
 

 
 
 
 
 

 

مرکز ملی مقابلھ با بدرفتاری با سالمندان  

حقایقی درباره بدرفتاری با سالمندان 
بدرفتاری با سالمندان، سوء رفتار یا آسیب رساندن بھ فردی مسن حرکتی 
غیرمنصفانھ است کھ ھمھ ما باید از آن جلوگیری و با آن برخورد نماییم.  

اینھا حقایقی است کھ ھمھ باید بدانند. 

از ھر 10 آمریکایی باالی 60 سال یک نفر بدرفتاری را تجربھ نموده  <
است.1 

کلیھ موارد بدرفتاری با سالمندان گزارش نمی شود.  <
د†یمکھ در  دھ نتایج مطالعھ فراگیری بدرفتاری با سالمندان ایالت نیویورک نشان  
ازای ھر نمونھ بدرفتاری با سالمندان کھ بھ برنا مھھا و ادارات اطالع داده شده است، 

23.5 مورد اطالع داده نشده است. در ھمان مطالعھ، آنھا انواع بدرفتاری را بررسی ن 
نمی دوانر و یافتند کھ در ازای ھر مورد سوء استفاده مالی کھ بھ مراجع گزارش شده 

است، 44 مورد گزارش نشده است. در نتیجھ مطالعھ ملی موارد بدرفتاری با سالمندان 
تخمین زده م یشود کھ فقط 1 مورد از 14 مورد بدرفتاری با سالمندان بھ اطالع مراجع 

 میرسد. 4 

بدون خدمات عمومی و بھداشتی قابل دسترس و با کیفیت،  <
ھمینطور کھ جلو می رویم جمعیت ما بیشتر در معرض سوء رفتار 

قرار  میگیرد. 
تاثیر بدرفتاری با سالمندان توسط مردم از سنین مختلف احساس  <

 میشود. 
ھزینھ ھای بدرفتاری با سالمندان ھم برای قربانیان و ھم برای جامعھ باال است. 

بدرفتاری با سالمندان مشارکت افراد مسن در زندگی جوامع ما را کاھش  میدھد. این 
مسالھ ھمچنین ھزینھ ھای حقوقی و بھداشتی تحمیل  میکند کھ اغلب بر دوش 

برنا مھھای عمومی مانند Medicare و Medicaid گذاشتھ  میشود و مشارکت 
افراد مسن را در زندگی اجتماعی کم  میکند.3 

بدرفتاری با سالمندان سالیانھ میلیاردھا دالر ھزینھ برای قربانیان  <
ایجاد  میکند. 

خسارت مالی سالیانھ قربانیان سوء استفاده مالی از سالمندان در سال 2009 معادل 
2.9 میلیارد دالر برآورد شده است کھ 12% افزایش نسبت بھ سال 2008 نشان 

 میدھد.5 

بدرفتاری با سالمندان با افزایش میزان بستری در میان جمعیت  <
جامعھ ارتباط داده  میشود. 

احتمال بستری شدن بزرگساالن مسن کھ بدرفتاری را تجربھ کرده اند یا بھ آنھا 
بی توجھی شده است دو برابر بیشتر از سالمندان دیگر است.2 

این وظیفھ ھمھ ماست کھ از بدرفتاری با سالمندان پیشگیری و با آن برخورد کنیم! 

اصول ارزشی جامعھ ما با نام عدالت برای ھمھ ایجاب  میکند کھ ما پشتیبانی محکمی برای کمک بھ ھمگان در سنین مختلف ایجاد 

نماییم. پایان دادن بھ انزوا، ایجاد و بھبود حمل و نقل عمومی، نیروی انتظامی، مراکز سالمندان و خدمات مددکاری اجتماعی 

می توانند بھ جلوگیری از بدرفتاری کمک کنند.  
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منابع 

 برای منابع بیشتر بھ سایت ما مراجعھ کنید!

 ما را در فیسبوک و توییتر پیدا کنید!
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