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اليوم العاملي لكبار السن

.  لرفع نس بة الوعي ابملشالك اليت تواجه كبار السن اكلهرم وإساءة املعامةل -

.لالحتفال مبا اجنزه كبار-

قاليدفلطاملا لعب كبار السن دوراً همامً يف اجملمتع كقادة ومقديم رعاية وأوصياء عىل الت•



رؤية اململكة العربية السعودية

تأيتنالسكبارحقوقأناملتحدةالامميفاململكةأكدت
واجبهبموالاهامتمرعايهتمأنكامأولوايهتارأسعيل

حياهتافنتااليتالفئةلهذهتقدميهعيلاململكةحرصت
والرعايةنوالامتناالاحرتاموتس تحقوالتضحيةابلعطاء

وجهامكلعىلخدمهتمخاللمن



أهداف اليوم العاملي لكبار السن 

تسليط الضوء عىل
هذه الفئه العمرية

ية واحتياجاهتا الصح 

كبار رفع الوعي حبقوق
ة السن وأمهية الرعاي

الصحية 

نية إيضاح اجلهات املع 
سن للك فئات كبار ال 

يخ نرش ثقافة التش  
الصحي بني أفراد

ن اجملمتع وكبار الس

كة دمع الرعاية املشرت 
بني مجيع اجلهات

ن املعنية بكبار الس



تفوق نس بة % 46س نه فأكرث بنس بة 60من املتوقع أن يرتفع عدد األشخاص اذلين يبلغ أعامرمه 
الش باب 

من مجموع ساكن اململكة %5.6فأكرث 60يشلك كبار السن السعوديني بعمر

الصحة اجليدة يف الكرب نتيجة التباع نظام حياة حصي منذ الصغر 

حقائق



اإلسالم وكبري السن 

ة يف اجملمتع أهمت اجملمتع اإلساليم بكبري السن إذا أن هل ماكنة مرموق
ويعامل بوقار واحرتام 

ضيافة يقدم كبري السن يف أمور ال 
واإلكرام 

سم لي : قال علية الصالة والسالم 
ر كبريان منا من مل يرمح صغريان ويوق



.امتعية أو أرسية معرفة املشالكت اليت يعانون مهنا وإجياد احللول املناس بة لها سوء اكنت حصية اج•

.عراض مثل النس يان التحيل ابلصرب والرمحة عند التعامل معهم بسبب احامتلية إصابهتم ببعض األ•

.احرتاهمم وتقديرمه أثناء اجللوس معهم •

.  طرح مجموعة من اخليارات علهيم واشعارمه بقدرهتم وأمهيهتم •

.   احتساب األجر يف خدمهتم•

طرق التعامل مع كبار السن 



كيف حتمي كبار السن من السقوط 

ر وجود هجاز مناداة ابلقرب من الرسي

احلرص عيل الفحوصات ادلورية 

توفري اضاءة مناس بة

وضع حواجز بأطراف الرسير 

أن يكون الكريس املتحرك مقارب هل
ووجود دعامات هل وجسادة مانعة 

لالنزالق 



ثنبحوالصحةأانكنت
أانواليوماملالعن

حةالصعننبحثواملال

ار من أقوال كب
السن 



لك 
ري ا

وق
ن ت

يق م
ال

ألخ
ة ا

ألم
ط ا

ضبا
ن س ا

قيا
م

ر 
با

إن من »يقول رسول هللا صل هللا عليه وسمل 

» إجالل هللا إكرام ذي الشيبة املسمل 


