Упутство здравственим радницима
за поступање и заштиту жена које су
изложене насиљу
(написан у складу са протоколом
Министарства здравља Републике
Србије)
Насиље над женама је сваки акт родно
заснованог насиља, који резултира или
може да има за последицу физичку,
психичку или сексуалну повреду или
патњу жена, укључујући и претње таквим
радњама, ограничење или произвољно
лишавање слободе, без обзира да ли се
дешава у сфери јавног или приватног
живота. Насиљу су посебно изложене
жене из маргинализованих или
вишеструко дискриминисаних група
(Ромкиње, особе са инвалидитетом, жене
са менталним сметњама, жене у
истополним заједницама, жене старије
животне доби...)
Осуда насиља, узимајући у обзир утицај
насиља на здравље, благовремена и
адекватна реакција медицинских радника
и сарадника, представљају саставни део
успешног лечења.
 Насиље над женама представља
кршење основних људских
права.

 Физичко, сексуално и
психолошко насиље се често
јављају удружено и то значајно
повећава ризик за нарушавање
здравља жене.
 Психолошко насиље никако не
треба занемаривати нити
подцењивати јер оно може да
остави још израженије

положаја жена и унапређење родне
равноправности 2008.
Како
поступити
изложеним насиљу?

према

1. Идентификовати и потврдити
насиље
2. Одговорити на здравствене
последице насиља
3. Документовати насиље у налазу

последице по здравље жене.

или историји болести

 Здравствене последице насиља

4. Проценити безбедност и

нису само физичке повреде већ и
низ других мање видљивих
поремећаја здравља.
Наша земља има обавезе по Конвенцији
УН о елиминацији свих облика
дискриминације жена ратификованој
1981., Пекиншкој платформи за акцију
1995., Миленијумској декларацији УН
2000., документима Савета Европе 1993.,
2000. и 2004.,Кривичним закоником
Републике Србије, Породичним
закоником Републике Србије, Законом о
равноправности полова 2009., Законом о
забрани дискриминације 2009. и
Националној стратегији за побољшање

женама

осмислити безбедносни план
5. Упутити на ресурсе у заједници
(Полиција, СОС телефон,
Сигурне куће, Бесплатна правна
помоћ у заједници, Центри за
социјални рад...)
6. Завршити разговор у
подржавајућем тону
7. Попунити образце за
евидентирање и документовање
насиља
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