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توهین سالمندان
افراد سالمند اکثر اوقات باید به اعضای خانواده و مراقبت 

کنندگان وابسته باشند. توهین سالمندان زمانی اتفاق می افتد 
که فرد سالمند توسط کسی که به او نزدیک است بد رفتاری یا 

نادیده گرفته شود. اعضای خانواده یا افراد خارج از خانواده 
می توانند افراد سالمند را توهین کنند. توهین سالمندان می 

تواند فزیکی، عاطفی، جنسی یا مالی باشد و همچنان غفلت را 
پوشش می دهد.

•

•

توهین فزیکی می تواند شامل هر عملی باشد که باعث آسیب 
یا پریشانی شود:

سیلی زدن، ضربه زدن، تیله کردن، تکان دادن، لرزاندن یا 
مهار کردن 

محدودیت های فزیکی غیر ضروری  

خودداری از دادن ادویه و یا دادن ادویه بیش از حد به کسی   •

•

•

خودداری از دادن مواد غذایی و یا ارائه نوع نا مناسب از 
مواد غذایی

تغذیه و دادن ادویه به زور  

توهین عاطفی یا روانی شامل بسیاری از انواع رفتارها است:

استفاده از تهدید یا ترس برای اداره کردن کسی•

دور نگه داشتن کسی از دیدن دوستان و یا اعضای خانواده •

اجازه ندادن به کسی برای تصمیم گیری و یا رفتار طفالنه با •
وی

تهدید کسی به اخراج یا انتقال او به خانه سالمندان   •

اداره کردن  کسی که در حال تجربه از دست دادن حافظه و یا •
جنون است. 

سوء استفاده جنسی نیز نوعی توهین از سالمندان است. سوء 
استفاده جنسی شامل هر نوع پیشرفت یا رفتار جنسی ناخواسته 

است. افراد مسن در خانه های سالمندان از نظر قانونی نمی توانند 
به فعالیت جنسی با کارگران در خانه سالمندان رضایت دهند.

•

•

•

سوء استفاده مالی یکی از رایج ترین انواع سوء استفاده از 
سالمندان است و می تواند شامل بسیاری از اعمال و یا رفتارهای 

مختلف ذیل باشد:   

اجازه ندادن به فرد مسن برای کنترل وجوه مالی خود

اداره کردن  فرد مسن بشکل که آنها برای شما پول بدهد

فروش وسایل فرد مسن بدون اجازه

نگه داشتن و یا سوء استفاده پول مدیریت سالمندان •

مجبور کردن کسی به تغییر دادن خواهش خود با تهدید و یا •
ترساندن

ساختن اسناد جعلی بنام کسی دیگر. •

غفلت یک شکل رایج از سوء استفاده از سالمندان است و 
شامل اعمال سوء استفاده جسمی و عاطفی است. هنگامی که 

مراقبت کنندگان نیازهای جسمی، صحی یا عاطفی افراد مسن 
را برآورده نمی کنند، آنها مرتکب سوء استفاده از سالمندان 

می شوند. 

از اینکه افراد مسن مرتبط به خانواده و یا مراقبت کنندگان می 
باشند اکثر اوقات میترسند که از سوء استفاده گزارش ارایه 

نمایند.

به دنبال کمک هستید

قربانیان سوء استفاده از سالمندان می توانند با شماره کمک 
سالمندان 1011-299-866-1 تماس حاصل نمائید.

اگر شما مشکوک به سوء استفاده از سالمندان هستید، شما می 
توانید آن را به پولیس گزارش دهید. پلیس تحقیق می نماید و 

به قربانی سوء استفاده سالمند کمک می نماید. از اینکه قربانی 
سوء استفاده شخص بزرگ است میتواند که کمک را رد نماید.

گزارش سوء استفاده از سالمندان نیاز به قانون ندارد مگر 
اینکه قربانی در خانه سالمندان و یا دیگر مرکز مراقبت های 

صحی زندگی کند.




