسنني يتناولون أدوية حاليا ولكن 
68,4% من املسنني يعتبرون أن صحتهم جيدة.  3,3%فقط يعيشون مبفردهم  بينما يشارك %36 
في أألنشطة  الترفيهية ويتلقى 9.7% من املسنني عالج طبيعي. كما إن متوسط الزيارات ملراكز 
الرعاية الصحية األولية 10,8 زيارات في السنة.  وقد أدخل املستشفيات 16,3% من املسنني خالل 

العام املاضي 90% منهم ألسباب طبية.
وخلصت هذه الدراسة إلى انه من املتوقع إن يستمر مجتمع املسنني داخل اململكة في النمو أسوة 
بد  و االجتماعية ال  والنفسية  املتعددة اجلسمانية  وللتغلب على مشاكلهم الصحية  السكان  ببقية 
من إعداد برنامج رعاية صحية مخصصة لهم ذات جدوى اقتصادية و صحية. يضم هذا البرنامج 
ميكن  وكذلك  والثقافية.  االجتماعية  اجلوانب  و  واألبحاث  الصحي  والتثقيف  الطبية  اخلدمات 
تطوير خدمات مراكز الرعاية الصحية األولية املنتشرة في جميع إرجاء اململكة لتنسيق اخلدمات 

املقترحة اخلاصة باملسنني8.  
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شكل 5:  : نتائج الدراسة الوطنية لصحة المسنين  2009م8
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ملحق (6)
ميثاق الرياض:  توصيات الندوة الخليجية لرعاية المسنين 2009م

انعقدت هذه الندوة في مدينة الرياض في الفترة من 21-22 ربيع األول 1430ه� املوافق 18-17 
مارس 2009.  وقد خرجت توصياتها حتت مسمى »ميثاق الرياض لرعاية املستنني«.  

وكانت أهم التوصيات التي خرجت بها الندوة هي: 
إنشاء جلنة وطنية لرعاية خليجية لها املهام التالية:. 1

إنشاء قاعدة بيانات.	 
إنشاء إستراتيجية وطنية مبنية على األدلة.	 
حتديث السياسات الوطنية حول صحة املسنني.	 
املساهمة في إعداد االتفاقية العاملية حلقوق املسنني.	 
تقدمي املشورة باستخدام املنهجيات احلديثة.	 

تفعيل املبادرات العاملية.. 2
حتسني التكامل بني القطاعات والوزارات اخملتلفة.. 3
تشجيع منظمات ومؤسسات اجملتمع املدني... 4
العمل على حتقيق هدف »مراكز الرعاية الصحية األولية صديقة املسنني«.. 5
متكني مقدمي الرعاية للمسنني في األسرة واجملتمع.. 6
تبنى السياسات املعززة للصحة لالرتقاء برعاية املسنة صحيا واجتماعيا ونفسيا.. 7
بناء القدرات الوطنية في مجال طب الشيخوخة.. 8
إجراء الدراسات والبحوث التي تساعد على اإلعداد اجليد للخطط الوطنية.. 9

للقائمني على رعاية املسنني من أفراد . 10 االتوعوية إلتاحة املعارف واملهارات  تنظيم احلمالت 
األسرة وغيرهم.

تأسيس إطار قانوني لتعزيز التشريعات والقوانني حلماية املسنني.. 11
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للمراكز الصحية  العامة  اإلدارة  بادرت  اململكة  بحلول 2050 فقد  لتوقع تضاعف نسبة في  ونظرا 
باإلعداد لوضع إستراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة متكن من تقدمي خدمات صحية فعالة لتمكني 

التشيخ النشط مما يخفف من املراضية واألعباء االقتصادية واالجتماعية على اجملتمع واألسرة9. 
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ملحق (7)
الخطة اإلستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية األولية- 

تفعيل برنامج صحة المسنين-
وزارة الصحة –1431 هـ

ورشة عمل  قد مت عقد  فانه  األولية  الصحية  للرعاية  التصور اخلليجي  في  ما جاء  إلى  استنادا 
بتصور  واخل��روج  التصور  هذا  ملناقشة   2009 يونيو  في  األولية  الصحية  الرعاية  عن  للمسئولني 
املسنني  صحة  كانت  وقد   .)2015  –  2010( األولية  الصحية  للرعاية  السعودية  لإلستراتيجية 
وضع  في  االعتبار  بعني  أخذت  والتي  العمل  ورشة  صاغتها  التي  اإلستراتيجية  األه��داف  إحدى 

اإلستراتيجية السعودية لصحة املسنني.

الهدف :
حتسني احلالة الصحية العامة لكبار السن من أجل شيخوخة نشطة، عن طريق توفير اخلدمات 

الصحية الشاملة للمسنني خالل عشر سنوات.

مؤشرات تحقيق هذا الهدف هي:
مؤشرات ضبط األمراض املزمنة مثل نسبة السكر.. 1
مؤشرات صحة الفم واألسنان.. 2
نسبة حتويل كبار السن للتخصصات اخملتلفة بالرعاية الثانوية.. 3
عدد أيام إدخال املسنني باملستشفيات.. 4
نسبة املراضة واإلعاقة بني كبار السن.. 5
مؤشر معدل احلياة للفرد.. 6

اإلستراتيجية:
تدشني عيادة تخصصية لفئة كبار السن من 60 سنة وما فوق في جميع املراكز الصحية، وذلك . 1

إلجراء الفحص الشامل،  أو وضع آلية بديلة لذلك.
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تعزيز الزيارات املنزلية حلني توفير وحدة صحية متنقلة، تقدم خدمات متريضية ورعائية لكبار . 2
السن في اجملتمع.

إنشاء عيادة صحة الفم وأسنان تخصصية لفئة كبار السن )60 سنة وما فوق(، تقدم فيها جميع . 3
خدمات صحة الفم واألسنان الوقائية والعالجية املتخصصة وتستقبل املسنني احملولني من قبل 

طبيب األسنان العام في املراكز الصحية.
خالل . 4 من  والعامة،  الطارئة  والعالجية  الوقائية  اخلدمات  تقدم  متنقلة  عالجية  وحدة  توفير 

توفير أجهزة طبية متنقلة لعالج األسنان يقدمها فريق مكون من طبيب أسنان، مساعد أسنان، 
فني أسنان.

التنسيق واملشاركة مع مختلف اجلهات الرسمية واألهلية في مجال صحة املسنني.. 5
وضع وتطوير نظام املعلومات والرصد لصحة املسنني.. 6
باألمراض . 7 اإلصابة  بعد  وتأهيلية(  اجتماعية  متريضية  طبية،  )خدمات  املرضى  رعاية  توفير 

احلادة، عن طريق إنشاء مركز رعاية خاص، أو آلية أخرى مناسبة10.




