Red Flags ng Abuso

Alamin ang mga palatandaan ng abuso ng mga taong may edad
(65 taong gulang at pataas) o mga taong may kapansanan
Kapabayaan
•
•
•
•
•
•
•
•

Kawalan ng basic na kalinisan
Kakulangan ng sapat na pagkain
Kakulangan ng medical na tulong ( salamin, walker, pustiso, hearing aid, gamot)
Kawalan ng angkop na damit
Taong may demensya na hindi inaasikaso o inaaruga
Taong hindi makabangon na hindi inaalagan
Makalat o maruming bahay na sira-sira o di kaya ay namimiligro sa sunog o kaligtasan
Bahay na walang sapat na kagamitan (lutuan, repridyeretor, init, air conditioner,
gumaganang gripo, banyo at kuryente)
• Hindi ginagamot na sugat dahil sa paghiga (bed sores)

Abusong Pinansyal
• Kawalan ng amenity na kayang bayaran ng biktima
• ‘Boluntaryong’ pagbibigay ng taong may edad (65 taong gulang at pataas) na hindi angkop
na bayad para sa kinailangang pag-aalaga
• Ang nag aalaga o caregiver sa taong may edad o may kapansanan ang humahawak ng
pera, ngunit hindi nagaasikaso sa pangangailangan ng matanda o ng taong may
kapansanan. Pagsasamantala ng taong nag aalaga o caregiver sa kanyang inaalagaan
(taong may edad o may kapansanan) Ang matanda na pumirma sa paglilipat ng arian (Power
of Attorney, bagong testamento, etc.) kapag hindi makaintindi ng transaksiyon Pag pirma ng
taong may edad upang ilipat ang mga ari-arian gaya ng Power of Attorney o panibagong
testamento, pero hindi naiintindihan ng taong may edad ang mga transaksiyon o basehan ng
pag pirma.

Abusong Pangkaisipan
• Inihihiwalay ng taong nag aalaga o ng caregiver ang taong may edad (hindi nagpapapasok ng
bisita sa bahay ng taong may edad o di kaya ay hindi pumapayag na makausap siya ng
ibang tao). Agresibong pananalita, panghahamak o pagmamando, pakikialam sa pag gastos
ng pera o di kaya ay walang pakialam sa pag aalaga sa taong may edad

Pisikal na Abuso

• Hindi maipaliwanag na bali, pasa,sugat, pantal o paso sa bahagi ng katawan.

Pag re-report ng Abuso sa Orange County—Abuso ng mga taong may edad (edad
65+) at at ng mga taong May kapansanan:
Kung kayo ay may hinala na may abusong ginagawa sa komunidad ninyo, tawagan ang Adult
Protective Services (APS) para makagawa ng kompidensyal na report o para pag-usapan kung
paano gumawa ng report: 1-800-451-5155
Kung may hinala kayo na ang abuso ay nangyari o nangyayari sa isang Residential Care Facility,
tawagan ang Council on Aging-OC, Long-Term Care Ombudsman: 1-800-300-6222
Puwede ring tawagan ang Pulisya sa inyong lugar kung sa inyong hinala na nasa peligro ang
isang tao o may krimen na nangyayari.

Pag re-report ng Bintang o hinalang Abuso ng taong may edad sa Labas ng
Orange County:
Kung kayo ay may hinala na may matanda na inaabuso, pinababayaan o pinagsasamantalahan,
tumawag sa National Eldercare Locator, isang serbisyo para sa publiko na ipinagkaloob ng U.S.
Administration on Aging (1-800-677-1116)
Para sa mga emerhensya, tawagan ang local na himpilan ng pulis o 911.

Impormasyon
●

●

●
●

●

Orange County Office on Aging Information and
Referrals (Opisina ng Katandaan Impormasyon at
Pagsasangguni): (800) 510-2020
CA State Long Term Care Ombudsman CRISISline
(Estado ng California Pangmatagalang Pagaalaga
Ombudsman Linya para sa CRISIS): (800) 2314024
O.C. Mental Health Crisis Hotline (para sa KRISIS
Pangkaisipan): (714) 834-6900
CA State Bar Lawyer Referral Service (Serbisyo
Serbisyo para sa Pagsangguni sa Abugado): (866)
442-2529
CA Office of Victim Services (CA Opisina ng
Serbisyo para sa Biktima): (877) 433-9069
Magpadala ng email o tignanang website para makakuha ng adisyonal na impormasyon!
www.centeronelderabuse.org Tel: 714-456-5530
CENTER OF EXCELLENCE ON ELDER ABUSE & NEGLECT
Program in Geriatrics, University of California, Irvine School of Medicine
Nagpapaunlad sa karangalan ng pagtanda at pagtatanggal ng takot sa
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