
Aktualno

Nasilje v družini in zdravstvo: 
prepoznavajmo ga in 
ukrepajmo

Nasilje v družini ni konflikt v družinski 

skupnosti ali nesoglasje med partner-

jema. Za nasilje v družini v nobenem 

primeru ni opravičila: zanj je kriv(a) in 

odgovoren(na) le povzročitelj(ica) 

nasilja. Zmanjšanje nasilja v družbi  

je mogoče doseči le dolgoročno  

ter s sprejemanjem ničelne tolerance 

do nasilja. Ključno je tudi dobro  

medsektorsko sodelovanje: poleg 

policije, tožilstva, šolstva, centrov za 

socialno delo in nevladnih organizacij 

je pomemben člen pri zmanjševanju 

nasilja v družini tudi zdravstveni  

sektor.   

je izpostaviti, da imajo tudi otroci, ki so le priso-

Število žrtev narašča

obravnavanja nasilja v okviru zdravstvene 

posebej ob upoštevanju navedb v Resoluciji o 

-

nih tovrstnih kaznivih dejanj. Tako po podatkih 

policije kot po podatkih centrov za socialno delo 

medpartnerskega nasilja, sledi nasilje 

staršev nad otroki in nasilje odraslih 

 Poseb-

-

vlja tudi aktualna gospodarska kriza, ki zaradi 

Priložnosti  
za prepoznavanje in 
ukrepanje

V primeru akutnih poškodb so ambulante 

urgentne medicine pogosto prvi naslov, na 

-

nega negativnega vpliva nasilja oziroma zlorabe 

tem obdobju neredko stopnjuje. Nadalje imajo 

vpogled v zdravstveno stanje posameznikov ter 

-

-

-

ki ter osebami z oblikami oviranosti. Pogosto gre 

neodvisnostjo ter omejeno mobilnostjo, kar vse 
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-

nje.  

Prav tako so otroci izjemno 

-

vati pred vsemi oblikami nasilja, 

pozornosti na znake zlorabe in nasilja 

zdravstvenega varstva, tako preko 

rednih sistematskih preventivnih 

pregledov otrok kot ob kurativnih 

-

psihiatrije dodatno opozarjajo, da so 

zlorabam, oblikam nasilja in zanemar-

janju še bolj izpostavljeni otroci z 

motnjami v duševnem razvoju in 

zelo konkretno zaznavajo v dnevni 

gre za izjemno kompleksne preplete 

-

-

pri psihiatru zaradi somatoformnih in 

disociativnih motenj, anksioznih 

momentov, kjer ima zdravstveno 

ukrepanje, za kar pa so potrebni 

zdravstveno osebje zaradi slabe 

informiranosti in znanja o dinamiki in 

-

vanja postopkov in korakov za ukre-

panje, strahu pred poslabšanjem 

ter nejasnosti o svoji vlogi pozno, z 

ni obveznost in del zdravstvenega 

Zakonske osnove  
in obveznosti 

narekujejo zdravstvenemu osebju 

dejavnosti opredeljujeta Zakon o 

(ZPND) (Uradni list RS, št. 

16/08) ter Pravilnik o pravilih in 

postopkih pri obravnavanju 

zdravstvene dejavnosti. Osnovna 

pregon ali kaznovanje oseb, ki povzro-

institucij. Prav tako ni celotno breme 

pomembno je medsektorsko sodelo-

zdravstvenega osebja še vedno redke, 

medsektorsko povezovanje in sodelo-

vanje v timih s predstavniki nevladnih 

organizacij, CSD in policije pa vse prej 

torej dodati še zdravstvo.     

Projekt Prepoznava in obrav-

okviru zdravstvene dejavnosti: 

zdravstvene delavce je pomemben 

cilj projekta je vzpostavitev interdisci-

-

nega osebja pri prepoznavanju in 

Usposabljanja bodo potekala od 

vsebine predavanj in delavnic ter 

Lepo vabljeni na našo spletno 

stran www.prepoznajnasilje.si.

13. sestanek ENMCA
Tina Šapec, univ. dipl. prav., ZZS

Eu-

ropean Network of Medical 

Competent Authorities) v Lizboni. 

1. 

na Portugalskem – dr. João de 

Deus, predsednik AEMH (Europe-

an Association of Hospital Doc-

-

tujih zdravnikov (predvsem iz 

Moldavije, s Kube) na Portugalsko. 

Povedal je, da se vsebine specia-

vsaka tri leta, skladno z razvojem 

stroke, podrobneje je predstavil 

oftalmologijo.

-

cations under the revised Directi-

ve – András Zsigmond, Evropska 

komisije je ponovno zagotovil, da 

je objava Aneksa V samo formal-

nost, ki naj bi se zgodila najkasne-
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