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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
Η κακοποίηση των ηλικιωμένων ατόμων είναι ένα ευρέως διαδεδομένο φαινόμενο
παγκοσμίως. Η χρήση εργαλείων ανίχνευσης για τον εντοπισμό ύποπτων
περιπτώσεων κακοποίησης θα μπορούσε να είναι μια χρήσιμη στρατηγική για την
υποστήριξη των επαγγελματιών στην αναγνώριση των σημείων και των δεικτών
κακοποίησης και στην απόφαση να ζητήσουν περαιτέρω διερεύνηση. Από την άλλη
πλευρά, ενώ χρησιμοποιούνται διαφορετικά εργαλεία ανίχνευσης, με διαφορετικά
ψυχομετρικά χαρακτηριστικά, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πλεονεκτήματα και
μειονεκτήματα για την εφαρμογή καθενός από αυτά, καθώς και εμπόδια για τους
επαγγελματίες, αλλά και για τους ίδιους τους ηλικιωμένους.
Προκειμένου να συστηματοποιηθεί η τρέχουσα γνώση σχετικά με την ανίχνευση
πιθανής κακοποίησης των ηλικιωμένων, η κοινοπραξία του έργου Erasmus+
SAVE, υπό τον συντονισμό του Πανεπιστημίου του Minho, κυκλοφόρησε μια
συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας γύρω από αυτό το ζήτημα, η οποία
είναι τώρα διαθέσιμη στα Αγγλικά, Πορτογαλικά , Ιταλικά, Ελληνικά, Φινλανδικά
και Πολωνικά.
ΤΑ ΕΥΡΉΜΑΤΑ ΤΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΈΔΕΙΞΑΝ ΌΤΙ, ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΊΑ
ΕΠΙΣΗΜΑΊΝΕΤΑΙ, ΌΤΙ ΓΙΑ ΚΆΘΕ ΕΡΓΑΛΕΊΟ ΑΝΊΧΝΕΥΣΗΣ, ΥΠΆΡΧΟΥΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΉΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΟΝΊΖΟΥΝ ΤΌΣΟ ΤΑ ΥΠΈΡ ΌΣΟ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΆ.
ΑΝ ΚΑΙ ΕΊΝΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΌ ΌΤΙ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΑΝΊΧΝΕΥΣΗΣ ΕΊΝΑΙ ΈΝΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΌ ΠΙΘΑΝΉΣ ΚΑΚΟΠΟΊΗΣΗΣ
ΣΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΈΝΟΥΣ, Η ΈΛΛΕΙΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΏΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΏΝ
ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ ΚΑΙ Η ΑΜΦΊΒΟΛΗ ΈΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΏΝ ΑΡΝΗΤΙΚΏΝ
ΣΥΝΕΠΕΙΏΝ ΤΟΥΣ ΕΊΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΊ ΠΑΡΆΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΈΠΕΙ
ΝΑ ΛΗΦΘΟΎΝ ΥΠΌΨΗ ΌΤΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΊΖΕΤΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΉ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ ΑΝΊΧΝΕΥΣΗΣ.

Ενώ απαιτείται περισσότερη έρευνα για να καλυφθούν αυτά τα κενά και να
βοηθηθούν οι επαγγελματίες να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις, θα πρέπει
να ληφθεί υπόψη ότι η χρήση εργαλείων ανίχνευσης, πέρα από τις μακροπρόθεσμες
πιθανές θετικές επιδράσεις τους στους ηλικιωμένους είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για
την εκπαίδευση των επαγγελματιών στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής
GA: 2020-1-PL01-KA202-081643

φροντίδας. Ως εκ τούτου, η εκπαίδευση αυτών των επαγγελματιών
είναι απαραίτητη για να καταστεί εφικτή η ανίχνευση της
κακοποίησης στους ηλικιωμένους, να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση
σχετικά με το θέμα και να προωθηθεί η ευρύτερη γνώση των
παραγόντων που μπορούν να καθορίσουν μια πιθανή κακοποίηση στα
ηλικιωμένα άτομα.
Για να κατεβάσετε την πλήρη έκθεση ή/και την περίληψη
επισκεφθείτε τον σύνδεσμο:
https://www.projectsave.eu/documents/
Για να περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο SAVE
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:
https://www.projectsave.eu/

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν αποτελεί έγκριση των περιεχόμενων, τα οποία
αντικατοπτρίζουν τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που
μπορεί να γίνει από τις πληροφορίες που περιέχονται.

