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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 
ΔΕΛΤΙΟ 

ΜΆΘΕΤΕ ΓΙΆ ΤΗΝ ΆΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ 
ΚΆΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

To πρώτο παραδοτέο του έργου SAVE είναι μια βιβλιογραφική 
ανασκόπηση με στόχο να απαντήσει τρία κύρια ερωτήματα: 1) 
ποια επιχειρήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν υπέρ ή κατά 
της διαδικασίας ανίχνευσης; 2) Ποιοι επαγγελματίες διεξάγουν 
την ανίχνευση, σε ποια πλαίσια και πως οι επαγγελματίες και οι 
ηλικιωμένοι αντιλαμβάνονται την ανίχνευση και 3) Ποια εργαλεία 
ανίχνευσης χρησιμοποιούνται, σε ποιες χώρες και ποια είναι τα 
ψυχομετρικά χαρακτηριστικά τους;

Η ερευνητική έκθεση, που είναι διαθέσιμη στη γλώσσα όλων των 
χωρών-εταίρων, είναι ένα χρήσιμο και επικαιροποιημένο έγγραφο 
αναφοράς που συμβάλλει στη δημιουργία πλαισίου για το δεύτερο 
παραδοτέο του έργου, δηλαδή ένα εγχειρίδιο εκπαίδευσης για 
επαγγελματίες  παροχής φροντίδας υγείας και κοινωνικής φροντίδας.

Για να κατεβάστε την πλήρη έκθεση ή/και την  περίληψη επισκεφθείτε 
τον σύνδεσμο
https://www.projectsave.eu/documents/

ΕΚΠΆΙΔΕΥΣΗ ΕΠΆΓΓΕΛΜΆΤΙΩΝ ΣΤΗΝ 
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ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΤΩΝ 
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ΚΑΊ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
ΤΩΝ ΠΕΡΊΣΤΑΤΊΚΩΝ 
ΚΑΚΌΠΌΊΗΣΗΣ 
ΗΛΊΚΊΩΜΕΝΩΝ ΑΤΌΜΩΝ 
ΣΤΌΥΣ ΧΩΡΌΥΣ ΠΑΡΌΧΗΣ 
ΦΡΌΝΤΊΔΑΣ ΥΓΕΊΑΣ ΚΑΊ 
ΚΌΊΝΩΝΊΚΗΣ ΦΡΌΝΤΊΔΑΣ



ΆΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ 
ΚΆΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

Το δεύτερο παραδοτέο του έργου SAVE είναι η δημιουργία ενός  εκπαιδευτικού προγράμματος που 
στοχεύει στη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και στάσεων των επαγγελματιών υγείας και 
κοινωνικής φροντίδας σχετικά με τον εντοπισμό της βίας κατά των ηλικιωμένων με τη χρήση των εργαλείων 
ανίχνευσης.   Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα αποτελείται από 12 ώρες διδασκαλίας και  ασκήσεις 
ενεργητικής μάθησης, όπως υπόδυση ρόλων, περιπτωσιακές μελέτες και συζήτηση σεναρίων.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας που 
εργάζονται σε δομές κατ’ οίκον  νοσηλείας και φροντίδας ηλικιωμένων, κέντρα υγείας και νοσοκομεία. Στο 
τέλος της εκπαίδευσης αναμένεται οι εκπαιδευόμενοι να γνωρίζουν τι είναι η κακοποίηση ηλικιωμένων,  
να αναγνωρίζουν όλες τις μορφές κακοποίησης,  να χρησιμοποιούν τα  εργαλεία ανίχνευσης και  να 
παρεμβαίνουν αποτελεσματικά σε περίπτωση που εντοπίσουν περιστατικά  κακοποίησης ηλικιωμένων.    
Στην Κύπρο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα  διεξαχθεί στις 25 Φεβρουαρίου και 04 Μαρτίου 2022 και το 
παρακολούθησαν κοινοτικοί νοσηλευτές της Υπηρεσίας Κοινοτικής Νοσηλευτικής του Οργανισμού 
Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.  Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έτυχε ιδιαίτερης αποδοχής  από τους 
συμμετέχοντες, οι οποίοι εξέφρασαν μεγάλη ικανοποίηση για την νέα αποκτηθείσα γνώση.

Για να κατεβάστε το εκπαιδευτικό πακέτο στη γλώσσα όλων των χωρών-εταίρων επισκεφθείτε τον 
σύνδεσμο: https://www.projectsave.eu/screening-for-violence-against-older-persons-a-training-package/

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΆΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΆΛΕΙΟΥ ΆΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

Ένα από τα εργαλεία ανίχνευσης  της κακοποίησης των ηλικιωμένων  θα εφαρμοστεί  πιλοτικά στις χώρες 
των εταίρων του έργου SAVE,  από διάφορους επαγγελματίες υγείας (γιατρούς, νοσηλευτές, ψυχολόγους) 
και σε διαφορετικούς χώρους (κοινότητα και δομές φροντίδας ηλικιωμένων).  Στην Κύπρο οι κοινοτικοί 
νοσηλευτές θα δοκιμάσουν πιλοτικά το εργαλείο Εlder Abuse Suspicion Index (EASI) σε ηλικιωμένα άτομα 
στην κοινότητα.

CUT



ΤΙ ΕΙΝΆΙ ΤΟ ΕΡΓΟ SAVE; 

To SAVE είναι ένα ευρωπαϊκό έργο που στοχεύει στη βελτίωση της υιοθέτησης των εργαλείων ανίχνευσης 
της κακοποίησης των ηλικιωμένων στους χώρους κοινωνικής και υγειονομικής φροντίδας, παρέχοντας 
εκπαίδευση και υποστήριξη στους επαγγελματίες για την αποτελεσματική εφαρμογή τους. 

Το έργο υλοποιείται από τη Διεθνή Συνεργασία:

• PCG Polska Sp. z o.o. – Πολωνία (συντονιστής)
• VoiVa - Φιλλανδία
• Anziani e non solo - Iταλία
• Cooperativa assistenza disabili infermi anziani infanzia – Iταλία
• Universidade do Minho – Πορτογαλία
• Τεχνολογικό Πανεπιστημίο – Κύπρος

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο από: 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.
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