Pogled zdravnika družinske medicine na predlog
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
preprečevanju nasilja v družini
Zdravniki družinske medicine smo nedvomno pomembni člani
multidisciplinarne obravnave nasilja v družini, ki edina lahko odgovori na
vse potrebe žrtve, povzročitelja nasilja, družine, skupnosti in družbe
nasploh. Kvalitativne raziskave, izvedene med zdravniki družinske
medicine s strani Katedre za družinsko medicino v letih 2011 do 2014, so
pokazale, da se le-ti zavedajo resnosti problema nasilja v družini in da za
prepoznavanje in obravnavo tega pogostega javnozdravstvenega
problema pogrešajo nujne oz. potrebne pogoje.
Več na: www.prepoznajnasilje.si

Zloženka : Niste krivi, niste sami. Pomoč obstaja,
spregovorite!

V teh dneh smo v okviru projekta POND_SiZdrav v zdravstvene
ustanove po vsej Sloveniji distribuirali 1,5 milijona izvodov zloženke
»Niste krivi, niste sami. Pomoč obstaja, spregovorite!«. Zloženka je
namenjena žrtvam nasilja in njihovemu ozaveščanju, kaj je nasilje in kje
lahko poiščejo pomoč. Eno izmed sporočil zloženke je tudi to, da se
lahko obrnejo tudi na zdravstveno osebje, ki ima ustrezna znanja in
pristojnosti, da jim pomaga pri iskanju rešitev ter nudi informacije o
različnih oblikah pomoči in podpore v primerih nasilja v družini. Vse
zdravstvene delavce vljudno prosimo, da izvode zloženke postavijo na
vidno mesto na svojem delovišču. V kolikor zloženke še niste prejeli ali
pa bi si želeli večje število zloženk za svoja delovišča, jih lahko
prevzamete na Zdravniški zbornici Slovenije. Kontakt:
marija.cimperman@zzs-mcs.si.

Ogled zloženke

11. slovenski pedontološki dnevi – 30. 9. in 1. 10.
2016
Letošnje tradicionalno strokovno srečanje bo obravnavalo strokovno temo
poškodbe zobovja otrok in mladostnikov. Vsak zobozdravnik in zdravnik
se pri svojem delu lahko sreča z otrokom ali mladostnikom, ki si je
poškodoval zobe in/ali obzobna tkiva. Kakovostna oskrba poškodovanca,
tako takojšnja kot tudi dolgoročna, pogosto pomeni velik izziv. Ker so
poškodbe zobovja lahko povezane tudi z nasiljem v družini, nameravajo
na ta vidik opozoriti tudi v sodelovanju z nosilci projekta POND_SiZdrav.
Več o tem

Nasilje v družini in osebe z gibalnimi, senzornimi in
intelektualnimi oviranostmi
Oviranosti žrtev povečujejo njihovo ranljivost in otežujejo okoliščine tako
prepoznave kot tudi obravnave nasilja v družini. Raziskave kažejo, da
žrtve z oviranostmi nasilje v družini praviloma doživljajo že dlje časa, da
so poškodbe zaradi tovrstnega nasilja hujše ter da še redkeje poiščejo
pomoč, kot to velja za žrtve, ki niso ovirane.
Avtorica članka: Sanja Cukut Krilić
Več na: www.prepoznajnasilje.si

Komunikacijske veščine v pogovoru z žrtvijo nasilja
v družini

Tehnike komunikacije imajo največji učinek takrat, kadar s
sogovornikom/co predhodno vzpostavimo stik in zaupanje.

V nadaljevanju je navedenih nekaj komunikacijskih veščin, kot tudi
dejavnikov, ki pripomorejo k vzpostavitvi stika in zaupanja z žrtvijo nasilja
v družini.
Avtorica članka: Snežana Kragelj
Preberite članek

»Pozabljene« žrtve nasilja v družini
V zadnjih letih se izpostavljenost otroka kot priče (opazovalca) nasilja
v družini pojmuje kot posebna oblika psihičnega trpinčenja otroka.
Posebna oblika psihičnega nasilja nad otroki je torej tudi, kadar
prisostvujejo besednemu ali/in telesnemu nasilju med staršema. Psihična
zloraba otrok in mladostnikov zajema vsa dejanja v družini, ki povzročajo
tako čustvene kot kognitivne vidike psihične stiske otrok, kadar so v vlogi
neposredne ali posredne priče nasilja v družini.
Avtorica članka: Karmen Urška Modic
Celoten članek lahko preberete tukaj.
Z Norveškim finančnim mehanizmom in Finančnim mehanizmom EGP Norveška prispeva k zmanjševanju družbenih in
ekonomskih razlik ter krepitvi dvostranskih odnosov z evropskimi državami prejemnicami. Norveška sodeluje z EU na
podlagi Sporazuma o EGP.
Projekt je sofinanciran v okviru programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014, sofinanciranje se izvaja v višini
606.941,85 EUR. Koordinator programa je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.
Prispevek Norveške za obdobje 2009–2014 znaša 1,7 milijarde evrov. Nepovratna sredstva so na voljo za nevladne
organizacije, raziskovalne in akademske ustanove ter javni in zasebni sektor v 12 novih državah članicah EU, Grčiji,
Portugalski in Španiji. V okviru tega je vzpostavljeno obsežno sodelovanje z norveškimi subjekti, dejavnosti pa se lahko
izvajajo do leta 2016. Ključna področja, ki jih mehanizem podpira, so okoljevarstvo in podnebne spremembe, raziskave in
štipendije, civilna družba, otroci in zdravje, enakopravnost spolov, pravosodje in kulturna dediščina.
Če obvestil ne želite prejemati, se lahko od njih odjavite.

