SCALA SUSPICIUNII ABUZULUI FAȚĂ DE VÂRSTNICI © (EASI)
Întrebările 1-5 se adresază pacientului;
Întrebarea 6 se adresează medicului.
În ultimele 12 luni:
1) Ați depins de alte persoane pentru oricare din
următoarele activități: baie, îmbrăcare,
cumpărături, utilizarea banilor sau a
bancomatelor, masa?
2) V-a împiedicat cineva să obțineți mâncare,
îmbrăcăminte, medicamente, ochelari, aparate
pentru auz sau îngrijire medicală, sau să fiți cu
persoanele cu care doreați?
3) Ați fost supărat deoarece cineva a vorbit cu
dvs. într-o manieră care v-a făcut să vă simțiti
rușinat/ă sau amenințat/ă?
4) A încercat cineva să va forțeze să semnați
hârtii sau să foloseasca banii dvs. împotriva
voinței dvs.?
5) V-a înfricoșat careva, v-a atins cineva în feluri
pe care nu le-ați dorit, sau v-a făcut rău fizic?
6) Doctor: Abuzul asupra vârstnicilor poate fi
asociat cu situații de genul: contact vizual
deficitar, atitudine retrasă, malnutriție, probleme
cu igiena, tăieturi, răni, îmbrăcăminte inadecvată,
sau probleme de complianță cu medicamentele.
Ați observat oricare din aceste aspecte astăzi sau
în ultimele 12 luni?
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EASI a fost dezvoltat* pentru a ridica nivelul suspiciunii a unui medic cu privire la abuzul asupra vârstnicilor până la
momentul în care devine rezonabil să propună o referire pentru evaluare suplimentară de către serviciile sociale, serviciile
pentru protecția adulților, sau alte servicii echivalente. În vreme ce toate cele șase întrebări ar trebui puse, un răspuns „da”
la una sau mai multe din întrebările de la 2 la 6 poate să creeze îngrijorare. EASI a fost validat* pentru utilizarea de către
medicii de familie cu privire la vârstnicii intacți din punct de vedere cognitiv consultați în ambulator.
* Yaffe MJ, Wolfson C, Weiss D, Lithwick M. Development and validation of a tool to assist physicians’ identification of elder abuse: The
Elder Abuse Suspicion Index (EASI ©). Journal of Elder Abuse and Neglect, 2008; 20 (3): 276-300.
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