
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) 

 
1. Ζχετε βαςιςτεί ςε άλλα άτομα για οτιδιποτε από τα 

παρακάτω: μπάνιο, ντφςιμο, ψϊνια, τραπεηικζσ 
ςυναλλαγζσ, ι γεφματα?  

 

ΝΑΙ ΟΧΙ  Δεν απάντθςε 

 
2. Υπάρχει κάποιοσ που να ςασ εμπόδιςε τθν πρόςβαςθ 

ςε φαγθτό, ροφχα, φάρμακα, γυαλιά, ακουςτικά 
βοθκιματα, ιατρικι φροντίδα ι ςασ εμπόδιςε να 
είςτε με ανκρϊπουσ που κζλατε;  

 

ΝΑΙ ΟΧΙ  Δεν απάντθςε 

 
3.  Ζχετε αναςτατωκεί επειδι κάποιοσ ςασ μίλθςε με 

τρόπο που ςασ ζκανε να αιςκάνεςτε ντροπι ι απειλι;  
 

ΝΑΙ ΟΧΙ  Δεν απάντθςε 

 
4. Προςπάκθςε κάποιοσ να ςασ αναγκάςει να 

υπογράψετε χαρτιά ι να χρθςιμοποιιςετε τα χριματα 
ςασ παρά τθν κζλθςθ ςασ;  

 

ΝΑΙ ΟΧΙ  Δεν απάντθςε 

 
5. Σασ ζκανε κάποιοσ να φοβθκείτε, ςασ άγγιξε με τρόπο 

τον οποίο δεν επικυμοφςατε ι ςασ ζβλαψε ςωματικά; 
 

ΝΑΙ ΟΧΙ  Δεν απάντθςε 

 

6. Γιατρός: Η κακοποίθςθ θλικιωμζνων μπορεί να 
ςχετίηεται με ευριματα όπωσ:  φτωχι οπτικι επαφι, 
εςωςτρζφεια, υποςιτιςμόσ, κζματα υγιεινισ, 
κοψίματα, μϊλωπεσ, ανάρμοςτο ντφςιμο ι κζματα 
ςυμμόρφωςθσ με τα φάρμακα. Παρατθριςατε κάτι 
από αυτά ςιμερα ι μζςα ςτουσ τελευταίουσ 12 
μινεσ;  

 

ΝΑΙ ΟΧΙ  Δεν είμαι 
ςίγουροσ/θ 

 
 © The Elder Abuse Suspicion Index (EASI) was granted copyright by the Canadian Intellectual Property Office 

(Industry Canada) February 21, 2006. (Registration # 1036459) 
 
Το EASI αναπτφχκθκε με ςτόχο να εγείρει τισ υποψίεσ του κεράποντοσ ιατροφ ςχετικά με τθν 

κακοποίθςθ των θλικιωμζνων ςτο επίπεδο ςτο οποίο κα ιταν εφλογο να προτείνεται μια 
παραπομπι για περαιτζρω αξιολόγθςθ από τισ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ, τισ υπθρεςίεσ 
προςταςίασ ενθλίκων ι άλλεσ ςχετικζσ υπθρεςίεσ. Ενϊ και οι ζξι ερωτιςεισ πρζπει να 



ερωτϊνται, κετικι απάντθςθ ςε μία ι περιςςότερεσ από τισ ερωτιςεισ 2-6 κα πρζπει να 
δθμιουργιςει ανθςυχία. Το EASI επικυρϊκθκε για να ερωτάται από οικογενειακοφσ ιατροφσ 
ςε διανοθτικά ικανοφσ θλικιωμζνουσ ςε ςυνκικεσ μθ-νοςθλείασ.  
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