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آزار سالمندان

•

افراد مسن اغلب باید به اعضای خانواده و مراقبان خود 
وابسته باشند. سالمند آزاری زمانی اتفاق می افتد که یک فرد 

سالمند توسط یکی از نزدیکانش بدرفتاری یا نادیده گرفته 
شود. اعضای خانواده یا افراد خارج از خانواده می توانند از 
افراد مسن سوء استفاده کنند. سالمند آزاری می تواند جسمی، 

عاطفی، جنسی یا مالی باشد و غفلت را نیز پوشش می دهد.

آزار فیزیکی می تواند شامل هر عملی باشد که باعث آسیب یا 
ناراحتی شود:

سیلی زدن، ضربه زدن، هل دادن، تکان دادن، هل دادن یا 
مهار کردن 

•

•

•

محدودیت های فیزیکی غیر ضروری  

خودداری از مصرف دارو یا دادن بیش از حد دارو به کسی  

خودداری از غذا یا عدم ارائه نوع مناسب غذا

تغذیه اجباری یا دارو دادن به اجبار •

آزار عاطفی یا روانی شامل انواع مختلفی از رفتارها می 

•

شود:

استفاده از تهدید یا ترس برای دستکاری کسی

جلوگیری از دیدن دوستان یا اعضای خانواده خود •

اجازه ندهید کسی تصمیم بگیرد یا با او مانند یک کودک رفتار •
کند

•

•

تهدید کردن شخصی به اخراج یا انتقال آنها به خانه سالمندان  

دستکاری شخصی که از دست دادن حافظه یا زوال عقل را 
تجربه می کند. 

سوء استفاده جنسی نیز نوعی از سالمند آزاری است. سوء استفاده 
جنسی شامل هر نوع پیشروی یا رفتار جنسی ناخواسته است. افراد 

مسن در خانه های سالمندان به طور قانونی نمی توانند به فعالیت 
جنسی با کارگران آن خانه سالمندان رضایت دهند.

سوء استفاده مالی

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

•

•

اجازه ندادن یک فرد مسن برای کنترل سرمایه خود

یک فرد مسن را دستکاری کنید تا به شما پول بدهد

فروش وسایل یک فرد مسن بدون اجازه •

نگه داشتن یا سوء استفاده از وجوهی که برای یک فرد مسن •
مدیریت می کنید

•

•

وادار کردن شخصی به تغییر اراده با تهدید یا ارعاب

جعل اسناد به نام شخصی.

بی توجهی یک شکل رایج از سالمند آزاری است و شامل 
اعمال آزار جسمی و عاطفی است. هنگامی که مراقبان 

نیازهای جسمی، پزشکی یا عاطفی افراد سالمند را برآورده 
نمی کنند، مرتکب آزار و اذیت سالمندان می شوند. 

از آنجایی که افراد مسن به خانواده و مراقبان خود وابسته 
هستند، اغلب از گزارش تخلف می ترسند.

به دنبال کمک

قربانیان سالمند آزاری می توانند برای کمک با خط ایمنی 
سالمندان تماس بگیرند – ۱۰۱۱-۲۹۹-۸۶۶-۱.

اگر مشکوک به سوء استفاده از سالمند هستید، می توانید آن 
را به پلیس گزارش دهید. پلیس تحقیق می کند و به قربانی 

کمک می کند. با این حال، از آنجا که قربانیان سالمند آزاری 
بزرگساالن هستند، می توانند از این کمک خودداری کنند.

گزارش سوء استفاده از سالمند طبق قانون الزامی نیست، 
مگر اینکه قربانی در خانه سالمندان یا سایر مراکز مراقبت 

بهداشتی زندگی کند.




