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STATISTIKE

25 % kaznivih dejanj se 
konča z obsodilnimi 

sodbami



Povprečno letno število obravnavanih kaznivih dejanj nasilja v družini (NVD) na 10.000 
prebivalcev med leti 2008 in 2013 (stat. regije)

Največ:
• Zasavska (19 primerov na 10.000 

prebivalcev letno),
• Spodnjeposavska (17), 
• Obalnokraška (16) in 
• Koroška (15)

Najmanj: 
• Gorenjska (6) in 
• Goriška (7)

STATISTIKE



Zdravstveno osebje prepozna:

• le 1 od 20 žrtev NVD (Elliot idr., 2002) oz.

• manj kot en primer NVD na mesec (Cann idr., 2001).

Zakaj je zdravstvo ključno za prepoznavo NVD?

• Pogosto vstopanje žrtev NVD v zdravstveni sistem

• Negativni vpliv NVD na splošno zdravje

• Pogosto dolgotrajen in nepretrgan odnos med zdravstvenim osebjem in
pacientom/uporabnikom

• Etične in zakonske zaveze

PREPOZNAVA NASILJA V DRUŽINI V ZDRAVSTVU

Stik z zdravstveno službo je pogosto prva in lahko tudi edina
priložnost, da se prekine krog nasilja, v kateri se znajde žrtev NVD.



Kako dvigniti raven prepoznave in ustreznega ukrepanja v primerih 
suma na nasilje v družini v zdravstveni dejavnosti?

CILJ PROJEKTA

Priprava multidisciplinarne izobraževalne platforme za prepoznavo 
in obravnavo žrtev nasilja v družini v okviru zdravstvene  
dejavnosti



CILJ PROJEKTA

IZOBRAŽEVALNA PLATFORMA 
POND_SiZdrav

SPLETNE
IZOBRAŽEVALNE 

VSEBINE

PRIROČNIK ZA
OBRAVNAVO ŽRTEV
NASILJA V DRUŽINI

PRIROČNA ORODJA
(QR KODE, SEZNAM 

KORAKOV)

IZOBRAŽEVANJA: 
PREDAVANJA / 

DELAVNICE 

(2 MODULA)

VIRI: 
• raziskava POND, 
• analiza stanja,
• strokovne smernice, 
• dobra praksa v tujini



RAZISKAVA POND IN KLJUČNI 
IZSLEDKI



RAZISKAVA POND

• kvalitativna raziskava

• namen: pridobiti poglobljena mnenja, priporočila ter dobre in slabše izkušnje 
iz prakse izbranih sogovornikov glede NVD

30 polstrukturiranih ekspertnih intervjujev (strokovni/zdravstveni delavci)

• 2 kvantitativni raziskavi

• namen: preveriti mnenja, stališča in izkušnje zdravstvenega osebja in žrtev NVD glede 
obravnave NVD v zdravstvu

Vprašalnik za zdravstveno osebje

• N = 448
• 86,2 % žensk in 13,8 % moških; povprečna starost 42,7 let
• 54,0 % zdravnikov, 34,9 % osebje zdravstvene nege, 10,6 % drugi zaposleni 

v zdravstvu 

Vprašalnik za osebe z izkušnjo NVD 

• N = 80
• 90 % žensk; 5 % moških

... izkušnje, stališča, ovire, potrebe, predlogi žrtev, zdravstvenega in strokovnega osebja



ALI STE SE PRI SVOJEM DELU ŽE SREČALI S PRIMEROM NVD?

zdravniki medicinske sestre



POGOSTOST SREČEVANJA ZDRAVSTVENEGA OSEBJA Z NVD V OKVIRU SVOJEGA
DELA



IZKUŠNJE IN RAVNANJA ZDRAVSTVENEGA OSEBJA PRI PREPOZNAVI IN OBRAVNAVI 
NVD



OVIRE, KI ZDRAVSTVENO OSEBJE ODVRAČAJO OD ODZIVANJA V PRIMERIH 
PREPOZNANEGA NVD



UDELEŽBA NA IZOBRAŽEVANJIH S PODROČJA PROBLEMATIKE NVD 

23,4% udeležencev raziskave se je že udeležilo kakšnega od izobraževanj iz področja NVD 
(76,8% se izobraževanj še ni udeležilo)
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Nikoli nisem bil povabljen.

Dogodki niso oglaševani.

Nadrejeni me še niso poslali na izobraževanje o nasilju v družini.

Za namene poklicnega napredovanja/ohranjanja poklicnega statusa 
se udeležujem drugih izobraževanj.
Tematika nasilja v družini me ne zanima.

Tematika nasilja v družini se zdravstvenega osebja ne tiče.

Razlogi za neudeležbo na izobraževanjih
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Zdravstveno osebje mora biti s tematiko nasilja v družini
seznanjeno.
Tematika nasilja v družini me zanima.

Prejel sem vabilo.

Zaradi poklicnega napredovanja/ohranjanja poklicnega statusa.

Dogodek je bil oglaševan.

Zaradi direktive nadrejenih.

Razlogi za udeležbo na izobraževanjih



ZDRAVSTVENO IN STROKOVNO OSEBJE UGOTAVLJA, DA:

• na področju izobraževanja o prepoznavi in obravnavi NVD v sklopu zdravstvene dejavnosti 
obstaja vrzel, saj se sistematična in celovita izobraževanja na tem področju ne izvajajo

• v primerih spontanih izpovedi žrtev, da so zdravstvene težave/poškodbe posledica nasilja v 
družini, podajanje prijave na ustrezne institucije večinoma jasno; najtežje je prepoznavanje 
žrtev, kadar prikrivajo ozadje in okoliščine nasilja v družini

• v primerih tako posrednih kot tudi neposrednih znakov NVD zaradi pomanjkanja znanja, 
izkušenj in komunikacijskih veščin zdravstveno osebje pogosto ne zna ustrezno delovati in 
ukrepati

• potrebujejo natančnejšo seznanitev s pristojnostmi posameznih institucij na
področju NVD ter z zakonskimi obveznostmi za ukrepanje

• obstaja več sistemski ovir za udeležbo v multidisciplinarnih timih



SLUŽBE, S KATERIMI SO BILE ŽRTVE NVD V STIKU GLEDE SVOJE IZKUŠNJE NVD



RAZLOGI, ZARADI KATERIH ŽRTVE NVD NISO ISKALE POMOČI PRI 
ZDRAVSTVENEM OSEBJU

(zaradi sramu, pomanjkanje poguma, 
ker ne bi našli nobenih sledi, prej 
poiskala pomoč drugje,...)



ZADOVOLJSTVO Z OBRAVNAVO ZDRAVSTVENIH PROBLEMOV, POVEZANIH Z 
NVD
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PRIČAKOVANJA ŽRTEV NVD DO ZDRAVSTVENEGA OSEBJA



KAKO PRIMERNO SE VAM ZDI ZDRAVSTVENO OSEBJE ZA POGOVOR GLEDE 
PRISOTNOSTI NVD?
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IZOBRAŽEVALNA PLATFORMA



• POVEČATI KOMPETENCE PREPOZNAVANJA NVD zdravstvenih delavcev 

(klinični in psihosocialni vidiki, kulturni kontekst)

• PREDSTAVITI USTREZNO OBRAVNAVO NVD 

(informiranje in podpora žrtvam, komunikacija, prijava sumov)

• IZBOLJŠATI SODELOVANJE v multidisciplinarnih timih (CSD, NVO, policija)

ZAKONSKE OSNOVE IN STRATEGIJE 
SODELOVANJA

NASILJE V DRUŽINI: ZDRAVSTVENI 
IN DRUŽBENI PROBLEM

USPEŠNO PREPOZNAVANJE ŽRTEV 
NASILJA V DRUŽINI V ZDRAVSTU

OBRAVNAVANJE ŽRTEV NASILJA V 
DRUŽINI: KLINIČNI ZNAKI IN POTI

4 tematski sklopi:

CILJI IZOBRAŽEVALNE PLATFORME:



• Zdravstveno osebje 
(zdravniki, osebje zdravstvene nege)  

• Zaposleni v zdravstvenem sektorju 
(ne-medicinsko osebje: psihologi, soc. delavci, terapevti)

• Ostali strokovni delavci, ki sodelujejo z zdravstvom v okviru obravnave NVD 
(NVO, CSD, policija, …) 

CILJNE SKUPINE IZOBRAŽEVALNE PLATFORME POND



SPLETNE IZOBRAŽEVALNE VSEBINE
www.prepoznajnasilje.si



KONTAKTNI OBRAZEC ZA PROJEKTNO SKUPINO
www.prepoznajnasilje.si



PRIROČNIK

• tiskana in pdf različica 
(prostodostopna na spletni strani 
projekta)

• dodatne vsebine – qr kode

www.prepoznajnasilje.si



NAMIZNI PROTOKOL 
PREPOZNAVE IN OBRAVNAVE
ŽRTEV NASILJA V DRUŽINI

• tiskana in pdf različica 
(prostodostopna na spletni strani 
projekta)

www.prepoznajnasilje.si



Modul 1
• predavanja (8 h)

• obravnava in prepoznava NVD

• osnovne značilnosti, širše in ožje v 
zdravstveni dejavnosti

• izvajalci: raziskovalci, CSD, zdravniki, NVO

Modul 2
• 4 tematske delavnice (4 x 1,5 h)

• razvijanje kompetenc na področju 
prepoznavanja NVD in zdravstvenih 
posledic, komunikacija z žrtvami, 
seznanjanje s postopki, medinstitucionalno 
povezovanje

• izvajalci: raziskovalci, CSD, zdravniki, NVO

• Izobraževanje je usklajeno s Strokovnimi smernicami za obravnavo nasilja v družini 
pri izvajanju zdravstvene dejavnosti Ministrstva za zdravje Republike Slovenije 
(2015)

• Kreditne točke: 12; Pedagoške točke: 16; Licenčne točke: 15

• Trajanje: september 2015 - maj 2016 (20 ponovitev)

DVODNEVNA IZOBRAŽEVANJA
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UDELEŽENCI IZOBRAŽEVANJ

Število udeležencev (po 9 izobraževanjih): 894 (moški: 13%; ženske: 87%)
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UDELEŽENCI IZOBRAŽEVANJ - ZDRAVNIKI
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GLAVNA SPOROČILA PROJEKTA



Nasilje v družini je mogoče zaustaviti in tudi preprečiti 
najhujše izide.

Najmočnejše orožje je ZNANJE!

ODGOVORNOST SE NE PRELAGA NA ZDRAVSTVO!

ZDRAVSTVENI DELAVCI NE RAZREŠUJEJO IN PRESOJAJO NASILJA 

V DRUŽINI AMPAK SODELUJEJO PRI NJEGOVEM AKTIVNEM 

ODKRIVANJU IN V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH! 



ZDRAVJE/
BOLEZEN

Biološki dejavniki
(biomedicinski model)

Psihološki 
dejavniki

Sociološki 
dejavniki

Kulturni 
dejavniki

Zdravstveni zapleti so lahko 
povezani z NVD

BIO-PSIHO-SOCIALNI MODEL ZDRAVJA / BOLEZNI V KONTEKSTU NVD

Presenter
Presentation Notes
Bio-psiho-socialni model zdravja / bolezni - Kompleksna interakcija bioloških, psiholoških, socioloških in kulturnih dejavnikov



„Osebni zdravnik ima nekako bianco
vstopnico v življenje pacienta in njegove
družine. /.../ drži pa, da nam manjka
ustrezna izobrazba v tej smeri in se vsak
znajde pač tako in toliko, kot mu je dano
že po naravi, ali pa se uspe nekako
dodatno izobraziti.“

KOMENTAR V VPRAŠALNIKU ZA ZDRAVSTVENO OSEBJE
(RAZISKAVA POND 2015)



HVALA ZA VAŠO POZORNOST!
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