PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE
„NIEBIESKA KARTA”
Drogi Pacjencie,
pamiętaj, że zahamowanie przemocy jest możliwe – możesz z nią walczyć i uzyskać pomoc dla
siebie i Twoich bliskich.
Zespół pracowników medycznych zatrudnionych w N ZOZ Salus w Uniejowie realizuje procedury
„Niebieskiej Karty” (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r.), zgodnie z
ustawą z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i
niektórych innych ustaw (Dz.U. 2010 nr 125 poz. 842).
Celem procedury „Niebieskiej Karty” jest zatrzymanie przemocy w rodzinie poprzez uruchomienie
zmiany zachowań pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i przywrócenia godności osobom
słabszym, narażonym na skrzywdzenie.
W przypadku stwierdzenia lub nawet podejrzenia przemocy w rodzinie lekarz, pielęgniarka i
położna mają obowiązek uruchomić działania interwencyjne, zapewniające bezpieczeństwo osobie
dotkniętej przemocą.
Do zadań ochrony zdrowia należy: udzielenie podstawowej pomocy medycznej oraz umiejętne
przeprowadzenie rozmowy umożliwiającej rozpoznanie przemocy i pokierowanie osoby
krzywdzonej do miejsc, gdzie może uzyskać pomoc.
Do obowiązków pracownika ochrony zdrowia należy też wydanie zaświadczenia lekarskiego o
doznanych obrażeniach i poinformowanie osoby krzywdzonej o miejscach i warunkach
wystawienia obdukcji.
Obdukcja jest wystawiana tylko przez uprawnionego lekarza sądowego. Jeżeli jest wystawiana na
życzenie pacjenta jest płatna, bezpłatnie jest robiona jeśli zleci jej przeprowadzenie policja lub
prokuratura. Obdukcja jest dowodem w sądzie.
Również do obowiązków pracowników ochrony zdrowia należy powiadomienie organów ścigania
gdy zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa (np. ślady ciężkiego uszkodzenia ciała, ślady
wykorzystania seksualnego, itp.)
Zgodnie z art. 40 ust 2 ustawy o zawodzie lekarza, jest on zwolniony z zachowania tajemnicy gdy:
1) tak stanowią ustawy;
2) badanie lekarskie zostało przeprowadzone na żądanie uprawnionych, na podstawie odrębnych
ustaw, organów i instytucji; wówczas lekarz jest obowiązany poinformować o stanie zdrowia
pacjenta wyłącznie te organy i instytucje;
3) zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub
innych osób;
4) pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy, po uprzednim
poinformowaniu o niekorzystnych dla pacjenta skutkach jej ujawnienia;
5) zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie lekarzowi sądowemu;
6) zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych innemu lekarzowi lub uprawionym osobom uczestniczącym w udzielaniu
tych świadczeń.
Po ujawnieniu przemocy lub powzięciu podejrzenia o przemocy w rodzinie pracownik ochrony
zdrowia powinien:
*umieścić w dokumentacji pacjenta wpis o objawach przemocy oraz wystawić bezpłatnie
zaświadczenie o stanie zdrowia w związku z przemocą w rodzinie,
*przekazać informacje o przemocy przełożonemu (kierownikowi przychodni, ordynatorowi
szpitala, pielęgniarce oddziałowej)
*uruchomić procedurę "Niebieskiej Karty" przewidzianą dla przedstawicieli ochrony zdrowia, w

związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie
*poinformować pacjenta o możliwościach uzyskania pomocy w związku z przemocą w rodzinie,
*w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia, bezpieczeństwa osoby doznającej
przemocy w rodzinie-wezwać policję,
*zgłosić na policję lub do prokuratury podejrzenie o możliwości popełnienia przestępstwa
przemocy w rodzinie
Gdy ofiarą przemocy jest dziecko:
*W sytuacji, gdy zachodzi konieczność natychmiastowego odizolowania dziecka, które jest ofiarą
przemocy, należy wezwać policję.
Uruchomienie procedury rozpoczyna wypełnienie, przez przedstawicieli uprawnionych podmiotów,
„Niebieskiej Karty – A”. W karcie tej znajdują się: dane osób zaangażowanych w sytuację
przemocy, formy przemocy i jej przejawy, opis zaistniałej sytuacji i podjęte działania
interwencyjne.
Osoba pokrzywdzona lub w przypadku dziecka, jej opiekun otrzymuje „Niebieską Kartę – B”,
zawierającą informację o przysługujących jej prawach i instytucjach udzielających pomocy.
Założenie „Niebieskiej Karty” nie wymaga zgody osób dotkniętych przemocą.

