Na zaključni konferenci predstavljeni ključni rezultati
projekta POND_SiZdrav
Za nami je zaključna konferenca projekta POND_SiZdrav, ki je potekala
2. junija 2016 v Domus Medica pod naslovom Zdravstvo – pomemben
člen pri preprečevanju nasilja v družini. Konferenca, ki se je je udeležilo
216 udeležencev, je bila namenjena najširšim strokovnim in laičnim
javnostim, ki se pri svojem delu srečujejo z nasiljem v družini.
Fotogalerijo dogodka si lahko ogledate tukaj.
Na konferenci so bili predstavljeni ključni rezultati projekta
POND_SiZdrav, zdravstvene posledice nasilja v družini, kako se
povezujeta mejna osebnostna motnja in nasilje v družini, kako lahko tudi
zobozdravstvo prepozna in ukrepa ob sumu nasilja v družini, kakšen je
pomen multidisciplinarnega in medinstitucionalnega sodelovanja pri
obravnavi nasilja v družini in kakšni so primeri dobrih praks iz Norveške.
V okviru projekta smo izvedli tudi 20 dvodnevnih izobraževanj. Pri tem
smo veseli dobre udeležbe, saj se je izobraževanj udeležilo 2092

udeležencev, od tega 692 zdravnikov. Izobraževanja in usposabljanja
zdravstvenih delavcev, ki pri svojem delu prihajajo v stik z žrtvami nasilja
v družini, so potekala po strokovnih smernicah za obravnavno otrok žrtev
zlorab in nasilja ter odraslih žrtev nasilja, in sicer vse od septembra 2015
do maja 2016.

Objavljeni konferenčni prispevki (predavanja in
video posnetki)
Zbornik zaključne konference: Zdravstvo –
pomemben člen pri preprečevanju nasilja v družini
V okviru zaključne konference je bil izdan tudi večavtorski zbornik
prispevkov z naslovom Zdravstvo – pomemben člen pri preprečevanju
nasilja v družini. Namenjen je vsem, ki jih zanima problematika nasilja v
družini in vloga zdravstva pri njegovem preprečevanju. Zbornik
zaokrožuje in dopolnjuje izobraževalno platformo, ki smo jo vzpostavili v
okviru projekta POND_SiZdrav, in je dosegljiv tako v tiskani kot
elektronski obliki. Najdete ga na tej povezavi

WONCA o nasilju v družini
V okviru Mednarodne interesne skupine za nasilje v družini pri
Svetovnem združenju zdravnikov družinske medicine WONCA so izdali
obvestilo tudi o projektu POND_SiZdrav, ki ga je na konferenci ‘Family
violence: where do we stand in research & education?’ v Nijmegenu
aprila predstavila asist. dr. Nena Kopčavar Guček, dr. med., spec. druž.
med. Predstavitev si lahko ogledate tukaj.
Na straneh 12 in 17 njihovega elektronskega biltena (PDF; Velikost
10MB) so predstavljeni rezultati projekta POND_SiZdrav in primeri dobre
prakse usposabljanja s področja prepoznave in obravnave nasilja v
družini, med katere je uvrščeno tudi izobraževanje POND.
V nadaljevanju si lahko preberete njihovo izjavo in priporočila. Izjava
specializirane interesne skupine za obravnavo nasilja v družini v okviru
Svetovne organizacije zdravnikov družinske medicine (WONCA SIFGFV)
o izobraževanju in poziv k ukrepanju višjim in visokim šolam ter
akademijam
Izjava specializirane interesne skupine za obravnavo nasilja v družini v
okviru Svetovne organizacije zdravnikov družinske medicine (WONCA
SIFGFV) o izobraževanju in poziv k ukrepanju višjim in visokim šolam ter
akademijam
Priporočila

Izobraževanja o nasilju v družini: kako naprej?
V maju so se iztekla še zadnja izobraževanja, ki smo jih v okviru projekta
POND organizirali brezplačno za vse zdravstvene delavce. Te dni
prejemamo klice tistih, ki se jim ni uspelo udeležiti povsem zasedenih
izobraževanj. Zato smo z mislimi že v jeseni, ko bomo pod okriljem
Zdravniške zbornice Slovenije skušali organizirati predavanja in delavnice
tako za zdravnike kot tudi druge zdravstvene delavce. Prosimo vas, da
redno spremljate našo spletno stran, kjer bomo v kratkem objavili
jesenske in zimske termine izobraževanj
http://www.prepoznajnasilje.si/izobrazevanja
Zavedamo se, da ste zdravstveni delavci ključni pri celostni obravnavi
žrtev nasilja, zato si bo projektna skupina tudi v prihodnosti prizadevala
za ustrezno dostopnost do izobraževanj.

OB KONCU PROJEKTA: ZAHVALA VSEM!
Naj se na tem mestu še enkrat zahvalimo vsem obiskovalcem naših
javnih dogodkov, spletnih strani in izobraževanj – brez vas, vaših
odzivov, vaših misli in sodelovanja nam ne bi uspelo! Ekipa POND je
ponosna na opravljeno delo in se tudi javno zahvaljuje vsem deležnikom
za njihovo podporo in vsem petim partnerjem za odlično sodelovanje.
Zahvala gre tudi medijem, ki so podprli projekt tudi z ozaveščanjem in
dvigom zavedanja o ničelni toleranci o nasilju.
Pa vendar – nismo še rekli zadnje besede, zato nasvidenje do jeseni
2016!
Spremljate nas na www.prepoznajnasilje.si!
Vaša strokovna ekipa POND

11. slovenski pedontološki dnevi – 30. 9. in 1. 10.
2016
Letošnje tradicionalno strokovno srečanje bo obravnavalo strokovno temo
poškodbe zobovja otrok in mladostnikov. Vsak zobozdravnik in zdravnik
se pri svojem delu lahko sreča z otrokom ali mladostnikom, ki si je
poškodoval zobe in/ali obzobna tkiva. Kakovostna oskrba poškodovanca,
tako takojšnja kot tudi dolgoročna, pogosto pomeni velik izziv. Ker so
poškodbe zobovja lahko povezane tudi z nasiljem v družini, nameravajo
na ta vidik opozoriti tudi v sodelovanju z nosilci projekta POND_SiZdrav.
Več o tem
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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