అమెరికాలో వృద్ధాప్యం
• అమెరికా దేశంలో 65 సంవత్సరాల పైబడిన వారందరినీ వృద్ధాలుగా ప్రిగణిస్తారు. వీరికి
సమాజంలో ఎలలవేళలా ప్రత్యయకమైన గురిాంపు, గౌరవం ఉంటాయి. అంత్యగాక ప్రభుత్వ ప్రంగా,
ప్రైవేటు సంసథలు ద్ధవరా కూడా అనేక రాయితీలు కల్పిస్తారు.
• అమెరికాలో జీవన ప్రమాణం పెరగడంతో వృద్ధాల సంఖ్య కూడా పెరుగుతూ వస్ాంది. ప్రస్ాత్ం
అమెరికాలో పురుషుల సగటు వయస్స 77 సంవత్సరాలుగా, స్త్రీల సగటు వయస్స 82
సంవత్సరాలుగా ఉంది.
• తాజా నివేదికల ప్రకారం ప్రస్ాత్ం అమెరికాలో 5 కోట్లకు పైగా వృద్ధాలు నివసిస్ాన్నారు. 2030
న్నటికి ఈ సంఖ్య 6.5 కోట్లకు చేరే అవకాశం ఉంది.
అమెరికాలో వృద్ధాల జీవన విధానం:
• వీరు ప్రతిరోజు శారీరకంగా, మానసికంగా ఉలాలసంగా, ఉతాసహంగా ఉండడానికి
విమాన్నశ్రయాలు, ఆస్ప్త్రులు, వినోద కంద్రాలు, క్రీడా మైద్ధన్నలు మరియు లాభాపేక్ష
రహిత్ సంసథలు నిరవహించే అనేక కారయక్రమాలోల వారికి చేదోడువాదోడుగా ఉంటూ సవచ్చంద
సేవకులుగా సహాయప్డతారు.
• చాలా సందరాాలోల వీరు ఒంట్రి జీవితానిా మరిచపోవడానికి పిలులలు, కుకకలు మొదలైన
వాటిని పెంపుడు జంతువులుగా పెంచుకుంటారు.
• అమెరికాలో ఉనా ఆస్ాలోల 75 శాతానికి పైగా ఆస్ాలు వీరి ఆధీనంలోనే ఉంటాయి.
• వీరు ప్దవీ విరమణ చేసిన త్రావత్, వారు చేసిన ఉదోయగానిా బటిి వీరికి వచేచ సోషల్
సెకూయరిటీ, పెనషన్ లాంటి ఆరిాక వనరులతో త్మ జీవితానిా కొనస్తగిస్తా ఉంటారు.
• ఈ వృద్ధాలలో చాలామంది త్మ సమవయస్కలతో కాలం గడపాలనే ఉదేేశంతో ‘సీనియర్
సిటిజెన్ సెంట్ర్స’ లో ఉండడానికి ఇషిప్డతారు. ఈ విధంగా సమిష్టి జీవనంలో ఎకుకవ
వయయ ప్రయాసలు లేకుండా వారికి ఇషిమైన వింద్ధలు, వినోద్ధలు, షాపింగుల, సినిమాలు
మొదలైన వాటికి స్లభంగా వెళలడానికి అవకాశం మెండుగా ఉంటుంది.

• ఒకపుిడు వీరు త్మ కుటుంబాల మీదే ఎకుకవగా ఆధారప్డుతూ ఉండేవారు. కాని ప్రస్ాత్
కాలంలో ప్రభుత్వం ఇచేచ రాయితీలు అధికంగా ఉండడం వలల సవత్ంత్ర జీవన్ననిక ఎకుకవ
ప్రాధానయత్ను ఇస్ాన్నారు.
• వాతావరణ ప్రిసిథతుల దృషాిా వారు త్మ జీవిత్ చ్రమాంకానిా అమెరికాలోని దక్షిణ మరియు
ప్శ్చచమ ప్రాంతాలోల గడప్టానికి ఇషిప్డతారు.
• సగటున వీరు రోజులో ఏడు గంట్లు వింద్ధలు వినోద్ధలకు, న్నలుునార గంట్లు టీవీ
చూడటానికి, రండునార గంట్లు ఇంటి ప్నులకు, భోజన్నలకు గాను గంట్నార సేపు,
అరగంట్కు పైగా షాపింగ్ కు, మిగిల్పన కాలానిా నిద్రకు వినియోగిస్తారు.
• వీరిలో ఎకుకవ శాత్ం మంది ఆరిాక సవయంప్రతిప్తిా కల్పగి ఒంట్రిగా జీవిస్ాండడంతో
కొంత్మంది మాయగాళ్లల కలలబొల్పల కబురుల చెపిి మోసం చేసి వీరి దగుర ఉనా డబుును
గుంజుకొనే ప్రయత్ాం చేస్తారు. కనుక అప్రిచిత్ వయకుాల నుండి, పోలీస్శాఖ్నుంచి లేద్ధ
ఆద్ధయపు ప్నుాశాఖ్నుంచి బకాయిలు వస్తలు చేస్ానాటుల గా లేద్ధ లాట్రీ సంసథల నుంచి
ఫోన్ చేస్ానాటులగా నటించి కొనిా లక్షల డాలరలను వారు గెలుచుకునాటులగా అబదేపు మాట్లు
చెపిి, ఆ మొతాానిా పంద్ధలంటే మంద్ధగా మీరు కొంత్ నగద్ధను చెల్పలంచాలని నచ్చచెప్తా
వీరి దగుర ఉనా డబుును దోచుకునే ప్రయత్ాం చేస్తారు.
వృద్ధాలకు ఆసరా
• అమెరికాలో వృద్ధేల సంక్షేమానిా దృష్టిలో పెటుికుని అనేక ప్రైవేటు రంగ, ప్రభుత్వ సంసథలు
ప్రత్యయక రాయితీలు కల్పిస్తారు. ఉద్ధహరణకు బస్స, రైలు లేద్ధ వాయు మారాులోల ఏ విధంగా
ప్రయాణించిన్న టికెటుల లో రాయితీలు, అలాగే రస్తిరంటుల, హోట్ళ్లల, మ్యయజియంలు, సినిమా
హాళ్లు, విజాాన, వినోద కంద్రాలనిాంటిలోనూ వీరికి ప్రత్యయక రాయితీలు కల్పిస్తారు.
వృద్ధాల సంక్షేమంలో ‘అమెరికన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ రిటైర్్ ప్రసన్స’ (ఆర్ి ) పాత్ర
• వృద్ధాల సంక్షేమానిా దృష్టిలో పెటుికుని వారికి మెరుగైన సేవలు అందించే ధ్యయయంతో
1958లో వాష్టంగిన్ డి.సి నగరం కంద్రంగా ‘అమెరికన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ రిటైర్్ ప్రసన్స’
(ఆర్ి) అనే లాభాపేక్ష రహిత్ సంసథ ఏరిడింది.

• 50 సంవత్సరాల పైబడిన వారవరైన్న సరే సంవత్సరానికి 16 డాలరుల వారిషక సభయత్వ రుస్మ
చెల్పలంచి ఈ సంసథలో సభుయలుగా చేరిత్య వారు సభయత్వ కారు్ ప్ంపిస్తారు. వివిధ సంసథల నుండి
రాయితీలు పందడానికి ఈ కారు్ను చూపిసేా సరిపోతుంది.
• ఈ సంసథలో చేరడం ద్ధవరా వచేచ ఇత్ర ప్రయోజన్నలకు www.aarp.org ను సందరిశంచ్వచుచ.
వృద్ధాల రాయితీల విషయంలో ప్రభుత్వంతో సంప్రదింపులు, మంత్న్నలు
• వృద్ధాల హకుకలు, సంక్షేమానికై ‘ఆర్ి’, ‘గ్రే పాంథర్స’, ‘ఓల్్ ర్స ఉమెన్స లీగ్’, ‘కాథల్పక్ గోల్డ్న్
ఏజ్’, ‘నేషనల్ అలయన్స ఆఫ్ సీనియర్ సిటిజన్స’ లాంటి అనేక సంసథలు అమెరికా
ప్రభుత్వంతో నిరంత్రం చ్రచలు జరుపుతూ వృద్ధాలకు అనేక ప్రయోజన్నలు చేకూరేంద్ధకు
తీవ్రంగా కృష్ట చేస్ాంటారు.
చ్రమాంకంలో వృద్ధాల జీవిత్ం
• వయస్స పైబడిన కారణాల వలల లేద్ధ దీరఘకాల్పక పీడిత్ రోగాలతో వృద్ధాలు అవస్తనదశకు
చేరుకునాపుిడు వారికి నిత్యం వైదయ సేవలు, మంద్ధలు అందించేంద్ధకు అనుక్షణం వారి
సేవలోల వైద్ధయలు, నరుసలు కొంత్మంది సవచ్చంద సేవకులు వీరికి అండగా నిల్పచి అంతిమ
గడియలోల మానసిక ప్రశాంత్త్ కల్పించే ప్రయత్ాం చేస్తారు.
• ఈ ప్రత్యయక సేవలు వృద్ధాల ఇంటి వదే కానీ, ఆస్ప్త్రులంద్ధ కానీ లేద్ధ ప్రైవేటు సంసథలోల కానీ
అందజేస్తారు. అమెరికాలో ద్ధద్ధపుగా ప్రతి సంవత్సరం 20 లక్షల మంది ఈ ప్రత్యయక
సద్ధపాయానిా వినియోగించుకుంటారు.
మెడికర్ (ఆరోగయ భీమా)
• 65 సంవత్సరాల వయస్స ద్ధటిన వారికి లేద్ధ కొనిా సందరాాలోల ఆకసిికంగా ఏదైన్న అంగ
వైకలయం సంభవించినట్లలత్య వయస్సతో నిమిత్ాం లేకుండా వారికి కూడా అమెరికా ప్రభుత్వం
ప్రత్యయక వైదయ సద్ధపాయాలను కల్పిస్ాంది.
• ఈ ప్థకం కింద వీరికి వైదయ సేవలు, అవసరమైత్య ఆస్ప్త్రులో చేరిక, కావల్పసన మంద్ధలు,
పునరావాస వసతులు కల్పిస్తారు.

