Na izobraževanjih v okviru projekta POND
več kot 2000 zdravstvenih delavcev
Ljubljana, 2. junija - Zdravnik je pogosto prvi, na katerega se žrtve nasilja obrnejo po pomoč.
V okviru projekta POND se je zaključila izobraževalna platforma in ciklus 20 dvodnevnih
izobraževanj, katerih se je udeležilo 2098 zdravstvenih delavcev. Ti se bodo aktivneje
vključili v razumevanje in znanje o nasilju v družini, so dejali po zaključni konferenci
projekta.
Vodja projekta Lilijana Šprah je na današnji novinarski konferenci na zdravniški zbornici
pojasnila, da se zdravstveno osebje lahko v verigo akterjev pri odkrivanju in preprečevanju
nasilja v družini bolj učinkovito vključi le opremljeno z dovolj znanja in s komunikacijskimi
veščinami, kar je predpogoj za ustrezno ter pravočasno ukrepanje. Zato je bil cilj
izobraževalne platforme podpreti zdravstveno osebje v veščinah in znanjih, potrebnih za
ustrezno obravnavo in prepoznavo žrtev nasilja v družini.
"V Sloveniji imamo na voljo le omejen obseg izobraževanj, ki se ne izvajajo sistematično in
tudi niso dostopna širšemu krogu zdravstvenih delavcev. To vrzel je lani začela zapolnjevati
multidisciplinarna izobraževalna platforma POND z izobraževanji, usmerjenimi predvsem v
povečevanje kompetenc prepoznavanja, v seznanjanje z ustrezno obravnavo in v spodbujanje
sodelovanja zdravstvenih delavcev v multidisciplinarnih timih," je dejala.
Družinska zdravnica Nena Kopčavar Guček iz Zdravstvenega doma Vič-Rudnik je opozorila
na zdravstvene posledice nasilja v družini. "Posledice, ki jih pušča pri žrtvah nasilja, četudi so
samo opazovalci, so kratkoročne, dolgoročne in vseživljenjske. Otroci, ki so žrtve ali samo
priče nasilja, v odraslem življenju pogosto postanejo povzročitelji ali žrtve nasilja," je
poudarila in dodala, da se krog nasilja lahko prekine samo z ozaveščanjem, izobraževanjem in
z ničelno toleranco do nasilja.
"Zdravniki družinske medicine imamo pogoste in kontinuirane stike s svojimi bolniki, ki so
izjemna priložnost za prepoznavanje in odkrivanje izpostavljenosti nasilju v družini," je
dodala.
Dževada Popaja in Natalija Gregorič iz Zavoda Emma ter Adil Huselja iz Sindikata policistov
Slovenije so opozorili na pomen multidisciplinarnega in medinstitucionalnega sodelovanja pri
obravnavi nasilja v družini. Na predavanjih in delavnicah projekta se je namreč izkazalo, da
so vzroki za dokaj nizko število prijav suma nasilja v družini s strani zdravstvenih delavcev
tako na osebni ravni kot v delovnem okolju in pomanjkljivih sistemskih rešitvah.
"Nujno je, da vsaka institucija v zdravstvu izdela strategijo ravnanja v takšnih primerih, ki
mora biti usklajena z aktualno zakonodajo," so poudarili in dodali, da je treba vse zaposlene v
zdravstvu čim prej seznaniti z njihovimi zakonskimi obveznostmi in odgovornostmi.
Po statističnih podatkih je število kaznivih dejanj in prekrškov nasilja v družini v zadnjih letih
v upadu, kar po mnenju Huselje ne pomeni, da se stanje izboljšuje. "Ti podatki samo
potrjujejo to, da bo treba na tem področju še bolj strniti vrste in vpeljati bolj celovito
obravnavo povzročiteljev nasilja," je dodal.
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