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MNENJE STROKOVNEGA SVETA ZA DRUŽINSKO MEDICINO V ZVEZI S
STROKOVNIMI SMERNICAMI ZA OBRAVNAVO NASILJA V DRUŽINI
Strokovni svet za družinsko medicino ne more dati pozitivnega mnenja k smernicam za
obravnavo nasilja v družini.
Dodatno k že posredovanemu sklepu Sklep 9-32/2010 Razširjenega strokovnega kolegija za
družinsko medicino, ki se je glasil: RSK je proučil dokument »Strokovne smernice za
obravnavo nasilja v družini« (so priloga zapisnika) in predlaganih smernic ne more potrditi.
Predloženo gradivo je strokovno utemeljeno, pri čemer je potrebna opredelitev rutinskega
presejanja odraslih oseb, vendar je preobsežno in premalo konkretno operativno opredeljeno,
da bi lahko predstavljalo ustrezne strokovne smernice v družinski medicini. Gradivo je dobra
strokovna podlaga, ki ga je potrebno dopolniti, izvedbeno usmeriti, konkretno opredeliti poti
ukrepanja, zagotoviti vse potrebne obrazce z vsemi ustreznimi podatki, predvsem pa
upoštevati obstoječe pogoje in obremenitve timov v družinski medicini ter zagotoviti ustrezno
izobraževanje le-teh; posredujemo opozorilo, da smernic v točki, ki priporočajo sistematično
presejanje za nasilje niso usklajene z najnovejšimi smernicami WHO (Responding to intimate
partner violence and sexual violence against women. WHO clinical and policy guidelines,
2013, ISBN: 978 92 4 154859 5. Dosegljivo na
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85240/1/9789241548595_eng.pdf?ua=1, ki
odsvetujejo sistematično presejanje, priporočajo pa zgodnjo diagnostiko pri osebah s
simptomi in stanji, ki so lahko povezani z nasiljem.
Strokovni svet za družinsko medicino se zaveda pomena obravnave nasilja v družini.
Smernice je potrebno pripraviti v konsistentni obliki in z jasnimi priporočili, za katera lahko
pričakujemo, da bodo izvedljiva pri vsakdanjem delu.

