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Dileme in vprašanja 
zdravstvenih delavcev pri delu 
z žrtvami in povzročitelji 
nasilja v družini

Uvod

seznanili v preteklem letu. V nadaljevanju 

izvajanja projekta, od septembra 2015 do konca 

januarja 2016, smo za ciljno populacijo izvedli 10 

-

-

-

zdravstveni in sociološki problem, ga je nujno 

nosilka projekta k sodelovanju povabila Zdravni-

Maribor. Pomemben in zanimiv je tudi norveški 

Naloga predavateljic Centra za socialno delo 

-

stitucionalnega ter multidisciplinarnega sodelo-

vanja. Vsekakor so to teme, s katerimi se zdrav-

stveni delavci pri opravljanju svojega dela 

-

predavanja o stopnji seznanitve z zakonodajo 

oziroma s 

-

 , so le-ti podali nasled-

nje odgovore:

delavnicami poraja veliko vprašanj, s katerimi se 

med njimi.

Število odgovorov %

1. Da, zelo dobro 76 11,23

2. 250 36,92

3. Ne 351 51,85

Skupaj 677 100
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urgentne oziroma travmatološke 

ambulante in oddelki bolnišnic, 

 

vsem zdravstvenim institucijam,  

-

-

veljavi od leta 2011 in narekuje pet ur 

izteka ravno v tem letu.

Najbolj pogosta 

vprašanja 

zdravstvenih 

delavcev

Vprašanje: Kdo je zaposlene v 

-

Odgovor: Predvidevamo, da ima 

vsaka institucija urejen sistem obve-

-

ciji dela ipd. Vsekakor je strokovno 

zakonodaja, kot tudi smernice za 

-

stvu, dosegljivi na spletni strani 

Vprašanje: Kdaj prijaviti sum 

Odgovor: Ko sumimo, da je 

prijavo potrebujemo njeno soglasje, 

razen ko sumimo, da gre za kaznivo 

dejanje, ki se preganja po uradni 

nasprotuje prijavi. Vsekakor pa 

-

-

zaupanje, jo spremljati. Odnos zdrav-

stvenega osebja, ki pogosto prvo pride 

otrok ali oseba, ki zaradi svojega 

opravilna sposobnost ipd.).

Vprašanje: Katera kazniva 

dejanja se preganjajo po uradni 

Odgovor:

navaja naslednja kazniva dejanja, ki 

 –

 –

 –

 –

 – protipraven odvzem prostosti 

 –

 –

 –

V poglavju, ki posebej opredeljuje 

 – zanemarjanje mladoletne osebe in 

 –

 –

 –

Treba je poudariti, da tako zdrav-

stveni kot tudi strokovni delavci v 

socialnem varstvu niso usposobljeni 

-

-

dejanja v preiskovalnem postopku 

naredijo policisti ali v nadaljevanju 

preiskovalni sodniki).

Vprašanje: -

niso seznanjeni z rezultati postopka?

Odgovor: Reševanje nasilja v 

dejavnikov zelo kompleksno. Zajema 

namenom dvigovanja kakovosti 

tudi ugotavljanje odgovornosti in 

nasilja. Naloga zdravstvene, pa tudi 

in pravosodni organi raziskujejo in 

ugotavljajo odgovornost ter izrekajo 

primerne ukrepe. Dejavnikov, na 

kljub temu, da smo zadeve prijavili, v 

postopka je del naše radovednosti. 

zadovoljni, in kritika, kar je pogosteje, 

ko smo nezadovoljni. Naše nezadovolj-

dovolj aktivni. Takšno ravnanje je v 

nasprotju z etiko poklicnega delovanja 

Vsekakor je sodelovanje v multidi-

-

mi poklici. Naloga vsakega posamez-

nika v tem procesu je, da stori vse, kar 

je v njegovi pristojnosti. Pri tem je 

vsak posameznik v timu strokovno 

samostojen in odgovoren za svoja 

strokovna ravnanja.

Vprašanje: Kako ravnati, kadar 

se nadrejeni zdravnik ne strinja s 

prijavo suma nasilja?

Odgovor:

sodelovanja z ostalimi institucijami. 

Zato je dobro, da ima prijavitelj 
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soglasje in podporo nadrejenega. V 

prijavo pristojni instituciji izvede sam 

podrejeni, ki sumi ali ugotovi prisot-

pa prijavo pošlje v vednost. Pri tem je 

kaznivo dejanje odgovorna oseba, ki 

zadeve zavestno ne prijavi.

Odgovori na vprašanje predavate-

ljice med predavanjem, ki se je glasi-

lo: Kako je ravnal vaš nadrejeni, ko 

ste v svoji praksi posumili, da je kateri 

prepoznanega nasilja zdravstveni 

delavci še vedno ne prijavijo, ker za to 

nimajo dovoljenja nadrejenega, in da 

-

da je bolj verjetno, da znakov nasilja 

niso prepoznali.

potrjujejo tezo, da bi vsaka zdrav-

stvena ustanova morala imeti zelo 

ravnanja v primeru prepoznavanja 

reševanja, ko ugotovijo, da je morebi-

opisano zgoraj. Vsekakor je zelo 

-

neodvisnost. Z ignoranco prisotnosti 

delovnem okolju prispevamo k njeni 

-

in pogosto izgubi dela.

Enako potrebno je poiskati ustre-

-

skega nasilja. Zelo pomembno je, da 

-

mo in mu damo jasno vedeti, da je v 

kolektivu znano, kaj se dogaja, in da 

takšno vedenje ni sprejemljivo. 

ko izvaja nasilje v delovnem okolju. Z 

omenjenim vedenjem mu pritrjujemo, 

da ravna prav.

Vprašanje: Kako je treba ukre-

pati, ko npr. pediater prijavi, da je 

-

neredno pripeljejo na kontrole, ob 

ne sledita navodilom zdravnika, otrok 

-

jeno zobovje)?

Odgovor: Po prejemu prijave 

interni tim in se posvetuje o nadalj-

-

jo za naslednji tim, oceni se stopnja 

dom, svetovanje, napotitev v šolo za 

-

-

mi. Na naslednjem MDT se podatki 

ponovno izmenjajo. Na tim se povabi 

-

Vsaka prijava ne pomeni sodnega 

Vprašanje:

anonimna?

Odgovor: Anonimnost pri prija-

skladu z etiko in zakonodajo. Zato ni 

dovoljena. Anonimne prijave ne 

Vprašanje: -

Odgovor: 

regijsko koordinatorico. Izven poslov-

-

sti med posredovanjem ocenijo, ali 

potrebujejo prisotnost socialne 

oceno le-to tudi aktivirajo ali pa ne.

Sklepi

bom dobil recept, kako ravnati, ko se 

-

ugotovil, da se pravzaprav z nasiljem 

mislil. Ko sem poslušal predavanja, so 

pacientov, ki so mi ponujali pogovor, a 

sem iskren, sem pri odpiranju kakšne 

teme, ki ni strogo vezana na bolezen, 

-

Število 
odgovorov

%

1. Podprl vas je in svoj sum ste prijavili 148 23,49

2. Ni vas podprl 58 9,21

3. 424 67,30

Skupaj 630 100
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nisem dobil. Zapomnil sem si besede 

skozi naše ordinacije. Zase in za svojo 

 

odzvali na vaše informacije in pobude, 

podajte pobudo za sklic multidiscipli-

-

nost, da razrešite svoje dileme, da 

Pogosto tega ne naredimo. Namesto 

kritiziramo. Kritizirati druge pogosto 

nismo naredili sami.

zdravstvu, ki se pri opravljanju 

ali nesporazumov ob nasilju obrnejo 

na regijske koordinatorice, ki jim 

bodo pomagale pri iskanju kakovos-

-

vam bodo pomagale pri nadaljnjem 

metodologije reševanja problematike 

-

nosti in tudi širše.

vrtce, šole, na ulice. Nasilje v okolju, 

posameznika. Zato se moramo stro-

kovnjaki, ki delamo z ljudmi, s tem 

-

-

cije in medsebojnega sodelovanja.

Slovenski pokal zdravniških tekov 
»Gibanje je zdravje«

armin.alibegovic@mf.uni-lj.si

Matija Horvat uredila in izdala 

Naslov je prispeval Marjan Kordaš in 

zdravilo, ki je dostopno vsakomur«, 

enakega naziva pokala.

12 avtorjev o pomenu telesnega 

-

predstavlja primarno in sekundarno 

preventivo pred številnimi boleznimi, 

-

-

jo, debelostjo, depresijo, kognitivnim 

-

prezgodnjo smrtjo. Tveganje nenadne 

telesno neaktivni postanejo aktivni, se 

tveganje za nenadno smrt zmanjša za 

telesna aktivnost za 1000 kcal, se 

bolj. Redna telesna vadba in dobra 

telesna pripravljenost zmanjšata 

tveganje za prezgodnjo smrt pri 

tveganja. Torej, telesno vadbo bi 

bolnikom, ampak tudi sebi, ker ni 

boljšega zdravila za višjo kakovost 

-

-

vati velja manjšo adaptacijsko rezervo 

poškodb pri bolj intenzivni vadbi.

predvsem pri svetovanju o pomenu 

telesne aktivnosti za zdravje. Osnovno 

vodilo naj bo, da je kombinacija 

aerobne in uporovne vadbe najbolj 

mora biti redna, dovolj intenzivna in 

-

testiranj, ki vsebuje postopno višanje 

intenzivnosti in obremenitev, pred-

vsem pri uporovni vadbi. Glede na 

pripravi) se vsakemu posamezniku 


