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KARTA PRO SESTRY
V KLINICKÉ OŠETŘOVATELSKÉ PRAXI
INTERVENCE SESTER
V PŘÍPADECH DOMÁCÍHO NÁSILÍ

POZOR
P

O Z O R

POZORNOST
VĚNUJTE
KAŽDÉ/MU
PACIENTOVI/CE
● Obûti domácího
násilí vám vût‰inou samy od
sebe nesdûlí Ïádné informace
o svém problému.
● Promluví v‰ak,
jestliÏe jim poloÏíte jednoduché
a pﬁímé otázky
nekonfliktním
tónem a v dÛvûryhodném prostﬁedí.
● S pacientem/tkou
nehovoﬁte v pﬁítomnosti jin˘ch
osob.

O

P

Z O R

-

OTÁZKY
POKLÁDEJTE
PŘÍMÉ

JESTLIŽE PACIENT/KA ODPOVÍ
ZÁPORNĚ A NECHCE
O PROBLÉMU MLUVIT:

„Násilí je velice ãastou souãástí Ïivota
zejména mnoha
Ïen, a proto se na
tento problém bûÏnû ptáme na‰ich
pacientÛ/ tek.“

V‰ímejte si jak˘chkoliv znamení, která
mohou indikovat násilí:
Zranûní hlavy, zad, krku, trupu, prsou,
horních a dolních konãetin, bﬁicha ãi
genitálií; vzájemná ãi ãetná zranûní;
del‰í ãasov˘ úsek mezi vznikem poranûní a vyhledáním lékaﬁské pomoci;
vysvûtlení pacienta, které neodpovídá
moÏnému mechanismu a typu zranûní;
jakékoliv zranûní bûhem tûhotenství,
zejména zranûní bﬁicha ãi prsou; anamnéza traumatu; dlouhotrvající bolesti,
pro které není Ïádná zjevná pﬁíãina;
psychické problémy jako deprese,
sebevraÏedné pﬁedstavy, úzkost nebo
poruchy spánku; partner, kter˘ se zdá
pﬁespﬁíli‰ ochranitelsk˘ a kter˘ je neustále blízko pacienta/tky.

„Vidím, Ïe máte
hodnû modﬁin; udûlal vám je nûkdo?“
„Îijete ve vztahu,
kde jste fyzicky zraÀován/a ãi je vám
vyhroÏováno?“
„Îil/a jste nûkdy
pﬁedtím v takovém
vztahu?“
„Stalo se, Ïe vás
nûkdo blízk˘ uhodil,
kopal ãi jinak fyzicky
napadl?“
„Cítíte se doma bezpeãnû?“
Pokud pacient/ka
odpovídá záporně

»

Pokud pacient/ka
odpovídá kladně »

+
(viz druhá strana)

JestliÏe je pﬁítomen nûkter˘ z tûchto
symptomÛ, ptejte se dále. Ujistûte se,
Ïe jste s pacientem/kou o samotû.
„Vypadá to, jako by vás nûkdo uhodil.
MÛÏete mi ﬁíci, jak se to stalo?“ „Lidé,
kteﬁí se cítí podobnû jako vy, jsou ãasto
obûtmi násilí ve sv˘ch domovech. Je
to také vá‰ pﬁípad?“
JestliÏe pacient/ka stále popírá násilí
a vy jste silnû pﬁesvûdãeni o jeho pﬁítomnosti, zadokumentujte svÛj názor
a informujte pacienta/tku, kde mÛÏe
hledat pomoc, jestliÏe se v budoucnu
rozhodne zmûnit svÛj postoj.
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JESTLIŽE
PACIENT/ KA
ODPOVÍ KLADNĚ:

ZADOKUMENTUJTE VAŠE
ZJIŠTĚNÍ

ODHADNĚTE
BEZPEČÍ
PACIENTA

Povzbuìte je, aby
o problému mluvili.

PouÏijte formuláﬁ
„Dokumentace pﬁípadÛ DN“.
Zaznamenejte násilí
tak, jak vám ho
pacient/ka popsal/a.
PouÏívejte v˘razy
jako „pacient/ka tvrdí, Ïe byl/a…“.
JestliÏe uvede konkrétní jméno útoãníka, zapi‰te to do
zprávy: „Pacientka
ﬁíká, Ïe ji její pﬁítel
Jan Novák udeﬁil..“

Dﬁíve neÏ pacient/ka
odejde ze zdravotnického zaﬁízení, zjistûte, zda se bojí jít
domÛ.

Zaznamenejte
v‰echny související
objektivní nálezy.
PouÏijte k doplnûní
písemné zprávy
nákres zranûní do
schématu lidské
postavy.

„VyhroÏoval násilník také dûtem?“

„Chtûl/a byste si popovídat o tom, co se vám
stalo?“
„Jaké z toho máte
pocity?“
„Co byste s tímto
problémem chtûl/a
dûlat?“
Naslouchejte
a neodsuzujte.
Takov˘ postup by mûl
napomoci k nastartování procesu léãení
obûti a dále k nastínûní pﬁedstavy toho,
jakou pomoc zejména
potﬁebuje.
Potvrìte zku‰enosti
obûti. PouÏijte následující „zlaté vûty“.
„NezaslouÏíte si, aby
se s vámi takto zacházelo.“
„Nejste sám/sama.“
„Nikdo nemusí Ïít
s násilím.“
„Vy nejste tím, kdo
nese vinu.“
„To, co se vám stalo,
je trestné.“
„Mám o vás strach.“

Doporuãte pacientovi/tce poﬁízení fotografií zranûní (napﬁíklad za pomoci pﬁíbuzn˘ch v prÛbûhu
náv‰tûvy). JestliÏe
jste zjistili závaÏné
zranûní nebo sexuální zneuÏívání, zajistûte v‰echny fyzické dÛkazy a postupujte podle zákona
(povinnost pﬁekazit
nebo oznámit trestn˘ ãin). Dále uveìte
svou pﬁípadnou
domnûnku, Ïe zranûní neodpovídá
vysvûtlení pacienta.

Ptejte se:
„Do‰lo ke zv˘‰ení
frekvence nebo
intenzity násilí?“
„Objevily se v˘hrÛÏky zabitím nebo
sebevraÏdou?“

„Je v domû nûjaká
zbraÀ?“
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ROZBOR
MOŽNOSTÍ
JestliÏe se
pacient/ka nachází
v bezprostﬁedním
nebezpeãí, zjistûte,
jestli existuje nûkdo,
ke komu by mohl/a
jít. Potﬁebuje se
napﬁíklad po ukonãení hospitalizace
uch˘lit do azylu?
Nabídnûte moÏnost
zatelefonovat si ze
sluÏebního telefonu.
JestliÏe pacient/ka
nepotﬁebuje okamÏitou pomoc, nabídnûte informace
o linkách dÛvûry
a organizacích
poskytujících
pomoc (viz DÛleÏité
kontakty).
Pamatujte si, Ïe pro
obûÈ domácího násilí mÛÏe b˘t nebezpeãné, jestliÏe bude
mít tyto informace
u sebe. Netrvejte
proto na tom, aby si
je vzal/a sebou.

„Bojím se o va‰e
dûti.“
„Existuje zde pro vás
pomoc.“
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