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  پیشگیری از بدرفتاری و نادیده انگاری نسبت به سالمندان
Preventing Abuse and Neglect of Older Adults 

، شادی و ایمنی فرد یتواند بر سالمت می سنین باالبدرفتاری و نادیده انگاری در 

های مختلفی از  ان ممکن است در معرض آسیبمندتأثیر بگذارد. سالسالمند 

بدرفتاری با  اند. جانب افرادی باشند که به آنها متکی هستند یا اعتماد کرده

های آسایشگاهی اتفاق  ممکن است در خانه، در اجتماع، یا در محیطمندان سال

واده، مانند شوند معموالً اعضای خان فتد. افرادی که مرتکب بدرفتاری میابی

هستند، اما ممکن است دوستان یا پرستاران هم  همسر یا فرزندان شخص

 مرتکب این اعمال بشوند.

نسبت به سالمندان اتفاق  ممکن است چه نوع بدرفتاری یا نادیده انگاری
 بیفتد؟

های متعددی  شامل جسمانی، عاطفی،  تواند شکل میبدرفتاری یا نادیده انگاری 

تواند  انگاری می داشته باشد. بدرفتاری یا نادیده اجتماعی روحی یا مالی، جنسی،

برخی  .داشته باشد خودداری از دادن دارو یا سایر ضروریات زندگی شامل

ی فرد سالمند است، و  و نادیده انگاری ناقض حقوق اولیه انواع بدرفتاری

 شود. بسیاری از انواع آن جرم محسوب می

 ناسب، یا رفتار خشن استتشامل خشونت، محدودیت نام بدرفتاری جسمی ،

 حتی اگر جراحتی به جا نگذارد

 شامل دشنام دادن، ترساندن، تهدید کردن، یا هرگونه  بدرفتاری عاطفی

رفتاری است که موجب آسیب به حس احترام و ارزش شخص در نظر خود 

رد . بدرفتاری عاطفی معموالً روشی است که افراد برای کنترل فشود

 کنند سالمند از آن استفاده می

 وسط ی گزارش شده ت ترین نوع سوء استفاده رایج ی مالی سوء استفاده

ی مالی عبارتند از تحت فشار  هایی از سوء استفاده سالمندان است. نمونه

قرار دادن فرد سالمند با درخواست برای پول، استفاده از اموال یا پول فرد 

ی که طی اختیارات ی نادرست از استفادهسالمند بدون کسب اجازه، یا 

 داده شده استفرد  وکالتنامه به

 دهد که شخصی یک فرد سالمند را  زمانی رخ می ی جنسی سوء استفاده

را آزار و اذیت کرده  اوگذارد یا به لحاظ جنسی  برای معاشقه تحت فشار می

تواند شامل  ی جنسی همچنین می کند. سوء استفاده تجاوز می اویا به 

  های ناخواسته  نگاههای جنسی، و لمس کردن یا  اظهارنظر یا تعریف جوک

 باشد

 نی نادیده گرفتن حقوق سالمندان برای داشتن حریم شخصی، یع نقض حقوق

 های اجتماعی که مشمول آنها هستند اطالعات یا حمایت

 ی پرستاری یا  هایی دارد که فردی وظیفه اشاره به موقعیت نادیده انگاری

دهد. برای  کمک در قبال فرد سالمندی دارد، اما آن وظیفه را انجام نمی

غذا، دارو، یا سایر  ی ها، ارائه پرداخت قبض ستمثال، فرد مراقب ممکن ا

فرد سالمند متوقف کند، یا ممکن است یک فرد سالمند وابسته  ها را به کمک

 ا برای مدتی طوالنی تنها رها کندر

 افتد؟ چرا بدرفتاری یا نادیده انگاری اتفاق می

گیرند.  و کنترل را یاد میبرخی افراد در روابطشان  بدرفتاری  یا خشونت 

 با ابتال بهکنند. در برخی افراد  با سالمندان با احترام رفتار نمی نیز برخی

آسیب زدن به دیگران یا نادیده گرفتن آنها ها، خطر  مشکالت شخصی یا استرس

 یابد. این عوامل ممکن است موجب افزایش خطر بدرفتاری شود. افزایش می

 

های خانوادگی بشود.  ب تنشزندگی با سالمندان در یک محل ممکن است موج

ن نگه داشتن تواند باعث پنها خانوادگی می حفظ آبرویدر برخی موارد، 

توانند به حفاظت از افراد در برابر  میجوامع دلسوز  بدرفتاری شود. البته

 بدرفتاری و نادیده انگاری کمک کنند.

 تأثیرات بدرفتاری یا نادیده انگاری بر سالمت چیست؟

تأثیرات مخرب طوالنی مدتی بر سالمت و  تواند مییده انگاری و نادبدرفتاری 

رفاه سالمندان بگذارد. این تأثیرات بر سالمت در افراد مختلف با توجه به 

وضعیت ایشان متفاوت خواهد بود. این تأثیرات ممکن است در صورت وجود 

حمایت عاطفی سالمند از طرف دوستان و خانواده، و نیز در صورتی که 

 بر وضعیت تسلط دارد کاهش یابند. دیتا حسالمند احساس کند که 

 

به طور کلی، سالمندان قدرت بدنی کمتری دارند و توانایی کمتری در دفاع از 

های بدرفتاری جسمی  نشانه آشکارترینجسمی دارند.  بدرفتاریخود در برابر 

به سر یا  آسیباستخوان، سوختگی، شکستگی عبارتند از افتادن، کبودی، 

 جراحات وارده بر دهان.

 

مانند مشکل در  ،های بدرفتاری یا نادیده انگاری کمتر آشکار هستند سایر نشانه

سالمندی که دچار نادیده انگاری شده باشد خوابیدن، مشکالت معده، یا تنفسی. 

ی کافی به او نرسد( یا  ممکن است آب بدنش به شدت افت کند )مایعات به اندازه

 ی کافی به او نرسد(. ء تغذیه شود )غذا به اندازهدچار سو

 

های پیاپی یا سردرگمی، ممکن است با  های بدرفتاری، مانند افتادن برخی نشانه

ها ممکن است شبیه مشکالت  عالئم پیری اشتباه گرفته شوند. برخی نشانه

سالمتی به نظر برسند که در دوران سالمندی رایج هستند. سالمندانی که دچار 

شان را به زندگی از  شوند ممکن است عالقه درفتاری یا نادیده انگاری میب

های خوراکی، نوشیدنی یا مصرف داروی خود را تغییر  دست بدهند، عادت

ممکن است دیگران این موارد را به بدهند، یا افکار خودکشی داشته باشند. 

 .نیاورند عنوان بدرفتاری به حساب

 

زندگی تحت بدرفتاری یا نادیده انگاری ممکن است احتمال ابتالی فرد به 

را افزایش بدهد. استرس زندگی تحت بدرفتاری یا  مرگ زود هنگام بیماری یا 

 تر کند. نادیده انگاری همچنین ممکن است سایر مشکالت سالمت را وخیم

 تأثیرات عاطفی بدرفتاری یا نادیده انگاری چیست؟

کنند معموالً آنها را تهدید  ا سالمندان بدرفتاری یا نادیده انگاری میافرادی که ب

آنها ممکن است با تهدید سالمندان به ترسانند.  دهند، یا می کنند، آزار می می

ها را نخواهند داد، تهدید به ترک آنها، یا گذاشتن آنها  ی مالقات نوه اینکه اجازه

 وند.ی سالمندان موجب ترس سالمندان ش در خانه

 

ی بدرفتاری یا نادیده انگاری احساس استرس،  اغلب در نتیجهپیر سالمندان 

کنند. آنها ممکن است احساس شرم، گناه، یا  نگرانی، دلواپسی یا غمگینی می

خجالت کنند از اینکه فردی از اعضای خانواده یا نزدیکانشان به آنها آسیب زده 

انگاری کند معموالً اعتماد خود را  است. سالمندی که احساس بدرفتاری یا نادیده

 دهد. به فردی که عامل این مسئله بوده است از دست می



ی خود مراجعه کنید. برای  یا واحد بهداشت منطقه www.HealthLinkBC.ca/healthfilesسی، به پایگاه  لینک بی های هلث برای اطالع از موضوعات بیشتر فایل

)رایگان( تماس بگیرید. برای راهنمای افراد ناشنوا یا  8-1-1ی  مراجعه کنید یا با شماره www.HealthLinkBC.caاطالعات و موارد سالمتی غیراورژانسی به 

 باشد. زبان موجود می 130تماس بگیرید. خدمات ترجمه در صورت درخواست به بیش از  1-1-7ی  شنوا با شماره کم

 

که قبالً یا در تمام طول زندگی خود بدرفتاری را تجربه  برخی سالمندان

هایشان  اند، ممکن است برای کمک به خوابیدن، اضطراب یا سایر نگرانی کرده

 د.از الکل یا داروهای تجویزی استفاده کنن

 

شناسید، در حال حاضر یا قبالً دچار بدرفتاری شده  اگر شما، یا شخصی که می

توانید برای کمک به تأثیرات عاطفی از مشاوره یا عضویت در یک  است، می

 گروه حمایتی استفاده کنید.

 توان از بدرفتاری و نادیده انگاری پیشگیری کرد؟ چگونه می

 ندارد که افراد را ملزم به گزارش کردنهیچ قانونی در بریتیش کلمبیا وجود 

بدرفتاری یا نادیده انگاری نسبت به سالمندان کند. اگر شما دچار بدرفتاری یا 

 اوضاع  توانید با درخواست کمک از بدتر شدن اید، می نادیده انگاری شده

توانید به سالمندی کمک  د که شما مینهای متعددی وجود دار پیشگیری کنید. راه

ممکن است دچار بدرفتاری یا نادیده انگاری شده باشد یا چنین احساسی  کنید که

 دارد:

 ی موقعیت مشکلی راز خود را با شما در میان  اگر سالمندی درباره

 کنید ، حرفهای او را باور گذاشت

  های آن سالمند گوش کنید به حرف طرفانه و بدون قضاوت  بیبا حالتی 

  اش صحبت کنید. تشخیص داده و درباره رااو بدرفتاری یا نادیده انگاری 

  تشویق کنید از یک متخصص به درخواست کمک محرمانه سالمند را 

  آگاه باشیداطالعات کسب دریافت کمک یا از مراکز و مکانهای تماس برای 

 احترام بگذارید سالمند فرد هایانتخاب حق به 

 

های  توانید به روش میی خدماتی برای سالمندان هستید،  اگر شما ارائه دهنده

 زیر کمک کنید:

 ی حقوق و  ها کمک کنید تا اطالعات بیشتری درباره به سالمندان و خانواده

 های خود کسب کنند. مسئولیت

 را ایجاد کرده یا  های خود به سالمندان کمک کنید تا اعتماد به نفس و مهارت

 دوباره بسازند

  اهش بدهدانزوای اجتماعی خود را کبه فرد کمک کنید تا 

 ه باشیدداشتدر اختیار ها  منابع مناسبی برای کمک به سالمندان و خانواده 

 

اند تا  آموزش دیده بهداشت و سایر ارائه دهندگان خدماتی  متخصصان حوزه

های رایج بدرفتاری و نادیده انگاری را تشخیص داده و آن را زیر نظر  نشانه

توانند به یک  آنها می شنا هستند. ی کمک کردن آ با نحوهداشته باشند، و آنها 

سالمند کمک کنند تا ایمنی شخصی خود را بسنجد، و کمک کنند تا یک برنامه 

  برای ایمنی شخصی ریخته شود.

 زایی را دیدم باید چه کار کنم؟ اگر وقوع جرم یا موقعیت آسیب

 1940-437 604ی  به شماره( SAIL) سالمندانبا بدرفتاری  اطالعاتخط با 

 تماس بگیرید. 1940-437 866 1ی رایگان  یا شماره لند لوئر میندر 

 

زا برای یک فرد سالخورده بودید،  اگر شاهد وقوع جرم یا موقعیتی آسیب

خواهید یک مورد  که می . اعالم کنیدتماس بگیرید 1-1-9بالفاصله با پلیس یا 

مشکوک به بدرفتاری، نادیده انگاری یا خودنادیده گرفتن افراد مسن را گزارش 

 کنید.

 بیشتر آگاهیبرای 

، یا برای سالخوردگانبیشتر در مورد بدرفتاری یا نادیده گرفتن  آگاهیبرای 

 زیر تماس گرفته یا به آنها مراجعه کنید: با خدماتدریافت کمک، 

  با سالمندانبدرفتاری  اطالعاتخط (SAIL با مسئولیت مرکز ،) مدافعه

                ی در بی. سی.، به شماره سالخوردگانو پشتیبانی از  حقوقی

، یا 1940-437 866 1ی رایگان  در ونکوور یا شماره 437-1940 604

 /http://seniorsfirstbc.ca وبسایتمراجعه به 

  .یا بدرفتاری  در برابرسالخوردگان حفاظت از  –دولت بی. سی

  www.gov.bc.ca/elderabuse وبسایتبا مراجعه به  ،نادیده انگاری

 وبسایتیا مراجعه به  4444-660 604ی  قیم و امین عام به شماره 

www.trustee.bc.ca  

 انجمن خدمات حقوقی  (Legal Services Society )ی  به شماره      

یا مراجعه به  2525-577 866 1یا تماس رایگان با  408-2172 604

 /https://lss.bc.ca وبسایت

 یا  0808-563 800 1ی  تماس رایگان در بی. سی. با شماره ،م لینکیویکت

در مورد  آگاهی بیشتربرای  www.victimlinkbc.ca وبسایتمراجعه به 

 خشونت یا جرایم خانوادگی و جنسی قربانیان

 

زیر از  پرونده هایسالخوردگان، به  بدرفتاری وبیشتر پیرامون  آگاهیبرای 

 سی مراجعه کنید: هلث لینک بی

 HealthLinkBC File #93b   بدرفتاری و نادیده انگاری نسبت به

 سالمندان: اطالعاتی برای مراقبتگران خانوادگی

 HealthLinkBC File #93c    بدرفتار و نادیده انگاری نسبت به

 سالمندان: درک تفاوت های جنسیتی

 HealthLinkBC File #93d  سوء استفاده مالی از سالخوردگان 
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