NASILJE V DRUŽINI
JE TUDI JAVNO
ZDRAVSTVENI 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.
Pomembno je, da so zdravstveni delavci
opremljeni z znanjem, kako se ustrezno
odzvati v primeru nasilja v družini. Pogosto
se dogaja, da se zdravstveno osebje
tudi zaradi slabe informiranosti, slabega
poznavanja postopkov in nejasnosti svojih
vlog pozno in z zadržki odziva na pojave
nasilja v družini.
Odsotnost sistemske rešitve na področju
obravnavanja nasilja v okviru zdravstvene
dejavnosti je v Sloveniji še vedno pereč
problem. Prvi večji korak k sistemskemu
reševanju problematike obravnave nasilja v
družini v sklopu zdravstvene dejavnosti je
že naredilo Ministrstvo za zdravje, ki je lani
pripravilo Strokovne smernice za obravnavo
nasilja v družini pri izvajanju zdravstvene
dejavnosti. Smernice je letos v mesecu
aprilu potrdil Zdravstveni svet bodo tudi
javno dostopne na spletni strani Ministrstva
za zdravje. Strokovne smernice sestavlja
nabor priporočenih ravnanj za obravnavno
otrok, žrtev zlorab in nasilja ter odraslih
žrtev nasilja. Namenjene so zdravstvenim
delavcem, ki prihajajo v stik z žrtvami
nasilja v družini, da se opremijo z osnovnimi
veščinami in znanji pri prepoznavanju in
obravnavi žrtev nasilja v družini.
V mesecu februarju (2015) je konzorcij
projektnih partnerjev, 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, pričel z izvajanjem projekta
Norveškega finančnega mehanizma 2009–
2014 “Prepoznava in obravnava žrtev nasilja
v družini v okviru zdravstvene dejavnosti:
smernice in izobraževanja za zdravstvene
delavce”

Eden od ključnih ciljev projekta je
tudi vzpostavitev interdisciplinarnega
izobraževalnega programa za povečevanje
kompetenc zdravstvenega osebja pri
prepoznavanju in obravnavanju žrtev nasilja
v družini. V okviru usposabljanj zdravstvenih
delavcev bo posebna pozornost namenjena
tudi posebnim vidikom prepoznavanja
in obravnavanja žrtev nasilja v družinah
ranljivih skupin (migranti, Romi, brezposelni,
starejši, ruralno prebivalstvo). V tem pogledu
bo projekt dopolnil sistemsko naravnane
storitve in programe, ki težje dosežejo
te ciljne skupine, in s tem prispeval k
zmanjševanju tveganj za njihovo socialno
izključenost, marginalizacijo in diskriminacijo.
Izobraževanja in usposabljanja zdravstvenih
delavcev bodo v okviru projekta brezplačna,
saj se bodo financirala iz sredstev
Norveškega finančnega mehanizma. Potekala
bodo od septembra 2015 do marca 2016,
vsebine predavanj in delavnic ter urniki
izobraževanj bodo razpisani v mesecu juniju
2015. Vse informacije bodo dosegljive na
spletni strani www.domusmedica.si.
Vljudno vas vabimo k sodelovanju pri
raziskavi, s pomočjo katere bodo pridobljena
nekatera ključna izhodišča za pripravo
usposabljanj in izobraževalnih vsebin,
namenjenih zdravstvenemu osebju.
Na spletnem naslovu
https://www.1ka.si/a/61693 izpolnite
anonimni vprašalnik, ki vam bo vzel 10 minut
časa. Za vaše sodelovanje se vam že vnaprej
najlepše zahvaljujemo.
dr. Lilijana Šprah,
vodja projekta POND_SiZdrav (Znanstvenoraziskovalni
center Slovenske akademije znanosti in umetnosti)

