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CORESPONDENŢII DE PRESĂ

ZIUA INTERNAŢIONALĂ A PERSOANELOR VÂRSTNICE
1 octombrie 2018
Celebrates Older Human Rights Champions
"Sărbătorirea campionilor mai în vârstă care lupta pentru drepturile omului"

Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice este o zi specială în întreaga lume şi
este sărbătorită în data de 1 octombrie a fiecarui an şi ne reaminteşte cât de valoroşi sunt oamenii,
indiferent de vârsta lor.
Tema campaniei din acest an este Celebrates Older Human Rights Champions "Sărbătorirea
campionilor mai în vârstă care militeaza pentru drepturile omului". Ce modalitate mai bună de a sărbători
această zi decât de a celebra persoanele în vârstă din întreaga lume care își dedică viața pentru a promova
drepturile omului? Câștigătorii mai vechi în domeniul drepturilor omului s-au născut astăzi în timpul
adoptării UDHR în 1948.
Urmărește:
• Promovarea drepturilor consacrate în Declarație și a ceea ce înseamnă în viața de zi cu zi a persoanelor
în vârstă;
• Creșterea vizibilității persoanelor în vârstă ca membrii participanți ai societății care se angajează să
îmbunătățească bucuria drepturilor omului în multe domenii ale vieții și nu doar pe cele care le afectează
imediat;
• să reflecteze asupra progreselor și provocărilor în asigurarea deplină și echitabilă a drepturilor omului și
a libertăților fundamentale ale persoanelor în vârstă;
• Implicați publicul larg din întreaga lume și mobilizați oamenii pentru drepturile omului în toate etapele
vieții.
Vârsta a treia presupune de cele mai multe ori pierderea rolului marital şi profesional,
acestea nefiind înlocuite cu alte preocupări de aceeaşi importanţă. Din această cauză, vârstnicul se
confruntă cu o lipsă de atitudini specifice care să-i ghideze comportamentul şi cu lipsa unor grupuri
cu care să se identifice.
Cu ocazia celei de-a 70-a aniversări a Declarației Universale a Drepturilor Omului (UDHR), Ziua
Internațională a Națiunilor Unite pentru persoanele în vârstă (UNIDOP) sărbătorește importanța acestei
Declarații și reafirmă angajamentul de a promova exercițiul total și echitabil al tuturor drepturilor omului
și libertățile persoanelor în vârstă.
Creșterea în vârstă nu diminuează demnitatea inerentă și drepturile fundamentale ale unei persoane.
Fiecare dintre ele cere respect și recunoaștere egale pentru dedicarea și angajamentul lor de a contribui la
o lume liberă de teamă și lipsită de dorință.
Planul Internațional de Acțiune privind îmbătrânirea (MIPAA) de la Madrid, adoptat în 2002, a
reprezentat prima dată când guvernele au convenit să coreleze problemele legate de îmbătrânire cu alte
cadre pentru dezvoltare socială și economică și drepturile omului. Interdependența dintre integrarea
socială a persoanelor în etate și exercitarea deplină a drepturilor lor umane nu poate fi ignorată, deoarece
gradul în care persoanele în vârstă sunt integrate social le va afecta în mod direct demnitatea și calitatea
vieții.
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Uniunea Europeană se confruntă cu un fenomen accentuat de îmbătrânire a populaţiei. Conform
ultimelor previziuni ale Eurostat, publicate în 2008, până în 2060 în Uniunea Europeană vor fi numai două
persoane de vârstă activă (între 15 şi 64 ani) pentru fiecare persoană de peste 65 de ani, în comparaţie cu
raportul actual de patru la unu. Această tendinţă se aşteaptă să atingă punctul culminant între anii 2015 şi
2035, când grupul numeros al generaţiei "baby boom" va fi la vârsta pensionării. Această schimbare poate
fi pusă pe seama efectului combinat al ratei scăzute a natalităţii şi al creşterii speranţei de viaţă. Începând
cu anul 1960, speranţa de viaţă a crescut cu opt ani, iar prognozele demografice pe următorii patruzeci de
ani anticipează creşterea speranţei de viaţă cu încă cinci ani. De reţinut faptul că în anul 2030 se estimează
că populaţia cu vârsta peste 60 de ani va număra 1,4 miliarde de persoane.
La nivel mondial ritmul de creștere al populației vârstnice, raportat la populația totală este mai
susținut, unul din factorii favorizanți constituindu-l mărirea substanțială la nivel global a speranței de
viață, de la 62,4 ani (între 1980-1985), la 75,9 ani (între 2045 și 2050).
Durata medie de viaţă în România a înregistrat o creştere constantă în ultimii 30 de ani. Astfel,
dacă în perioada 1970 – 1972 durata medie de viaţă era de 68,58 de ani, în perioada 2000 – 2002 aceasta
ajungea la 71,18 ani, iar în perioada 2002-2004 era de 74,78 de ani. La sexul masculin se înregistrează în
perioada 2011-2013 o durată medie de viaţă de 70,7 ani, iar la sexul feminin 77,86 ani, faţă de 75,47 ani.
Astfel, speranţa de viaţă este scăzută la sexul masculin în toate judeţele, cele mai scăzute niveluri, valori
de sub 70 de ani, înregistrându-se în Satu Mare, Giurgiu, Ialomiţa, Călăraşi, Tulcea, Brăila şi Botoşani.
Pentru judetul Hunedoara , datele statistice privind ponderea populatiei pe grupe de varste si zone :
Anul 2016
TOTAL
0-14 ani
15-59 ani
60 si peste

Jud.
HUNEDOARA

MASCULIN

FEMININ

URBAN

RURAL

463888
58521
293600
111767

226394
30042
149154
47198

237494
28479
144446
64564

360818
46544
233384
80890

103070
11977
60216
30877

Compartimentul Evaluarea, Promovarea Sănătăţii şi Educaţie pentru Sănătate din cadrul Directiei de
Sanatate Publica a jud. Hunedoara v-a desfăşura campaniile„Ziua Internationala a Persoanelor
Varstnice” ,”Luna Mondiala de Lupta Impotriva Cancerului la San” „Ziua Mondiala a Inimii” în
urmatoarele zile:




01.10.2018 intre orele 11ºº - 12ºº in fata Directiei de Sanatate Publica- Zona pietonala, unde se va
măsura tensiunea arterială persoanelor care doresc şi se vor distribui materiale Informativ –
educative.
04.10.2018 ora 10ºº la C.A.R.P. Deva ,unde se va masura tensiunea arteriala si se vor imparti
materiale informative .
Vă invităm deci stimaţi prieteni şi parteneri din media să vă alăturaţi nouă in campaniile desfasurate.

MEDIC ŞEF DEPARTAMENT SSP,
Dr. Birău Cecilia

DIRECTOR EXECUTIV DELEGAT ,
Ec. Cinda Monica
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