
NASILJE V DRUŽINI JE TUDI
JAVNOZDRAVSTVENI PROBLEM!

Zdravstveni delavci so pomemben člen v verigi prepoznavanja in obravnavanja
nasilja v družini, saj imajo pomembno vlogo pri prepoznavanju žrtev nasilja,
ustreznem ukrepanju ter nudenju pomoči. Nasilje v družini tako razumemo tudi kot
javnozdravstveni problem, saj izpostavljenost nasilju v družini resno ogroža tako
telesno kot duševno zdravje žrtve: poleg akutnih poškodb prispeva k številnim
kroničnim obolenjem in zdravstvenim težavam. Tako smo meseca februarja že
začeli z izvajanjem projekta Prepoznava in obravnava nasilja v družini v zdravstveni
dejavnosti. Eden od ključnih ciljev je tudi vzpostavitev interdisciplinarnega
izobraževalnega programa za povečevanje kompetenc zdravstvenega osebja
pri prepoznavanju in obravnavanju žrtev nasilja v družini. V ta namen bomo:

organizirali brezplačna izobraževanja za zdravstvene delavce,
izdali priročnik za zdravstene delavce o prepoznavi in obravnavi nasilja v



družini,
izdelali zloženko o nasilju v družini ter
naredili raziskavo, izsledke pa predstavili tako strokovni kot laični javnosti.

Več o projektu: www.prepoznajnasilje.si

Mirjam Kline: KO SE DRUŽINA SREČA Z
NASILJEM – Z VIDIKA ZDRAVNIKA

Nasilje v družini je opredeljeno v Kazenskem zakoniku in v Zakonu o
preprečevanju nasilja v družini. O nasilju govorimo takrat, ko storilec v družinski
skupnosti, ki je lahko tudi druga trajnejša skupnost, z drugim grdo ravna, ga pretepa
ali z njim drugače boleče ali ponižujoče ravna, ga z grožnjo z neposrednim
napadom na življenje ali telo preganja iz skupnega prebivališča ali mu omejuje
svobodo gibanja, ga zalezuje, ga prisiljuje k delu ali opuščanju dela ali ga kako
drugače z nasilnim omejevanjem njegovih pravic v skupnosti spravlja v podrejen
položaj. 
Preberi več

Brezplačna izobraževanja za zdravstveno osebje

Izobraževanja za zdravstveno osebje bodo potekala kontinuirano od septembra
2015 do aprila 2016. Predvidevamo dvodnevno izobraževanje strokovnjakov z vseh
področij. Znanja, ki jih bodo udeleženci pridobili na delavnicah, bodo pripomogla k
večji kompetentnosti zdravstvenega osebja pri obravnavah žrtev nasilja. Pridobitev
kreditnih točk je v postopku.
Izobraževanje izpolnjuje predpis ministrstva za zdravje, ki v Pravilniku o pravilih in
postopkih pri obravnavanju nasilja v družini pri izvajanju zdravstvene dejavnosti
določa, da se morajo zdravstveni delavci na področju splošne oziroma družinske
medicine, pediatrije, ginekologije, psihiatrije in patronažne službe ter zdravstveni
delavci v urgentnih oziroma travmatoloških ambulantah in oddelkih bolnišnic
udeležiti izobraževanja o nasilju v družini vsakih pet let, v obsegu najmanj 5 ur. 

Informacije bodo na voljo na spletni strani projekta Prepoznava in obravnava nasilja
v družini www.prepoznajnasilje.si.

POMEMBNO: Zdravstveni svet potrdil Strokovne

http://www.prepoznajnasilje.si/
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smernice za obravnavo nasilja v družini pri izvajanju
zdravstvene dejavnosti

Strokovne smernice so zbirka priporočenih ravnanj oziroma korakov za obravnavno
otrok, žrtev zlorab in nasilja, odraslih žrtev nasilja, namenjene različnim
zdravstvenim delavcem, ki se utegnejo srečati z nasiljem v družini. Zaradi
posebnosti prepoznave in obravnave so posebej pripravljene smernice obravnave
žrtev nasilja v družini v patronažni službi ter v ginekologiji in porodništvu.
Namenjene so zdravstvenim delavcem, ki prihajajo v stik z žrtvami nasilja v družini,
kot pomoč in da se opremijo z veščinami, znanjem in gotovostjo pri ugotavljanju,
prepoznavanju in obravnavi žrtev. Izobraževanje in usposabljanje zdravstvenih
delavcev po smernicah bo potekalo od septembra 2015 naprej in bo financirano iz
sredstev Norveškega finančnega mehanizma (Program Norveškega finančnega
mehanizma 2009–2014). Zdravstveni resor pa mora upoštevati tudi Pravilnik o
pravilih in postopkih pri obravnavanju nasilja v družini pri izvajanju zdravstvene
dejavnosti.
Smernice si lahko preberete tukaj

Konzorcij projektnih partnerjev

Konzorcij projektnih partnerjev je sestavljen iz Znanstvenoraziskovalnega centra
Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Zdravniške zbornice Slovenije, Centra
za socialno delo Maribor, Zavoda Emma (Center za pomoč žrtvam nasilja) in St.
Olavs University Hospital, Forensic department Brøset, Centre for research and
education in forensic psychiatry. Celoten naslov projekta, financiran s strani
Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014, je Prepoznava in obravnava žrtev
nasilja v družini v okviru zdravstvene dejavnosti: smernice in izobraževanja za
zdravstvene delavce.
Naši partnerji

http://prepoznajnasilje.si/nasilje-v-druzini/zakonodaja#strokovne-smernice
http://prepoznajnasilje.si/projekt/partnerji


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.
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