Lekarzu,
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Zapraszamy
do odwiedzenia strony
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www.lekarzureagujnaprzemoc.pl
– strona, którą warto odwiedzić
• Lekarze w systemie przeciwdziałania przemocy
Przedstawiciele ochrony zdrowia biorą udział w procedurze „Niebieskie Karty”. Wszczynają tę procedurę,
udzielają informacji o możliwościach uzyskania wsparcia. Wystawiają zaświadczenia o skutkach przemocy.
Biorą udział w pracach zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych. To zadania zapisane w Ustawie
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
• Pomoc może zacząć się w gabinecie lekarza
O przemoc należy pytać wprost, z troską i empatią,
gdy w gabinecie nie ma osób trzecich. Zanim zaczniemy zadawać pytania, warto uprzedzić, że jest to standardowa procedura. Pomagając, przyjmujemy założenie, że żadne okoliczności nie mogą usprawiedliwiać
przemocy.
• Podstawowy cel: bezpieczeństwo pacjentów
Warto przekazywać informacje o różnych formach pomocy. Jeśli życie i bezpieczeństwo pacjenta doznającego przemocy jest istotnie zagrożone, konieczne jest
zawiadomienie prokuratury. Wiele wartościowych informacji, które pozwalają reagować na przemoc, można
znaleźć na naszej stronie internetowej.

Twoi pacjenci mają prawo oczekiwać, że okażesz im
wsparcie i pomożesz znaleźć wyjście z trudnej sytuacji
Środowisko lekarskie wspiera kampanię „Lekarzu, reaguj na przemoc!”
Kampania otrzymała poparcie Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii
Nauk oraz Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Celem działań pod hasłem
„Lekarzu, reaguj na przemoc!” jest zapoznanie przedstawicieli ochrony zdrowia
z prawnymi i psychologicznymi aspektami przeciwdziałania przemocy.
dr hab. med. Tomasz Zdrojewski, przewodniczący Komitetu Zdrowia
Publicznego Polskiej Akademii Nauk:
„Należy spojrzeć na doznawanie przemocy jak na źródło czynników ryzyka
różnych chorób i zaoferować pomoc. To ważne, by pacjentka poczuła, że
zainteresowanie jej sytuacją ma źródło w trosce lekarza o stan jej zdrowia”.
dr n. med. Tomasz Tomasik, prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce:
„Lekarz rodzinny to specjalista, który koncentruje się nie tylko na zapobieganiu, rozpoznawaniu i leczeniu chorób, ale bierze też pod uwagę szersze
uwarunkowania. Wydaje się, że symptomy doświadczania przemocy lekarz
rodzinny może rozpoznać szybciej niż jakikolwiek inny specjalista”.
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