Pomoc dla ofiar przemocy
Hulp bij huiselijk geweld

Beter voor elkaar
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Przemoc domowa
Czym jest przemoc domowa?
Myśląc o przemocy domowej często myślimy o mężu bijącym swoją żonę i
dzieci. Istnieje jednak wiele rodzajów przemocy domowej. Grożenie komuś
jest przemocą. Zamykanie kogoś w domu, zmuszanie do seksu lub wyzysk
finansowy to przemoc. Nawet kompletne ignorowanie i wykluczenie kogoś
ze względu na honor rodziny, to też forma przemocy domowej.

Definicja przemocy domowej
‘Akty przemocy dokonywane przez kogoś z kręgu rodziny ofiary, czyli przez
(byłych) partnerów, członków rodziny, krewnych i przyjaciół’. Pojęcie
przemocy domowej dotyczy relacji pomiędzy sprawcą, a ofiarą, a nie
miejsca gdzie odbywa się przemoc. Pod przemocą rozumiane jest
naruszenie integralności osobistej. Może dotyczyć to przemocy fizycznej
(pobicia), psychicznej lub emocjonalnej (wyzywania, dokuczania, poniżania,
grożenia, nękania), niepożądanego zbliżenia seksualnego lub
wykorzystywania seksualnego.
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Ikazia
W regionie Rotterdam Rijnmond tematyka krzywdzenia dzieci jest wysoko
na liście priorytetów. Przemoc domowa jest poważnym problemem, często
z poważnymi konsekwencjami dla osób których sprawa dotyczy.
Holandia liczy rocznie szucunkowo 119.000* ofiar przemocy lub pobicia
Najważniejszym sposobem powstrzymania przemocy domowej jest
wczesne sygnalizowanie, zgłaszanie i dyskutowanie o problemie.
Poza tym celem jest jak najszybsze powstrzymanie przemocy domowej i
tym samym zapobieganie przekazywania przemocy i znęcania się
pomiędzy pokoleniami.
Dlatego lekarze i pielęgniarze szpitala Ikazia są wyszkoleni w jaki sposób
podejmować działania zgodnie z wytycznymi krajowego kodu
zgłoszeniowego - MELDCODE.
Kod meldunkowy został stworzony przez Ministerstwo Zdrowia, Opieki
Społecznej i Sportu.
Oznacza to dla Państwa jako pacjenta, że w razie podejrzenia o przemoc
domową, będziemy z Państwem o tym rozmawiać oraz wspólnie omówimy
kroki, które należy podjąć. Otrzymacie Państwo również propozycję
spotkania u koordynatora opieki nad dzieckiem i przemocy domowej.
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Koordynator opieki nad dzieckiem i przemocy domowej
W szpitalu Ikazia pracuje Koordynator opieki nad dzieckiem i przemocy
domowej. Osoba ta może omówić z Państwem ewentualne niejasności.
Oraz pomóc w szukaniu pomocy w Punkcie wsparcia przeciwko przemocy
w rodzinie.

Co konkretnie oznacza to dla Państwa jako pacjenta.
Jeśli macie Państwo 18 lat lub więcej w chwili wizyty w naszym szpitalu, to
oferujemy rozmowę z koordynatorem szpitala Ikazia. W przypadku kiedy
przemoc domowa dotyczy osoby małoletniej zaczyna obowiązywać kod
meldunku o znęcaniu się nad dzieckiem. Jesteśmy zobowiązani do
przestrzegania kodu meldunkowego i również bez pozwolenia zgłaszamy
nasze obawy do Punktu Doradczo-Meldunkowego ds. krzywdzenia dzieci
(AMK).

Szukanie pomocy.
Jeśli sam jesteś ofiarą przemocy domowej w swoim otoczeniu nie zostawiaj
tego tak! Zgłoś przemoc do Punktu wsparcia przeciwko przemocy w
rodzinie (010) 44 38 444. Profesjonalni doradcy są dostępni 7 dni w
tygodniu, 24 godziny na dobę.
Możliwe, że sam stosujesz przemoc domową i tego żałujesz. Pamiętaj, że
Twój problem sam nie zniknie, ale można go rozwiązać. Poszukaj pomocy
tak szybko jak to możliwe! Skontaktuj się z pracownikami Punktu wsparcia
przeciwko przemocy w rodzinie: (010) 44 38 444.
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Na zakończenie
Szpital Ikazia przywiązuje dużą wagę do bezpieczeństwa i dobra każdego
pacjenta. Dzięki kodowi meldunkowemu Ministerstwa VWS oraz
przestrzeganiu go w szpitalu Ikazia, mamy nadzieję na sygnalizowanie
trudnych sytuacji w domu lub w środowisku domowym oraz angażowanie
na czas pomocy, tam gdzie jest to konieczne.
Również sam możesz poprosić o rozmowę z kordynatorem, mając pytania o
sposób pracy w szpitalu Ikazia i/lub mając pytania dotyczące sytuacji
rodzinnej.
Jest to możliwe od poniedziałku do piątku pod ogólnym numerem telefonu
szpitala Ikazia.
T 010 297 50 00

www.ikazia .nl

6

7

Ikazia Ziekenhuis
Montessoriweg 1
3083 AN Rotterdam
www.ikazia.nl
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