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У току излагања трудили смо се да представимо и обрадимо тему „Препознавање насиља
над женама и децом – улога здравствених радника ”.
Циљ рада је улога здравствених радника у препознавању насиља над женама и децом.
Тест се састоји од 50 питања која се заснивају на презентованом материјалу.

1

смс Александра Стоиљковић

АУТОРИ ТЕСТА

мс Јелена Симоновић

ЖЕЛИМО ВАМ ПУНО УСПЕХА У РЕШАВАЊУ ТЕСТА!

www.nauzrs.org.rs

УВОД
Насиље у породици представља сваку претњу , понашање и физички контакт који
могу да угрозе живот или тело других чланова породице, а такође и њихово
спокојство, душевно здравље и телесни интегритет.
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•

•

Циљ рада је препознавање и поступање здравствених радника са женама
код којих је препознато злостављање и занемаривање.
Циљ рада је препознавање и поступање здравствених радника са децом
код које је препознато злостављање и занемаривање.

Дефиниција насиља над женама по документима Уједињених нација
„Насиље над женама је испољавање историјски неједнаких односа друштвене
моћи између мушкараца и жена који су довели до дискриминације и
доминације над женама од стране мушкараца и до спречавања потпуног
напретка жена. Насиље над женама је један од основних друштвених
механизама којима се жене присиљавају да буду у подређеној позицији у
односу на мушкарце. Насиље над женама је препрека у постизању једнакости,
развитка и мира.“

Посебни протокол Министарства здравља Републике Србије за заштиту и
поступање са женама које су изложене насиљу усвојен је 2009. год а од јуна 2010.
године је у примени. У њему су дефинисане процедуре и прецизиране улоге
здравствених радника у вези са насиљем чије су последице вишеструке и
угрожавају физичко, ментално и социјално благостање жене и квалитет њеног
живота, што се одражава и на децу чије мајке трпе злостављање.

Насиље над женама обухвата широк спектар различитих форми злостављања, на
основи родног обележја, које је усмерено према женама и девојкама у
различитим периодима њиховог живота. Насиље над женама је резултат
неравнотеже моћи између жена и мушкараца која доводи до дискриминације жена,
и у оквиру друштва и унутар породице. Оно представља кршење људских права,
чија сама природа лишава жене њихове могућности да уживају основне слободе,
често оставља жене рањивим за даље злостављање и представља велику
препреку у превазилажењу неравноправности између мушкараца и жена у
друштву.
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Женска људска права су неодвојиви део универзалних људских права. У складу
са свим међуна родним документима та права морају да буду гарантована,
поштована и заштићена, при чему је веома важно препознавање и спречавање
дискриминације жена. Имајући у виду да жене у Србији, према последњем попису
из 2002, чине 51,4% становника, значај превенције и сузбијања насиља над
женама захтева унапређење нормативног оквира и усаглашавање са

Подаци указују да је насиље над женама распрострањено од 10 до 69% у
различитим земљама света.

Постојећи подаци о распрострањености, старосној структури, карактеристикама и последицама насиља над женама у Републици Србији:
Истраживање које је 2002. године спроведено у седам општина на територији
Републике Србије показало је да је 28% испитаних жена доживело насиље
уопште, од чега је 22,4% доживело насиље од стране интимног партнера.
Сваки случај насиља над женама носи ризик од смртног исхода. Према овом
истраживању, посебно узнемирава чињеница да се 78% испитаница не обраћа
ником од друштвних институција за помоћ именујући проблем трпљења
насиља. Светска здравствена организација је 2002. године насиље прогласила
приоритетним проблемом јавног здравља. Насиље обухвата жене свих старосних
доби, постоји широк спектар раличитих облика злостављања.

Насиље у породици се разликује од других облика насиља по томе што су насилник
и жртва у емоционалном и блиском односу што насилник злоупотребљава
осећајући притом моћ и контролу над жртвом. Насилник не жели да прекине такав
однос и покушава да успостави потпуну контролу над жртвиним животом
контролишући њено кретање, контакте, новчана средства и покушавају да жртву
апсолутно изолују од остатка породице, пријатеља.

Насилик непрестано ставља жртви до знања да је сама, да је њено понашање разлог
за насиље. Насилник прети на најразличитије могуће начине жртви уколико жртва
покуша да напусти насилника. Реч је о перфидним механизмима контроле
насилника над жртвом. Насилници често умањују насиље које су починили,
покушавају да се оправдају и пребацују кривицу на жртву. Модус деловања је такав
да онај који чини насиље жели да доминира над жртвом и једоставно не може да
функционише без жртве а када се жртва којим случајем супростави онда долази до
насиља.

Препознавање насиља над женама и децом – улога здравствених радника | Литература за решавање теста

међународним стандардима из ове области. Светска здравствена организација
(СЗО) је 2002. године насиље прогласило приоритетним јавно здравственим
проблемом. То су разлози због којих насиље над женама није само лични већ
и друштвени феномен и проблем. Према међународним документима, насиље над
женама обухвата, пре свега, физичко, психичко и сексуално насиље, до кога може
да дође у породици и у широј друштвеној заједници. Такође се указује на то да
су неке групе жена више изложене ризику виктимизације насиљем, посебно
жене које припадају мањинским групама, жене избеглице, мигранткиње, жене
које живе у сиромаштву у сеоским и удаљеним срединама, жене у
институцијама или у притвору, женска деца, жене са инвалидитетом, жене
другачије сексуалне оријентације, старије жене, жене расељена лица, жене
повратнице, жене које живе у сиромаштву, жене у ситуацијама оружаних сукоба
и др.

2

НАСИЉЕ У

ПАРТНЕРСКИМ ОДНОСИМА

Насиље у партнерским односима се различито манифестује:
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Физичким насиљем које представља намерну употребу физичке силе која може
да изазове бол, повреду, инвалидитет или смрт. Укључује понашања као што су
гребање, гурање, чупање косе, трешење, шамарање, ударање, шутирање, грижење,
дављење, убоде, наношење опекотина, физичко ограничавање, премлаћивање и
убиство, али не искључује и друге манифестације.

Сексуалним насиљем које представља сексуални акт без сагласности или
могућности избора жртве да да пристанак, независно од тога да ли се акт одиграо,
затим сексуални акт или покушај тог акта када особа није у стању да се сагласи или
одбије учешће услед болести, инвалидитета, утицаја психоактивних супстанци,
узраста, односно застрашивања, уцене или притиска, болан и понижавајући
сексуални чин. .
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Психичким насиљем које је уствари нарушавање спокојства жртве услед
понашања, претњи и примене метода застрашивања са или без употребе оруђа и
оружја којима се могу изазвати телесне повреде.. Укључује понижавање жртве,
контролисање њеног понашања, ускраћивање информација, посрамљивање и
омаловажавање, окривљивање, изолацију од пријатеља и породице, манипулацију
децом и омаловажавање жртве у родитељској улози, онемогућавање приступа
новцу и другим добрима које утиче на ментално и емотивно стање жртве.
Специфичан облик психичког насиља је контролисање жртве праћењем односно
ухођењем, где се понављано користи узнемиравање и застрашивање, као што је
прогањање особе, појављивање на месту рада или становања, узнемиравајући
позиви, писма и поруке и уништавање жртвине имовине.

Телесне повреде могу да настану током насилног акта: шамарање, грубо
ћушкање, чупање за косу, гађање предметима, ударање песницом,шутирање,
стезање за врат, наношење опекотина, употреба ватреног оружја, те шиљатих
(шпицастих) и оштрих предмета, и друго. Телесне повреде укључују крвне
подливе, - посекотине, раздерине, огуљотине, убодине, ишчашења зглобова,
напрснућа и преломе костију, повреде ока, расцепи бубне опне, повреде
унутрашњих органа, што директно угрожава живот и може довести до смртног
исхода.
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Економским насиљем које је облик психичког насиља које подразумева неједнаку
доступност заједничким средствима, ускраћивање или контролисање приступа
новцу, спречавање запошљавања или образовања и стручног напредовања,
ускраћивање права на власништво, присиљавање да се одрекне власништва,
отуђење ствари без сагласности и друге манифестације.
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ПОСЛЕДИЦЕ
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Последице по ментално здравље
-

Посттрауматски стресни поремећај,
Депресија,
Анксиозност,
фобије / панични поремећаји,
поремећаји у узимању хране,
сексуална дисфункција,
ниско самопоштовање,
ментални дистрес,
злоупотреба супстанци;

-

Телесне повреде,
Функционална оштећења,
Телесни симптоми,
Лоше субјективно здравље,
Перманентна неспособност;

-

Пушење дувана,
Коришћење дувана и алкохола,
Преузимање сексуално ризичног понашања,
Физичка неактивност,
Прекомерно узимање хране;

-

Хронични болни синдроми,
Иритабилна мокраћна бешика,
Гастроинтестинални поремећаји,
Соматске тегобе,
Болови у мишићима;

-

Нежељена трудноћа,
Полно преносиве инфекције / ХИВ
Гинеколошка обољења
Чести прекиди трудноће
Компликације трудноће
Мала телесна тежина новорођенчета
Инфламаторно обољење у карлици

Последице по телесно здравље

Понашање које оштећује здравље

Функционални поремећаји

Репродуктивно здравље
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Осим ових, не смртних последица, постоје и смртне последице директно или
индиректно изазване насиљем:
Убиство (фемицид),
Самоубиство (суицид),
Матернална смртност,
У вези са ХИВ/АИДС инфекцијом;

Здравствени радници индивидуалним приступом и начином рада, доприносе да
проблем насиља над женама са свим својим специфичностима буде адекватно
третиран. Препознавање насиља треба искористити превасходно како би се жена
оснажила и како би јој се сви могући ресурси и механизми одбране ставили на
располагање.

ПОСЕБНИ ПРОТОКОЛ
Специфични циљеви Посебног протокола су:
Да на општи и јединствен начин уреди и пружи смернице за поступање, добру
праксу и сарадњу између различитих државних органа, организација и других
заинтересованих правних лица и појединаца у случајевима насиља у породици; да
унапреди заштиту жртава и потенцијалних жртава, смањи број неоткривених
случајева насиља у породици, и повећа удео случајева који су санкционисани; да
унапреди положај жртве и обезбеди да се све радње предузете током процеса
заштите чине у њеном најбољем интересу, да се избегну поступци који доводе до
секундарне виктимизације жртава насиља у породици; постизање општег
разумевања сврхе, циљева основних принципа заштите;
пружање брзе,
благовремене и ефикасне заштите жртвама насиља и то одмах по дешавању
насиља, током кривичног или прекршајног поступка, по окончању тих поступака;
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-
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осигурање примене целовитог приступа организовању процеса заштите и
подршке женама које трпе насиље у породици, којим ће бити обухваћене све
њихове процењене потребе кроз доношење посебних протокола о поступању у
случајевима насиља над женама у породици и у партнерским односима, којима ће
се ближе регулисати начин поступања сваког од учесника у пружању заштите
жртвама. подизање свести о феномену насиља у породици међу свим установама и
актерима у систему заштите од насиља у породици; умањење негативних
друштвених последица насиља у породици.
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Добра пракса у пружању здравствених услуга женама са искуством насиља:
-

Идентификовати и потврдити насиље,
Одговорити на здравствене последице,
Документовати насиље,
Проценити безбедност,
Развити безбедоносни план,
Упутити на ресурсе у заједници,
Завршити разговор у подржавајућем тону;

Уколико здравствени радник посумња да је жена доживела насиље, треба да
постави питања којима би своје сумње поткрепио/ла. Светска здравствена
организација у свojим прeпoрукaмa зa здрaвствeнe рaдникe кaжe да „кaд гoд je тo
мoгућe траба рутински питaти o нaсиљу, кao саставном делу aнaмнeзe.“ Разговор
са пацијенткињом мора да се обави без присуства било које треће особе (насилник,
особа која доводи жену на преглед, особље здравствене установе и сл.). Нa oвaкав
нaчин сe шaљe јасна пoрукa пaциjeнткињaмa дa нaсиљe нaд жeнaмa и дeцoм
пoстojи, дa ниje друштвeнo прихвaтљивo и дa мeдицински рaдници нису
нeутрaлни већ да су ту како би помогли жртвама на било који начин. Такође је
важно поштовање одлуке жене, жртве насиља уколико жена негира насиље иако је
оно евидентно али јој треба оставити такав утисак да се увек може обратити
уколико своју одлуку промени.
Медицинско збрињавање се не разликује од пружања помоћи која је потребна због
било ког другог здравственог проблема.
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ПОСТУПЦИ ЗБРИЊАВАЊА ЗДРАВСТВЕНИХ
•
•
•
•
•

Проценити ефекте злостављања на физичко и ментално здравље жене.
Прегледати садашње и скорашње повреде као и старе.
Сачинити детаљну медицинску документацију.
Санирати повреде и остале тегобе, у складу са правилима добре праксе.
Дати жени адресе и телефоне служби за помоћ женама са искуством
насиља, без обзира на то да ли она тренутно жели да им се обрати или не.

Документовање насиља је веома важан поступак и здравствени радници треба да
буду обучени да рутински попуњавају образац за евидентирање и документовање
насиља.

Да би се избегли неуједначеност и непотпуност прегледа жртве, штурост и
нечиткост у вођењу евиденције у здравственим картонима, неадекватни лекарски
извештаји, без одговарајућег описа повреда, шема и фотографија, уведен је
јединствен образац који се налази у свакој ординацији и који изабрани лекар има
обавезу и дужност да попуни чак и када постоји сумња на насиље. Образац остаје у
картону жртве и може се искористити на суду.

Дијагноза YО6.О се евидентира у електронском картону, било да се ради о
психичком, физичком, сексуалном насиљу или сумњи на то. Образац за евиденцију
и документовање насиља садржи део о личним подацима пацијента, затим део о
опису врсте насиља и место за детаљан судско – медицински опис повреда. На крају
је процена ризика где утврђујемо да ли је пацијенткиња животно угрожена.
То је валидан показатељ врсте и тежине нанесених повреда тако да представља
значајан, а често и пресудан доказ претрпљеног насиља и његове тежине.

Лекари су обавезни да пријаве следећа дела за која је законом предвиђена казна од
пет или више година затвора, уколико за њих сазнају у току обављања своје
службене дужности: тешке телесне повреде; све повреде нанесене ватреним и
другим оружјем, опасним оруђем и другим средствима подобним да тело тело
тешко повреде или здравље тешко наруше; сва кривична дела из области
сексуалног криминалитета (силовање и др.)

У складу са чланом 194. став 3 и 4 Кривичног Закона Републике Србије лекари су
обавезни да пријаве следећа дела: злостављање у породици уколико је довело до
тешке телесне повреде или тешког нарушавања здравља или је учињено према
малолетном лицу или је довело до смрти члана породице.
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ПОСЛЕДИЦА НАСИЉА
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Здравствена установа дужна је да формира Стручни тим који ће се бавити даљом
процедуром и сарадњом са осталим органима који учествују у поступку када се
пријави насиље.
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Здравствени радници попуњавају образац за евидентирање и документовање
насиља у породици, затим се општи подаци, клиничка слика и тренутно, затечено
стање детаљно описују у посебном Протоколу за евидентирање насиља а попуњен
образац се прослеђује Стручном тиму.

9

ЗЛОСТАВЉАЊЕ ДЕЦЕ

Влада Републике Србије је 2005. године усвојила Општи протокол за заштиту деце
од злостављања и занемаривања. Општи протокол се односи на сву децу, без
дискриминације, односно без обзира на породични статус, етничко порекло и све
друге социјалне или индивидуалне карактеристике детета и његове породице.

Општи циљ примене Посебног протокола у систему здравствене заштите је
заштита деце од свих облика злостављања, занемаривања и искоришћавања, тј.
свих облика насиља.

Значај раног препознавања и заштите детета од насиља је професионална обавеза
сваког здравственог радника и сарадника. Непријављивање случајева насиља
повлачи и кривичну и професионалну одговорност. Медицинска струка и законски
прописи нас обавезују да заштитимо свако дете од било ког облика насиља и да
превентивним мерама створимо окружење у коме ће дете бити безбрижно, срећно
и здраво
Подела:
•
•
•
•

Физичко злостављање,
Емоционално злостављање,
Сексуално злостављање,
Занемаривање (Неглект);

-

Узмите у обзир целокупну слику детета или младе особе.
Извори информација које помажу да то урадите су било који подаци које
добијате,
поверавање о злостављању или откривања од стране детета или младе
особе или трећег лица,
изглед, држање или понашање детета,
физички знакови,
интеракција између родитеља/старатеља и детета или младе особе.

Препознавање, обавезе здравствених радника:

-

-
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Злостављање деце дефинисано је од стране Светске здравствене
организације кроз облике физичког и/или емоционалног злостављања,
сексуалну злоупотребу, занемаривање или немаран поступак, као и
комерцијалну и другу експлоатацију, што доводи до стварног или
потенцијалног нарушавања здравља детета, његовог преживљавања, развоја
или достојанства у оквиру односа који укључује одговорност, поверење или
моћ .
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Редослед корака у поступању система здравствене заштите исти је за све
нивое здравствене заштите:
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1.
2.
3.
4.
5.
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Медицинско збрињавање!
Документовање стања детета!
Консултација са стручним тимом установе!
Процена ризика!
Пријава Центру за социјални рад!

МЕДИЦИНСКО ЗБРИЊАВАЊЕ
Медицинско збрињавање је приоритет у поступању, укључује и психолошку
подршку детету. Губитак поверења и очекивање детета могу имати
последице изостанка подршке и помоћи за даљи опоравак детета и процес
заштите!!!

-

-

Прецизно бележење података,
о детету и пратиоцу детета,
стању здравља детета,
исказу детета или пратиоца детета о настанку повреде (физичке,
емоционалне, сексуалне),
о особи која је нанела повреде детету,
о другим добијеним подацима од значаја за з/з – пријава центру,
полицији, суду...

Прилком документовања користимо дијагнозе из МКБ-10:
-

Т74 – синдром злостављања и
Z 61 – проблеми са негативним животним догађајима у детињству.

Није битан опсег информација, већ да су од значаја за расветљавање случаја и
процену ризика.
Деца која су доживела физичко кажњавање као дисциплинску методу:
-

Национални просек је: 37%
У домаћинствима у којима глава домаћинства има само основно
образовање: 45%
У домаћинствима у којима глава домаћинства има високо/више
образовање: 26%

Истраживања показују да учесталост насилних метода васпитања деце у свету и
код нас изгледа:
•
•
•

Србија
Источна Европа
Западна Европа

72,8%
61 %
54% (UNICEF, 2010)
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Документовање стања детета захтева:
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ФИЗИЧКО ЗЛОСТАВЉАЊЕ ДЕТЕТА
Под појмом физичко злостављање детета подразумева се учестало или
једнократно грубо поступање, намерно наношење бола, телесних повреда, као и
поступање родитеља и других особа које укључује потенцијални ризик од телесне
повреде, а чије последице могу, али и не морају бити видљиве.
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На физичко злостављање треба посумњати: када подаци о околностима под којима
је настала повреда, које даје родитељ, односно особа која је довела дете на преглед,
не одговарају самој повреди, као и код поновљених повреда код истог детета или
када постоје вишеструке повреде различите старости.

Физичко злостављање, подела:
-

Повреде коже и видљивих слузокожа,
Повреде главе и ЦНС,
Повреде коштанозглобног система,
Поврде трбуха и паренхиматозних органа,
Munchausen sy by proxy;

Телесни знаци злостављања су: модрице различите старости (на необичним
местима попут лица, бедара, потколеница, леђа, трбуха, потиљка и сл), опекотине,
прелом костију, посекотине, огреботине, уједине, ишчупана коса, повреде и
оштећења мозга, насилна смрт детета (узрок тешка телесна повреда).
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ЕМОЦИОНАЛНО ЗЛОСТАВЉАЊЕ ИЛИ ПСИХОЛОШКО
ЗЛОСТАВЉАЊЕ ДЕЦЕ
ОДБАЦИВАЊЕ - Дете се не примећује (као да не постоји) или се стално одгурује
ДЕГРАДАЦИЈА/ОБЕЗВРЕЂИВАЊЕ

-

Дете

се

стално

критикује,

стигматизира, понижава се, ускраћује му се достојанство, чини се све да се осећа
инфериорним.

ТЕРОРИСАЊЕ - Дете се терорише вербално, клеветањем, застрашивањем,

престрављивањем, обесхрабривањем.

ИЗОЛАЦИЈА - Дете се изолује од нормалних социјалних искустава (осујећење

контаката у породици, недозвољавање дружења са вршњацима, држање дуже
времена у ограниченом простору без социјалних контаката) и чини се да се оно
осећа усамљеним у свету.( Garbarino, Guttman, Seeley (1986).

"КВАРЕЊЕ" - Дете се "исквари" наводећи га на различите форме антисоцијалних

(и социјално неприхватљивих) и деструктивних понашања,
неспособним за нормална социјална искуства (интересе и потребе).

чинећи

га

ЕКСПЛОАТАЦИЈА - Дете постоји да се искористи; деца се користе да задовоље
потребе својих неговатеља.

УСКРАЋЕЊЕ ЕСЕНЦИЈАЛНЕ СТИМУЛАЦИЈЕ, ЕМОЦИОНАЛНЕ
РАЗМЕНЕ ИЛИ РАСПОЛОЖИВОСТИ - Дете је ускраћено у љубави,

сензитивној нези, његов интелектуални и емоционални развој се гуши, дете је,
уопштено речено, игнорисано или занемарено.

НЕПОУЗДАНО

И

НЕКОНЗИСТЕНТНО

РОДИТЕЉСТВО - Постоје

контрадикторни и амбивалентни захтеви детету, родитељска подршка или нега су
непоуздани и нестални, детету је ускраћен осећај породичне стабилности.
Дете може бити емоционално занемаривано/злостављано у свим доменима својих
комуникација и свог функционисања (одрасли – вршњаци, породица – школа).
Најзначајније по последицама је емоционално занемаривање /злостављање које се
одиграва унутар породичног система и када се говори о емоционалном
злостављању деце најчешће се мисли управо на ово.
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што даље, чини се све да се осећа безвредним, неприхваћеним и слично.
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Показатељи емоционалног занемаривања:
-

успорен психофизички развој,
емоционална затупљеност, незаинтересованост, повлачење,
неадекватни обрасци везивања,
„несрећан“ изглед,
несигурност у комуникацији,
хиперкинетско понашање,
психосоматски поремећаји,
покушаји самоубиства,
делинквентно понашање,
злоупотреба алкохола и супстанци,
друго;

-

Понашање или стање емоција које је неконзистентно с узрастом и
развојним ступњем, ако за то не постоји медицински разлог (страхови,
ниско самопоштовање, агресија, рокинг, застрашеност, др.).
Дете спроводи активности које ометају његово нормално школовање.
Нагле промене у понашању (ноћни страхови, агресија и сл.) које се не
доводе у везу с медицинским стање, евентуалним стресом и сл.
Пролазне епизоде дисоцијације које се не могу довести у везу с
трауматским догађајем.
Намерно самоповређивање.
Бежање од куће и покушај живота у вршњачким групама
Дете краде ствари, храну, а да није имало раније проблема с понашањем.
Енуреза, енкомпреза.

Знаци који нама здравственим радницима треба да су упозорење када треба
размотрити емоционално злостављање:
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-

-

Документује закључке консултација о сумњи на злостављање и занемаривање деце
здравствене установе. Све обавезе и задаци Стручног тима здравствене установе,
наведени у Посебном протоколу. Стручни тим извештава надлежни центар за
социјални рад о закључцима процене, а полицију и јавно тужилаштво у
случајевима сумње на породично насиље као и у случају процене да су безбедност
и живот детета високо угрожени и по потреби у конкретним случајевима сарађује
са другим секторима ради координације активности. (чл. 13 ст. 2 Закона о
спречавању насиља у породици).

Све евидентиране случајеве сумње на злостављање и занемаривање Стручни тим
пријављује надлежном заводу за јавно здравље на прописаним обрасцима
најкасније до 10. у месецу за претходни месец. Потписани примерак попуњене
пријаве обавезно се чува у медицинској документацији. Установе које имају
приступ online регистрацији, све случајеве сумње на злостављање и занемаривање
пријављују и електронским путем надлежном заводу за јавно здравље.

Препознавање насиља над женама и децом – улога здравствених радника | Литература за решавање теста

Здравствена установа која се бави здравственом заштитом деце дужна је дa
формира Стручни тим за заштиту деце од злостављања и занемаривања. Стручни
тим пружа стручну помоћ здравственом раднику и здравственом сараднику, који
је посумњао на злостављање и занемаривање у процени типа злостављања и
занемаривања, планирању интервенција за дете у оквиру установе и планирању
мера сарадње са другим секторима. Стручни тим води евиденцију о закључцима
консултације и планираним интервенцијама за дете попуњавањем одговарајућег
обрасца пријаве и уписом у Књигу евиденције.
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ЗАКЉУЧАК
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Било да постоје национално дефинисани стратешки правци у области насиља над
женама и децом, и улози здравственог система, било да су тек у нацрту,
најзначајније активности се одвијају првенствено на нивоу здравствене
установе. Здравствени радници/це су ти који начином свог приступа и рада,
препоручене добре праксе, претварају у начин поступања свих запослених и
тиме доприносе да проблем насиља са свим својим специфичностима буде
адекватно третиран.
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http://www.batut.org.rs/download/izvestaji/Rodno%20zasnovano%20nasi
lje%20u%20RS%202016.pdf

Кривични законик ("Сл. гласник РС", бр. 85/2005, 88/2005 - испр.,
107/2005 - испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 и
94/2016)

Породични закон ("Сл. гласник РС", бр. 18/2005, 72/2011 - др. закон и
6/2015“)
https://www.minrzs.gov.rs/files/doc/porodica/nasilje/Opsti%20protokol%
20nasilje%20u%20porodici.pdf , Београд, 2013.

Влада, Канцеларија за људска и мањинска права „Четврти периодични
извештај о примени конвенције о елиминисању свих облика
дискриминације жена“, Београд, јул 2017.
http://www.zdravlje.gov.rs/downloads/Zakoni/Ostalo/ProtokolMZRSZaZast
ituIPostupanjeSaZenamaKojeSuIzlozeneNasilju.pdf
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KРАЈ
Желимо Вам пуно успеха у даљем раду!

НАЦИОНАЛНА АСОЦИЈАЦИЈА УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ

