 1ﻧﻔﺮ از ﻫﺮ  10ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ،ﻫﺮ ﻣﺎه ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ
اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯿﺪی و ﻣﻬﻢ
●
●
●
●
●

●

ﺣﺪوداً  1ﻧﻔﺮ از ﻫﺮ  10ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ،ﻫﺮ ﻣﺎه ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﯿﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ در آﺳﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﺟﺘﻤﺎع ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪﻣﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺟﺪی و ﺻﺪﻣﺎت روﺣﯽ-رواﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪت ﺷﻮد.
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﯾﻊ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻓﺮاد  60ﺳﺎﻟﻪ ﯾﺎ ﻣﺴﻦﺗﺮ ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و از  900ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل  2015ﺑﻪ  2ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل
 2050ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ،ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﮑﺮر اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﺪم اﻗﺪام ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ
ﮐﻪ در راﺑﻄﻪای اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ اﻋﺘﻤﺎد ،رﮐﻦ اﺻﻠﯽ و ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر آن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺎﻋﺚ آﺳﯿﺐرﺳﺎﻧﯽ ﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﺸﻮﯾﺶ و
اﺿﻄﺮاب در ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﺖ و ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﺟﻨﺴﯽ ،روﺣﯽ،
ﻋﺎﻃﻔﯽ؛ ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺎدی؛ ﺗﺮک ﮔﻔﺘﻦ؛ ﻏﻔﻠﺖ و ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ و از دﺳﺖ دادن ﻋﺰت و اﺣﺘﺮام.

وﺳﻌﺖ ﻣﺸﮑﻞ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎﭼﯿﺰی درﺑﺎره ﻣﯿﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑﻪ
وﯾﮋه در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ وﺟﻮد دارد ،ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﻫﺮ  10ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ 1 ،ﻧﻔﺮ ﻫﺮ ﻣﺎه ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺨﻤﯿﻦ ،ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ از واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا از ﻫﺮ  24ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ،ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﻮرد ﮔﺰارش ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
دﻟﯿﻞ آن ﺗﺎ ﺣﺪی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان اﻏﻠﺐ ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ روﯾﺪاد ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ را ﺑﻪ اﻃﻼع ﺧﺎﻧﻮاده ،دوﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ،اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽرود ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ دﺳﺖ ﮐﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ از واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ ،ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ،در ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﻣﯿﺰان ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ ﺷﯿﻮع ﺷﺎﯾﻊﺗﺮﯾﻦ اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﺮدرآﻣﺪ ﯾﺎ
ﺑﺎ درآﻣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:
●
●
●
●
●

ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ 0.02 :ﺗﺎ  4.9درﺻﺪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ 0.04 :ﺗﺎ  0.82درﺻﺪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ روﺣﯽ 0.7 :ﺗﺎ  6.3درﺻﺪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺎﻟﯽ 1.0 :ﺗﺎ  9.2درﺻﺪ
ﻏﻔﻠﺖ و ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ 0.2 :ﺗﺎ  5.5درﺻﺪ

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪﮐﯽ درﺑﺎره وﺳﻌﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ،آﺳﺎﯾﺸﮕﺎه و دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﮕﻪداری ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪت وﺟﻮد دارد .ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﯾﮏ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن آﺳﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ در اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ:
●
●
●

 36درﺻﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎر ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
 10درﺻﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻋﻠﯿﻪ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎر ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﻋﻤﺎل ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
 40درﺻﺪ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ روﺣﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﯿﻤﺎران اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدﻧﺪ.

دادهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد درﺑﺎره ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﮕﻪداری در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﺳﺖ.
اَﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﮕﻪداری ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺣﺮﮐﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ،ﻣﺤﺮوم ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ از داﺷﺘﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪ و ﺑﺎ
ﻋﺰت )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺎ رﻫﺎ ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ در ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﮐﺜﯿﻒ( ،ﻣﺤﺮوم ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ از داﺷﺘﻦ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب در اﻣﻮر روزاﻧﻪ ،ﻋﺪم اراﺋﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﺪی )ﻣﺜﻼً ﺑﺎ ﻋﺪم ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز زﺧﻢ ﺑﺴﺘﺮ ﺷﻮد( ،دارو دادن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان
ﺗﺠﻮﯾﺰﺷﺪه و ﻣﺤﺮوم ﮐﺮدن ﺑﯿﻤﺎران از درﯾﺎﻓﺖ دارو ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻏﻔﻠﺖ و ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ.

ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻣﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد؛ از زﺧﻢﻫﺎ و ﮐﺒﻮدیﻫﺎی ﺟﺰﺋﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ اﺳﺘﺨﻮان و آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﺳَﺮ
ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﻓﺮد ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺻﺪﻣﺎت روﺣﯽ ﺟﺪی و ﮔﺎﻫﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪت از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ و
اﺿﻄﺮاب ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ ،ﻋﻮاﻗﺐ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺪیﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺷﮑﻨﻨﺪهﺗﺮ اﺳﺖ و دوره ﻧﻘﺎﻫﺖ
ﻧﯿﺰ ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺣﺘﯽ ﺻﺪﻣﻪﻫﺎی ﺟﺰﺋﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ آﺳﯿﺐ ﺟﺪی و داﺋﻤﯽ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﺮگ ﺷﻮد .ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  13ﺳﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن
داد ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺮگ در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪای را ﮔﺰارش ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
در ﮐﻞ ﺟﻬﺎن ،ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و اﯾﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎﻟﺨﻮرده در
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺳﺖ؛ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺮآورده ﻧﺸﻮد .ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل
 ،2050ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻓﺮاد  60ﺳﺎﻟﻪ ﯾﺎ ﻣﺴﻦﺗﺮ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و از  900ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل  2015ﺑﻪ  2ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل 2050
ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮﺳﺎز
ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮﺳﺎز را ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان در ﺳﻄﻮح ﻓﺮدی ،راﺑﻄﻪ ،اﺟﺘﻤﺎع و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮد.
ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ در ﺳﻄﺢ ﻓﺮدی
ﺧﻄﺮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻄﺢ ﻓﺮدی ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻣﺸﮑﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ذﻫﻨﯽ در ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و وﺟﻮد اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ و ﺳﻮءﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در
ﻓﺮد ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ.
ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ در ﺳﻄﺢ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رﯾﺴﮏ ﺧﺸﻮﻧﺖ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﻣﺸﺘﺮک زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻓﺮد
ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮدان ﻣﺴﻦ ﺑﻪ اﻧﺪازه زﻧﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،در ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ ﮐﻪ در آن زﻧﺎن از ﺟﺎﯾﮕﺎه
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،زﻧﺎن ﻣﺴﻦ ﺑﯿﻮه ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻏﻔﻠﺖ و ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺎﻟﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﺎﺣﺐ اﻣﻮال( ﻗﺮار
دارﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ زﻧﺎن ،ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض اَﺷﮑﺎل ﺟﺪیﺗﺮ و ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺻﺪﻣﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ در راﺑﻄﻪ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻄﺮﺳﺎز ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ارﺗﮑﺎب
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺴﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان.
واﺑﺴﺘﮕﯽ )ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺎﻟﯽِ( ﻓﺮد ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻧﯿﺰ رﯾﺴﮏ ﺧﺸﻮﻧﺖ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺖ
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ،رواﺑﻂ ﺿﻌﯿﻒ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ وﺧﯿﻢﺗﺮ ﺷﻮد.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﮐﺎر وارد ﺷﺪهاﻧﺪ و زﻣﺎن ﻓﺮاﻏﺖ ﮐﻤﺘﺮی دارﻧﺪ ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎر
ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺮ دوش ﺑﮕﺬارد و رﯾﺴﮏ ﺧﺸﻮﻧﺖ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.
ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ در اﺟﺘﻤﺎع
اﻧﺰوای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و ﻋﺪم ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺰرگ ﺧﻄﺮﺳﺎز ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ از دﺳﺖ دادن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﺎ ذﻫﻨﯽ ﯾﺎ از دﺳﺖ دادن دوﺳﺘﺎن و اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻨﺰوی
ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رﯾﺴﮏ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
●
●
●
●

●

ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺮادی ﺷﮑﻨﻨﺪه ،ﺿﻌﯿﻒ و واﺑﺴﺘﻪ؛
از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﻧﺴﻞﻫﺎی ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده؛
ﻧﻈﺎم ﺗﻘﺴﯿﻢ ارث و زﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻗﺪرت و ﻣﺎدﯾﺎت در ﺧﺎﻧﻮاده را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ؛
ﻣﻬﺎﺟﺮت زوجﻫﺎی ﺟﻮان ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪن واﻟﺪﯾﻦ ﻣﺴﻦ در ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آن ﻫﻤﻮاره از اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ،ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛
ﻧﺒﻮد ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺖ.

در ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﮕﻪداری ،اﺣﺘﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ:
●
●
●
●

وﻗﺘﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺖ درﻣﺎﻧﯽ ،ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫﯽ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﮕﻪداری ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ؛
وﻗﺘﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ درﺳﺘﯽ آﻣﻮزش ﻧﺪﯾﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺣﻘﻮق ﮐﺎﻓﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺗﻮان ﺧﻮد ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ؛
وﻗﺘﯽ ﻓﻀﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ؛
وﻗﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ،ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﮕﻪداری اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی
اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ،اﻗﺪام ﻋﻠﯿﻪ آن و ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻮاﻗﺐ آن اﺟﺮا ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﺪاﺧﻼت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﺮدرآﻣﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
●
●
●
●
●
●

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐَﻤﭙِﯿﻦﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽﺑﺨﺸﯽ
ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی )ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮان اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ(
اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻧﺴﻞﻫﺎ در ﻣﺪارس
ﻣﺪاﺧﻼت ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻓﺮد ﻣﺮاﻗﺐ )ﻣﺜﻼً ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮس ،در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ(؛
اﯾﺠﺎد ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در آﺳﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺖ؛
آﻣﻮزش ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ از اﻓﺮاد دﭼﺎر ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ.

ﺗﻼشﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮای واﮐﻨﺶ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪاﺧﻼﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد:
●
●
●
●
●
●

اﺟﺒﺎری ﮐﺮدن ﮔﺰارش ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت؛
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺧﻮدﯾﺎری؛
اﯾﺠﺎد ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﻣﻦ و ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺑﺮای ﻣﻮارد اﺿﻄﺮاری؛
اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ؛
ﺧﻄﻮط ﮐﻤﮑﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺮای اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ارﺟﺎع؛
ﻣﺪاﺧﻼت ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ.

ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺷﻮاﻫﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻣﺪاﺧﻼت وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ رخ داد ،اﺣﺘﻤﺎل ﺗﮑﺮار آن را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،درﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻓﺮد ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و ﻧﯿﺰ آﮔﺎﻫﯽ و داﻧﺶ ﺣﺮﻓﻪای درﺑﺎره اﯾﻦ
ﻣﺸﮑﻞ ،اﻣﯿﺪﺑﺨﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻧﺴﻞﻫﺎ در ﻣﺪارس )ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﯽ و ﮐﻠﯿﺸﻪای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان( ﻧﯿﺰ اﻗﺪاﻣﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن و دﯾﺪار از ﻣﻨﺰل ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﯿﺲ و ﻣﺪدﮐﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در واﻗﻊ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻌﮑﻮﺳﯽ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﻣﯿﺎنرﺷﺘﻪای ذﮐﺮ ﺷﺪه در ذﯾﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺳﻬﯿﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ:
●
●
●

ﺑﺨﺶ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )از ﻃﺮﯾﻖ اراﺋﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺴﮑﻦ(؛
ﺑﺨﺶ آﻣﻮزش )از ﻃﺮﯾﻖ آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﮐَﻤﭙِﯿﻦﻫﺎی آﮔﺎﻫﯽﺑﺨﺶ(؛
ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ )از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و درﻣﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ(

در ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ در اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﭘﯿﺸﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺨﺶ ﺗﺄﻣﯿﻦ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را اﯾﻔﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ،داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻤﯽ درﺑﺎره ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و ﻧﺤﻮه ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از آن ﺑﻪ وﯾﮋه در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ وﺟﻮد
دارد .وﺳﻌﺖ و ﻣﺎﻫﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻫﻨﻮز ﺑﺮ ﺳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮﺳﺎز ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺤﺚ و اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد و ﻧﺘﺎﯾﺞ
و ﺷﻮاﻫﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ راهﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﺤﺪود اﺳﺖ.
واﮐﻨﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ

ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺷﺮﮐﺎی آن از ﻃﺮﯾﻖ ﻃﺮحﻫﺎی اﺑﺘﮑﺎری ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﻤﯿﺖ و واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎ ﻫﻢ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی زﯾﺮ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ:
●

●

●
●

ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺷﻮاﻫﺪ درﺑﺎره وﺳﻌﺖ و اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﺑﺮای درک ﺑﺰرﮔﯽ و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺸﮑﻞ در ﺳﻄﺢ
ﺟﻬﺎﻧﯽ(؛
اراﺋﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ و ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و ﺗﻘﻮﯾﺖ واﮐﻨﺶ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﺴﺄﻟﻪ؛
ﺗﻮزﯾﻊ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻼشﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان؛
ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ آژاﻧﺲﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ در ﺟﻬﺎن.

