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  گرایش ھمچنین و  قومی و نژادی تنوع افزایش  با  کھ است روروبھ سالمندان جمعیت  مداوم رشد با   اورگان ایالت
ً   + LGBTQ  مندانسال جمعیت  امروز بھ تا ھمھ، این با 1است. ھمراه جنسیتی بیان و جنسیتی ھویت  جنسی،  عمدتا

 دارد. وجود آنھا  فرد  بھ منحصر منابع و نیازھا  ھا، چالش درباره کمی اطالعات و اندگرفتھ قرار  توجھیبی مورد
  و توسعھ و دسترسی بھبود اھمیت بھ )ODHS(  اورگان انسانی خدمات   اداره  توسط  شده اجرا پیری ایالتی  طرح

  سالمندی  دفتر توسط  مطالعھ  این 2است.  واقف محروم ھایجمعیت  رفاه ارتقای  برای ھا برنامھ و خدمات از  حمایت
  بر نظارت سیستم ھای داده بررسی ظورمن  بھ و  اجتماعی ھایسازمان ھمکاری با  ODHS ناتوانی  دارای  افراد و

  نظرسنجی یک دارد تالش و ستا شده انجام ایالت  سطح در )BRFSS-OR( اورگان  رفتاری  خطرآفرین عوامل
  با  و  شناختیجمعیت عتنو دارای  + LGBTQ  اورگان اھل قوت  نقاط  و نیازھا  خطرات،  درک برای را اجتماعی 

 است.  نشده پرداختھ  آنھا بھ  قبلی  مطالعات در کھ مواردی  جملھ  از دھد، انجام باال  بھ سال 55 سن
 

 کلیدی  ھاییافتھ

  زن،   ھمجنسگرای   عنوان بھ   بیشتر   و   سال   55  سن   با   اورگان   اھالی   % 3.4  تقریباً   ، BRFSS-OR  برآوردھای   اساس   بر 
 است.   مردان   % 3.8  و   زنان   % 3.2  شامل   کھ   شوند می   شناختھ   ) LGB(   گرا دوجنس   یا   مرد   ھمجنسگرای 

  برای   فقط   اینجا   در   شده   ارائھ   ھای یافتھ   3است.   سنی   گروه   این   برای   % %1.3 - 2  ملی   برآورد   از   بیشتر   میزان   این 
  کوچک   بسیار   ھا داده   تحلیل   منظور   بھ   BRFSS -OR  در   تراجنسیتی   مسن   افراد   نمونھ   اندازه   زیرا   است   LGB  جمعیت 

  خود   دگرجنسگرای   ھمتایان   با   مقایسھ   در   و   دھند می   تشکیل   را   متنوعی   جمعیت   اورگان   در   LGB  مسن   افراد   است. 
 باشند:   داشتھ   را   ھا ویژگی   این   کھ   دارد   احتمال   بیشتر 

 سالھ)   67.4  مقابل   در   سالھ   65.7(   تر جوان  •
 %) 8.1  مقابل   در   % 10.7(   پوست   رنگین  •
  در   % 42.5  ؛ FPL(   فدرال   فقر   خط   % 200  سطح   در  •

  اینکھ   با   کنند، می   زندگی   آن   از   تر پایین   یا   %) 36.6  مقابل 
  بھ   کھ   دارند   مشابھی   اشتغال   نرخ   و   باالتر   تحصیالت   سطح 

  ھای فرصت   فقدان   از   ناشی   حدی   تا   حداقل   زیاد،   احتمال 
 اند شده   رو روبھ   آن   با   کھ   است   تبعیضی   و   اقتصادی 

  کمتر   آنھا   زندگی   شراکت   ازدواج/داشتن   احتمال  •
 %) 62.2  مقابل   در   % 48.3(   است 

 %) 28.5  مقابل   در   % 36.9(   کنند می   زندگی   تنھا   زیاد   احتمال   بھ  •
 کنند می   تجربھ   را   بیشتری   خطر   دارند،   متفاوت   سالمتی   وضعیت  •

 ھستند ھمراه ھایبیماری و ھاناتوانی نامناسب،  روانی و جسمی سالمت دچار
 %)7.2 مقابل  در  %10.5( کنند می  تجربھ  پزشکی  ھای مراقبت  درخصوص  را  مالی  موانع  بیشتری  احتمال  بھ  •

 

 خدمات   بھ   دسترسی 
  تکمیل   جمعیتی   تنوع   دارای   + LGBTQ  باالتر   و   سالھ   55  بزرگسال   1402  توسط   کھ   اجتماعی   نظرسنجی   اساس   بر 

 از:   عبارتند   ھستند   نیاز   مورد   بیشتر   کھ   ھایی برنامھ   و   خدمات   کھ   دریافتیم   شد، 
 بھداشتی   و   پزشکی   خدمات  •

 اجرایی  خالصھ 
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 اجتماعی   حمایت   ھای برنامھ  •
 مواد   روان/سوءمصرف   سالمت   ھای درمان  •
 غذایی   کمک  •
 دارویی   کمک  •
 نقل   و   حمل  •

 
  کھ   ھایی چالش   ترین شایع   شود. نمی   برآورده   کھ   دارند   خدماتی   نیازھای   نظرسنجی   در   کنندگان شرکت   از   نیمی   از   بیش 
 از:   عبارتند   کنند می   تجربھ   خدمات   بھ   دسترسی   در   آنھا 

 نبودن   شرایط   واجد   از   ترس   یا   ت درخواس   ارائھ   در   مشکل  •
 باال   ھای ھزینھ  •
 شود نمی   + LGBTQ  افراد   شامل   تصور   یا   تجربھ   بھ   بنا   کھ   خدماتی  •
 خدمات   بھ   دسترسی   و   کردن   پیدا   در   ل مشک   و   دسترسی   عدم  •

 
  و   دارند   کمتری   درآمد   کھ   افرادی   میان   در   ویژه بھ   است   نشده   برآورده   کھ   قانونی   شده   ریزی برنامھ   نیازھای   میزان 

  آالسکا   آمریکا/بومیان   بومیان   و   آرام   اقیانوس   جزایر   اھالی   و   ھا آسیایی   ارھا، تب   سیاھپوستان/آفریقایی   تبارھا، اسپانیایی 
  را   مدارکی   و   ھستند   بھداشتی   ھای مراقبت   بھ   مربوط   ھای نامھ وکالت   یا   بیانیھ   نامھ، وصیت   آخرین   فاقد   آنھا   اکثر   است.   باالتر 
 اند. نکرده   تکمیل   عمر   پایان   ھای مراقبت   ریزی برنامھ   برای 

 

 نامطلوب  تجربیات
 را   تبعیض   تجربھ   اورگان   + LGBTQ  مسن   کنندگان شرکت   از   % 60  بھ   نزدیک 
 است:   شده   تجربھ   زیر   دالیل   بھ   تبعیض   بیشترین   اند. داشتھ   گذشتھ   سال   ظرف 

 %) 30(   جنسیت   و   %) 42(   سن   %)، 56(   جنسیتی   ابراز   یا   ھویت   یا   جنسی   گرایش  •
 و   ھا آسیایی   %)، 91(   تبار   آفریقایی   ھای سیاھپوستان/آمریکایی   بین   در   ویژه بھ   تبعیض   خطر   میزان  •

 است باال %)86(  آالسکا  آمریکا/بومیان بومیان و %)94( آرام  اقیانوس  جزایر اھالی 
 

  بھداشتی،   ھای مراقبت   کارکنان   نزد   را   خود   جنسیتی   یا   جنسی   ھویت   %) 21(   کننده شرکت   پنج   ھر   از   نفر   یک   از   بیش 
  توسط   سؤال   طرح   عدم   کھ   است   کرده   اعالم   ا آمریک   پزشکی   انجمن   کنند. نمی   فاش   خدمات   دھندگان ارائھ   سایر   یا   پیری 
  نامطلوبی   پیامدھای   تواند می   بھداشتی   خدمات   مراجعان   اطالعات   افشای   عدم   و   بھداشتی   ھای مراقبت   دھندگان ارائھ 
 4باشد.   داشتھ   سالمت   برای 

 
 ً  سالمندان  از سوءاستفاده  معرض در گذشتھ سال ظرف + LGBTQ سالمند ندگانکنشرکت %)24( چھارم  یک تقریبا
 اند.نکرده گزارش  مقامات  بھ را تجربھ این %)76(  افراد  چھارم  سھ از بیش  اند.گرفتھ قرار

 
 

 

 از: عبارتند سوءاستفاده گزارش  موانع ترینشایع
 %) +LGBTQ 26)  افراد   با   مقامات   منصفانھ   رفتار   بھ   اعتمادی بی  •
 %) 20(   قبلی   تجربھ   اثر   در   شرمندگی   احساس  •
 %) 16(   دھی گزارش   نحوه   از   آگاھی   عدم  •
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 %) 16(   خود   ھویت   افشای   بھ   شدن   ناچار   از   ترس  •

 
  سالمند   کنندگان شرکت   از   %) 21(   پنجم   یک   از   بیش   5دارد.   را   کشور   در   خودکشی   میر   و   مرگ   نرخ   نھمین   اورگان 

LGBTQ +   6است.   عادی   جمعیت   از   بیشتر   توجھی   قابل   طور بھ   کھ   اند کرده   تجربھ   را   خودکشی   افکار   گذشتھ   سال   در  

 از:   عبارتند   خودکشی   افکار   خطر   بیشترین   معرض   در   افراد 
 آالسکا   آمریکا/بومیان   بومیان   آرام،   اقیانوس   جزایر   اھالی   و   ھا آسیایی   تبارھا،   سیاھپوستان/آفریقایی  •
 ھمجنسگرا   مردان   و   کنند می   زندگی   مرزی   مناطق   در   کھ   کسانی   دارند،   کمتری   درآمد   کھ   کسانی   سالھ،   55-64  افراد  •

 
  سالمت   ضعف   بیشتر   خطر   معرض   در   HIV  بھ   مبتال   و   جنسی   تنوع   دارای   افراد   و   دگرباشان   تراجنسیتی،   کنندگان شرکت 
  گزارش   را   حد   از   بیش   نوشیدن   و   کشیدن   سیگار   باالی   میزان   + LGBTQ  سالمند   کنندگان شرکت   دارند.   قرار   عمومی 
  تبارھا،   سیاھپوستان/آفریقایی   دارند،   کمتری   درآمد   کھ   کسانی   سالھ،   55-64  افراد   ھمجنسگرا،   مردان   ویژه بھ   کردند، 
 کنند. می   زندگی   شھری   مناطق   در   کھ   کسانی   و   آالسکا   آمریکا/بومیان   بومیان   آرام،   اقیانوس   جزایر   اھالی   و   ھا آسیایی 

 
 مسکن   و  اقتصادی  ثبات
  غذایی   ھای وعده   خرید   یا   ھا قبض   پرداخت   برای   مالی   ثباتی بی   دلیل   بھ   + LGBTQ  سالمند   کنندگان شرکت   سوم   یک 

  کسانی   و   HIV  بھ   مبتالیان   پوست،   رنگین   افراد   جوانتر،   افراد   میان   در   امر   ن ای   میزان   ھستند؛   رو روبھ   مشکل   با   مغذی 
 است.   بیشتر   ند کن می   زندگی   مرزی   مناطق   در   کھ 

 
  حمایتی   و   امن   ھای محیط   در   زندگی   برای   + LGBTQ  سالمندان   توانایی   بر   اجتماعی   محرومیت   و   اقتصادی   ھای نگرانی 

  توجھی   قابل   میزان   بھ   را   آنھا   روان   سالمت   و   سالمت   بر   منفی   پیامدھای   و   اجتماعی   انزوای   خطر   و   7,8گذارد، می   تأثیر 
 9دھد. می   افزایش 

 
  ترین شایع   دھند.   ادامھ   خود   فعلی   مسکن   در   زندگی   بھ   بتوانند   کھ   نیستند   مطمئن   کنندگان شرکت   از   %) 64(   سوم   دو   تقریباً 
 از:   عبارتند   شده   گزارش   دالیل 

 %) 38(   خودشان   سالمت   مورد   در   نگرانی  •
 %) 36(   اخراج   یا   ملک   توقیف   خطر  •
 %) 29(   پیری   با   مرتبط   نیازھای  •
 %) 9(   آنھا   فعلی   محلھ   در   جنایت   نرخ   افزایش   %)؛ 11(   غیرامن   محیط   یا   مسکن  •

 %) 11(   دوستان   یا   خانواده   نزد   رفتن   و   مکان   نقل   بھ   تمایل  •
 

  کھ   کسانی   دارند؛   کمتری   درآمد   کھ   کسانی   ترھا؛ جوان   ھمجنسگرا؛   مردان   است:   بیشتر   افراد   این   بین   در   مسکن   ثباتی بی 
  بومیان   و   آرام،   اقیانوس   جزایر   اھالی   و   ھا آسیایی   تبارھا،   سیاھپوستان/آفریقایی   و   کنند؛ می   زندگی   شھری   مناطق   در 

 آالسکا.   آمریکا/بومیان 
 

 19-کووید تأثیرات
 است.  داده قرار  تأثیر تحت  نامتناسبی طور بھ را  متحده ایاالت سرسرتا  نشینحاشیھ جوامع 19-کووید

  نشان   مقاومت   آن   برابر   در   و   شده   سازگار   گیری ھمھ   این   با   خوبی بھ   + LGBTQ  سالمند   کنندگان شرکت   از   بسیاری  •
  دستگاه   یک   از   استفاده   نحوه   %) 52(   آنھا   از   نیمی   از   بیش   و   کردند   دریافت   واکسن   %) 95(   ھمھ   تقریباً   اند؛ داده 
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 آموختند.   را   تازه   تکنولوژی 

 19- کووید   اثر   بر   کھ   شناسند می   را   فردی   + LGBTQ  سالمند   کنندگان شرکت   % 25  از   بیش  •
 است.  کرده فوت

  شاناجتماعی ارتباطات  دادن دست از و  خانواده اعضای سالمت  خود،  سالمتی نگران  آنھا   عمده اکثریت •
 ھستند.

 ھستند   مرزی   مناطق   در   کھ   کسانی   و   آالسکا   آمریکا/بومیان   بومیان   تبارھا،   اسپانیایی   تراجنسیتی،   بزرگساالن  •
 دھند.می گزارش  را اجتماعی ارتباطات  دادن دست از مورد در  نگرانی بیشتری احتمال  بھ
 اند، کرده   اعالم   را   خود   نیاز   مورد   خدمات   از   سیاری ب   از   استفاده   کاھش   کنندگان شرکت   ، 19- کووید   گیری ھمھ   زمان   از  •

 %).41( بزرگساالن روزانھ  ھایبرنامھ و %)45( اجتماعی   حمایت  ھایبرنامھ جملھ از
 

 آوری تاب  و  اجتماعی  منابع 
 دھند. می نشان خود  از را  آوری""تاب برای فردی بھ منحصر توانایی + LGBTQ سالمند کنندگانشرکت

  برای   توانند می   کھ   دارند   اختیار   در   را   بیشتر   یا   نفر   سھ   + LGBTQ  سالمند   کنندگان شرکت   از   % 70  از   بیش  •
 کنند.   اتکا   آنھا   بھ   عاطفی   و   اجتماعی   حمایت 

 کنند. می   شرکت   مذھبی   یا   معنوی   دینی،   مراسم   در   آنھا   % 40  از   بیش  •
  حمایتی  ھایفعالیت  در مشارکت و %)؛62( کمک  دریافت  %)،79( دیگران  بھ  کمک طریق  از آنھا  اکثریت •
 دارند. مشارکت  + LGBTQ  جوامع  در فعاالنھ %)60(
 بیشترین سال 75 باالی  افراد و دارد،  وجود +LGBTQ کنندگانشرکت میان  در باالیی آوریتاب سطح •

 اند.کرده گزارش  را آوریتاب
  بیشترین   کھ   دھند می   گزارش   را   اجتماعی   حمایت   فقدان   % 20  بھ   نزدیک   صمیمی،   جوامع   و   نزدیک   روابط   وجود   با  •

  بومیان   و   %) 23(   آرام   اقیانوس   جزایر   اھالی   و   ھا آسیایی   %)، 27(   تبارھا   سیاھپوستان/آفریقایی   بین   در   آن   میزان 
 است.   %) 24(   آالسکا   آمریکا/بومیان 

  سیاھپوستان/آفریقایی   و   کمتر   درآمد   با   کنندگان شرکت   بین   در   فنی   کمک   بھ   نیاز   و   پرسرعت   اینترنت   بھ   دسترسی   عدم  •
 .است   بیشتر   آالسکا   آمریکا/بومیان   بومیان   و   آرام   اقیانوس   جزایر   ی اھال   و   ھا آسیایی   تبارھا، 
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  و   تنوع   مطالعھ،   این   نتایج   ھستند.   آور تاب   حال   عین   در   و   برخوردار کم   جمعیتی   اورگان   در   + LGBTQ  سالمندان 
  ھا، سیاست   تغییر   برای   جامع   رویکردی   وجود   کند. می   روشن   را   سالمند   جمعیت   این   روی   پیش   شده   انباشتھ   خطرات 
  + LGBTQ  سالمندان   افزایش   بھ   رو   جمعیت   نیازھای   بھ   رسیدگی   منظور   بھ   ی عموم   تحقیقات   و   آموزش   خدمات، 

 .است   ضروری 
 

 جوامع،  این بین ھمکاری ارتقای  برای +LGBTQ ھایسازمان از حمایت   و اولیھ اقدامات گسترش آینده، در
  و پیری نیازھای بھ رسیدگی برای جامع رویکردی  توسعھ منظور بھ  محلی و ایالتی  سیاستگذاران و پیری ھایسازمان
 کرده تعیین  دولتی ھایسازمان برای را  معیاری نظرسنجی این بود.  خواھد ضروری  +LGBTQ سالمندان سالمت

  ھا،استراتژی تدوین  جھت  قوت نقاط  و ھا چالش شناسایی  منظور بھ و دھند  گوش  جامعھ  در افراد تجربھ بھ  تا تاس
  این یافتن توسعھ حین  در کنند. ھمکاری یکدیگر  با نیازھا،  این بھ  پاسخگویی برای مؤثر  منابع و خدمات  ھا،برنامھ

  از ھم و  پیشینھ شناختی، جمعیت ھایویژگی نظر از  ھم ار جوامع این تنوع  بتوانند کھ  است مھم بسیار ھا،مشارکت
 دھند. نشان جغرافیایی   مناطق  نظر

  در خطراتی  ھمچنین  و جوامع این در زیادی نیازھای  است،  شده ذکر گزارش این  ھاییافتھ در  کھ طورھمان
  جنسی، ھویت و  گرایش منظر  از  جملھ  از شود، رسیدگی  آنھا  بھ باید کھ دارد وجود آنھا زیرجمعیتی ھایروهگ

 اجتماعی.  اقتصادی وضعیت  و جغرافیایی منطقھ  ،HIV وضعیت سن، نژاد/قومیت، جنسیتی، ھویت و  بیان جنسیت، 
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  یا   خدمات   بدون   و   تنھایی   بھ   کھ   + LGBTQ  سالمندان   بھ   خدمات   ارائھ   بھ   توجھ   اجتماعی،   انزوای   از   جلوگیری   و   کاھش   منظور   بھ 
  و   مجازی   دسترسی   امکان   کردن   فراھم   منظور   بھ   تکنولوژی   از   یبانی پشت   عالوه، بھ   است.   ضروری   کنند می   زندگی   کافی   پشتیبانی 
  از   اطمینان   دور،   راه   از   پشتیبانی   و   خدمات   ارائھ   افزایش   بھ   توجھ   با   و   اتصال   از   پشتیبانی   اجتماعی،   انزوای   کاھش   برای   ھایی دستگاه 

 .است   ضروری   نشود،   محروم   خدمات   از   کس ھیچ   اینکھ 
 

 قبالً  کھ فرھنگی فراگیر ھایسیاست و خدمات  ھا، برنامھ شناسایی
 زیادی  اھمیت  بوده،  آمیز موفقیت  کشور  سرتاسر  در  دیگر  مناطق  در  +LGBTQ سالمندان  نیازھای  کردن  برآورده  در 

 جوامع  در  تواند می  کھ  کند می  کمک  ھایی برنامھ  و  ھا مدل  توسعھ  بھ  شده  آموختھ  ھای درس  قبیل  این  از  گیری بھره  .دارد 
 از  بسیاری  مثال،  عنوان بھ  .شود  سازی پیاده  ھستند،  +LGBTQ فراگیر  خدمات  نیازمند  کھ  اورگان  روستایی  و  شھری 
 و  استقبال  عدم  احساس  انسانی  خدمات  و  سالمت  پیری،  خدمات  بھ  دسترسی  حین  در  کھ  دھند می  گزارش  کنندگان شرکت 
 چنین  کاھش  منظور  بھ  .اند شده  مواجھ  آشکار  جانبداری  و  تبعیض  با  گذشتھ  سال  در  ھا آن  از  بسیاری  و  اند داشتھ  ناامنی 

 دھندگان ارائھ  و  بھداشتی  ھای مراقبت  کارکنان  سالمندان،  برای  فرھنگی  فراگیر  آموزش  ارائھ  مراقبت،  راه  سر  بر  موانعی 
 نظارت  برای  زمان  طول  در  نظرسنجی  اجرای  و  تکرار  ھمچنین  .است  ضروری  حقوقی  متخصصان  و  انسانی  خدمات 

 .دشد  خواھد  اھمیت  بسیار  ماعی اجت  و  اقتصادی  بھداشتی،  پیری،  ھای نابرابری  کاھش  در  پیشرفت  ارزیابی  و  تغییرات  بر 
 

  فرایندھای   در   آنھا   دادن   مشارکت   و   + LGBTQ  جوامع   و   ھا سازمان   در   مسن   افراد   نیازھای   بندی اولویت 
  و   حمل   مسکن،   جملھ   از   نیاز،   مورد   خدمات   توسعھ   برای   منابع   تأمین   منظور   بھ   فدرال   و   ایالتی   محلی،   ریزی برنامھ 

  ھا سیاست   ھا، برنامھ   کلیدی   ذینفعان   و   سیاستگذاران   کھ   است   ضروری   بسیار    است.   حیاتی   حمایتی   ھای برنامھ   و   نقل 
  پشتیبانی   آنھا   از   و   کرده   آغاز   آنھا   ھای خانواده   و   + LGBTQ  سالمندان   نیازھای   رفع   برای   را   تحقیقاتی   ابتکارات   و 

 نمایند. 
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