ELDER ABUSE SUSPICION INDEX © (EASI) –
Δείκτες Υποψίας Κακοποίησης Ηλικιωμένων
EASI - Ερωτήσεις
Ε.1-Ε.5 ρωτάται ο ασθενής, Ε.6 απαντάται από τον ιατρό
(Μέσα στους τελευταίους 12 μήνες)
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1. Έχετε βασιστεί σε άλλα άτομα για οτιδήποτε από τα
παρακάτω: μπάνιο, ντύσιμο, ψώνια, τραπεζικές
συναλλαγές, ή γεύματα?
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2. Υπάρχει κάποιος που να σας εμπόδισε την
πρόσβαση σε φαγητό, ρούχα, φάρμακα, γυαλιά,
ακουστικά βοηθήματα, ιατρική φροντίδα ή σας
εμπόδισε να είστε με ανθρώπους που θέλατε;

3. Έχετε αναστατωθεί επειδή κάποιος σας μίλησε με
τρόπο που σας έκανε να αισθάνεστε ντροπή ή
απειλή;

4. Προσπάθησε κάποιος να σας αναγκάσει να
υπογράψετε χαρτιά ή να χρησιμοποιήσετε τα
χρήματα σας παρά την θέληση σας;

5. Σας έκανε κάποιος να φοβηθείτε, σας άγγιξε με
τρόπο τον οποίο δεν επιθυμούσατε ή σας έβλαψε
σωματικά;

6. Γιατρός: Η κακοποίηση ηλικιωμένων μπορεί να
σχετίζεται με ευρήματα όπως: φτωχή οπτική επαφή,
εσωστρέφεια, υποσιτισμός, θέματα υγιεινής,
κοψίματα, μώλωπες, ανάρμοστο ντύσιμο ή θέματα
συμμόρφωσης με τα φάρμακα. Παρατηρήσατε κάτι
από αυτά σήμερα ή μέσα στους τελευταίους 12
μήνες;
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Το EASI αναπτύχθηκε με στόχο να εγείρει τις υποψίες του θεράποντος ιατρού σχετικά με την
κακοποίηση των ηλικιωμένων στο επίπεδο στο οποίο θα ήταν εύλογο να προτείνεται μια

παραπομπή για περαιτέρω αξιολόγηση από τις κοινωνικές υπηρεσίες, τις υπηρεσίες
προστασίας ενηλίκων ή άλλες σχετικές υπηρεσίες. Ενώ και οι έξι ερωτήσεις πρέπει να
ερωτώνται, θετική απάντηση σε μία ή περισσότερες από τις ερωτήσεις 2-6 θα πρέπει να
δημιουργήσει ανησυχία. Το EASI επικυρώθηκε για να ερωτάται από οικογενειακούς ιατρούς
σε διανοητικά ικανούς ηλικιωμένους σε συνθήκες μη-νοσηλείας.
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