Kindcheck

Beter voor elkaar

Kindcheck:
Osoby które zostały przyjęte do Szpitala Ikazia mogą zostać zapytane o to
czy są odpowiedzialne za małoletnie dzieci.
“Kindcheck” oznacza, że osoba przeprowadzająca badania w niektórych
przypadkach ma obowiązek sprawdzenia czy pacjent - osoba dorosła
posiada małoletnie dzieci, którymi się opiekuje. “Kindcheck” oznacza że
osoba przeprowadzająca badanie w kontakcie z dorosłym pacjentem musi
zastanowić się nad możliwymi poważnymi skutkami które mogą mieć
miejsce w związku z sytuacją w jakiej znajduje się rodzic lub opiekun.
Innymi słowy: również sygnały wysyłane przez rodzica mogą wskazać
konieczność podjęcia działań dla dobra dziecka.
“Kindcheck dotyczy na przykład przypadków poważnej (chronicznej)
depresji, uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, próby samobójczej,
(grożącej) eksmisji, niekontrolowanej ciąży, przemocy pomiędzy członkami
rodziny.
Na podstawie tych informacji osoba przeprowadzająca badanie ocenia czy
musi podjąć dalsze działania oraz może omówić tę kwestię z zespołem
koordynatorów ds. opieki na dziećmi i przemocy domowej szpitala Ikazia.
Możliwe, że skontaktuje się z Państwem jeden z koordynatorów, w celu
ustalenia ewentualnych niejasności.
Jeśli w związku z “Kindcheck” istnieją obawy, pracownicy szpitala Ikazia
mają obowiązek stosowania się do ustawy dotyczącej zgłaszania sygnałów
dotyczących krzywdzenia dzieci oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
(www.meldcode.nl). Oznacza to, że podczas wizyty w szpitalu zostały
zasygnalizowane obawy, które mogą dotyczyć sytuacji w domu rodziny
posiadającej małoletnie dzieci.
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Nasz szpital ma obowiązek zgłaszania tych sygnałów do: Punktu
Doradczo-Meldunkowego ds. Przemocy Wobec Dzieci (Advies en Meldpunt
Kindermishandeling, AMK) W niektórych przypadkach, kiedy istnieje
podejrzenie dotyczące przemocy w rodzinie, konieczna jest konsultacja z
Punktem Doradztwa i Wsparcia ds. Przemocy Domowej (ASHG).
AMK może zalecić konieczność przeprowadzenia badania dotyczącego
sytuacji rodzinnej, aby ustalić na ile konieczne jest zaangażowanie
profesjonalnej pomocy. ASHG może zapewnić wsparcie w celu
zapobiegania przemocy domowej w rodzinie oraz w celu zagwarantowania
bezpieczeństwa w domu.

Na zakończenie
Szpital Ikazia przywiązuje ogromną wagę do bezpieczeństwa i dobra
wszystkich pacjentów. Poprzez przestrzeganie w szpitalu Ikazia ustawy
Ministerstwa Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu dotyczącej zgłaszania
sygnałów dotyczących krzywdzenia dzieci oraz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie mamy nadzieję, że zasygnalizujemy trudne sytuacje w domu lub
środowisku domowym i dzięki temu na czas zaangażujemy pomoc tam
gdzie to konieczne.
Istnieje również możliwość poproszenia o rozmowę z koordynatorem w
razie pytań o sposobie działania w szpitalu Ikazia i/lub w razie pytań o
pomoc w rodzinie:
Jest to możliwe od poniedziałku do piątku pod ogólnym numerem telefonu
szpitala Ikazia:
T 010 - 297 50 00
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