Protocolul special al Ministerului Sănătăţii
al Republicii Serbia pentru protejarea şi
tratarea femeilor supuse violenţei

Protocolul special al Ministerului
Sănătăţii al Republicii Serbia pentru
protejarea şi tratarea femeilor supuse
violenţei
"DFBTUǊQVCMJDB́JFBGPTUFGFDUVBUǊDVTQSJKJOVM6OJVOJJ&VSPQFOF
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1. Introducere
Violenţa împotriva femeilor include o amplă gamă de diferite forme de abuz, pe
baza caracteristicilor de gen, care este îndreptată împotriva femeilor şi fetelor în
diferite perioade ale vieţii lor. Violenţa împotriva femeilor este rezultatul unui
dezechilibru al puterii între femei şi bărbaţi, ceea ce duce la discriminarea
femeilor, atât în cadrul societăţii cât şi în cadrul familiei. Aceasta reprezintă o
încălcare a drepturilor omului, care prin natură le privează pe femei de
posibilitatea lor de a se bucura de libertăţile fundamentale, lăsându-le deseori
vulnerabile faţă de abuzuri ulterioare. Acest fenomen reprezintă un obstacol
major în depăşirea inegalităţii dintre bărbaţi şi femei în societate 1. Drepturile
fundamentale ale femeilor sunt o parte inseparabilă a drepturilor universale ale
omului. În conformitate cu toate documentele internaţionale, aceste drepturi
trebuie garantate, respectate şi protejate. De aceea, este atât de important să
identificăm şi prevenim discriminarea femeilor.
Având în vedere faptul că femeile reprezintă 51,4% a populaţiei Serbiei, conform
ultimului recensământ din 2002, importanţa prevenirii şi combaterii violenţei
împotriva femeilor impune îmbunătăţirea cadrului normativ şi armonizarea cu
standardele internaţionale în acest domeniu. În 2002, Organizaţia Mondială a
Sănătăţii (OMS) a declarat că aceasta este o problemă prioritară de sănătate
publică.
Acestea sunt motivele pentru care violenţa împotriva femeilor nu este un
fenomen şi o problemă nu numai de natură personală, ci şi socială. În
conformitate cu documentele internaţionale, violenţa împotriva femeilor include,
în primul rând, violenţa fizică, psihologică şi sexuală,care poate apărea atât în
familie, cât şi într-un context social mai amplu. De asemenea, se ştie că unele
grupuri de femei sunt mai expuse riscului de victimizare prin violenţă, şi anume:
femeile care aparţin grupurilor minoritare, femeile refugiate, femeile imigrante,
femeile care trăiesc în sărăcie, în comunităţi rurale şi izolate, femeile aflate în
instituţii sau în detenţie, femeile în vârsta copilăriei, femeile cu handicap, femeile
cu orientare sexuală diferită, femeile în vârstă, femeile strămutate, femeile
repatriate, femeile care trăiesc în sărăcie, în situaţii de conflict armat şi altele.
Datele arată că violenţa asupra femeilor este larg răspândită şi atinge nivele între
10 şi 69% în diferite ţări ale lumii 2. Datele existente privind răspândirea, structura
de vârstă, caracteristicile şi consecinţele violenţei asupra femeilor în Republica
Serbia pot fi furnizate, mulţumită cercetărilor sectorului ONG.

Raportul mondial despre violenţă şi sănătate, Geneva, 2002 Cuvânt introductiv adresat de
către Secretarul General.
 Raportul mondial despre violenţă şi sănătate. Organizaţia Mondială a Sănătăţii, Geneva,
2002.
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Studiul realizat în anul 2002 de către Societatea Victimologică a Serbiei în şapte
municipalităţi pe teritoriul Republicii Serbia a arătat că 28% a femeilor
intervievate au fost victime ale violenţei, în sensul general al cuvântului, iar dintre
acestea 22,4% au fost supuse violenţei din partea partenerului5. Cercetarea
Centrului Autonom pentru Femei din Belgrad, publicată în 2003 conform
metodologiei OMS 6, pe un eşantion de 1.4556 de respondenţi, a arătat că
frecvenţa violenţei fizice este 23%, a violenţei sexuale 6%, iar a ambelor 24%,
Consecinţele pentru sănătate mintală au avut 22% dintre respondenţi, 9% s-au
plâns de foarte proastă de sănătate generală, iar 30% au raportat leziuni. Fiecare
caz de violenţă asupra femeilor implică riscul de deces. Conform acestui studiu,
cel mai tulburător fapt este că 78% dintre respondenţi nu se adresează nici unei
instituţii sociale pentru a cere ajutor împotriva violenţei. În 2002, Organizaţia
Mondială a Sănătăţii a declarat că violenţa este o problemă prioritară de sănătate
publică.

1.1 Documente internaţionale obligatorii
Drepturile fundamentale ale femeilor sunt o parte inseparabilă a drepturilor
universale ale omului. Acestea trebuie garantate, respectate şi protejate, în
conformitate cu toate documentele internaţionale. De aceea, este foarte
important să identificăm şi să prevenim discriminarea femeilor.
În calitate sa de membră a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), Consiliul Europei
şi altor organizaţii internaţionale şi de semnatară a unui mare număr de
documente internaţionale referitoare la drepturile femeii şi egalitatea de gen,
Republica Serbia are obligaţia de a lucra în mod constant pentru a garanta că
femeile şi bărbaţii se bucură de drepturi şi şanse egale în toate sferele vieţii şi
muncii.
Ţara noastră are o obligaţii în temeiul Convenţiei ONU privind eliminarea
tuturor formelor de discriminare faţă de femei (CEDAW)7, care a fost ratificată
în 1981, precum şi pe baza recomandărilor care rezultă din observaţiile finale ale
Comitetului ONU pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de
femei (CEDAW), după supunerea raportului iniţial al Republicii Serbia în conform
acestei Convenţii. Această convenţie de se bazează pe Declaraţia Universală a
Drepturilor Omului, iar articolul 12 prevede că "statele semnatare vor lua toate

  Violenţa în cadrul familiei în Serbia, Societatea Victimologică a Serbiei, Belgrad, 2002.
Violenţa în relaţiile de parteneriat şi sănătatea, Centrul Autonom pentru Femei, Belgrad,
2005.
Violenţa în cadrul familiei în Serbia, Societatea Victimologică a Serbiei, Belgrad, 2002.
 WHO Multi-country study on women's health and domestic violence, WHO, 2005.
 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against women, adoptată la
Adunarea Generală a ONU în 1979.
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măsurile necesare pentru a elimina discriminarea împotriva femeilor în domeniul
asistenţei medicale şi vor asigura, pe baza egalităţii dintre bărbaţi şi femei,
accesul la asistenţă medicală, inclusiv în ceea ce priveşte planificarea familială".
Platforma de acţiune de la Beijing8 reprezintă programul ONU pentru formarea
femeilor şi acordarea de drepturi mai largi către acestea. Această platformă are
drept scop eliminarea tuturor obstacolelor care stau în calea participării active a
femeilor în toate sferele vieţii publice şi private, şi subliniază faptul că femeile au
dreptul de a se bucura de cele mai înalte standarde de sănătate fizică şi psihică,
ceea ce este o condiţie prealabilă pentru bunăstarea şi capacitatea lor de a
participa în toate domeniile vieţii publice şi personale.
Această declaraţie arată că "violenţa împotriva femeilor este o manifestare a
raportului inegal de putere socială între bărbaţi şi femei pe parcursul istoriei, care a
condus la dominarea şi discriminarea femeilor de către bărbaţi şi la prevenirea
progresului deplin al femeilor. Violenţa asupra femeilor este unul dintre
mecanismele sociale de bază, prin care femeile sunt forţate să accepte o poziţie de
subordonare faţă de bărbaţii".
Violenţa asupra femeilor constituie o încălcare a drepturilor fundamentale ale
omului.
Declaraţia Mileniului privitoare la Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului9
a recunoscut violenţa asupra femeilor drept o ameninţare de bază pentru
dezvoltarea socială şi economică. Violenţa este asociată cu condiţii sociale
complexe, cum ar fi sărăcia, lipsa de educaţie, inegalitatea de gen, mortalitatea
infantilă şi bolile în rândul mamelor. Aceste aspecte sunt recunoscute în mod
direct, în obiectivul nr. 3, care se referă la promovarea egalităţii de gen şi
abilitarea femeilor, şi indirect, în obiectivul nr. 5, care se referă la îmbunătăţirea
sănătăţii mamelor, şi în obiectivul nr 6 - lupta împotriva HIV-SIDA, malariei şi altor
boli, şi chiar se recomandă introducerea componentei de gen în toate
obiectivele de dezvoltare ale mileniului.
Printre numeroasele Documente ale Consiliului Europei care se ocupă cu
violenţa asupra femeilor, trebuie să subliniem Declaraţia cu privire la politica de
opoziţie faţă de violenţa asupra femeilor într-o Europa democratică (Roma,
1993), Recomandarea 1450 (2000) privind violenţa asupra femeilor în Europa;
Recomandarea 1582 (2000) cu privire la violenţa asupra femeilor; Recomandarea
Rec (2000) 5 a Comitetului de Miniştri către statele membre cu privire la protecţia
femeilor împotriva violenţei şi Recomandarea 1681 (2004) privind campania de
combatere a violenţei asupra femeilor în Europa.

  Adoptată la cea de a patra Conferinţă Mondială despre Femeile de la Beijing, 1995.
  Millennium Development Goals, adoptată la Adunarea Generală a ONU în 2000.
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1.2 Documentele naţionale
Violenţa împotriva femeilor este recunoscută şi pedepsită de legislaţia în
vigoare a Republicii Serbia, şi anume:
•

Codul Penal al Republicii Serbia (articolul 194)

•

Codul Familiei al Republicii Serbia (articolul 197)

De asemenea, mai multe documente naţionale importante au fost adoptate
recent, care se referă, printre altele, la problema violenţei asupra femeilor.
Acestea sunt:
•

Legea despre egalitatea de gen (2009)

•

Legea despre înterzicerea discriminării (2009)

•

Strategia naţională pentru îmbunătăţirea statutului femeilor şi
promovarea egalităţii de gen (2008)

Articolul 194 Codul penal al Republicii Serbia: Violenţa în cadrul familiei
 Acela, care prin folosirea violenţei sau ameninţarea de a atenta la viată
sau trup sau prin comportamentul insolent şi nechibzuit, ameninţă pacea,
integritatea corporală sau starea psihică a unui membru al familiei, se
pedepseşte cu închisoare de la trei luni la trei ani.
 Dacă la comiterea faptei prevăzute în aliniatul 1 al acestui articol s-a
folosit o armă, unealtă sau vreun alt mijloc care ar putea provoca un
prejudiciu grav organismului sau ar putea dăuna grav sănătăţii, autorul
infracţiunii se pedepseşte cu închisoare de la şase luni la cinci ani.
 Dacă drept urmare a faptei prevăzute în aliniatele 1 şi 2 ale prezentului
articol, a avut loc o vătămare corporală gravă sau o deteriorare gravă a
sănătăţii sau dacă infracţiunea a fost comisă împotriva unui minor,
făptaşul se pedepseşte cu închisoare de la doi la zece ani.
 Dacă drept urmare a faptei prevăzute în aliniatele 1, 2 şi 3 ale
prezentului articol, s-a produs decesul unui membru al familiei, făptaşul se
pedepseşte cu închisoare de la trei la cincisprezece ani.
 Acela care încalcă măsurile de protecţie împotriva violenţei în familie,
care i-au fost impuse de către instanţă pe baza legii, se pedepseşte cu
închisoare de la trei luni la trei ani şi amendă.
Strategia naţională pentru îmbunătăţirea poziţiei femeilor şi promovarea
egalităţii de gen acoperă domeniile ce ţin de participarea femeilor în politică şi
de luarea deciziilor în domeniul economiei, educaţiei, sănătăţii, violenţei asupra
femeilor, precum şi de întrebările mass-mediei şi informarea opiniei publice.
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Pentru scopurile specifice ale acestei strategii (obiectiv nr. 2), care se referă la
consolidarea capacităţii sistemului de a le proteja pe femei împotriva violenţei,
au fost prevăzute activităţile legate de dezvoltarea şi adoptarea unor protocoale
unificate pentru soluţionarea cazurilor de violenţă asupra femeilor la instituţiile
de protecţie socială, îngrijire a sănătăţii, educaţie, învăţământ, poliţie şi justiţie,
precum şi de formarea continuă a angajaţilor din aceste sectoare.

2. Conceptele de bază în materie
de violenţă asupra femeilor
Violenţa asupra femeilor este orice act de violenţă pe bază de gen, care are sau ar
putea avea drept urmare vătămarea fizică, psihică sau sexuală a femeilor, inclusiv
ameninţarea cu astfel de acte, constrângerea sau privarea arbitrară de libertate,
indiferent dacă acest lucru se întâmplă în viaţa publică sau privată. Sunt expuse
violenţei în mod deosebit femeile din grupe marginalizate sau victime ale
discriminării multiple (femeile rome, femeile cu handicap, femeile refugiate sau
strămutate, femeile victime ale războiului, femeile care trăiesc în relaţii de
concubinaj cu o persoană de acelaşi sex, femeile cu comportament psihologic
alterat, femeile dependente de alcool, droguri şi medicamente, femeile cu virusul
HIV/SIDA, femeile cu boli cronice, femeile imigrante, femeile sărace, femeile în
vârsta copilăriei, femeile vârstnice, femeile din mediul rural şi alte grupuri).
Din cauza consecinţelor devastatoare pe care le provoacă, violenţa asupra
femeilor este una dintre cele mai importante obstacole în calea dezvoltării
armonioase a societăţii umane şi democratice. Aşa cum s-a menţionat mai
înainte, în ultimele decenii, a fost adoptată o serie de documente şi recomandări
internaţionale, care arată că statul este dator să definească în mod clar formele
particulare de violenţă asupra femeilor şi să creeze instrumente eficiente şi
eficace pentru protecţia femeilor împotriva violenţei, adică pentru a proteja
dreptul femeii la viaţă, libertate şi securitate personală şi a preveni violenţa, ori de
câte ori aceasta apare, precum şi pentru a le acorda femeilor care au supravieţuit
acte de violenţă protecţie juridică cuprinzătoare, asistenţă socială şi sprijin
economic, în aşa fel ca ele să poată ieşi din situaţia de violenţă, iar consecinţele
negative ale acesteia să fie atenuate.
Violenţa fizică, sexuală şi psihologică apar deseori simultan, şi sporeşte
semnificativ riscul de subminare a sănătăţii femeilor.
Cel mai des, autorii actelor de violenţă împotriva femeilor sunt partenerii lor
intimi, indiferent că violenţa are loc în contextul vieţii în comun, în cadrul
locuinţei, sau în timpul întâlnirilor ocazionale.
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În 96% dintre cazurile de violenţă în relaţiile heterosexuale, făptaşul este
bărbatul, iar victima este femeia. De aceea, este destul de clar motivul, pentru
care se acordă prioritate măsurilor şi activităţilor care vizează combaterea
violenţei asupra femeilor şi eliminarea consecinţelor acesteia.
Organizaţia Mondială a Sănătăţii a definit violenţa fizică drept "folosirea
intenţionată a forţei fizice, cu capacitatea de a conduce la deces, vătămare sau
daune, inclusiv (dar nu limitat la) o amplă gamă de comportamente abuzive:
împingerea, pălmuirea, scuturarea, tragerea de păr, lovirea, precum şi folosirea
sau ameninţarea de a folosi o armă (pistol, cuţit sau alt obiect)". 10
Aceeaşi sursă defineşte violenţa sexuală drept "folosirea forţei, constrângerea
sau intimizarea fizică de către o persoană pentru a forţa o altă persoană, într-o
activitate sexuală împotriva voinţei sale, indiferent dacă fapta a fost împlinită sau
nu."
Violenţă psihologică (sau abuz) se referă la "înjosirea şi umilirea constantă de
către partenerii, precum şi la ameninţarea de a efectua oricare dintre acţiunile de
mai sus."
Violenţa psihologică nu poate fi neglijată şi nici subestimată. Ea poate lăsa
consecinţe mai pronunţate pentru sănătatea femeilor, indiferent dacă este
însoţită de violenţă fizică şi leziuni sau nu.
Diferite metode şi tactici sunt aplicate pentru a le stăpâni şi controla pe femei,
precum şi pentru a aplica violenţa fizică faţă de acestea, aşa cum se arată în
paginile următoare.
Conceptul modern arată că violenţa este un factor de risc care sporeşte
posibilitatea apariţiei multor tulburări de sănătate şi dezvoltării bolilor şi poate
duce la deces, în mod direct sau indirect. Aşa că, violenţa este un factor de risc
care afectează în mod negativ sănătatea la fel ca şi fumatul, consumul de alcool,
şi o dieta necorespunzătoare.
Violenţa fizică sau sexuală poate duce la urmări fatale, provocate în mod direct
sau indirect de violenţă, precum şi serie întreagă de urmări, care nu sunt fatale,
adică tulburări ale stării fizice, mentale şi reproductive. Comportamentul riscant
poate dăuna sănătăţii. O trecere în revistă atotcuprinzătoare a consecinţelor
asupra sănătăţii, care apar în legătură cu violenţa, este prezentată în Caseta 2. De
fapt, orice tulburare de sănătate pre-existentă se poate agrava în mod
semnificativ din cauza expunerii la violenţă.

  Organizaţia Mondială a Sănătăţii, 2002.
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Violenţa împotriva femeilor
Punctul: PUTERE ŞI CONTROL

Izolarea
Exercitarea
controlului asupra
ceea ce cineva face,
cu cine se
întâlneşte, cu cine
vorbeşte şi unde
merge

Abuzul
emoţional
Femeia este umilită şi
obligată să se vadă pe
sine ca fiind rea sau
nebună.

Intimidarea

Abuzul economic

Intimidarea se exercită cu
ajutorul înfăţişării,
comportamentului,
gesturilor, vorbirii cu voce
tare, spargerii obiectelor
şi distrugerea proprietăţii
ei.
Folosirea privilegiilor
masculine
O tratează ca pe o
servitoare, aduce
toate deciziile "mari",
acţionează ca şi cum
ar fi "stăpânul cetăţii"

PUTERE
ŞI
CONTROL

Ameninţări
Ameninţarea
sau îndeplinirea
ameninţării de a-i
provoca daune
emoţionale, de a-i
lua copii, de a o
ucide, de a o acuza
la instituţiile
corespunzătoare.

Femeii nu i se permite să
obţină sau să păstreze un
serviciu. Ea trebuie să
ceară bani, iar bărbatul îi
dă o sumă anume sau îi ia
banii.

Manipularea
copiilor

Abuzul sexual
Femeia este obligată
la acte sexuale
împotriva voinţei ei,
trupul ei este atacat
sexual şi ea este
tratată ca un obiect
sexual.

Femeii îi se induce
sentimentul de
vinovăţie faţă de
copii, copii sunt
folosiţi pentru a
transmite mesaje, se
foloseşte dreptul la
vizită pentru a
deranja.

scop
tactici
servește la aplicarea tacticii și la atingerea scopului
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Vătămare corporală poate apărea în timpul uni act de violenţă: pălmuirea,
plesnirea, tragerea de păr, aruncarea de obiecte, loviturile cu pumnul sau
piciorul, strângerea de gât, provocarea de arsuri, folosirea armelor de foc şi
obiectelor înţepătoare şi ascuţite ş.a.m.d. Leziuni fizice includ contuzii, tăieturi,
laceraţii, excoriaţii, înjunghieri, dislocarea articulaţiilor, fisuri şi fracturi, leziuni
oculare, fisuri ale timpanului şi leziuni la nivelul organelor interne, care pun în
pericol viaţa în mod direct şi pot duce la moarte.
În continuarea prezentului Protocol se descrie în detaliu metoda de documentare
a leziunilor corporale.
Consecinţele violenţei asupra sănătăţii nu includ doar leziunile fizice, ci şi alte
tulburări ale sănătăţii mai puţin vizibile!!!
Cu toate acestea, leziunile nu sunt singurele consecinţe ale violenţei. Aşa
numitele tulburări funcţionale ale sănătăţii apar la femei mult mai des decât
leziunile, drept consecinţe indirecte ale violenţei. Tulburările funcţionale ale
sănătăţii apar mult mai des la femeile care suferă din cauza violenţei, comparativ
cu acelea care nu sunt supuse violenţei. Acestea constă în tulburările diferitelor
organe şi sisteme de organe (Caseta 2) şi nu trebuie să fie neapărat însoţite de
leziuni fizice vizibile. Prin urmare, lucrătorii medicali rareori le asociază cu
expunerea la violenţă.
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Caseta 2 Consecinţele violenţei asupra sănătăţii

Violenţă fizică, agresiune sexuală, abuz sexual asupra copiilor

Leziuni ne-fatale

Rezultate letale
(provocate în mod direct sau indirect prin violenţă)

Sănătatea corporală
- Vătămare corporală 
- Daune funcţionale
- Simptome corporale
- Sănătate subiectivă deficientă
- Incapacitate permanentă
Comportament care
dăunează sănătăţii
- Fumatul
- Consum de tutun şi alcool
- Comportament sexual
riscant
- Inactivitate fizică
- Aport alimentar excesiv

Sănătate mintală
Tulburarea de stres
posttraumatic
- Depresiune
Anxietate
- Fobie/tulburări de
panică
- Tulburări de ingerare a
alimentelor
- Disfuncţie sexuală
- Autostima scăzută
- Extenuare mentală
- Abuz de substanţe

- Crimă (femicid)
- Sinucidere (suicid)
- Mortalitate maternă
- În legătură cu infecţia
HIV/SIDA

Tulburări funcţionale
- Sindroame dureroase cronice
- Vezică urinară iritabilă
- Tulburări gastro-intestinale
- Greutăţi somatice
- Dureri musculare
Sănătate reproducerii
- Sarcini nedorite
- Infecţiile cu transmitere
sexuală/HIV
- Boli ginecologice
- Întreruperi frecvente ale
sarcinii
- Complicaţii ale sarcinii
- Nou-născuţi cu greutate
mică
- Boala inflamatorie a
pelvisului
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Atunci când personalul medical depistează unul din semnele amintite în Caseta
3, în timpul unei întâlniri cu pacienta, acesta trebuie să suspecteze expunerea
femeii la violenţă şi să ia activităţile preventive şi de intervenţie
corespunzătoare, aşa cum se descrie mai jos.

Caseta 3. Indicatori clinici de violenţă
Antecedentele
pacientei

Dureri cronice de etiologie necunoscută (dureri de cap, dureri de
abdomen şi piept, pe partea inferioara a spatelui, la încheieturi şi
pelvis)
Afecţiuni cronice (boli cronice GIT, colon iritabil, oboseala
cronică, greutăţi somatice),
Boli cu transmitere sexuală, comportament riscant
(infecţia cu HIV)
Avorturi multiple (intenţionate/spontane)
Exacerbarea simptoamelor bolilor cronice (de exemplu,
diabet, astm)
Leziuni ale gurii
Insatisfacţia cu tratamentul făcut şi efectul medicamentelor
Evitarea sosirii la examinări

Simptome
psihologice

Insomnie, tulburări ale somnului
Depresie şi idei suicidare
Anxietate şi atacuri de panică
Tulburări de alimentaţie
Abuzul de medicamente, substanţe psihoactive şi tutun 
Tulburare de stres post-traumatic
Victima şi partenerul recurg deseori la
serviciul psihiatric

Constatări fizice

Toate leziunile, mai ales cele aflate pe fata, gât, piept, stomac
şi zona genitală
Leziuni ale articulaţiei temporal-mandibular
Arsuri
Semne de abuz sexual
Distribuţia centrală a leziunilor pe părţile acoperite ale trupului
Răni la antebraț (așa numitele răni de apărare)
Zgârieturi pe încheieturile mâinilor şi picioarelor
Leziuni care sunt în conformitate cu declaraţiile
pacientului
Leziuni multiple
Vânătăile se potrivesc cu forma instrumentelor, cu care au fost
provocate
Vânătăi în etape diferite

Caracteristicile
leziunilor
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Indicatori
comportamentali

Amânarea la căutarea de ajutor medical
Vizite frecvente la serviciile şi centrele de asistenţă medicală
urgentă/primară
Comportament izbitor în timpul examinării
Referirea la natura şi furia partenerului
Reticenţa de a vorbi în prezenţa partenerului
Partenerul răspunde la întrebările adresate pacientului, insistând
să participe la examinare
Comportament prea atent sau agresiv din partea partenerului
Abuzarea copiilor, persoanelor în vârstă sau infirmilor care
locuiesc în aceeaşi gospodărie

Constatările
in timpul
sarcinii si la
naştere

Evitarea examinărilor regulare
Creşterea redusă a greutăţii în timpul sarcinii
Leziuni, inclusiv "căderi"
Complicaţii în timpul sarcinii şi la naştere (avort spontan,
greutate mică la naştere, naştere prematură, sângerare înaintea
naşterii etc.) Lipsa de grijă de sine.
Folosire abuzivă de medicamente, droguri, alcool şi tutun în
timpul sarcinii

*  Adaptat din Eisenstat, S & Bancroft, L, Primary care: Domestic Violence, New

England Journal of Medicine, 1999; 341: 886-92 şi Lewis-O'Connor, A. Neighborhood
Plan, 1997 and Passageaway at BWH – TrainingMaterials.

3. Acţiuni preventive şi
de intervenţie
Indiferent că direcţiile naţionale strategi în domeniul violenţei asupra femeilor şi
rolurile sistemului de sănătate au fost deja definite sau se află în proiect, cele mai
importante activităţi au loc în primul rând la nivelul instituţiilor de asistenţă
medicală. Lucrători din domeniul sănătăţii trebuie să transforme propria lor
procedură şi metodă de lucru, precum şi buna practică recomandată, în modul de
lucru al tuturor angajaţilor, contribuind în acest fel la abordarea potrivită a
problemei violenţei asupra femeilor prin specificitatea lor. Datele arată că femeile
care sunt supuse violenţei se adresează cel mai des sistemului de îngrijire a
sănătăţii, şi că violenţa, care este principala problemă a acestora, rămâne
nedepistată şi nu se oferă un răspuns la nevoile specifice ale victimelor.
Femeile sunt reticente să vorbească în mod spontan despre violenta pe care o
experimentează, iar în cele mai multe cazuri lucrătorii din domeniul sănătăţii nu
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consideră că violenţă pe bază de gen este parte a competenţelor lor. Prin urmare,
este esenţial ca lucrătorii medicali să fie pregătiţi şi instruiţi în aşa fel ca, prin
atitudinea lor către violenţă şi celelalte măsuri luate pentru a le ajută pe femeile
cu experienţă de violenţă, să poată numi, recunoaşte şi identifica violenţa şi să
răspundă în mod adecvat la aceasta. Depistarea existenţei violenţei trebuie
folosită, mai întâi de toate, drept prilej pentru a pune la dispoziţia femeii toate
resursele directe şi indirecte, în scopul de a o întări şi a-i permite să facă uz de
acestea.
Chiar dacă au fost victime ale violenţei, femeile neagă deseori această experienţă.
Există mai multe motive pentru negarea violenţei, iar unele sunt enumerate în
caseta nr. 4.
Lucrătorii din domeniul sănătăţii trebuie sa fie conştienţi de aceste motive şi să
aibă înţelegere pentru acestea.
Caseta nr. 4 Motivele pentru negarea violenţei de către femei
•

Teama de agresorul

•

Dependenţa economică

•

Formă de violenţă cultural tolerată

•
•

Grija pentru copii (teama că copii vor fi luaţi, teama că
agresorul îi poate pune în pericol pe copii, părerea că
"copiii au nevoie de ambii părinţi")
Teama de singurătate

•

Loialitate şi ataşament emoţional faţă de agresor

•

Sentimente de vinovăţie şi de valoare redusă

•

Jenă, ruşine, umilinţă, degradare

•

Relaţii familiale disfuncţionale

•

Alcoolism/toxicomanie

•

Tulburări de personalitate

•

Sarcină

•

Violenţa suferită în copilărie

•

Lipsa de încredere în oricine

Buna practică atunci când avem de a face cu o femeie care a supravieţuit violenţa
implică acţiuni şi proceduri care sunt prezentate în caseta nr. 5.
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Caseta nr. 5 Activităţi - practici bune la furnizarea de servicii de sănătate
pentru femeile care au experimentat violenţă
 Violenţa trebuie identificată şi confirmată
2. Trebuie reacţionat la consecinţele de sănătate ale violenţei
3. Violenţa trebuie documentată
4. Securitatea trebuie evaluată
5. Trebuie dezvoltat un plan de siguranţă
6. Trebuie făcută referinţă la resursele în cadrul comunităţii
7. Conversaţia trebuie efectuată cu un ton de susţinere

Caseta 5a. Scopul procedurii
•

BDSFBDPOEJ́JJMFDBWJDUJNBTǊWPSCFBTDǊEFTQSFWJPMFÓǊEFDBSF
TVGFSǊTBVBTVGFSJU

•

BBTJHVSBDPOGJEFÓJBMJUBUFBJOGPSNB́JJMPSǵJQSPUFD́JBWJF́JJ
QSJWBUF

•

a oferi un răspuns adecvat la nevoile urgente ale clientei
care suferă de violenţă,

•

a documenta violenţa

•

a evalua în mod corect situaţia de risc, în care victima se află;

•

a crea condiţiile pentru o abordare multidisciplinară a
violenţei în cadrul familiei;

•

a-i oferi clientei informaţii şi acces la instituţiile care
se ocupă cu violenţa în cadrul familiei;

Caseta 5b. Principiile, pe care se bazează intervenţiile:
•
•
•
•
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Violenţa asupra femeilor şi copiilor este o faptă penală;
Violenţa ameninţă sănătatea mentală şi fizică;
Violenţa este o problemă personală şi socială gravă;
Violenţa trebuie să fie văzută ca o formă de
comportament care poate pune viaţa în pericol;
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•

Fiecare victimă are dreptul la asistenţă fără
prejudecăţi;

•

Păstrarea şi confidenţialitatea informaţiilor primite de la victimă
sunt de importanţă capitală pentru siguranţa acesteia;

•

Toate intervenţiile şi acţiunile de îngrijire trebuie să fie
îndreptate spre abilitarea victimelor violenţei;

•

Instruirea lucrătorilor din domeniul sănătăţii privind recunoaşterea
violenţei şi răspunsul adecvat la aceasta este o parte integrantă a
prevenirii, precum şi a intervenţiei eficiente şi în timp util;

•

Trebuie lucrat constant la conştientizarea întregii comunităţi faţă
de problema violenţei;

•

Informarea serviciilor, care se ocupă de această problematică
trebuie să fie o componentă esenţială a procedurii;

Caseta 5c. Condiţiile pentru o intervenţie de succes sunt:
•

respectaţi confidenţialitatea;

•

respectaţi independenţa femeilor în luarea deciziilor;

•

credeţi ceea ce femeile spun despre propria lor experienţă;

•

acceptaţi sentimentele femeilor;

•

ascultaţi fără a oferi sfaturi şi soluţii gata făcute;

•

acordaţi sprijin şi participaţi la planificarea viitorului;

•

furnizaţi informaţii clare despre ceea ce se poate aştepta de la
experţi sau instituţie;
nu diminuaţi importanţa violenţei;

•
•

nu ignoraţi violenţa şi/sau nu evitaţi să vorbiţi despre
abuzul;

3.1 Confirmarea şi identificarea violenţei
Indiferent că femeia a confirmat că a avut o experienţă violentă sau nu, lucrătorul
din domeniul sănătăţii va indica în mod clar, prin atitudinea sa, că violenţă este
ceva nepermis şi nejustificabil şi vă arăta înţelegere pentru situaţia, în care femeia
se află. În acest sens, este extrem de important ca femeia să păstreze autorespectul şi demnitatea.
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În caseta 6 puteţi vedea exemple de declaraţii, pe care lucrătorii din domeniul
sănătăţii le pot da în acest sens. Se dau exemple despre modul, în care nu trebuie
să comunicăm cu femeia, pentru a nu o stigmatiza şi mai mult şi a o îndepărta de
la sectorul sănătăţii ca locul, în care poate primi ajutor.

Caseta 6. Confirmarea violenţei
Declaraţiile de susţinere

Declaraţiile dăunătoare femei

•

Îmi pare rău de ceea
ce vi s-a întâmplat.

•

•

Nu sunteţi vinovată pentru violenţă.

•

•

Violenţa este responsabilitatea
exclusivă a făptaşului.

•

De ce aţi permis să se întâmple
acest lucru?
Ce aţi făcut ca să-l
supăraţi?
De ce nu mi-aţi spus până acum?

•

Nimeni nu are dreptul să
abuzeze de dvs.
Violenţa este o faptă penală.

•

De ce nu aţi chemat poliţia?

•

De ce sunteţi cu el dacă
ştiţi că este violent?

•

Nu sunteţi singură. Dacă
doriţi, puteţi obţine
ajutor. Eu vă voi spune la
cine vă puteţi adresa.

•

De ce nu l-aţi lăsat, atunci când va
bătut pentru primă oară?

•

Abuzul are consecinţe grave
asupra sănătăţii.
Există o ieşire din această situaţie.

•

•
•

Sunt îngrijorat(ă)
pentru siguranţa dvs.

3.1. Cum să întrebăm despre violenţă?
În cazul în care lucrător din domeniul sănătăţii suspectează că o femeia a fost
victimă a violenţei, acestea trebuie să pună întrebări, care să fundamenteze
suspiciunea. În recomandările sale pentru lucrătorii din domeniul sănătăţii OMS
spune "Ori de câte ori este posibil, trebuie întrebat, în mod rutinar, despre
violenţă ca o parte integrantă a antecedentelor personale."
Conversaţia cu pacienta trebuie efectuată fără prezenţa vreunei terţe persoane
(agresorul, persoana care o aduce pe femeie la examinare, personalul instituţiilor
sanitare etc.). Există un set standardizat de întrebări, care trebuie puse femeii.
Fiecare lucrător din domeniul sănătăţii trebuie să adapteze întrebările în funcţie
de situaţia specifică şi contextul violenţei.
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Întrebările puse pot fi directe şi indirecte. Casetele 6a şi 6b conţin întrebări
propuse pentru a verifica existenţa violenţei.

Caseta 6a. Întrebări indirecte pentru a verifica experienţele de violenţă

•

Nu ştiu dacă acesta este cazul dvs., dar multe femei care vin la
această instituţie sunt expuse violenţei şi aceasta este cauza, pentru
care am hotărât să începem conversaţia despre această temă.

•
•

Întrucât violenţa este un fenomen frecvent în viaţa femeilor, doriţi
să vorbim despre această temă?
Sunt îngrijorat de modul, în care au suferit astfel de leziuni.

•

V-a rănit cineva?

•

Noi vedem astfel de leziuni de multe ori la paciente victime ale
violenţei.

Caseta 6b. Întrebări directe pentru a verifica experienţele de violenţă
•

Oare vă este frică de partenerul dvs.?

•

Partenerul dvs. v-a rănit fizic, pălmuit, împins sau lovit cu mâna sau
piciorul în ultimul an de zile?
Soţul/partenerul dvs. v-a umilit, jignit sau încercat să vă controleze
în ultimul an de zile?

•
•

V-a ameninţat partenerul dvs.?

În cazul în care răspunsul este pozitiv, trebuie puse întrebări suplimentare:
•

Aveţi nevoie de ajutor în legătură cu ceea ce mi-aţi
spus?

•

Doriţi să informăm Poliţia, Centrul de Asistenţă Socială şi/sau
pe altcineva?

In acest fel, pacientelor li se transmite mesajul că violenţa asupra femeilor şi
copiilor există, că este inacceptabilă din punctul de vedere social, că lucrătorii din
domeniul sănătăţii nu sunt neutrali şi că această problemă îi priveşte şi pe ei.
Este important ca lucrătorii din domeniul sănătăţii să nu insiste asupra confirmării
violenţei, chiar atunci când toate faptele arată în această direcţie. În fiecare
activitate, trebuie respectată decizia/autonomia femeii.
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În cazul în care o femeie/pacientă neagă violenţa, dar există suspiciunea că este
expusă la violenţă, ea trebuie examinată dar nu trebuie insistat ca să vorbească,
dacă nu este pregătită pentru acest lucru. Lăsaţi "uşa deschisă" ca să vorbească
într-o zi despre ceea ce i-se întâmplă.

3.2 Răspunsul la consecintele violentei aspra sanătăţii
Practic, lucrătorii din domeniul sănătăţii recunosc doar competenţele sale de a
acorda îngrijire medicală pentru îndepărtarea consecinţelor violenţei asupra
sănătăţii. De multe ori, numai stările acute şi cele mai grele leziuni sunt
considerate drept consecinţe ale violenţei asupra sănătăţii. Bineînţeles, un
segment foarte important este acordarea de ajutor medical. Totuşi, nu trebuie
să uităm întregul şir de stări de sănătate şi boli, care apar drept urmare a
expunerii femeilor la violenţă (vezi Caseta 2).
În principiu, îngrijirea medicală nu se deosebeşte de la acordarea ajutorului
necesar datorită oricăror altor stări sau împrejurările, în care acestea pot apărea.
În acest stadiu al procedurii, este esenţial ca lucrătorii din domeniul sănătăţii să
mobilizeze toate expertiza lor medicală şi s-o aplice complet adaptată
contextului violenţei asupra femeilor.
Caseta 7 conţine procedurile de eliminare a urmărilor violenţei, pe care
lucrătorii din domeniul sănătăţii le pot aplica într-un anumit context.
Caseta 7 Îngrijirea medicală pentru eliminarea urmărilor violenţei
Procedurile de îngrijire medicală pentru eliminarea urmărilor violenţei

•

Evaluaţi efectele abuzului asupra sănătăţii fizice şi mentale a
femeii
Examinaţi leziunile curente şi recente, precum şi cele vechi

•

Întocmiţi documentare medicală detaliată

•

Trataţi leziunile şi celelalte tulburări, în conformitate
cu regulile de bună practică
Daţi-i femeii adresele şi numerele de telefon ale serviciilor pentru
protecţia femeilor împotriva violenţei, indiferent că ea doreşte în prezent
să le contacteze sau nu.

•

•
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3.3. Documentarea violenţei
Documentarea violenţei este o procedură foarte importantă şi lucrătorii din
domeniul sănătăţii trebuie să fie instruiţi pentru a completa formularul de
înregistrare şi documentare a actelor de violenţă.
Documentul medical, în care leziunile corporale şi starea de sănătate a victimei
sunt înregistrate în mod corespunzător poate fi folosit în timpul expertizei
medico-legale. Acesta este un indicator valabil despre tipul şi gravitatea
leziunilor suferite, astfel încât el reprezintă o dovadă importantă şi deseori
decisivă a violenţei suferite şi greutăţii acesteia.

Caseta 8. Prezentare rezumată a tiparului de
evidențiere și documentare a violenței.
Informaţiile de bază includ:
•

Motivul de bază, pentru care femeia a ajuns la instituţia de
sănătate sau antecedentele prezentei boli

•

Raport detaliat asupra abuzului suferit şi legăturii
acestuia cu problemă de sănătate existentă

•

Raport despre problemele de sănătate, care
ar putea fi rezultat al abuzului

•

Rezumat al abuzurilor curente şi anterioare, inclusiv:

− Statutul social, relaţia cu agresorul şi
numele lui (dacă este posibil)
− Declaraţia pacientei cu privire la ceea ce sa
întâmplat (folosiţi cuvintele ei)
− Data, ora şi locul unde a avut loc actul de violenţă
− Înfăţişarea şi starea mentală a pacientei
¦Obiectul şi/sau arma care a fost folosită
− Ameninţările sau abuzul psihologic
− Numele sau descrierea martorilor actelor de violenţă
Datele cu privire la examenul fizic includ:
•

Constatările legate de actele de violenţă
suferite (generale şi de specialitate)

•

Descrierea detaliată a leziunilor, inclusiv tipul, locaţia, numărul,
dimensiunea şi culoarea, ceea ce impune desenare unei hărţi a corpului

•

Fotografia color, dacă este posibil
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Procedurile de laborator şi alte proceduri de diagnostic
•

Trebuie înregistrate rezultatele testelor de laborator, radiografiile şi
rezultatele altor proceduri de diagnostic legate de actul de violenţă.

Notele de evaluare, sesizare şi urmărire
•

Informaţii despre starea de sănătate a pacientei;

•

Informaţii despre evaluarea de siguranţă, inclusiv posibilitatea
de omor şi sinucidere (conform evaluării ei şi a lucrătorului
din domeniul sănătăţii);

•

Nota despre remiterea pacientei;

•

Nota despre data şi ora programate pentru consultaţia de
monitorizare.

Este important să menţionăm că această abordare, adică detalierea şi
documentarea consecinţelor leziunilor nu trebuie pusă în legătură numai cu
specialiştii în medicină legală. Din contră toţi lucrătorii din domeniul sănătăţii,
care sunt în contact cu victimele violenţei în cadrul familiei, inclusiv medicii de
diferite specialităţi, care tratează consecinţele violenţei suferite, pot efectua în
mod adecvat, un examen medico-legal clinic şi să întocmească un document
medical valabil, dacă au fost instruiţi în mod corespunzător.
Formularul de înregistrare şi documentare a violenţei este un indicator valabil
al tipului şi gravităţii leziunilor suferite si are o importanţă capitală din punctul
de vedere medico-legal!!!
În conformitate cu articolul 332 al Codului Penal al Republicii Serbia Neraportarea faptei penale şi a făptaşului - Medicii sunt obligaţi să raporteze
următoarele fapte, pentru care legea prevede pedepse de peste cinci ani de
închisoare, dacă află despre acestea în timpul îndeplinirii datoriilor lor oficiale,
inclusiv: vătămarea corporală gravă; orice leziune provocată de gloanţe, alte
arme, unelte periculoase sau alte mijloace potrivite pentru a provoca leziuni
organismului sau a dauna grav sănătăţii, precum şi orice faptă penală de tip
sexual (viol ş.a.m.d.).
În conformitate cu articolul 194, alineatul 3 şi 4 al Codului penal al Republicii
Serbia, medicii sunt obligaţi să raporteze următoarele fapte: abuzul în cadrul
familiei, dacă acestea a dus la leziuni corporale sau deteriorarea gravă a sănătăţii
sau dacă aceste fapte au fost comise împotriva unui minor sau au provocat
moartea unui membru al familiei.
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3.4 Evaluarea siguranţei şi a ameninţărilor
împotriva vieţii femeilor
În unele cazuri, violenţa în relaţiile de parteneriat pot duce la uciderea femeii. De
aceea, întotdeauna trebuie efectuată evaluarea condiţiilor de siguranţă pentru
femeie, adică femeia trebuie întrebată dacă viaţa ei este în pericol. Caseta 9
conţine exemple de întrebări, pe care le pot pune lucrătorii din domeniul
sănătăţii.
Caseta 9 Evaluarea ameninţării pentru viaţa femeii
Exemplu de întrebări pentru evaluarea ameninţării
•

Oare vă este teamă că soţul/partenerul dvs. v-ar putea răni din nou?

•

Oare soţul/partenerul dvs. ştie că aţi venit la examinare?

•

Oare soţul/partenerul dvs. v-a ameninţat că se va răni pe
sine însuşi sau că îi va răni pe copii sau pe dvs.?

•

Vă simţiţi în siguranţă atunci când mergeţi acasă sau la serviciu?

•

Oare comportamentul agresiv al soţului/partenerului dvs.
este precedat de consumul drogurilor sau alcoolului?)

Dacă femeia a răspuns pozitiv la una sau mai multe întrebări, lucrătorul din
domeniul sănătăţii va stabili că femeia se află în pericol imediat pentru viaţa ei şi,
în acest caz, va trebui să dezvolte un plan de siguranţă.

3.4 Dezvoltarea unui plan de siguranţă
Dezvoltarea planului de siguranţă este o măsură indispensabilă, iar lipsa acesteia
poate pune în pericol viaţa femeii şi copiilor. Aceasta măsură contribuie la
creşterea siguranţei, atât în cadrul relaţiei violente, cât şi în cazul în care femeia
hotărăşte să-l părăsească pe agresor. Se presupune că femeia victimă a violenţei
este capabilă de a recunoaşte tiparul şi regularitatea acesteia, ceea ce contribuie
la planificarea paşilor ulteriori pentru garantarea siguranţei.
Pentru a dezvolta planul de siguranţă trebuie să existe resurse funcţionale în
cadrul comunităţii. Rolul acestora este acela de a aplica principiile de cooperare
inter-sectorială, a efectua intervenţia necesară şi a avea grijă de femeia, a cărei
viaţă este la un moment dat în pericol.
Toate aceste activităţi trebuie să se desfăşoare în colaborare cu femeia, căreia îi
se furnizează informaţiile despre resursele disponibile de ajutor, care nu intră în
competenţele şi capacitatea lucrătorilor serviciilor de sănătate. Caseta 10
conţine ceea ce lucrătorii din domeniul sănătăţii pot şi trebuie să întreprindă.
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Caseta 10. Dezvoltarea unui plan complex de siguranţă
Activităţile pentru sporirea nivelului de siguranţă al femeii
•

Întrebaţi-o pe femeie unde s-ar duce dacă
violenţa escaladează

•

Chemaţi poliţia dacă femeia aşa doreşte, şi
propuneţi-i să vorbiţi în locul ei

•

Propuneţi-i să aleagă o persoană, cu care poate vorbi şi planifica
siguranţa ei (imediat sau mai târziu)

•

Informaţi-o despre existenţa caselor de siguranţă / liniilor telefonice SOS /
organizaţiilor neguvernamentale / instituţiile comunitare care oferă
asistenţă victimelor violenţei
Daţi-i femeii adresele şi numerele de telefon ale serviciilor care oferă
protecţie, indiferent că ea doreşte în prezent să le contacteze sau nu.

•
•

Sprijiniţi autonomia femeilor de a decide pentru sine cu
privire la măsurile de siguranţă

Femeia expusă la violenţă trebuie încurajată ca să se gândească la paşii de
planificare a siguranţei în următoarele situaţii:
" Când locuieşte cu agresorul în casă
#Î n cazul plecării urgente din casă în caz de escaladare a violenţei şi
$ Când a decis să-l părăsească pe agresor

3.5 Remitera la resursele comunale
Violenţa asupra femeilor şi îngrijirea lor pentru eliminarea urmărilor necesită
angajarea comunităţii într-un sens mai larg. Trebuie stabilită colaborarea
multisectorială la nivel local, pentru a asigura o comunicare eficientă între
instituţii şi a stabili un sistem funcţional pentru furnizarea asistenţei şi prevenirea
violenţei asupra femeilor. În acest scop, trebuie stabilite proceduri şi mecanisme
de cooperare reciprocă între poliţie, centrele de asistenţă socială, instituţiile de
justiţie şi organizaţiile neguvernamentale. Lista de servicii care se ocupă de
această problemă trebuie întocmită în cadrul comunităţilor locale, în cel mai bun
mod posibil, pentru a oferi o perspectivă a diferitelor instituţii şi specialişti care se
ocupă de această problemă.
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3.6 Încheierea conversaţiei
Indiferent că femeia a confirmat sau nu, în timpul examinării, că a fost expusă
violenţei din partea partenerului şi că a acceptat sau nu ajutorul poliţei sau al
altor servicii relevante, lucrătorii din domeniul sănătăţii sunt obligaţi să respecte
pe deplin autonomia femeii în sensul deciziei ei legate de violenţă, în afara
cazului când există obligativitatea de raportare. Bunele practici se bazează pe
încrederea lucrătorului din domeniul sănătăţii faţă de mărturia femeii. Aceste
practici implică că trebuie stabilite relaţii bune şi pline de încredere şi
înţelegere, şi că trebuie să-i se aducă la cunoştinţă, în mod inechivoc, că ea
poate apela întotdeauna la lucrătorii din domeniul sănătăţii pentru ajutor.
Lucrătorii din domeniul sănătăţii trebuie să aibă o poziţie în conformitate cu
strategia de acţionare, al cărui mesaj este:
•

Văd ceea ce vi se întâmplă

•

Respect sentimentele dvs.

•

Voi documenta actele de violenţă şi le voi raporta

•

Vă voi remite la serviciile şi instituţiile care vă pot
ajuta

•

Vă voi ajuta să luaţi decizia cea mai potrivită

Condamnarea violenţei, luarea în calcul al impactului violenţei asupra sănătăţii
şi reacţia potrivită şi în timp util a lucrătorilor din domeniul sănătăţii sunt parte
integrantă a tratamentului de succes şi a recuperării.

4. Instruirea personalului în cadrul
instituţiei pentru aplicarea protocolului
Aşa cum am arătat deja, violenţa împotriva femeilor este o problemă
importantă de sănătate publică. Ea este recunoscută şi ca un factor
semnificativ care contribuie la consecinţe fatale şi nefatale pentru sănătate,
precum şi la urmările psiho-sociale pentru femeia, copiii şi familia. Programele
din sistemul actual de educaţie al lucrătorilor din domeniul sănătăţii se
schimbă încet, iar conţinutul actual al acestor programe sunt foarte sărace şi
insuficiente pentru acest tip de lucrări. Prin urmare, este esenţial ca aceste
conţinuturi privitoare la violenţă, şi mai ales la violenţă asupra femeilor, să fie
integrate în educaţia continuă ca o parte specifică şi/sau integrală a
programului de învăţământ despre femei.
În cazul lucrătorilor din domeniul sănătăţii, educaţia reprezintă cel mai bun
mod de a depăşi teama şi nesiguranţa lor pentru a lucra în acest domeniu,
mai ales la identificarea femeilor care sunt expuse la violenţă.
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Lucrătorii din domeniul sănătăţii trebuie să fie conştienţi de răspunderea lor în
ceea ce priveşte acordarea de ajutor femeilor cu experienţe de violenţă, aşa cum
se arată în partea anterioară a Protocolului. Protocolul trebuie promovat printre
lucrătorii din domeniul sănătăţii în timpul întâlnirilor lor profesionale şi altor
ocazii legate de colectarea şi promovarea bunelor practici.
Drept parte a campaniei de conştientizare despre Toleranţa Zero a violenţei, se
recomandă evidenţierea de afişe tematice pe locuri vizibile la instituţiile de
sănătate (săli de aşteptare, coridoarele ş.a.m.d. Pamfletele în formate diferite,
materialele educaţionale, precum şi adresele şi numerele de telefon ale resurselor
comunităţii pentru acordare de ajutor reprezintă o condiţie prealabilă pentru
punerea în aplicare a protocolului. Acestea trebuie să fie disponibile la toate
birourile.
Următoarele sunt necesare ca fiecare instituție de sănătate să înceapă să
lucreze asupra violenței împotriva femeilor:
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Informaţii referitoare la evenimentul violent:
Unde s-a întâmplat evenimentul: _________________________________________

%BUB:__________________
Ora:___________________
Agresorul:

Cunoscut ƑNecunoscut Ƒ

Dacă este cunoscut, indicaţi relaţia cu victima:
soţul Ƒfostul soţ Ƒpartenerul de faţă  Ƒfostul partener Ƒ partenerul de acelaşi sex Ƒ
tatăl Ƒfratele Ƒfiul Ƒruda Ƒtutorele Ƒaltul :____________________________
Descrierea evenimentului folosiţi cuvintele pacientului :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Tipul de violenţă
Violenţa fizică

Da Ƒ

Nu Ƒ 

2. Violenţa sexuală:
obligarea la actul sexualƑ 
obligarea la acţiuni sexuale nedoriteƑ 
înjosind în aşa fel actul sexualƑ
obligarea la prostituţieƑ
ş.a.m.d.:_____________________________________________________________________
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2. Violenţa emoţională/psihologică
jigniriƑ  interdicţii Ƒ  intimidare Ƒ  ameninţări Ƒ
altceva:_____________________________________________________________________
Evaluarea aproximativă a stării mentale:
comunicativă Ƒnecomunicativă Ƒneliniştit Ƒ
altceva:_____________________________________________________________________
А. Informaţii medicale:
a) Pacienta este gravidă?  Nu ƑNu ştie ƑDa Ƒ (Scrieţi săptămâna de sarcină:___)
b) Oare suferă de vreo boală cronică? Nu Ƒ Nu ştie ƑDa Ƒ
Dacă DA de la cine? ____________________________________________________________

Antecedentele abuzului:
1. Oare există date sau semne de leziuni în trecut?
2. Oare dă detalii cu privire la leziuni în trecut?
3. Altele date importante de natură medicală:
tulburări de somn Ƒ dureri cronice Ƒ

 

DaƑNuƑ
Da ƑNu Ƒ

dureri de cap Ƒ

abuz de droguri sau de alte substanţe care produc dependenţăƑ
altele (vă rugăm să specificaţi):

________________________________________________

# Examinarea obiectivă:
1. Aspectul exterior al îmbrăcămintei (descrieţi eventualele urme de violenţă):

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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2.Vătămări corporale (Se înregistrează tipul, forma, dimensiunea şi culoarea, şi se
desenează în modul cât mai exact pe harta corporală):

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

dreapta

stânga

dreapta

brațul stâng

Document creat cu programul de sănătate pentru femei
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$. Evaluarea riscurilor (Scrieţi "X" în casetele corespunzătoare):
А*

Da

Nu

B**

Oare a existat vreo
ameninţare de utilizare
a armelor?

Oare există
antecedente de abuz în
căsătorie/relaţie?

Oare frecvenţa şi
severitatea violenţei au
crescut pe parcursul
timpului?

Oare agresorul
locuieşte în prezent în
aceeaşi gospodărie?

Oare pacienta consideră că
siguranţa ei este ameninţată
prin întoarcerea la
domiciliu?

Oare a intervenit Poliţia în
trecut?

Oare pacienta a încercat
să se sinucidă sau se
gândeşte la sinucidere?

Oare ştie cineva din
apropiere despre abuz?

Oare au fost copii
expuşi la ameninţări sau
violenţă?

Oare abuzul a început
sau a crescut în timpul
sarcinii?

Da

Nu

Oare pacientul caută
îngrijire medicală?
Risc:
А*) D acă pacienta a răspuns pozitiv la oricare dintre întrebările din grupul A, manifestaţi
îngrijorarea dvs. pentru situaţia în care se află şi ajutaţi-o să afle soluţia (încurajaţi-o să
contacteze persoanele sau organizaţiile care ar putea să-i acorde protecţie şi să-i
garanteze siguranţa).
B**) Dacă pacienta a răspuns pozitiv la una sau mai multe întrebări din grupul B, ajutaţio să ia în considerare toate posibilităţile pe care le are la dispoziţie. Daţi-i informaţii şi
numerele de telefon ale organizaţiilor şi instituţiilor care se ocupă de problema violenţei.

33

Ce se recomandă?

B
C
D
E

Examinarea de control Ƒ
Examinarea din partea specialistului Ƒ
Contactarea Centrului de Asistenţă Socială Ƒ
Contactarea Poliţiei  Ƒ

F
G
H
I

Asistenţă juridică Ƒ
Asistenta psihologică/psihiatrică Ƒ
Contactarea ONG-urile care lucrează cu victimele violenţei Ƒ
Altceva@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Evaluarea finală:
Constatările sunt în conformitate cu timpul şi modul de vătămare specificate de pacientă
Constatările nu sunt în conformitate cu timpul şi modul de vătămare specificate de pacientă
Nu se poate determina

Observaţii:

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Semnătură şi facsimilul medicului
Semnătura asistentei medicale
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Anexa 2.

Servicii de sănătăte

Medicina Generala

Servicii de urgenta

Alte servicii de sănătate

Femeia este supusă
violenţei
DA

NU

Lucrătorii din domeniul
sănătăţii acţionează conform
Protocolului Special al
Ministerului Sănătăţii
Republica Serbia

Acţiunile lucrătorului din
domeniul sănătăţii
 Se reacţionează la urmările
de sănătate ale violenţei


Screening

Confirmat

Violenţa este documentată

 Se evaluează siguranţa femeii
- planul de siguranţă
 Pacienta este remisă la
resursele comunitare

 Femeia este informată cu
privire la drepturile şi
oportunităţile ei


Îi se dau broşuri şi pliante

 Femeiei îi se dă
posibilitatea de a apela din
nou la ajutor

5. Se raportează actele de violenţă

Evaluarea siguranţei

Femeia este ameninţată
în mod direct
Trebuie făcut un plan imediat de
siguranţă împreuna cu femeia
Femeia trebuie remisă la o casă
sigură

Femeia nu este ameninţată
în mod direct
Trebuie făcut un plan de siguranţă
pe termen lung împreuna cu
femeia
Trebuie acordată asistenţă
Remiteţi la asistenţa juridică
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