VARDARBĪBAS PRET VECĀKA GADAGĀJUMA
CILVĒKIEM AIZDOMU INDEKSS © (EASI)
EASI jautājumi
1.–5. jautājumu uzdod pacientam, uz 6. jautājumu atbild ārsts

Pēdējo 12 mēnešu laikā:
1) Vai esat paļāvies/paļāvusies uz citu palīdzību, lai veiktu
vismaz vienu no šīm darbībām: mazgāšanās, ģērbšanās,
iepirkšanās, naudas pārvaldība vai ēdienreizes?
2) Vai kāds jums ir liedzis piekļuvi pārtikai, apģērbam,
zālēm, brillēm, dzirdes palīgierīcēm vai medicīnas
aprūpei, vai arī tikšanos ar cilvēkiem, ar kuriem jūs
gribējāt tikties?
3) Vai esat bijis satraukts/satraukta tāpēc, ka kāds ar jums
runāja veidā, kas lika jums justies kauninātam/kauninātai
vai apdraudētam/apdraudētai?
4) Vai kāds ir mēģinājis jūs piespiest parakstīt dokumentus
vai izmantot jūsu naudu pret jūsu gribu?
5) Vai kāds ir jūs iebiedējis, pieskāries jums negribētos
veidos vai fiziski jūs traumējis?
6) Ārsts: vardarbība pret vecāka gadagājuma cilvēkiem var
būt saistīta ar tādiem novērojumiem kā: vājš acu kontakts,
noslēgts raksturs, nepietiekams uzturs, higiēnas
problēmas, brūces, zilumi, nepiemērots apģērbs vai
atbilstošas zāļu lietošanas problēmas. Vai šodien vai
pēdējo 12 mēnešu laikā esat novērojis/novērojusi kādu no
šīm pazīmēm?
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EASI ir izstrādāts, lai paaugstinātu ārsta aizdomas par vardarbību pret vecāka gadagājuma
cilvēkiem līdz līmenim, kurā varētu būt pamatoti piedāvāt nosūtījumu papildu novērtēšanai
sociālajos, pieaugušo aizsardzības vai līdzvērtīgos dienestos. Lai arī jāuzdod visi jautājumi, bažas
radīt var vismaz viena atbilde „jā” uz kādu no jautājumiem numur 2 līdz 6. EASI jautājumus
uzdošanai ir apstiprinājuši ambulatorās situācijās novērotu kognitīvi veselu vecāka gadagājuma
cilvēku ģimenes ārsti.
EASI veidlapas tulkojumu no angļu valodas biedrības „Centrs MARTA” uzdevumā veikuši Oskars
Jansons un Mārtiņš Sīlis. Tulkoto veidlapu iespējams saņemt, rakstot uz biedrības „Centrs
MARTA” e-pasta adresi centrs@marta.lv.

