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Thông tin xã hội học
Người già ở Singapore

Ở Singapore, người già được coi là những người từ 60 trở lên. Hiện nay, số người này
chiếm 8% dân số cả nước và dự đoán con số này sẽ lên tới 26% vào năm 2030.
Sự già hoá của số người sinh sau chiến tranh thế giới thứ hai là nguyên nhânchính của
sự già hoá dân số Singapore. Hơn nữa từ năm 1975, mức sinh của Singapore ở duới
mức thay thế và một nguyên nhân nữa là tuổi thọ bình quân tăng. Tuổi thọ hiện nay ở
Sigapore là 74. Nam giới tuổi thọ là 71 và của nữ giới là 76. Phần lớn phụ nữ ở tuổi
già cần có các hình thức chăm sóc sức khoẻ thích hợp, những phụ nữ có tuổi ở đây
(những phụ nữ từ trên 60 tuổi đến 76 tuổi) thường không có nguồn tài chính nào khác
khi họ không có việc làm.
Số liệu thống kê cho thấy 1,7 % người già sống ở gia đình hoặc nhà bảo trợ. Nghiên
cứu tuổi già yếu (được định nghĩa là những người tuổi trên 60 bị ốm lâu dài hoặc bị
tâm thần) thì 7% trong số họ sống trong các tổ chức từ thiện và 93% sống trong cộng
đồng. Mặc dù bản thân người già đều mong muốn có những ngôi nhà riêng cho họ,
song hầu hết người già lại không muốn sống trong những ngôi nhà như vậy. Chính
sách của chính phủ Sigapore luôn muốn bảo đảm kéo dài tuổi thọ cho người già. Chính
phủ đang tăng cường các dịch vụ xã hội cơ bản và đã nhận thấy sự cần thiết phải thiết
lập các tổ chức chăm sóc sức khoẻ cho ngưòi đau ốm, những người không được chăm
sóc tại nhà.
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