Zdravstvo - pomemben člen pri preprečevanju
nasilja v družini
ZAKLJUČNA konferenca projekta POND_SiZdrav; Domus Medica; 2. junij 2016

9.15 – 10.00

Prijava udeležencev

10.00 – 10.15

Uvodni pozdravi:
- prim. Andrej Možina, dr. med., predsednik ZZS
- Nina Pirnat, dr. med., državna sekretarka, Ministrstvo za zdravje
- Mojca Krisch, vodja sektorja za finančne mehanizme, SVRK
- Vlasta Nussdorfer, univ. dipl. prav., varuhinja človekovih pravic

10.15 – 10.45

Predstavitev projekta POND_SiZdrav ter njegovih ključnih
rezultatov in izzivov v prihodnosti
doc. dr. Lilijana Šprah, univ. dipl. psih., Družbenomedicinski inštitut ZRC
SAZU
V okviru projekta POND_SiZdrav se je vzpostavila prva multidisciplinarna
izobraževalna platforma na področju prepoznave in obravnave nasilja v družini
v okviru zdravstvene dejavnosti v slovenskem prostoru. V okviru predavanja bo
predstavljen potek projekta, njegovi ključni rezultati in učinki ter bodoči izzivi.

10.50 – 11.20

Obravnava nasilja v družinah v zdravstvu: »Ne presojajte ampak
sodelujte!«
asist. Saša Zorjan, mag. psih., MSc Cognitive and Clinical Neuroscience,
Družbenomedicinski inštitut ZRC SAZU
V predavanju bodo predstavljeni ključni izsledki raziskave, ki je bila v letu 2015
izvedena v okviru projekta POND_SiZdrav pod krovno temo: Prepoznavanje in
obravnavanje žrtev nasilja v družini v sklopu zdravstvene dejavnosti. Z uporabo
kvalitativnih in kvantitativnih metod so se preučevala izkušnje, stališča, ovire in
potrebe pri obravnavi žrtev nasilja v družini. Predstavljen bo tako vidik žrtev
nasilja v družini kot tudi vidik zdravstvenega in strokovnega osebja.
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11.25 – 12.05

Zdravstvene posledice nasilja v družini - je mogoče premagati ovire in
preprečiti posledice?
asist. dr. Nena Kopčavar Guček, dr. med., specialistka družinske medicine,
Zdravstveni dom Ljubljana VIČ-RUDNIK
Nasilje v družini se dogaja skrito, za štirimi stenami doma, ki naj bi bilo
najvarnejše okolje. Posledice, ki jih pušča pri žrtvah nasilja, četudi so samo
opazovalci, so kratkoročne, dolgoročne in vseživljenjske. Otroci, ki so žrtve ali
samo priče nasilju, v odraslem življenju pogosto postanejo povzročitelji ali žrtve
nasilja. Krog nasilja lahko prekinemo samo z ozaveščanjem, z izobraževanjem
in z ničeno toleranco do nasilja.

12.10 – 12.40

Mejna osebnostna motnja in nasilje v družini
prof. dr. Mojca Zvezdana Dernovšek, dr. med., specialistka psihiatrije,
Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana
Osebe z mejno osebnostno motnjo imajo največ težav v medosebnih odnosih.
Partnerska zveza, starševstvo, morebitna ločitev --- so področja, kjer se zrcali
nestabilno čustvovanje, neobvladano vedenje ter izbruhi avto in
heteroagresivnega vedenja. Kaotične in nepremišljene odločitve lahko privedejo
tudi do lažnih prijav nasilja in drugih vedenj, ki so usmerjena v maščevalnost.
Nudenje pomoči osebam z mejno osebnostno motnjo je zahtevno, zapleteno in
dobro je razpolagati z znanjem in izkušnjami.

12.45 – 13.00

Diskusija

13.00 – 13.25

Odmor

13. 30 – 14.00

Zobozdravstvo in zaščita otrok v kontekstu nasilja v družini
dr. Rok Kosem, dr. dent. med., specialist otroškega in preventivnega
zobozdravstva, Stomatološka klinika UKC Ljubljana
K zahtevnima procesoma prepoznave in obravnave nasilja nad otrokom lahko
prispeva tudi zobozdravniški tim, saj so poškodbe ali drugi znaki nasilja in
zanemarjanja pogosto v področju, ki ga zajame zobozdravniški pregled. Med
poškodbami ust in obraza so pri otrocih, ki so žrtve fizičnega nasilja,
najpogostejše poškodbe mehkih tkiv (obtolčenine, raztrganine in opekline),
lahko pa so prisotni tudi zlomi obraznih kosti ali čeljustnic in poškodbe zobovja
(zlomi in/ali omajanja in premiki zob). Med zanemarjanje otroka pa se uvršča
tudi zanemarjanje ustnega zdravja, ki je opredeljeno kot persistentno opuščanje
zadovoljevanja otrokovih osnovnih potreb v zvezi z ustnim zdravjem (redna
ustna higiena, redni vir fluorida, prehrana z omejeno količino in pogostnostjo
vnosa sladkorjev, dostop do redne zobozdravniške oskrbe).
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14.00 – 14.45

Ocena dejavnikov tveganj za nasilje v partnerskih odnosih
mag. Merete Berg Nesset, dipl. m. s., St.Olav’s University Hospital
Div. of Psychiatry, Forensic dept. Brøset
Predstavniki norveškega projektnega partnerja bodo v svojem prispevku
predstavili postopek ocene tveganja in obvladovanja nasilja v intimno
partnerskih odnosih. Pri tem bo predstavljen kratek obrazec »B-SAFER«, ki je
namenjen oceni nevarnosti napada s strani zakonskega partnerja (Brief
Spousal Assault Form for the Evaluation of Risk).

14.50 – 15.20

Pomen multidisciplinarnega in medinstitucionalnega sodelovanja pri
obravnavi nasilja v družini
Ružica Petrovič, univ. dipl. soc. del., Center za socialno delo Maribor v
sodelovanju z Zavodom EMMA (Dževada Popaja, Natalija Gregorič) in
Sindikatom policistov Slovenije (Adil Huselja)
V teku predavanj in delavnic Projekta POND_SiZdrav se je izkazalo, da so
vzroki za dokaj nizko število prijav suma nasilja v družini od strani zdravstvenih
delavcev, kot tudi njihove skromne udeležbe na multidisciplinarnih timih prisotni
kako na osebni ravni, tako v delovnem okolju in pomanjkljivih sistemskih
rešitvah. Vsekakor je nujno, da vsaka posamezna institucija v zdravstvu izdela
strategijo ravnanja v takšnih primerih, ki mora biti usklajena z aktualno
zakonodajo. Vse zaposlene v zdravstvu je čim prej potrebno seznaniti z
njihovimi zakonskimi obveznostmi in odgovornostmi. Multidisciplinarno
sodelovanje različnih institucij je izhodišče za zaščito najšibkejših članov naše
družbe pred nasiljem in posledično zniževanje tolerance do nasilja.

15.25 – 15.40

Razprava

15.45 – 15.50

Sklepne misli in zaključki konference
doc. dr. Lilijana Šprah, univ. dipl. psih., Družbenomedicinski inštitut ZRC
SAZU

Kotizacije ni.
Kreditne točke: 5
Izobraževanje je del projekta Prepoznava in obravnava žrtev nasilja v družini v okviru zdravstvene
dejavnosti: smernice in izobraževanja za zdravstvene delavce (POND_SiZdrav); več o projektu >>
Sodelujoči partnerji so Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC
SAZU), Zdravniška zbornica Slovenije, Center za socialno delo Maribor, Zavod Emma in St. Olavs
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University Hospital, Forensic department Brøset, Centre for research and education in forensic
psychiatry.
Projekt je sofinanciran s strani Norveškega finančnega mehanizma 2009 – 2014 (Norway Grants) in se
izvaja pod okriljem Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.
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