Ev ortamında istismar şüphesi
dolayısıyla araştırma yapılması
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Ikazia Hastanesinde yapılan tedavilerde ve hastaneye yatırılmalarda, tedavi
sırasında size, bakmakla yükümlü olduğunuz reşit olmayan çocuklarınızın
olup olmadığı sorulabilir.
Kindcheck, tedavi görevlisinin bazı durumlarda tedavi ettiği yetişkin
hastanın evde bakmakla yükümlü olduğu, reşit olmayan çocuklarının olup
olmadığını araştırmaya zorunlu olması anlamına gelir. Kindcheck, tedavi
görevlisinden yetişkin hastalarla kurduğu temas sırasında, ebeveyn veya
yetiştiricinin içinde bulunduğu durumdan dolayı çocuklarda oluşması
muhtemel ciddi zararları da göz önünde bulundurmasını ister. Başka bir
deyişle: ebeveynlerin verdiği işaretler de çocuklar için harekete geçilmesine
gerekçe olabilir.
Öyle ki Kindcheck’in örneğin ciddi (kronik) depresyon, alkol ve uyuşturucu
bağımlılığı, intihara teşebbüs, (tehdit edici) evden uzaklaştırılma, kontrolsüz
hamilelik, ev arkadaşları arasında şiddet gibi durumlarda uygulanır.
Tedavi görevlisi bu bilgileri esas alarak başka bir işlem yapılıp yapılmaması
gerektiğine karar verir ve bu durum Ikazia Hastanesinin aile içi şiddet ve
çocuk bakımı koordinatörlerinden oluşan bir ekiple değerlendirilir.
Muhtemel belirsizlikleri görüşmek üzere bu koordinatörlerden birinin sizinle
irtibata geçmesi mümkündür.
Kindcheck’e yönelik endişelere gerekçe bulunduğunda, Ikazia Hastanesi
tedavi görevlilerinin İhbar Yönetmeliği Yasasında (www.meldcode.nl)
öngörüldüğü şekilde işlem yapması zorunludur. Bunun anlamı, hastane
muayenesi ya da ziyareti sırasında, ailede reşit olmayan çocukların olması
durumunda, ev ortamıyla ilgili endişe uyanırsa, bu konuda risk uyarısının
yapılacağıdır.
Bizim hastanemiz bu risk uyarılarını Veilig Thuis AMHK (Aile İçi Şiddet ve
Çocuk İstismarı Destek ve İhbar Merkezi) ile görüşmek zorundadır. [1]
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AMHK, aile ortamına yönelik bir araştırmanın yapılması gerektiğini tavsiye
edebilir ve bunun sonucunda, gerektiği durumlarda, yardım hizmetini
devreye sokarak size ne kadar destek sağlanabileceğine bakar. AMHK ayrıca
aile içi şiddeti önlemek ve evde güvenliği garanti etmek için de destek sunar.

Son olarak
Ikazia Hastanesi tüm hastalarının güvenliğine ve refahına büyük önem verir.
Ikazia Hastanesi’nde VWS’nin [Hollanda Halk Sağlığı, Refah ve Spor
Bakanlığı] aile içi şiddet ve çocuk istismarına ilişkin ihbar yönetmeliğini
uygulayarak, ev ortamında veya yaşam çevresindeki zor durumları tespit
etmeyi ve gerektiği anda yardım hizmetini devreye sokmayı umuyoruz.
Ikazia’nın çalışma tarzı ve/veya aile ortamında yardım talebi hakkında
sorularınız olduğunda, kendiniz de koordinatörle görüşme talebinde
bulunabilirsiniz.
Bu talep pazartesi ve cuma günleri arası Ikazia Hastanesi’nin genel telefon
numarası aracılığıyla iletilebilir:
T 010 297 50 00

www.ikazia.nl

[1]

 cak tarihinden itibaren destek merkezleri, hem AMK (Çocuk İstismarı Destek ve İhbar Merkezi) hem de ASHG
O
(Aile İçi Şiddet Genel Destek Merkezi), Veilig Thuis AMHK adı altında birleşti.
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