UVODNA KONFERENCA

NASILJE V DRUŽINI JE TUDI
JAVNOZDRAVSTVENI PROBLEM
»Osnovna naloga zdravstvenega osebja je pomoč in zaščita žrtev nasilja v družini, in ne
presojanje resničnosti izjav, pregon ali kaznovanje oseb, ki povzročajo nasilje. Pomembno
vlogo pri obravnavi nasilja v družini imajo poleg zdravnika tudi drugi člani tima, npr. medicinske
sestre, fizioterapevti, laboratorijski delavci, logopedi, psihologi in drugi. Zaveza k poročanju in
prijavi nasilja je obvezujoča tudi zanje. Pomembno je medsebojno povezovanje zdravstvenih
delavcev, izmenjava podatkov in sodelovanje v skladu s profesionalno etiko, skrbnim
varovanjem podatkov in zakonodajnimi okviri. Prijavitvena dolžnost zdravstvene delavce
pogosto postavlja pred hude dileme.»
(Nena Kopčavar Guček; Prepoznava in obravnava žrtev nasilja v družini: priročnik za
zdravstveno osebje, 2015)

Vljudno vas vabimo na uvodno konferenco projekta
Prepoznava in obravnava nasilja v družini v okviru
zdravstvene dejavnosti - POND
Torek, 15. september 2015, ob 11.30 uri
Modra dvorana, Domus Medica, Dunajska cesta 162, Ljubljana.
Na javni konferenci želimo predstaviti izsledke raziskave in širšo javnost
obvestiti o vzpostavitvi izobraževalnega programa za povečevanje
pristojnosti in kompetenc zdravstvenega osebja pri prepoznavanju in
obravnavanju žrtev nasilja v družini. Spregovorili bodo:
 Predstavitev

projekta in ključni izsledki projektne raziskave dr. Lilijana Šprah, univ. dipl. psih., ZRC SAZU
 Nasilje v družini: perspektive zdravnika - asist. dr. Nena
Kopčavar Guček, dr. med., ZD Ljubljana.
 Ukrepanje in zgledno delovanje policije - Adil Huselja, univ.
dipl. soc., Sindikat policistov Slovenije
 Na poti k izboljšanemu sodelovanju Centrov za socialno delo
z zdravstvom - Ružica Petrovič, univ. dipl. soc. del., CSD
Maribor

S

terena: izkušnje nevladne organizacije - Natalija Gregorič,
Zavod Emma
 Psihološke posebnosti pri komunikaciji z žrtvami nasilja Snežana Kragelj, univ. dipl. pedagog, andragog, sociolog,
Kragelj & Kragelj d. o. o.
Dogodek je namenjen najširšim strokovnim in laičnim javnostim, ki se pri
svojem delu soočajo s posledicami nasilja v družini. Vstop je prost.
Vljudno vabljeni!
Prijave zbiramo na www.prepoznajnasilje.si
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.
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.

