شاخص ظن به سالمندآزاری © )(EASI
())Elder abuse suspicion index ©(EASI
سواالت EASI
سواالت  1تا  5از بیمار پرسیده شوند؛ سوال  6توسط پزشک پاسخ
داده شود.
در طی  12ماه گذشته
( )1آیا برای هر یک از موارد زیر به بله خیر پاسخ
نداد
دیگران وابسته بوده اید :حمام کردن،
لباس پوشیدن ،خرید کردن ،کار بانکی،
وعده های غذایی
( )2آیا کسی مانع دریافت غذا ،لباس ،بله خیر پاسخ
نداد
دارو ،عینک ،سمعک یا مراقبت پزشکی
شما شده و یا شما را از کسانی که
میخواهید با آنها باشید دور کرده
است؟
( )3آیا به این دلیل ناراحت شدهاید که بله خیر پاسخ
نداد
شخصی به گونه ای با شما صحبت کند که
شما را خجالت زده یا تهدید کرده
باشد؟
( )4آیا کسی تالش کرده است که شما را وادار بله خیر پاسخ
نداد
به امضا کردن اسناد و مدارکی کند یا
از پول شما برخالف خواستهی خودتان
استفاده کند؟
( )5آیا کسی شما را ترسانده ،به گونهای بله خیر پاسخ
نداد
شما را لمس کرده است که شما نخواستید
یا آسیب جسمی به شما وارد کرده است؟
( )6پزشک :سالمندآزاری ممکن است مرتبط با بله خیر مطمئن
نیستم
یافته هایی باشد مانند :ارتباط چشمی
ضعیف ،گوشه گیری ،سوء تغذیه ،مشکالت
بهداشتی ،بریدگی ها ،کبودی ها ،لباس
نامناسب ،یا عدم تبعیت دارو .آیا
امروز یا در  12ماه گذشته متوجه هریک
از این موارد شده اید؟
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