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مرکز ملی مقابلھ با بدرفتاری با سالمندان 

عالئم بدرفتاری با سالمندان 
بدرفتاری با سالمندان می تواند شامل بی توجھی، آزار جسمی و روحی و سوء استفاده مالی و جنسی گردد. این وظیفھ ھمھ ماست کھ از 

بدرفتاری جلوگیری کنیم و موارد مشکوک را گزارش دھیم. اینھا برخی عالئم بدرفتاری با سالمندان است کھ ھمھ باید بدانند. 

عالئم روحی و رفتاری 
تغییرات غیرعادی در رفتار و خواب  •

اضطراب یا ترس •

انزوا و پاسخگو نبودن  •

غمگینی •

عالئم جسمی 
شکستگی استخوان، کبودی و ورم پوست  •

بریدگی، قرمز شدگی و سوختگی  •

لباس زیر پاره، لکھ دار یا خونی  •

بیمار یھای مقاربتی بدون توضیح مشخص  •

کثیف بودن، تغذیھ ضعیف یا کمبود آب بدن  •

شرایط زندگی نامناسب  •

نداشتن وسائل کمکی زندگی روزانھ (عینک، واکر و دارو)  •

عالئم مالی 
تغییرات غیرعادی در حساب بانکی یا مدیریت مالی  •

تغییرات غیرعادی یا سریع در وصیتنامھ یا سایر مدارک مالی  •

امضاء جعلی روی مدارک مالی  •

قب ضھای پرداخت نشده  •

گزارش کردن بدرفتاری 
برنام ھھایی مانند خدمات حفاظت از بزرگساالن (APS) و دادرسی مراقبت درازمدت برای کمک 

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

در شرایط خطر فوری با 911 یا دفتر پلیس یا کالنتری محل تماس بگیرید. 

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