
 

 

 

مرکز ملی مقابلھ با بدرفتاری با سالمندان 

عالئم ھشدار دھنده بدرفتاری 
جوامع ما مانند سازه ھایی است کھ از ایمنی و تندرستی مردم حمایت می کند. یکی از 

مھمترین روش ھایی کھ ھمگی می توانیم بھ این پروژه ساختمانی مستمر کمک کنیم از 
طریق مراقب بودن و توجھ بھ عالئم ھشدار دھنده در زمینھ سوء رفتار است. آیا یکی از 

افرادی کھ شما می شناسید چنین عالئم بدرفتاری را از خود بروز می دھد؟ سریع ا اقدام 
کنید. ھر کسی در ھر سنی شایستھ عدالت است. موارد مشکوک بھ بدرفتاری را در اولین 

فرصت گزارش کنید. 

ً

نشان ھھای روحی و رفتاری 
تغییرات غیرعادی در رفتار یا خواب   <

ترس یا اضطراب   <
گو شھگیری و پاسخگو نبودن  <

افسردگی  <

نشان ھھای جسمی 
شکستگی استخوان، کبودی، و ورم پوست  <

بریدگی، قرمز شدگی یا سوختگی  <
زخ مھای بستر درمان نشده  <

لبا سھای زیر پاره،  لکھدار یا خونی  <

بیمار یھای مقاربتی بدون توجیھ  <
کثیفی، تغذیھ ضعیف یا کمبود آب بدن  <

شرایط زندگی نامناسب  <
کمبود وسایل کمکی پزشکی (عینک، واکر،  <

دندان مصنوعی ، سمعک، دارو) 

نشان ھھای مالی 
تغیرات غیر عادی در حساب بانکی یا مدیریت مالی  <

تغییرات غیرعادی یا ناگھانی در وصیتنامھ یا مدارک مالی دیگر  <
امضا ءھای جعلی روی مدارک مالی  <

قبض ھای پرداخت نشده  <

بدرفتاری با سالمندان چیست؟ 
بدرفتاری با سالمندان سوء رفتار یا آسیب رساندن بھ یک فرد مسن است.  میتواند شامل سوء 
رفتار جسمی یا روحی یا سوء استفاده جنسی ھمراه با بی توجھی و سوء استفاده مالی گردد. 
بسیاری از عوامل اجتماعی  - برای مثال کمبود خدمات حمایتی و منابع اجتماعی - می تواند 

شرایط را برای بدرفتاری با سالمندان فراھم کند. سن گرایی (تعصب یا کلیشھ سازی علیھ 
افراد مسن کھ مانع مشارکت کامل آنھا در جامعھ خود  میگردد) نیز در فراھم نمودن شرایط 

بدرفتاری با سالمندان نقش دارد. با تغییر این عوامل موثر ما  میتوانیم مانع بدرفتاری با 
سالمندان شویم و اطمینان حاصل نماییم کھ ھمگان فرصت پیشرفت در جامعھ را ھمراه با 

باال رفتن سن داریم. 
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انواع بدرفتاری با سالمندان 
بدرفتاری جسمی: استفاده از زور برای تھدید یا آسیب جسمی بھ فرد مسن  <

بدرفتاری روحی: حمالت کالمی، تھدید، پس زدن، در انزوا قرار دادن، یا اقدامات تحقیر  <
آمیز کھ می تواند در فردی مسن ناراحتی، درد و رنج روحی ایجاد کند. 

سوء استفاده جنسی: تماس جنسی کھ با زور، ترفند، تھدید، یا بھ نوع دیگری با فشار بر  <
فردی مسن ایجاد شود، از جملھ ھر کسی کھ ن میتواند بھ این کار رضایت دھد. 

سوء استفاده: دزدی، کالھبرداری، سوء استفاده از موقعیت یا بی توجھی و استفاده از  <
نفوذ نابجا بھ عنوان اھرمی برای کنترل داشتن روی پول یا دارایی فردی مسن 

قصور: کوتاھی در مراقبت از ایمنی یا رسیدگی بھ نیازھای جسمی یا عاطفی فرد مسن بھ  <
صورت عمدی یا غیر عمدی 

چگونھ می توانیم از بدرفتاری با سالمندان جلوگیری و با آن برخورد کنیم؟ 

با ایجاد نھادھا و خدمات حمایتی کھ سوء رفتار را مشکل می سازد  میتوانیم خطر بدرفتاری با سالمندان را کاھش 
دھیم. اگر جامعھ را بھ عنوان ساختمانی کھ سالمت ما را حمایت می کند در نظر بگیریم، در آنصورت منطقی است 

کھ محکمترین ساختمانی کھ  میتوانیم را طراحی کنیم - ساختمانی با تیرھا و دیوارھای مقاوم کھ در طول زمان 
ھمھ را ایمن و سالم نگھ دارد. برای مثال، ایجاد خدمات حمایتی اجتماعی و خدمات انسانی برای ارائھ دھندگان 

خدمات مراقبتی و افراد مسن تر می تواند عوامل خطر مرتبط با بدرفتاری با سالمندان را کاھش دھد. بودجھ بیشتر 
می تواند از تالش برای آموزش خدمات دھندگان مراقبت از سالمندان حمایت کند. شناسایی روش ھایی برای قدرت 

بخشیدن بھ سالمندان آثار مخرب  سنگرایی را کاھش خواھد داد. و استفاده از دانش تخصصی می تواند ابزارھای 
مورد نیاز برای شناسایی، برخورد با و در نھایت پیشگیری از سوء رفتار را فراھم کند. 

چگونھ می توانیم موارد مشکوک بھ بدرفتاری را گزارش کنیم؟ 
صرفنظر از سن ما، عدالت ایجاب  میکند کھ با ما بھ عنوان اعضاء کامل جوامع خود برخورد شود. اگر ما 

برخی از این نشانھ ھای بدرفتاری را متوجھ شویم، وظیفھ ما این است کھ آن را بھ مراجع مرتبط گزارش دھیم. 

برنامھ ھایی مانند خدمات حمایت از بزرگساالن (Adult Protective Services) [APS] و دادرسی مراقبت 
درازمدت (Long-Term Care Ombudsmen) برای کمک آماده ھستند. برای گزارش موارد، لطفا ً با 

Eldercare Locator با شماره (www.eldercare.acl.gov) 1116-677-800-1 تماس بگیرید. 

اگر شما یا شخص دیگری اطالع دارید کھ شرایط تھدید کننده جانی یا خطر فوری 
وجود دارد، با 911 یا با دفتر پلیس یا کالنتری محلی تماس بگیرید. 

مرکز ملی مقابلھ با بدرفتاری با سالمندان (NCEA) تحت مدیریت اداره سالمندی ایاالت 
متحده بھ جوامع، ادارات و سازمان ھا کمک می کند اطمنیان حاصل کنند کھ افراد مسن و 

بزرگساالن دارای معلولیت می توانند با عزت و بدون بدرفتاری،  بیتوجھی و سوء 
 NCEA .واقع ش دهایم USC در Keck استفاده زندگی کنند. ما بیرون دانشکده پزشکی
جایی است برای مراجعھ بھ منظور آموزش، پژوھش و ر وشھای امیدوار کننده در 

زمینھ پیشگیری از بدرفتاری. 

برای منابع بیشتر بھ سایت ما مراجعھ کنید! 

 ncea.acl.gov

https://eldercare.acl.gov/Public/Index.aspx
https://ncea.acl.gov/

	 یرﺎﺘﻓرﺪﺑ هﺪﻨھد راﺪﺸھ ﻢﺋﻼﻋ
	 یرﺎﺘﻓر و ﯽﺣور یﺎھﮫ ﻧﺎﺸﻧ
	 ﯽﻤﺴﺟ یﺎھﮫ ﻧﺎﺸﻧ
	 ﯽﻟﺎﻣ یﺎھﮫ ﻧﺎﺸﻧ
	 ؟ﺖﺴﯿﭼ ناﺪﻨﻤﻟﺎﺳ ﺎﺑ یرﺎﺘﻓرﺪﺑ
	 ناﺪﻨﻤﻟﺎﺳ ﺎﺑ یرﺎﺘﻓرﺪﺑ عاﻮﻧا
	 ؟ﻢﯿﻨﮐ درﻮﺧﺮﺑ نآ ﺎﺑ و یﺮﯿﮔﻮﻠﺟ ناﺪﻨﻤﻟﺎﺳ ﺎﺑ یرﺎﺘﻓرﺪﺑ زا ﻢﯿﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﮫﻧﻮﮕﭼ
	 ؟ﻢﯿﻨﮐ شراﺰﮔ ار یرﺎﺘﻓرﺪﺑ ﮫﺑ کﻮﮑﺸﻣ دراﻮﻣ ﻢﯿﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﮫﻧﻮﮕﭼ


