
Տարեցների Չարաշահման Փաստերը
Տարեցների չարաշահումը, վատ վերաբերմունքը կամ վնասելը մի 
անարդարություն է որը մենք բոլորս պետք է կանխենք եւ խոսենք։ 

Ահա մի քանի փաստեր որ ամեն մարդ պետք է իմանա։ 

> 60-ից վերեւ Ամերիկացիներից մոտ 10-ից              
մեկը ենթարկվել է չարաշահման։1

                                                  

> Տարեցների չարաշահումը թերագնահատվում է։ 
Նյո Յեորք Նահանգի Տարեցների Չարաշահումը Կանխելու 
Ուսումնասիրությունը գտել է թե ամեն մեկ չարաշահում որի մասին 
ծրագրերը եւ կազմակերպությունները տեղեկացել են, 23.5-ի մասին 
տեղյակ չեն եղել։ Նույն ուսումնասիրությունում, նրանք քննել են տարբեր 
տեսակի չարաշահումներ եւ գտել են որ յուրաքանչյուր իմացված 
դրամական չարաշահումի դեպքի դիմաց, 44 դեպքեր չեն իմացվել։ 
Պետական տարեցների չարաշահման դեպքերի ուսումնասիրությունը 
նախահաշվել է որ 14 տարեցների չարաշահումի դեպքերից միայն մեկն է 
որ հասնում է պատասխանատու մարմինների ուշադրությանը։4

> Առանց հասանելի, որակյալ առողջապահական եւ համանքային 
սպասարկությունների, մեր բնակչությունը կենթարկվի ավելի շատ 
չարաշահումների երբ մենք ծերանանք։

> Տարեցների չարաշահման ազդեցությունը զգացվում է բոլոր տարիքի 
մարդկանց կողմից։
Տարեցների չարաշահման վնասները նույնքանով բարձր են ենթարկվածների եւ համայնքների համար։ 
Տարեցների չարաշահումը նվազեցնում է տարեց մարդկանց մասնակցությունը մեր համանքային 
կյանքում։ Դա նաեւ ստեղծում է առողջապահական եւ իրավաբանական ծախսեր, որոնք հաճախ 
վճարվում են համանքային ծրագրերի կողմից, ինչպես Մեդիքերը եւ Մէդիքեյդը, եւ նվազեցնում են 
տարեց մարդկանց մասնակցությունը համայնքում։3

> Տարեցների չարաշահումը ամեն տարի իր զոհերին միլիարդ դոլարների վնաս 
է հասցնում։
2009-ին, տարեցների դրամական չարաշահումների վնասները եղել է մոտ $2.9 միլիարդ, 12%-ի աճ  2008-
ի համեմատությամբ.5 

> Տարեցների չարաշահումը շատացնում է հիվանդանոց ընկնելու դեպքերը 
համայնքի բնակչության համար։
Տարեցներ ովքեր ենթարկվում են չարաշահման կամ անտեսումի կրկնակի հավանականություն ունեն 
հիվանդանոց մտնելու այլ տարեցների համեմատությամբ։2

ՏԱՐԵՑՆԵՐԻ ՉԱՐԱՇԱՀՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Մեր երկրի արժեքները, արդարություն բոլորի համար պահանջում է որ մենք ստեղծենք 
ուժեղ հիմքեր որոնք կօգնեն բոլոր տարիքի մարդկանց։ Մեկուսացումը կասեցնել, 
ստեղծել եւ բարելավել երթեւեկությունը, ոստիկանությունը, տարեցների կենտրոններն 
ու սոցիալական սպասարկությունները, կկարողանան օգնել չարաշահումների 
կասեցումը։ 

Մեր բոլորի պարտականությունն է կանխել եւ խոսել 
տարեցների չարաշահման մասին։
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Այս փաստաթուղթը պատրաստվել է Տարեցների Չարաշահման Պետական Կենտրոնի 
համար՝ որը գտնվում է USC համալսարանի Քեք Բժշկական Բաժնում, եւ մասամբ 
հովանավորված է Տարեցների Հարցերի Կառավարչությունից (AOA) ստացված գումարով (No. 
90AB0003-01-01), ինչպես նաեւ Միացյալ Նահանգների Առողջապահական եւ Մարդկային 
Սպասարկությունների Բաժանմունքի (DHHS) կողմից։ Բոլոր օժանդակություն ստացողները 
որոնք պետական հովանավորությամբ կատարում են աշխատանքներ, քաջալերվում են 
ազատորեն բացահայտել նրանց բացահայտումներն ու եզրակացությունները։ Հետեվաբար, 
այդ տեսակետները եւ կարծիքները անպայման չե որ ներկայացնում են Տարեցների Հարցերի 
Կարավարչության եւ DHHS-ի կեցվածքները։ Փաստաթուղթի վերջին փոփոխությունը 
կատարվել է՝ Դեկտեմբեր 2017-ին։
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