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PUBLIKACJA PRZEGLĄDU LITERATURY
NA TEMAT BADAŃ PRZESIEWOWYCH
DOTYCZĄCYCH NADUŻYĆ WOBEC OSÓB
STARSZYCH
Przemoc wobec osób starszych jest zjawiskiem powszechnym na całym świecie.
Korzystanie z narzędzi przesiewowych do identyfikacji możliwych przypadków nadużyć
może być pomocną strategią wspierającą specjalistów w rozpoznawaniu sygnałów
i oznak niewłaściwego traktowania oraz podejmowaniu decyzji o przeprowadzeniu
dalszych kompleksowych badań. Z drugiej strony, chociaż stosowane są różne
instrumenty przesiewowe o różnych cechach psychometrycznych, wiemy również, że
istnieją argumenty przemawiające za lub przeciw stosowaniu procesu przesiewowego
oraz że mogą istnieć bariery w badaniach przesiewowych dostrzegane przez
specjalistów, a także przez samych starszych dorosłych.
W celu usystematyzowania aktualnej wiedzy na temat badań przesiewowych pod
kątem przemocy wobec osób starszych, partnerstwo projektu Erasmus+ SAVE, koordynowane przez Uniwersytet Minho, opublikowało systematyczny przegląd literatury
na ten temat, który jest teraz dostępny do pobrania także w języku polskim.
LITERATURA DOTYCZĄCA BADAŃ PRZESIEWOWYCH NAD OSOBAMI
STARSZYMI WSKAZUJE NA KILKA PRZEKONUJĄCYCH ARGUMENTÓW
ZA I PRZECIW BADANIOM PRZESIEWOWYM. CHOCIAŻ WIADOMO, ŻE
BADANIA PRZESIEWOWE SĄ WAŻNYM NARZĘDZIEM DO WZBUDZANIA
PODEJRZEŃ ZWIĄZANYCH Z NADUŻYCIAMI WOBEC OSÓB STARSZYCH,
TO ROZWAŻAJĄC WDROŻENIE PROGRAMÓW SCREENINGOWYCH NALEŻY
WZIĄĆ POD UWAGĘ BRAK W 100% SKUTECZNYCH I PRAKTYCZNYCH
NARZĘDZI I NIEZNANY ZAKRES POTENCJALNYCH NEGATYWNYCH
KONSEKWENCJI BADAŃ PRZESIEWOWYCH.

Chociaż konieczne są dalsze badania, aby wypełnić te luki i pomóc specjalistom
w podejmowaniu świadomych decyzji, należy wziąć pod uwagę, że stosowanie
narzędzi przesiewowych – poza ich możliwym pozytywnym wpływem na osoby starsze
– jest szczególnie przydatne w szkoleniu pracowników pomocy społecznej i ochrony
zdrowia, którzy częściej mają do czynienia z osobami starszymi. Przeszkolenie tych
grup specjalistów w zakresie dobrych praktyk w zakresie badań przesiewowych
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jest niezbędne, aby umożliwić wykonywanie screeningu, podnieść
świadomość na temat przemocy wobec osób starszych i promować
szersze spojrzenie na okoliczności i czynniki, zarówno zewnętrzne jak
i wewnętrzne, które mogą decydować o stosowaniu przemocy wobec
osób starszych.
Pełny raport badawczy i streszczenie są dostępne na stronie projektu:
https://www.projectsave.eu/documents/
Więcej informacji o Projekcie SAVE:
https://www.projectsave.eu/

UWAGI DO REDAKCJI
Projekt SAVE realizowany jest przez konsorcjum koordynowane przez PCG
Polska Sp. z o.o. (Polska) z udziałem Anziani e non solo, Cadiai (Włochy),
Osk VoiVa. (Finlandia), uczelni wyższych: Uniwersytet Minho w Portugalii,
Politechnika Cypryjska.
W ramach Projektu SAVE przeprowadzono systematyczny przegląd literatury.
Znaleziono trzydzieści siedem instrumentów przesiewowych cytowanych
w literaturze, z których tylko osiem zostało przetestowanych w badaniach.
Zidentyfikowano kilka dobrze ugruntowanych narzędzi oceny ryzyka nadużyć
(HS-EAST, VASS i EASI©) i są one dostępne do wykorzystywania. Obecnie
celem projektu SAVE jest szkolenie specjalistów z wielu dziedzin w zakresie
administrowania i interpretacji takich narzędzi.
Projekt Save jest finansowany z programu Erasmus Plus w ramach Umowy
o dofinansowanie nr 2020-1-PL01-KA202-081643
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