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1. Bevezető
A nők elleni erőszak a zaklatás különböző formájának széles skáláját foglalja
magába, a társadalmi nemmel kapcsolatos jellemvonások alapján, amely a nők és
kislányok ellen irányul, életük különböző időszakában. A nők elleni erőszak a nők
és a férfiak közötti egyenetlen hatalom eredménye, amely a nők
diszkriminációjához vezet, a társadalom és a család keretein belül is. Ez az emberi
jogok megsértését jelenti, amely természeténél fogva megfosztja a nőket
szabadságuk élvezetétől, gyakran sebezhetővé válnak további zaklatás
szempontjából, és hatalmas akadályt jelent a társadalomban lévő férfiak és a nők
közötti egyenlőtlenség leküzdésében.1 A női emberi jogok elválaszthatatlan
része az univerzális emberi jogoknak. Minden nemzetközi dokumentummal
összhangban ezeket a jogokat garantálni, tisztelni és védeni kell, amely során
nagyon fontos a nőkkel szembeni diszkrimináció felismerése és
megakadályozása.
Figyelembe véve, hogy a 2002. évi utolsó népszámlálás szerint Szerbia
lakosságának 51,4%-a nő, a nők elleni erőszak megelőzésének és
felszámolásának fontossága megköveteli a szabályozási keret előmozdítását és e
területű nemzetközi standardokkal való összehangolását. Az Egészségügyi
Világszervezet (WHO) 2002-ben az erőszakot elsőbbrendű közegészségügyi
problémának kiáltotta ki.
Ebből kifolyólag a nők elleni erőszak nem csupán személyes, hanem társadalmi
jelenség és probléma is. A nemzetközi dokumentumok szerint a nők elleni
erőszak elsősorban a fizikai, pszichikai és szexuális erőszakot foglalja magába,
amely bekövetkezhet a családon belül és a szélesebb körű társadalmi
közösségben is. Szintén rámutat arra, hogy a nők egyes csoportja nagyobb
mértékben van kitéve az erőszaknak való kiszolgáltatottság veszélyének,
különösen a kisebbségi csoporthoz tartozó nők, menekültek, bevándorlók,
szegénységben, különösen falusi és távoli közösségekben élők, intézményekben
vagy börtönben lévő nők, lánygyermekek, fogyatékkal élő nők, más szexuális
beállítottságú nők, idősebbek, kitelepítettek, visszatérők, szegénységben élők,
fegyveres összetűzések helyzetében lévő nők és egyéb.
Az eredmények rámutatnak arra, hogy a nők elleni erőszak széles körben
elterjedt a világ különböző országaiban2, 10-69% között. A nők elleni erőszak
elterjedésről, öregségi struktúrájáról, jellemzőiről és következményeiről
rendelkezésre álló adatok a Szerb Köztársaságban biztosítottak a nem
kormányzati részleg kutatásainak köszönhetően.

Jelentés az erőszak és az egészség összefüggéséről, Genf,2002. A főtitkár bevezetője
 Jelentés az erőszak és az egészség összefüggéséről. Egészségügyi Világszervezet, Genf,
2002.
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A Szerbiai Viktimológiai Társaság 2002-ben a Szerb Köztársaság hét községében
végzett kutatása kimutatta, hogy a megkérdezett nők 28%-a szenvedett el
erőszakot, amelyből 22,4% az intim partnerétől 5. A belgrádi Autonóm Női
Központ kutatása 2003-ban jelent meg, a WHO6 tudományos kutatás
módszertana, 1456 megkérdezett nő mintája alapján, és kimutatta, hogy a fizikai
erőszak előfordulása 23%, a szexuális erőszaké 6%, mindkettőé 24%. A
megkérdezettek 22%-ánál kihatott a mentális egészségre, 9%-uk nagyon rossz
általános egészségügyi állapotra panaszkodott, 30%-uk pedig testi sérülést
jelentett. Minden nők elleni erőszaknál fennáll a halálos kimenetel kockázata. Ez a
kutatás alapján külön aggasztó az a tény, hogy a megkérdezettek 78%-a a
társadalmi intézmények egyikéhez sem fordul segítségért, megnevezve az
erőszak elszenvedésének problémáját. Az Egészségügyi Világszervezet 2002-ben
az erőszakot elsőbbrendű közegészségügyi problémának kiáltotta ki.

1.1 Nemzetközi kötelező dokumentumok
A női emberi jogok elválaszthatatlan része az univerzális emberi jogoknak, és
ezekkel a nemzetközi dokumentumokkal összhangban garantálni, tisztelni és
védeni kell azokat, ezért nagyon fontos a nőkkel szembeni diszkrimináció
felismerése és megakadályozása.
A Szerb Köztársaság, mint az Egyesült Nemzetek (EN), az Európa Tanács és egyéb
nemzetközi szervezet tagja, valamint a nők jogaira és a társadalmi nemek
egyenlőségére vonatkozó számos nemzetközi dokumentum aláírója, köteles
folyamatosan dolgozni a nők és férfiak jogainak és helyzetének kiegyenlítésén,
azonos lehetőség biztosítása érdekében, az élet és munka minden területén.
Országunknak kötelezettségei vannak a következők alapján: EN nőkkel
szembeni diszkrimináció minden formájának felszámolásáról szóló
nyilatkozata (CEDAW)7, amelyet 1981-ben ratifikáltak, valamint ajánlások,
amelyek az EN nőkkel szembeni diszkrimináció minden formájának
felszámolásáért felelős bizottsága záró megjegyzéséből ered, a Szerb Köztársaság
e nyilatkozat alapján benyújtott kezdeti jelentését követően. Ez a nyilatkozat az
Emberi jogok univerzális nyilatkozatán alapszik, és a 12. szakaszban ez áll:

3 Családon belüli erőszak Szerbiában, Szerbiai Viktimológiai Intézet, Belgrád, 2002
4 Párkapcsolati erőszak és egészség összefüggése, Autonóm Női Központ, Belgrád, 2005
5 Családon belüli erőszak Szerbiában, Szerbiai Viktimológiai Intézet, Belgrád, 2002
6 WHO Multi-country study on women’s health and domestic violence, WHO, 2005
7 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, melyet
1979-ben fogadtak el az EN csúcstalálkozóján.
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„az aláíró államok minden szükséges intézkedést megtesznek a nőkkel szembeni
diszkrimináció felszámolása érdekében, egészségvédelem terén, a férfiak és nők
egyenlősége alapján, az egészségvédelemhez való hozzáférés érdekében,
beleértve a családtervezést is.”
Pekingi akcióolatform 8 bemutatja az EN programját a nők képesítésére és
nagyobb felhatalmazására. Ennek a platformnak a célja minden akadály
elhárítása, amely a nők közéleti és magánéleti részlegeiben való aktív
szereplésének útjában áll, és kihangsúlyozza, hogy a nőknek joga van a fizikai és
pszichikai egészség legmagasabb színvonalához, amely jólétének előfeltétele és
lehetőség a közélet és magánélet minden területén való részvételhez.
Ez a nyilatkozat rámutat arra is, „hogy a nők elleni erőszak a történelmi egyenlőtlen
kapcsolat megnyilvánulása, a nők és férfiak közötti társadalmi hatalomnál fogva,
amely a nők feletti uralomhoz és a nők elleni diszkriminációhoz vezettek a férfiak
által, valamint a nők előrehaladásának megfékezéséhez. A nők elleni erőszak az
általános társadalmi mechanizmus egyike, amely alárendelt helyzetbe kényszeríti a
nőket a férfiakhoz képest.”
A nők elleni erőszak az általános emberi jogok megsértését jelenti.
Millenniumi nyilatkozat az EN millenniumi fejlesztési céljaival9 felismerte a
nők elleni erőszakot, mint a társadalmi-gazdasági fejlődés általános
fenyegetését. Az erőszak összetett szociális feltételekkel van összekötve, mint pl.
szegénység, képzettség hiánya, társadalmi nemű egyenlőtlenség, gyermek
elhalálozása, anya megbetegedése. Ezek a vonatkozások közvetlenül a 3. számú
célnál találhatóak, amelyek a nemek egyenjogúságára és a nők megerősítésére
vonatkoznak, közvetetten pedig az 5. számú célnál, amely az anyák egészségére
vonatkozik, és a 6. számú célnál-az AIDS, malária és egyéb betegség elleni harc,
habár ajánlatos társadalmi nemmel kapcsolatos részek bevezetése minden
millenniumi fejlesztési célba.
Az Európa Tanács számos dokumentuma közül, amely a nők elleni erőszakkal
foglakozik, ki kell emelni a nők elleni erőszak megszüntetéséről szóló
nyilatkozatot a demokratikus Európában (Róma, 1993), a nők elleni erőszak
Európában 1450. ajánlását, a nők elleni családon belüli erőszakról szóló 1582.
ajánlást, (2000), A miniszterek bizottságának Rec 5 nők erőszaktól való
védelmére vonatkozó ajánlását a tagállamok számára (2000), és a nők elleni
családon belüli erőszak elleni harc kampányára vonatkozó 1681. ajánlást (2004).

  A negyedik nőkről szóló világkonferencián fogadták el Pekingben, 1995.
  Millennium Development Goals, EN közgyűlésén fogadták el 2000-ben
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1.2 Nemzetközi dokumentumok
A nők elleni erőszak megtalálható és meghatározott a Szerb Köztársaság
meglévő törvényhozatalában:
•

Szerb Köztársaság büntető törvénykönyve (194. szakasz)

•

Szerb Köztársaság családjogi törvénykönyve (197. szakasz)

Szintén nemrégiben elfogadtak néhány nagyon fontos nemzeti dokumentumot,
amely többek között magába foglalja a nők elleni erőszak problémáját:
•

Nemek egyenjogúságáról szóló törvény (2009)

•

A diszkrimináció tilalmáról szóló törvény (2009)

•

Nemzeti stratégia a nők helyzetének javítására és a társadalmi nemek
egyenjogúságának előmozdítása (2008)

Szerb Köztársaság büntető törvénykönyv 194. szakasz: Családon belüli erőszak
 Aki erőszak alkalmazásával, vagy azzal való fenyegetőzéssel,
miszerint valakinek az életére illetve testi épségére tör, vagy szemtelen
viselkedéssel veszélyezteti családtagja nyugalmát, testi integritását vagy
lelki állapotát, háromtól három évig terjedő börtönbüntetést kap.
 Ha e szakasz 1. bekezdésében említett tettek elkövetésénél fegyvert,
veszélyes tárgyat vagy egyéb olyan eszközt használt, mellyel komoly testi
sérülést vagy egészségkárosodást okozhat, az elkövető hat hónaptól öt
évig terjedő börtönbüntetést kap.
3. Ha e szakasz 1. vagy 2. bekezdésében említett tett következtében
súlyos testi sérülés vagy egészségügyi károsodás következett be, vagy
azt kiskorú személy ellen követték el, az elkövető két évtől tíz évig
terjedő börtönbüntetést kap.
 Ha e szakasz 1., 2. és 3. bekezdésében említett tett a családtag
halálával végződött, az elkövető háromtól tíz évig terjedő
börtönbüntetést kap.
 Aki megsérti a bíróság, törvény alapján kiszabott intézkedéseit a
családon belüli erőszaktól való védelem terén, három hónaptól tíz évig
terjedő börtönbüntetést és pénzbírságot kap.

A nők helyzetének javítására és a társadalmi nemek egyenjogúságának
előmozdítására vonatkozó nemzeti stratégia magába foglalja azokat a
területeket, amelyek a nők politikában való részvételére, gazdasági téren való
döntéshozatalára, oktatására, egészségére, nők elleni erőszakra, valamint a
köztájékoztatási eszközökre és közvéleményre vonatkoznak.
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Ezen stratégia egyes céljai (2. számú cél), amelyek a nők erőszaktól való védelmi
rendszerének
megerősítésére
vonatkoznak,
bemutatják
azokat
a
tevékenységeket, amelyek az szociális védelmi, egészségügyi, oktatási-nevelési
intézmények, rendőrség és igazságügyi eljárásáról szóló protokoll kidolgozására
és elfogadására vonatkoznak, nők elleni erőszak esetén, valamint ezen részleg
alkalmazottainak folyamatos továbbképzésére.

2. A nők elleni erőszakra vonatkozó
alapfogalmak
Minden társadalmi nemen alapuló aktus nők elleni erőszak, amely fizikai,
pszichikai vagy szexuális sérülést vagy szenvedést eredményez vagy
eredményezhet, beleértve e tettekkel való fenyegetést, korlátozást vagy
szabadságtól való megfosztást, attól függetlenül, hogy köz- vagy magánéleti
szférában történik-e. Külön erőszak veszélyének vannak kitéve a kirekesztetett és
többszörösen diszkriminált csoporthoz tartozó nők (romák, fogyatékkal élők,
menekült és kitelepített nők, háború áldozatai, azonos neműek közösségégében
élők, pszichikailag megváltozott viselkedésű nők, alkohol-, kábítószer- vagy
gyógyszerfüggők, HÍV vírussal fertőzöttek, krónikus betegek, bevándorlók,
szegények, lánygyermekek, idősek, falusi környezetben élők és egyéb
többszörösen diszkriminált csoport).
A nők elleni erőszak által előidézett következmények a társadalom harmonikus,
humánus és demokratikus fejlődésének egyik általános akadályai. Mint ahogy
már az előző részben említettük, az elmúlt évtizedben számos olyan nemzetközi
dokumentumot és ajánlást hoztak, amellyel rámutatnak az állam azon
kötelességére, hogy világosan definiálja a nők elleni erőszak egyes formáját, és
kidolgozza a nők erőszaktól való védelmének hatékony és hatásos eszközeit, és
megvédje a nők élethez és személyes biztonságához való jogát, megfékezze az
erőszakot, függetlenül attól, hol történik, az erőszakot elszenvedett nők számára
pedig teljes körű jogi védelmet, szociális és gazdasági segítséget és támogatást
nyújtson, az erőszakos helyzetből való kilábalás, valamint a káros
következmények enyhítése érdekében, amelyek azt előidézték.

A fizikai, szexuális és pszichikai erőszak gyakran együttesen van jelen, amely
jelentősen növeli a nők egészségkárosodásának kockázatát.
A nők elleni erőszak elkövetői leggyakrabban intim férfi partnereik, függetlenül
attól, hogy közös háztartásban élőkről vagy ideiglenes találkozásokról van-e szó.
A heteroszexuális
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kapcsolatokban előforduló erőszak 96%-ában az elkövető férfi, az áldozat nő,
ebből kifolyólag teljesen érthető, miért a nők elleni erőszak és következményei
megfékezésére irányuló intézkedések élveznek előnyt.
Az Egészségügyi Világszervezet a fizikai erőszakot úgy definiálta, mint „a fizikai
hatalom szándékosan történő használatát, azzal a lehetőséggel, hogy halálhoz,
sérüléshez vagy károsodáshoz vezet, beleértve (de nem korlátozódva arra) a
lökdösődést, pofozkodást, rázogatást, hajhúzást, ütögetést, valamint a fegyver
használatát vagy annak használatával való fenyegetőzést (pisztoly, kés vagy
egyéb tárgy)” . 
Ugyanez a forrás a szexuális erőszakot úgy definiálja, mint a „hatalom
felhasználása, rákényszerítés vagy fizikai kifejezés az egyik személy részéről,
miszerint szexuális tevékenységre kényszerítse a másik személyt, akarata
ellenére, függetlenül attól, megvalósult-e a tett vagy sem”.
Pszichikai erőszak (vagy zaklatás) a „a partner részéről történő folyamatos
lekicsinyítésre és megszégyenítésére valamint a fent említett cselekedetekkel
való megfélemlítésre vonatkozik.”
A pszichikai erőszakot semmiképp nem szabad elhanyagolni, sem alábecsülni.
Komoly következményei lehetnek a nő egészségére nézve, attól függetlenül,
történt-e fizikai erőszak és sérülés vagy sem.
Különböző módszereket és trükköket kell alkalmazni a nők hatalmának és
ellenőrzésének, valamint az ellenük irányuló fizikai erőszak végrehajtására,
amelyet a következő oldalon mutatunk be.
A korszerű fogalmazvány rizikófaktorként magyarázza az erőszakot, amely
megnöveli többféle egészségkárosodás, betegség, vagy halálos kimenetel
fennállásának valószínűségét, direkt vagy indirekt módon. Tehát az erőszak
olyan rizikófaktor, amely negatív hatással van az egészségre, ugyan úgy, mint a
dohányzás, alkoholfogyasztás vagy az egészségtelen táplálkozás.
Az átélt fizikai vagy szexuális erőszak halálos kimenetelű is lehet, amelyet az
erőszak idézett elő direkt vagy indirekt módon, de több nem halálos kimenetelű
következménye is lehet, azaz testi, mentális és reproduktív egészségi
rendellenesség, egészségkárosító kockázatos viselkedés. Az erőszakkal
kapcsolatosan jelentkező egészségügyi következmények átfogó jelölése a 2.
részben található. Ezáltal minden már meglévő egészségügyi változás
nagymértékben romolhat erőszak következtében.

 Egészségügyi Világszervezet, 2002
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Nők elleni erőszak
Kerék: HATALOM ÉS ELLENŐRZÉS

Kirekesztés
Ellenőrzi, mit csinál,
kivel találkozik,
kivel beszélget,
hová megy

Érzelmi
bántalmazás
Megszégyeníti, mindent
megtesz, hogy rossznak
képzelje magát,
csúfneveken szólítja, arra
vezeti, hogy bolondnak
érezze magát

Megfélemlítés
Megfélemlíti viselkedéssel,
gesztusokkal, hangos
beszéddel, szétzúzza a
tárgyakat, megsemmisíti
vagyonát

Férfi kiváltság
használata
Szolgaként bánik vele, ő
hoz minden „nagy”
döntést, úgy viselkedik,
mint a „vár ura”

HATALOM
ÉS

ELLENŐRZÉS

Fenyegetések
Fenyegetőzik vagy
végrehajtja
fenyegetését, hogy
valami módon
érzelmileg
megbántsa, azzal
fenyegetőzik, hogy
elveszi a
gyermekeket,
megöli magát,
feljelenti a
megfelelő
szolgálatnál

Megpróbálja megfékezni,
hogy állást találjon vagy
megtartsa azt, ráveszi, hogy
könyörögjön neki a pénzért,
„kioszt” neki egy
meghatározott összeget,
elveszi a pénzét
Szexuális bántalmazás

Gyermekekkel
való
manipuláció

Szexuális cselekvésre
készteti akarata
ellenére, szexuálisan
rátámad, szexuális
tárgyként kezeli

Mindent megtesz,
hogy bűnösnek
érezze magát a
gyermekkel szemben,
a gyermekeket
használja az
üzenetátadásra, a
látogatási jogot
zaklatásra használja

a cél
trükkök
a trükkök végrehajtására és a cél elérésére szolgál
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Gazdasági
bántalmazás
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Testi sérülés kialakulhat a következő erőszakos aktusok során: pofozás,
erélyesebb pofoncsapás, hajhúzás, tárgyakkal való dobálás, ökölcsapás, rugdosás,
fojtogatás, égési sérülés okozása, tűzfegyver, hegyes és éles tárgyak és egyéb
használata.
A testi sérülés magába foglalja a következőket: véraláfutás-vágás, hasítás,
horzsolás, szúrás, kificamodás, csontrepedés és törés, szemsérülés,
dobhártyaszakadás, belső szervek sérülése, amely közvetlenül veszélyezteti
életét, és halálos kimenetelű is lehet. A protokoll folytatásában részletesen
megtalálható az így keletkezett testi sérülések dokumentálása.
Az erőszak egészségügyi következményei nem csupán a testi sérülések,
hanem egyéb számos kevésbé látható egészségügyi rendellenesség is!!!
A sérülések viszont nem az egyetlen következményei az erőszaknak. A nőknél a
sérüléstől gyakrabban jelentkeznek az úgynevezett funkcionális egészségügyi
rendellenességek, amelyek mint az erőszak indirekt következményei jelentkeznek.
A funkcionális egészségügyi rendellenességek gyakrabban előfordulnak azoknál
a nőknél, akik erőszakot szenvednek el, mint akik nem élnek erőszakban.
Ezek a különböző szervek és szervrendszerek funkcióinak rendellenességei (2.
rész), amelyek nem kötelezően látható fizikai sérüléseket vonnak maguk után. Ez
okból kifolyólag az egészségügyi dolgozók ritkán hozzák kapcsolatba az
erőszakkal.
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2. rész Az erőszak egészségügyi következményei

Fizikai erőszak, szexuális támadás, a gyermekek szexuális bántalmazása

Nem halálos kimenetel

Halálos kimenetel
(közvetlen vagy közvetetten az erőszakkal előidézett)

Testi épség  
- Testi sérülések
- Funkcionális károsodás
Testi tünetek
- Rossz szubjektív egészségügyi
állapot 
 Folyamatos tehetetlenség
Egészségkárosító
viselkedés
- Dohányzás
- Dohány- és
alkoholfogyasztás
- Szexuális kockázatos
viselkedés
- Fizikai passzivitás
 Túlzott evés

Mentális egészségügyi
állapot
- Megrázkódtatás utáni
stresszes zavar
- Depresszió
- Szorongás
- Fóbia/pánikzavarok
- Táplálékbeviteli zavarok
- Szexuális alkalmatlanság
- Alacsony önbecsülés
- Mentális veszély
- Anyagokkal való
visszaélés

- Nőgyilkosság (femicide)
- Öngyilkosság (suicide)
- Terhességi halálozási
arány
- HÍV/AIDS fertőzésből
kifolyólag

Funkcionális rendellenességek
- Krónikusan fájdalmas tünetek
- Irritáló húgyhólyag
- Gyomorbántalmak
- Szomatikus panaszok
- Izomfájdalmak
Reproduktív egészségi állapot
- Nem kívánatos terhesség
- Nemi úton terjedő fertőzések/
HÍV
- Nőgyógyászati
megbetegedések
- Gyakori terhesség megszakítás
- Terhességi szövődmények
- Az újszülött alacsony testsúlya
Fertőző betegség a
medencében
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Ha az egészségügyi dolgozók felfedezik a 3. részben említett jeleket, arra kell
gyanakodniuk, hogy a nők erőszak veszélyének vannak kitéve, és ezzel
összhangban megfelelő megelőző és beavatkozó tevékenységeket kell, hogy
tegyenek, amelyek leírása a szöveg további részében található.

3. rész Az erőszak klinikai mutatói
Kórelemzési
adatok

Ismeretlen eredetű krónikus fájdalom (fejfájás, hasi, mellkasi,
derék-, ízületi, kismedence tájéki fájdalom)
Krónikus állapot (krónikus panaszok GIT, ingerlékeny belek,
krónikus fáradság, szomatikus tünetek)
Szexuális úton terjedő betegségek, kockázatos
viselkedés (HÍV fertőzés)
Többszöri vetélés (szándékos/spontán)
Krónikus betegségek fokozódó tünetei (pl.
cukorbetegség, asztma)
Szájüregsérülés
Elégedetlenség a gyógyítással és a gyógyszerek hatásával
szemben
A megbeszélt vizsgálatok elkerülése

Pszichikai
tünetek

Álmatlanság, alvászavar
Depresszió és öngyilkossági gondolatok
Nyugtalanság és pánikroham
Táplálkozászavar
Gyógyszerrel, pszichoaktív anyagokkal és dohánnyal való
visszaélés
Megrázkódtatás utáni stresszes zavar
Pszichiátriai szolgálat gyakori felkeresése az áldozat és partnere
által

Fizikai lelet

Minden sérülés, különösen az arci, nyaki, mellkasi, hasi és a
nemi szervek tájékán
Temporomandibuláris ízületi sérülés
Égési sérülések
Szexuális bántalmazás jelei
A sérülések központi eloszlása az eltakart testrészeken
Alkari sérülés (ún. védekező sérülések)
Karmolás a kézen és a lábon
Olyan sérülések, amelyek nincsenek összhangban a
megnevezett keletkezés okával
Többszöri sérülés
Kék foltok, amely formája megegyezik azzal a tárggyal,
amellyel okozták
Különböző szakaszban lévő kék foltok

A sérülés
jellemzői
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A viselkedés
mutatói

Egészségügyi segítségkérés elhalasztása
Gyakori látogatás a sürgősségi osztályon és/vagy az elsődleges
védelmi szolgálatnál
Feltűnő viselkedés a vizsgálat során
A partner természetének és dühének említése
Beszéd visszafogása a partner jelenlétében
A partner válaszol a páciensnek feltett kérdésekre, és követeli a
vizsgálaton való részvételt
A partner túlzottan figyelmes vagy agresszív viselkedése
Az egy háztartásban élő gyermekek, idősek és tehetetlenek
bántalmazása

Terhességi és
szülési leletek

A rendszeres vizsgálatok elkerülése
Alacsony súlynövekedés a terhesség során
Sérülések, beleértve az „esést” is
Komplikáció a terhesség és szülés során (spontán vetélés, az
újszülött alacsony testsúlya, koraszülés, szülés előtti vérzés és
hasonló), saját maga elhanyagolása
Gyógyszerrel, kábítószerrel, alkohollal és dohánnyal való
visszaélés a terhesség során

*  Ből felújított Eisenstat, S & Bancroft, L, Primary care: Domestic Vio- lence, New
England Journal ofMedicine, 1999; 341: 886-92 i Lewis-O’Connor, A.,Neighborhood
Health Plan, 1997 and Passageway at BWH – Training Mate- rials.

3. Megelőző és beavatkozó
tevékenységek
Attól függetlenül, hogy létezik-e nemzetileg definiált stratégiai irány a nők elleni
erőszak terén és az egészségügyi rendszer szerepéről, vagy csak javaslat
formájában található meg, legjelentősebb tevékenységek az egészségügyi
intézményekben folynak. Az egészségügyi dolgozók azok, akik jelenlétükkel és
munkájukkal, jó gyakorlattal megteremtik az alkalmazottak eljárási módját, és
ezzel hozzájárulnak ahhoz, hogy a nők elleni erőszak problémáját minden
specifikusságával együtt megfelelően kezeljék. Az adatok azt mutatják, hogy az
erőszak veszélyének kitett nők leggyakrabban az egészségügyi rendszerhez
fordulnak, és a fő problémájuk, az erőszak feltárulatlanul marad, és nem kapnak
választ specifikus szükségleteikre.
A nők nem szívesen, spontánul beszélnek az elszenvedett erőszakról, másrészt
viszont az egészségügyi dolgozók a legtöbb esetben a társadalmi nemmel
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kapcsolatos erőszakot nem tekintik illetékességüknek. Emiatt van szükség arra,
hogy az egészségügyi dolgozók felkészültek és képzettek legyenek, hogy saját
álláspontjukon és az erőszakot megtapasztalt nők számára nyújtott segítségen
keresztül megnevezzék, felismerjék és azonosítsák az erőszakot, és megfelelő
módon reagáljanak rá. Az erőszak jelenlétének felfedezését elsősorban arra kell
kihasználni, hogy a nők rendelkezésére kell bocsájtani az összes közvetlen és
közvetett erőforrást, megerősítésük és azok felhasználásának biztosítása
érdekében.
A nő, még ha át is élte az erőszakot, gyakran tagadni fogja. Több ok létezik az
erőszak tagadására, néhány a 4. részben található. Az egészségügyi dolgozóknak
tisztában kell lenniük ezekkel az okokkal és meg kell őket érteni.
4. rész Az erőszak tagadásának okai a nők részéről
•

Az erőszakolótól való félelem

•

Gazdasági függőség

•

Kulturológiai példa toleráns az erőszakra

•

•

Aggodalom a gyermekekért (félelem attól, hogy elveszik tőle a
gyermekeket, félelem attól, hogy az erőszakoskodó ne ártson a
gyermekeknek, „ a gyermekeknek mindkét szülőre szükségük” van
álláspont)
Magánytól való félelem

•

Lojális és érzelmi kötöttség az erőszakoskodó iránt

•

Bűnösség- és kisebbségérzet

•

Kellemetlenség, szégyen, megalázás, lekicsinyítés

•

Működésképtelen családi viszonyok

•

Alkoholizmus/kábítószer függőség

•

Személyiségi zavarok

•

Terhesség

•

Gyermekkorban elszenvedett erőszak

•

Bizalmatlanság mindenkivel szemben

Az erőszakot elszenvedett nőkkel szembeni bánásmód bevált gyakorlata az 5.
részben bemutatott tetteket és eljárásokat foglalja magába.

17

5. rész Tevékenységek-bevált gyakorlat az erőszakot megtapasztaló
nőknek nyújtott egészségügyi szolgáltatásoknál
 Azonosítani és megállapítani az erőszakot
 Válaszolni az erőszak egészségügyi következményeire
 Dokumentálni az erőszakot
 Felmérni a biztonságot
 Kifejleszteni a biztonsági tervet
 Közösségi erőforrásokhoz utalni
 Támogatói hangnemben befejezni a beszélgetést

5.a rész Az eljárás célja
•

megteremteni a feltételeket ahhoz, hogy az erőszak áldozata
beszéljen az elszenvedő, illetve a már elszenvedett erőszakról

•

biztosítani az információk bizalmas kezelését és az intim
szféra védelmét

•

megfelelő választ biztosítani az erőszakot elszenvedő
páciens sürgősségi szükségleteire

•

az erőszak dokumentálása

•

szabályosan felmérni a veszélyhelyzetet, amelyben az áldozat van

•

megteremteni a feltételeket a családon belüli erőszak
multidiszciplináris hozzáféréséhez

•

biztosítani a páciensek számára az információkhoz és azon
intézményekhez való hozzáférést, amelyek a családon belüli erőszak
problémájával foglalkoznak

5.b rész Alapelvek, amelyekre a beavatkozások támaszkodnak
•
•
•
•
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A nők és gyermekek elleni erőszak bűncselekmény
Az erőszak veszélyezteti a mentális és fizikai egészséget
Az erőszak komoly személyes és társadalmi probléma
Az erőszakot úgy kell tekinteni, mint lehetséges
életveszélyes viselkedésforma
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•

Minden erőszak áldozatának joga van az előítéletek nélküli
segítséghez

•

Az áldozattól kapott információk őrzése és bizalmas kezelése
elsőrendű fontosságú jövőjére nézve

•

Minden beavatkozás és ápolás az erőszak áldozatának
megerősítésére kell, hogy irányuljon

•

Az egészségügyi dolgozók erőszak felismerési és megfelelő
reagálási téren való továbbképzése a megelőzés, a hatékony és
idejében történő beavatkozás szerves része

•

Fontos az egész társadalmi közösség tudatfelkeltésén dolgozni az
erőszak problémáját illetően

•

Ezzel a problémával foglalkozó szolgálatokról való
tájékozódás az eljárás kihagyhatatlan eleme kell, hogy legyen

5.c rész A sikeres beavatkozás feltételei:
•

a bizalom tiszteletben tartása

•

a nő személyes döntésének tiszteletben tartása

•

hinni abban, amit a nő saját tapasztalatából mond

•

elfogadni a nő érzéseit

•

meghallgatni, de nem tanácsokat és kész megoldásokat adni

•

támogatást nyújtani és részt venni a jövő megtervezésében

•

pontos tájékoztatást adni arról, mi várható el az szakembertől
vagy az intézménytől
nem lekicsinyíteni az erőszak fontosságát

•
•

nem figyelmen kívül hagyni az erőszakot és/vagy
elkerülni a bántalmazásról szóló beszélgetéseket

3.1 Az erőszak megerősítése és azonosítása
Függetlenül attól, hogy a nő megerősíti-e, megtapasztalta-e az erőszakot vagy
sem, az egészségügyi dolgozóknak egyértelműen rá kell mutatniuk arra, hogy az
erőszak megengedhetetlen, semmivel nem indokolható, és megértést kell
mutatniuk a nő helyzete iránt. Nagyon fontos a nő önbecsülésének és
méltóságának megőrzése.
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A 6. részben azok a példák-kijelentések találhatóak, amelyeket az egészségügyi
dolgozók adhatnak, tehetnek ezzel kapcsolatban. Azok a példák is benne vannak,
hogyan nem szabadna a nővel beszélni, a további megvetettség elkerülése és az
egészségügyi szektortól, mint segítséget nyújtótól való eltávolodás érdekében.

6. rész Az erőszak megerősítése
Támogató kijelentések
•

Sajnálom, ami Önnel
történt.

•

Az erőszak nem az Ön hibája.

•

Az erőszakért egyedül az
erőszakoskodó felel.

•

Senkinek nem áll jogában Önt
bántalmazni.
Az erőszak bűncselekmény.
Nincs egyedül, ha óhajtja,
segíthetek,
megmondatom, kihez
fordulhat.

•
•

•

A bántalmazásnak komoly
következménye van az egészségre.

•

Létezik kiút ebből a helyzetből.

•

Aggódom az Ön
jövője miatt.

Kijelentések, amelyek ártanak a nőnek
•

Miért engedte ezt meg magának?

•

Mit tett, hogy így feldühítette?

•

Miért nem mondta ezt nekem előbb?

•

Miért nem hívta a rendőrséget?

•

Miért van vele, ha tudja,
hogy erőszakos?

•

Miért nem hagyta ott, amikor
először megütötte Önt?

3.1. Hogyan kérdezni az erőszakról?
Ha az egészségügyi dolgozó gyanítja azt, hogy a nő erőszakot szenvedett el,
kérdéseket kell feltennie, amellyel beigazolódik feltételezése. EVSZ javaslata az
egészségügyi dolgozók számára, „amikor csak lehetséges, rutinszerűen kell
kérdezni az erőszakról, mint a kórelőzmény szerves részéről.”
A pácienssel való beszélgetés harmadik személy (erőszakoskodó, a nőt
vizsgálatra kísérő személy, az egészségügyi intézmény dolgozója és hasonló)
jelenléte nélkül kell, hogy történjen. Nem létezik standard kérdéskészlet, amelyet
fel kell tenni a nő számára, hanem minden egészségügyi dolgozó
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alkalmazkodik a konkrét helyzethez és az erőszak szövegösszefüggéséhez. A
feltett kérdések lehetnek közvetlenek és közvetettek. Az erőszak megtapasztalása
ellenőrzésére szolgáló kérdésjavaslatok a 6.a és 6.b részben találhatóak.
6.a rész Közvetett kérdések az erőszak megtapasztalása ellenőrzésére

•

Nem tudom, Önnél is ez-e a helyzet, de sok, ebbe az intézménybe
érkező nő erőszak veszélyének van kitéve, ez az oka annak, hogy
beszélgetést kezdeményezünk erről?

•
•

Mivel az erőszak gyakori jelenség a nő életében, szeretne erről
beszélgetni?
Érdekelne, hogyan szerezte ezeket a sérüléseket.

•

Valaki megsértette Önt?

•

Mi gyakran tapasztalunk ilyen sérüléseket az erőszakot elszenvedő
pácienseinknél.

6.b Közvetlen kérdések az erőszak megtapasztalása ellenőrzésére
•

Fél a partnerétől?

•

Az elmúlt egy évben partnere fizikailag bántalmazta, megpofozta,
meglökte, megütötte, megrúgta?

•

Az elmúlt egy évben férje/partnere megalázta,
sértegette vagy megpróbálta ellenőrizni?

•

Partnere fenyegette Önt?

Amennyiben a válasz igen, további kérdések következnek:
•

Szüksége van segítségre azzal kapcsolatban, amit
elmondott?

•

Szeretné, ha erről értesítenénk a rendőrséget, szociális
központot és/vagy más valakit?

Ily módon üzenjük a páciensnek, hogy a nők és gyermekek elleni erőszak létezik,
társadalmilag nem elfogadott és az egészségügyi dolgozók nem közömbösek ez
iránt, és ez a probléma igenis érinti őket.
Fontos hogy az egészségügyi dolgozó ne követelje az erőszak megerősítését,
még ha minden arra is utal. Minden tevékenységnél tiszteletben kell tartani a nő
döntését/autonómiáját.
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Ha a nő/páciens tagadja az erőszakot, de sejteni lehet, hogy erőszak veszélyének
van kitéve, meg kell vizsgálni, nem erőltetni, hogy beszéljen, amennyiben nem áll
készen. Hagyni kell, hogy egy nap kimondja, mi történik vele.

3.2 Válasz az erőszak egészségügyi következményeire
Gyakorlatilag egyedül az egészségügyi dolgozók ismerik fel illetékességüket az
erőszak egészségügyi következményei egészségügyi ellátására. Gyakran az
erőszak egészségügyi következményei alatt csupán a sürgős eseteket,
leggyakrabban a sérüléseket értik. Természetesen ez nagyon fontos része az
egészségügyi ellátásnak, azonban nem szabad elfelejteni az erőszak
következményeként kialakuló egészségi állapotot és betegségsorozatot sem
(lásd a 2. részt).
Alapjába véve, ez az egészségügyi ellátás nem különbözik az egyéb helyzetben
vagy körülmények között nyújtott segítségtől. Az eljárás e szakaszában szükség
van arra, hogy az egészségügyi dolgozók bevessék minden szakmai
képességüket, és azt a nők elleni erőszak szövegösszefüggésével összhangban
alkalmazzák.
Az egészségügyi dolgozók részéről nyújtott ellátás az erőszak
következménye esetén a 7. részben található.
7. rész Az erőszak egészségügyi következményeinek ellátása
Egészségügyi következmények ellátása
•
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•

Felmérni a bántalmazás hatását a nők fizikai és mentális
egészségére
Megvizsgálni a mostani és kicsit korábbi, mint ahogy a régi sérüléseket

•

Részletes egészségügyi dokumentáció összeállítása

•

Ellátni a sérüléseket és egyéb fájdalmakat orvosolni

•

Megadni az erőszakot elszenvedett nők számára segítséget nyújtó
szolgálatok címét és telefonszámát, függetlenül attól, hogy
pillanatnyilag szeretne-e hozzájuk fordulni vagy sem
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3.3. Az erőszak dokumentálása
Az erőszak dokumentálása nagyon fontos feladat, és az egészségügyi
dolgozóknak képzetteknek kell lenniük az erőszak nyilvántartására és
dokumentálására előlátott űrlap gyakorlatszerű kitöltésére.
A megfelelő módon nyilvántartott, erőszak során kialakuló testi sérüléseket és
egészségi állapotot tartalmazó egészségügyi dokumentáció felhasználható a
igazságügyi-orvosszakértői vizsgálat során. Ez egy hiteles mutató a sérülés
fajtájáról és súlyosságáról, ezért nagyon fontos, gyakran döntő bizonyítéka az
elszenvedett erőszaknak és súlyának.
8. rész Az erőszak nyilvántartására és dokumentálására
szolgáló űrlap adatainak összefoglalása
Az általános adatok a következőket tartalmazzák:
•

általános ok, amiért a nő felkereste az egészségügyi
intézményt vagy a mostani betegség története

•

az elszenvedett bántalmazás és a meglévő egészségügyi probléma
részletes leírása

•

egészségügyi probléma leírása, amely a bántalmazás eredménye lehet

A mostani és korábbi bántalmazás összefoglalása, beleértve a következőket:
− Szociális helyzete, kapcsolata az
erőszakoskodóval, neve (ha lehetséges)
− A páciens kijelentése a történtekről (az ő
szavait kell használni)
− Az erőszak dátuma, ideje és helye
− A páciens kinézete és pszichikai állapota
¦A használt tárgy és/vagy fegyver
− Fenyegetés és pszichikai bántalmazás
− Az erőszak tanújának neve vagy leírása

A testi vizsgálat adatai a következőket tartalmazzák:
•

Az elszenvedett erőszakkal kapcsolatos
leletek (általános vagy szakorvosi)

•

A sérülés részletes leírása, beleértve fajtáját, helyét, számát, nagyságát,
amelyet be kell rajzolni a test térképén
Színes fénykép, amennyiben lehetséges

•
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Laboratóriumi és egyéb diagnosztikus eljárás
•

Nyilvántartani a laboratóriumi tesztek eredményeit, Röntgen
felvételt, egyéb erőszakkal kapcsolatos diagnosztikus eljárás
eredményeit

Felmérésről, utalásról és követésről szóló feljegyzések
•

információ a páciens egészségi állapotáról

•

információ a biztonság felméréséről, beleértve a gyilkosság és
öngyilkosság lehetőségét (az ő felmérése és az egészségügyi
dolgozó felmérése alapján)

•

feljegyzés arról, hova utalták

•

a megbeszélt ellenőrző vizsgálat dátumáról és idejéről
szóló feljegyzés

Fontos megjegyezni, hogy az ilyen hozzáférést, azaz a bántalmazás
következményeinek részletes leírását és dokumentálását nem kell kizárólag
igazságügyi orvos-szakértőhöz kötni. Ellenkezőleg, minden családi erőszak
áldozatával kapcsolatban lévő egészségügyi dolgozó, beleértve különböző
szakterületű orvosokat, akik kezelik az elszenvedett erőszak következményeit,
megfelelő, klinikai igazság-egészségügyi betekintést végezhet, és hiteles
egészségügyi dokumentációt állíthat össze, amennyiben megfelelően képzett.
Az erőszak nyilvántartására és dokumentálására szolgáló űrlap hiteles
mutatója a sérülés fajtájának és súlyosságának, és első osztályú döntő,
igazság-egészségügyi fontosságú!!!
A Szerb Köztársaság Büntetőtörvényének 332. szakaszával összhangban- a
bűncselekmény és az elkövető fel nem jelentése, az orvosok kötelesek a
következő tetteket jelenteni, amelyekre törvény szerint öt vagy több évig terjedő
börtönbüntetés jár, és amelyek a szakmai kötelezettségük végzése során jutnak
tudomására: súlyos testi sértés, minden tűzfegyverrel vagy egyéb tárggyal,
veszélyes eszközzel és egyéb olyan eszközzel okozott sérülés, amely súlyos testi
sértést vagy komoly egészségkárosodást idézhet elő, minden szexuális bűnözés
területű bűncselekmény (erőszak és egyéb).
A Szerb Köztársaság Büntetőtörvényének 194. szakasza 3. és 4. bekezdésével
összhangban az orvosok kötelesek a következő tetteket jelenteni: családon belüli
bántalmazás, amennyiben súlyos testi sértéshez vagy egészségkárosodáshoz
vezetett vagy kiskorú személy ellen követték el, illetve ha a családtag halálával
végződött.
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3.4 A nők biztonságának és életveszélyének felmérése
Az esetek meghatározott számában a párkapcsolati erőszak a nő
meggyilkolásával is végződhet. Ez okból kifolyólag fontos minden alkalommal
biztonságát felmérni, azaz megkérdezni tőle, hogy élete jelenleg veszélyben vane. A konkrét kérdések példája, amelyeket az egészségügyi dolgozó fel kell, hogy
tegyen, a 9. részben található.

9.rész A nő életveszélyének felmérése
Kérdésjavaslatok a veszély felmérésére
•

Fél attól, hogy férje/partnere ismét bántalmazni fogja?

•

Férje/partnere tudja, hogy vizsgálatra jött?

•

Férje/partnere fenyegette azzal, hogy bántalmazni fogja
magát/Önt/gyermekeket?

•

Biztonságosnak tartja, hogy haza vagy a munkára menjen?

•

A férje/partnere agresszív viselkedését megelőzte
kábítószer- vagy alkoholfogyasztás?

Amennyiben a nő bármely kérdésre (egy vagy több) igennel felelt, az
egészségügyi dolgozó úgy méri fel, hogy a nő közvetlen életveszélyben van, és
ebben az esetben egy biztonsági tervet kell kidolgozni.

3.4 Biztonsági terv kidolgozása
A biztonsági terv kidolgozása nagyon fontos lépés, mert elhanyagolása
veszélyeztetheti a nő vagy a gyermek életét. Segít a biztonság megerősítésében,
az erőszakos kapcsolaton belül, valamint akkor is, ha a nő úgy dönt, elhagyja az
erőszakoskodót. Feltételezések szerint az erőszakot elszenvedett nő felismeri az
erőszak mintáját és az abban rejlő szabályosságot, amely segíthet a biztonság
felé haladó lépések megtervezésében.
A biztonsági terv kidolgozásához szükség van funkcionális közösségi
erőforrásokra is. Az ő szerepük, hogy a részlegek közötti együttműködés elveit
alkalmazva beavatkozzanak és ellássák az abban a pillanatban életveszélyben
lévő nőt.
Ezek a tevékenységek az nővel együttműködve folynak, amely során információt
kapnak a további segítségforrásokról, és amely nem tartozik az egészségügyi
dolgozók és szolgálatok hatáskörébe. Amit az egészségügyi dolgozó tehet és
meg kell, hogy tegye, a 10. részben található.
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10. rész A biztonsági terv kidolgozása
Tevékenységek a nő biztonságának megerősítése érdekében
•
•

Meg kell tőle kérdezni, van-e hová mennie, amennyiben az
erőszak megismétlődik és fokozódik
Amennyiben a nő kéri, rendőrséget kell hívni, és felajánlani, hogy Ön
folytat beszélgetést helyette

•

Felajánlani neki, hogy válassza ki azt a személyt, akivel tud beszélgetni és
aki biztonságot nyújt neki (azonnal vagy a későbbiekben)

•

Rámutatni arra, hogy léteznek biztonságos női házak/SOS telefon/nem
kormányzati szervezetek/intézmények a közösségben, amelyek
segítséget nyújtanak az erőszak áldozatai számára

•

Megadni a nő számára a védelmet nyújtó szolgálatok címét és
telefonszámát, függetlenül attól, hogy pillanatnyilag szeretne-e hozzájuk
fordulni vagy sem

•

Támogatni a nő autonómiáját, miszerint egyedül dönt saját biztonsági
intézkedéseiről

A veszélyeztetett nő figyelmét fel kell hívni arra, hogy gondolkodjon el a
további lépéseken és tervezze meg biztonságát a következő helyzetekben:
" Ha egy házban él az erőszakoskodóval
#Hirtelen el kell hagynia a házat, amennyiben az erőszak fokozódik
$ Ha úgy dönt, elhagyja az erőszakoskodót

3.5 Közösségi erőforrásokhoz való utalás
A nők elleni erőszak és következményeinek illetékessége széles körű társadalmi
közösségek bekapcsolását igényli. Egy helyi szintű többrészlegű
együttműködést kell kialakítani, az intézmények közötti hatékonyabb
kommunikáció érdekében, és hogy felálljon egy funkcionális rendszer, amely a
nők elleni erőszak megelőzésére és segítségnyújtására szolgál.
E célból ki kell alakítani egy eljárási mechanizmust, valamint a rendőrség, szociális
központ, igazságügy és a nem kormányzati szervezetek közötti együttműködést.
A közösségen belül össze kell állítani azon szolgálatok listáját, amelyek ezzel a
problémával foglalkoznak, így könnyen megtudhatjuk, mely intézmények és
konkrét szakemberek illetékesek ez ügyben.
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3.6 A beszélgetés befejezése
Attól függetlenül, hogy a vizsgálat során a nő megerősítette-e vagy sem a
megtapasztalt erőszakot a partnere részéről, elfogadta-e a rendőrség vagy egyéb
releváns szolgálat segítségét, az egészségügyi dolgozó köteles tiszteletben
tartani a nő autonómiáját, az erőszakkal kapcsolatos döntése értelmében, kivéve,
ha köteles feljelentést tenni. A jó gyakorlat az egészségügyi dolgozó bizalmán
alapszik a nő kijelentése irányában. Ez alatt a nővel való jó kapcsolat, kölcsönös
bizalom kialakítását értjük, valamint azt, hogy egyértelműen a tudatára adjuk,
segítségért fordulhat hozzájuk.
Az egészségügyi dolgozók elvei összhangban kell, hogy legyenek a képviseleti
stratégiával, amelynek a következő üzenete van:
•

Látom, mi történik Önnel

•

Tisztelem érzéseit

•

Dokumentálom és jelentem az erőszakot

•

Olyan szolgálatokhoz és intézményekhez utalom,
amelyek tudnak Önnek segíteni

•

Segítek Önnek olyan döntést hozni, amely önnek a legjobb

Az erőszak elítélése, az erőszak egészségre való hatása figyelembe vétele, az
egészségi dolgozók idejében történő és megfelelő reakciója szerves részét
képezik a sikeres gyógyításnak és gyógyulásnak.

4. Az intézményben dolgozók
továbbképzése a protokoll
alkalmazására
Mint ahogy már kiemeltük, a nők elleni erőszak nagyon fontos köz- és
egészségügyi probléma. Ismeretes úgy is, mint az egészségre nem halálos vagy
halálos, a nőre, gyermekre és a családra hosszú távú pszicho-szociális
következményekkel járó faktor. Az egészségügyi dogozók érvényben lévő
iskolarendszerének programja nagyon lassan változik, és az egészségügyi káder
iskoláztatásának efféle tartalma igen hiányos és nem elegendő a gyakorlati
munkához. Ezért nélkülözhetetlen az erőszakról, de különösen a nők elleni
erőszakról szóló tartalmak beépülése a folyamatos továbbképzésbe, mint minden
nő egészségéről szóló program szerves része.
Az egészségügyi dolgozók részére ez a továbbképzés a legjobb módja félelmük
és ezen a téren való munka, különösen az erőszak veszélyének kitett nők feltárása
iránti bizonytalanságuk leküzdésének.
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Az egészségügyi dolgozók tisztában kell, hogy legyenek felelősségükkel az
erőszakot megtapasztalt nőknek nyújtott segítségre nézve, mint ahogyan ez a
protokoll előző részében megtalálható.
A protokollt szakmai összejöveteleken és egyéb, jó gyakorlat előmozdítása
érdekében összehívott ülés alkalmával be kell mutatni az egészségügyi dolgozók
számára. Az erőszak nulla toleranciája tudatának növelése érdekében ajánlatos
tematikus posztereket elhelyezni jól látható helyen az egészségügyi
intézményekben (váróterem, folyosó és hasonló).
Különböző méretű támadó írások, oktatóanyag és a segítségnyújtó közösségek
címe és telefonszáma előfeltétele a protokoll sikeres alkalmazásának. Ezek
elérhetőek kell, hogy legyenek minden rendelőben.
Minden egészségügyi intézmény nők elleni erőszak területű munkája kezdetéhez
szükség van:
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1. melléklet Űrlap az erőszak nyilvántartására és dokumentálására
Az átélt erőszak dokumentálására szolgáló űrlap a protokoll ezen, egészségügyi dolgozók eljárásáról szóló részben
található. Ez a dokumentum hatalmas igazságügyi-orvos szakértői jelentőséggel bír, és az egészségügyi dolgozók
felbátorodnak az erőszak dokumentálására, amikor sejtésük van arról.
Egészségügyi szervezet: ___________________________ Helység ____________________________
Orvos (munkahely): __________________ Egészségügyi nővér (munkahely): ________________________
Az erőszak dokumentálása
Űrlap
A vizsgálat dátuma: ___________________ A vizsgálat időpontja:______________________________
Általános adatok:
Vezeték-és utónév: ___________________________________Életkor:________________________
Gyermek: Szám _________ Év ______________________________________________________
Felkeresés oka:
а) a páciens bejelenti az erőszakot:
b) Ha „nem”, mi alapján gyanítja az erőszakot:

IGENƑ

NEMƑ

_________________________________________

___________________________________________________________________________
Rendőrség beavatkozott-e: 
Nem Ƒ
Igen Ƒ(rendőrállomás elnevezése) @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
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Erőszakos cselekményre vonatkozó információk:
Hol történt az erőszak:: _________________________________________
Dátum:__________________
Időpont:___________________
Erőszakoskodó: IsmertƑIsmeretlenƑ
Ha ismert, jelölni az áldozattal való viszonyát
férj Ƒvolt férj Ƒjelenlegi partnerƑvolt partner Ƒazonos nemű partner Ƒ
apaƑfiútestvérƑfiaƑrokon ƑgyámƑegyéb :____________________________
Az esemény leírása (a páciens szavaival élve):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Az erőszak fajtája
Fizikai erőszak

Igen Ƒ

Nem Ƒ 

2. Szexuális erőszak:
Szexuális kapcsolatra való kényszerítésƑ
nem kívánatos szexuális tettekre való kényszerítés Ƒ
megalázó szexuális viszonyƑ
prostitúcióra való kényszerítésƑ 
egyéb: _____________________________________________________________________
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2. Érzelmi/pszichikai erőszak
sértésekƑ  tilalmak Ƒ  megfélemlítés Ƒ  fenyegetések Ƒ
egyéb:____________________________________________________________________
A pszichikai állapot hozzávetőleges felmérése:
kommunikatívƑnem kommunikatív Ƒnyugtalan Ƒ
egyéb:____________________________________________________________________
А. Egészségügyi információk:
a) Terhes-e a páciens?  Nem ƑNem tudja ƑIgen Ƒ (Beírni a terhesség hetét:___)
b) Szenved-e krónikus betegségben? Nem Ƒ Nem tudja ƑIgen Ƒ
Ha IGEN, melyik az? ___________________________________________________________

A bántalmazás története:
1. Létezik-e adat vagy jel korábbi sérülésről?  
2. Közöl-e korábbi sérülésekről szóló adatokat?
3. Egyéb fontos egészségügyi adatok:

IgenƑNemƑ
Igen ƑNem Ƒ

alvászavar Ƒ krónikus fájdalmak Ƒ fejfájás Ƒ
gyógyszerrel vagy egyéb kábítószerrel való visszaélésƑ
egyéb (megnevezni): ________________________________________________________
#T árgyilagos vizsgálat:
1. Ruházat kinézete (leírni az esetleges erőszak nyomait):

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

31

2.Testi sérülés (bejegyezni a fajtáját, formáját, nagyságát, a
sérülés színét, és minél hitelesebben bejelölni a test térképén):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

jobb

bal

jobb

bal kéz

A dokumentumot a Női egészség program csapata állította össze
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$. Kockázat felmérése (X-et tenni a megfelelő mezőbe):
А*

Igen Nem B**

Volt-e fenyegetés vagy
fegyverhasználat?

Létezik-e bántalmazási
történet a
házasságban/
kapcsolatban?

Az idő folyamán nőtt-e az
erőszak gyakorisága és
komolysága?

Az erőszakoskodó
jelenleg a közös
háztartásban él-e?

A páciens úgy méri-e
fel, biztonsága
veszélyben van
hazamenetellel?

Az előző időszakban
beavatkozott-e a
rendőrség?

A páciens megkísérelt
öngyilkosságot vagy
gondolt-e rá?

Tud-e valaki a környéken
az erőszakról?

A gyermekek ki voltak
téve fenyegetésnek
vagy erőszaknak?

A bántalmazás a terhesség
időszakában kezdődött
vagy megnövekedett-e
közben?

Igen Nem

A páciens kér-e
egészségügyi segítséget?
Kockázat:
А*) Ha a páciens az A csoport bármely kérdésére igennel válaszolt, fejezzék ki
aggodalmukat a helyzete iránt, és segítsenek neki megoldást találni (ösztönözzék
arra, hogy lépjen kapcsolatba azokkal a személyekkel vagy szervezetekkel, akik
védelmet és biztonságot tudnak neki nyújtani).
B**) Ha a páciens a B csoport egy vagy több kérdésére igennel válaszolt, segítsenek
neki megvizsgálni az összes rendelkezésre álló lehetőséget. Tájékoztassák, és adják
meg neki az erőszak problémájával foglalkozó szervezetek és intézmények
telefonszámát.
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Mi javasolt:

B Ellenőrző vizsgálat Ƒ
C Szakterületi vizsgálat Ƒ
D Szociális központ felkeresése Ƒ
E Rendőrség felkereséseƑ
F JogsegélyƑ
G Pszichológus/pszichiáter segítségeƑ
H Erőszak áldozataival foglalkozó nem kormányzati szervezetek felkereséseƑ
I Egyéb@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Záróértékelés:
A leletek összhangban vannak az említett idővel és a sérülés módjával
A leletek nincsenek összhangban az említett idővel és a sérülés módjával
Nem lehet megállapítani

Megjegyzések:

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Az orvos aláírása és másolata
Az egészségügyi nővér aláírása
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2. Melléklet

Egészségügyi szolgálatok

Általános orvostudomány

Mentőszolgálat

Egészségügyi szolgálatok

A nő erőszaknak
van kitéve
IGEN

NEM

Az egészségügyi dolgozók a
Szerb Köztársaság Egészségügyi
Minisztériumának külön
Megállapítva
protokollja szerint járnak el

Az egészségügyi dolgozók
eljárása
 Válaszolni az erőszak
egészségügyi következményeire


Dokumentálni az erőszakot

 Felmérni a nő biztonságátbiztonsági terv
 A közösség erőforrásaihoz
utalni
 Jelenteni az erőszakot

Kiszűrés

 Tájékoztatni a nőt
jogairól és lehetőségeiről
 Ismertetőfüzetek és
szórólapok osztása
 Meghagyni a
lehetőséget a nő számára,
hogy újból jelentkezzen

Biztonság felmérése

Közvetlen veszélyben van

Spontán biztonsági tervet
készíteni a nővel
Biztonságos házba való utalás

Nincs közvetlen
veszélyben
Hosszú távú biztonsági tervet
készíteni a nővel
Támogatást nyújtani
Jogsegélyre utalni
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