DŮLEŽITÉ KONTAKTY
DONA linka
nonstop
(telefonická linka – poskytuje
konzultace pacientům/obětem
domácího násilí i pomáhajícím
profesionálům)
Bílý kruh bezpečí
nonstop
(pomoc obětem trestných činů)

2 51 51 13 13

257 317 110

Centrum krizové intervence
nonstop

284 016 666

Linka důvěry RIAPS
nonstop

222 580 697

ROSA
(centrum pro týrané
a osamělé ženy)

241 432 466
602 246 102

Ministerstvo zdravotnictví
České republiky

INFORMACE:
OSPOD – Orgán sociálně-právní ochrany dětí – existuje
při obecním úřadě každé obce s rozšířenou působností.
Azylové domy – kontakt na azylový dům v místě poskytne
příslušný sociální odbor obecního či městského úřadu,
kontakt poskytne i DONA linka.

Linky důvěry – každé větší město má svou Linku důvěry
– kontakt najdete ve Zlatých stránkách, popřípadě vám jej
poskytne příslušný sociální odbor obecního či městského
úřadu a také DONA linka.

MĚJTE NA PAMĚTI
Úspûch své intervence neposuzujte podle aktivity pacientÛ. ObûÈ domácího násilí je nejvíce ohroÏena na zdraví
a Ïivotû právû v okamÏiku, kdy se pokusí opustit násilného partnera/ku. MÛÏe trvat pomûrnû dlouho, neÏ se
k tomuto kroku odhodlá. Mnoho t˘ran˘ch osob potﬁebuje pomal˘ postup. KaÏdá rada, kaÏd˘ projev podpory,
kaÏdé laskavé slovo pﬁiblíÏí t˘ranou osobu k odhodlání svou situaci ﬁe‰it.

KARTA PRO
SESTRY
V PRIMÁRNÍ PÉČI
Včasná detekce domácího násilí a kontakt s jeho obětí

»

Máte-li jakékoli pochyby, potřebujete-li zjistit informace
o postupech pomoci v případech domácího násilí, chybí-li vám
kontakt na nějakou instituci či organizaci, neváhejte kontaktovat
DONA linku 2 51 51 13 13. Tato nonstop telefonní služba
disponuje kvalifikovaným personálem a širokou databází.

„Domácí násilí je vûc po v˘tce medicínská.
U obûtí domácího násilí nejde jen o somatické postiÏení.
KaÏdé násilí vyvolává v obûti men‰í ãi vût‰í psychickou nepohodu aÏ
psychické trauma. U obûtí domácího násilí je toto trauma potencováno
tím, Ïe agresorem je osoba blízká, k níÏ má obûÈ ãasto je‰tû stále dosti
silné emoãní vazby, nebo z níÏ má siln˘ strach.“
MUDr. Jan Hubert
Psychiatr a soudní znalec

Projekt byl řešen za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví ČR.
© Bílý kruh bezpečí 2003

S obûÈmi domácího násilí (dále DN) zejména
Ïenami, seniory ãi zdravotnû postiÏen˘mi se
mÛÏete setkat i vy ve své kaÏdodenní praxi.
Následující doporuãení by vám mohla napomoci
vãas rozpoznat pﬁítomnost domácího násilí
v jejich Ïivotû a zváÏit vhodn˘ zpÛsob pomoci.

CO JE DOMÁCÍ NÁSILÍ
Domácí násilí je fyzické, psychické nebo sexuální
násilí mezi intimními partnery, tj. manÏely, druhy
apod.,
– ke kterému dochází v soukromí, tedy mimo kontrolu veﬁejnosti,
– intenzita násiln˘ch incidentÛ se zpravidla
stupÀuje a
– u obûti vede ke ztrátû schopností vãas zastavit
násilné incidenty a efektivnû vyﬁe‰it naru‰en˘
vztah.
·ir‰í pojem „násilí v rodinû“ zahrnuje také násilí
páchané na dûtech a násilí páchané na seniorech.
I pro tyto pﬁípady platí rady obsaÏené v této kartû.
Domácí násilí je jednostranné,
agresor a obûÈ si nikdy nemûní role!

CO NENÍ DOMÁCÍ NÁSILÍ
– SPOR
– JEDNORÁZOV¯ INCIDENT
– VZÁJEMNÉ POTYâKY MEZI PARTNERY

ROZPOZNÁVÁNÍ OBĚTÍ
DOMÁCÍHO NÁSILÍ
Obûti domácího násilí vám vût‰inou samy od
sebe nesdûlí Ïádné informace o svém problému.
Promluví v‰ak, jestliÏe jim budou kladeny
jednoduché a pﬁímé otázky nekonfliktním
tónem a v dÛvûryhodném prostﬁedí.

»

S pacienty o tomto problému nehovoﬁte v pﬁítomnosti jin˘ch osob, zejména jejich partnerÛ/
partnerek.
Nûkdy je tûÏké rozpoznat t˘ranou osobu, jestliÏe
nevyhledá pomoc v akutní fázi po incidentu. Tyto
osoby ãasto trpí studem a mohou uvádût jiné
dÛvody pro své potíÏe.
Mají tendenci minimalizovat projevy agrese, skuteãnost je zpravidla hor‰í, neÏ uvádûjí.
Buìte trpûliví.
Mnoho t˘ran˘ch osob potﬁebuje pomal˘ postup
(drobné krÛãky radûji neÏ radikální ﬁe‰ení), aãkoli
jejich situace je velmi zlá.
● „Psychologické“ signály domácího násilí:
– manipulace s realitou (laxnost, odmítání pomoci);
– neschopnost ventilovat vztek;
– disociace;
– subjektivní minimalizace násilí;
– nauãená pasivita, bezmoc, sebedestruktivní
a sebeobviÀující reakce;
– pﬁíli‰ná ochota vyhovût druh˘m.

JAK ODLIŠIT DOMÁCÍ NÁSILÍ OD
RODINNÝCH PROBLÉMŮ A KRIZÍ

ObûÈ ztrácí v˘hled do budoucnosti.
Proto se u ní projevují:
– sníÏení sebehodnocení;
– zv˘‰ená dráÏdivost;
– ãerstvé záÏitky spojené s rolí obûti.

1. Pﬁím˘m dotazováním.
Klíãové jsou dotazy na fyzické, psychické, sexuální a také ekonomické násilí.

● Okolnosti budící podezﬁení na DN
Spolehliv˘ marker neexistuje, DN je pravdûpodobnûj‰í v tûchto pﬁípadech:

2. Pomocí následujícího odli‰ení – diferenciálnû
diagnostická kritéria jsou tﬁi:
a) Startér násilí.
DN není vyprovokované chováním obûti.
Klíãová je otázka „Co pﬁedcházelo incidentu?“
b) Opakování násilí.
DN není jednorázov˘ akt. Je to proces, kter˘ má
start, v˘voj a spûje k nûjak˘m koncÛm. Zásadnû
mûní povahu partnerského vztahu. Klíãové otázky jsou „Kdy to zaãalo, jak dlouho to trvá, co se
dûje nyní?“
c) Pocit obûti.
ObûÈ DN má typické pocity, zejména strach
z opakování násilí. Klíãové otázky jsou „Jak reagujete, na co myslíte, jak se cítíte?“

– Víceãetná zranûní, zejména hlavy, obliãeje a krku.
– âetná obranná zranûní.
– Del‰í ãasov˘ úsek mezi vznikem zranûní a vyhledáním lékaﬁské pomoci.
– Neuspokojivá vysvûtlení zranûní („pád ze schodÛ“).
– Jakékoli zranûní Ïeny bûhem tûhotenství, zejména zranûní bﬁicha a prsou.
– Anamnéza traumatu.
– Neurãité somatické stesky.
– Psychické problémy jako deprese, sebevraÏedné
pﬁedstavy, úzkost, poruchy spánku.
– Partner/ka, pﬁípadnû pﬁíbuzní, kteﬁí se zdají b˘t
pﬁespﬁíli‰ ochranitel‰tí a jsou neustále blízko
pacienta/ky.

Máte-li jistotu, či jen podezření, že pacient/ka je obětí domácího
násilí, doporučujeme kontaktovat příslušnou sociální pracovnici
buď v nemocnici nebo v místě bydliště pacienta/tky.

ZÁSADY KOMUNIKACE S OBĚTÍ
DOMÁCÍHO NÁSILÍ
– empatie, aktivní naslouchání, potvrzování emocí;
– upﬁímnost (problém DN je vÏdy sloÏit˘, komplikace a dal‰í útrapy nelze pﬁed pacienty zamlãovat);
– porozumûní (dÛleÏité: nikdy nepodmiÀovat
pomoc tím, Ïe obûÈ opustí tyrana; obûÈ musí
vûdût, Ïe i po ne‰Èastném pokusu o záchranu
vztahu bude pomáhajícími pracovníky akceptována).
● Doporuãení pro vedení rozhovoru
Povzbuìte pacienta/ku k rozhovoru. V jeho prÛbûhu budujte vzájemnou dÛvûru, naslouchejte,
neposuzujte. TaÏte se v˘slovnû po incidentech DN.
– Stalo se nûkdy, Ïe vás nûkdo blízk˘ uhodil ãi
jinak fyzicky napadl, nebo Ïe vám vyhroÏuje?
– Dûje se to nyní?
– Cítíte se doma bezpeãnû?
– Vypadá to, jako by vás nûkdo uhodil – jak se to
stalo?
– Lidé, kteﬁí mají tyto potíÏe, b˘vají obûtí násilí ve
sv˘ch rodinách – dûje se nûco takového u vás?
– Jak se nyní cítíte?
– Vyhledal/a jste uÏ nûkdy pomoc?
– Jak se k vám partner/ka choval/a?
– Co dûlal/a?
– Jak jste se cítil/a?
– Kdy to zaãalo?

»

– Jak to zaãalo?
– Jak jste se choval/a pﬁi prvním napadení?
– Co vás dnes nejvíc trápí?
– Jsou ohroÏeny také dûti?
– Jak reagují na DN?
– Jak vidíte teì vá‰ vztah?
– Jak vám mÛÏeme pomoci?
– Co oãekáváte od nás?
– Jaké máme spoleãné moÏnosti ﬁe‰it vá‰ problém?

SIGNÁLY ZV¯·ENÉHO RIZIKA
PRO OBùË
Zv˘‰ené riziko vzniká zejména tehdy, jestliÏe
agresor:
– je drÏitelem stﬁelné zbranû;
– je abusérem alkoholu nebo jin˘ch drog;
– vyhroÏuje zabitím nebo sebevraÏdou;
– napadá i dûti;
– jiÏ napadl i zakroãující policisty;
– má sklon ke slídûní ãi pronásledování obûti.
Jsou-li pﬁítomny dva nebo více signálÛ zv˘‰eného
rizika, je ohroÏení obûti velmi váÏné.
Je namístû hledat moÏnosti azylového ubytování,
pﬁípadnû doporuãit podání trestního oznámení na
agresora.
Poskytnûte pacientÛm kontakt na organizace pro
pomoc obûtem trestn˘ch ãinÛ a krizové linky.

Povinnost oznámit trestný čin » trestní zákon § 168
Zjistíte-li týrání dětí (případně jiné svěřené osoby),
vždy hlaste případ policii.
Povinnost překazit trestný čin » trestní zákon § 167
Zjistíte-li, pohlavní zneužívání dítěte, případně jiné
svěřené osoby, vyplývá pro vás ze zákona povinnost tento trestný čin překazit. Tzn. učinit takové

opatření, aby pachatel nemohl ve svém jednání
pokračovat. Například své zjištění oznámíte
OSPOD nebo policii.
Doporučení:
Zjistíte-li, že v domácnosti postižené násilím mezi
dospělými žijí děti, vždy hlaste případ orgánu
sociálně-právní ochrany dětí.

