W GMINIE SUCHY DĄB
PRZEMOC – GDZIE SZUKAĆ POMOCY ?
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wskazuje podmioty
zobowiązane do podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie poprzez
uruchomienie procedury „Niebieskiej Karty”. W wyniku nowelizacji tej ustawy w 2010 r. do
policjantów i pracowników socjalnych dołączeni zostali członkowie gminnych komisji
rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawiciele oświaty i ochrony zdrowia.
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suchym Dębie,
powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Suchy Dąb Nr 96.2011 z dnia 22 listopada 2011 r. ma
służyć rozwiązywaniu problemów osób doświadczających przemocy a także motywować do
zmiany postaw osoby stosujące przemoc, przy wykorzystaniu wszelkich możliwych środków i
rozwiązań prawnych. Główną ideą przyświecającą powołaniu zespołu jest budowa i koordynacja
sieci współpracy różnych instytucji publicznych, służb oraz podmiotów pozarządowych
działających m.in. w obszarze pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia z których każda
posiada możliwości reagowania w sytuacji wystąpienia zjawiska przemocy domowej.
W związku z powyższym Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
porozumieniu z Ministrem Zdrowia uruchomiła projekt informacyjno-edukacyjny pod hasłem
„Lekarzu reaguj na przemoc”. Jest on adresowany do pracowników ochrony zdrowia i ma na celu
wzmocnienie ich udziału w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, m.in. poprzez
podnoszenie kompetencji dotyczących rozmowy z pacjentem doznającym przemocy,
rozpoznawania przemocy, uruchamiania procedury „Niebieskiej Karty”.

Doznajesz przemocy? Lekarz ma obowiązek Ci pomóc!
Lekarz ma autorytet
Eksperci zwracają uwagę, że osoba doznająca przemocy często ze strachu lub ze wstydu nie
decyduje się powiadomić o swoim problemie Policji czy pomocy społecznej. Szansą na
ujawnienie problemu przemocy może okazać się wizyta w gabinecie lekarskim. Często to właśnie
lekarz uświadamia pacjentowi, że jest ofiarą przemocy i powinien otrzymać pomoc. Lekarz może

wskazać konkretne drogi wyjścia z problemu, dać namiary na ośrodki dla ofiar przemocy w
rodzinie czy organizacje pozarządowe, które udzielają wsparcia.
– Lekarz jest autorytetem i jako przedstawiciel ochrony zdrowia cieszy się poważaniem
społecznym. Dzięki temu ma największą szansę na to, że pacjent go wysłucha i zastosuje się do
jego rad i zaleceń – uważa Wanda Paszkiewicz, psycholog, specjalista w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. – Osoba doznająca przemocy może nie posłuchać
policjanta, pracownika socjalnego, ale przekonają ją argumenty lekarza i poważnie rozważy jego
stanowisko.
Etyka i prawo
Obowiązek pomocy pacjentom doznającym przemocy wynika nie tylko z przepisów ustawy o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, lecz także z zasad etyki lekarskiej. Ważne, by
osoby krzywdzone wiedziały, że przemoc w rodzinie ma destrukcyjny wpływ na ich zdrowie
fizyczne i psychiczne. Konkretne wskazówki lekarza dla osób doznających przemocy mają na celu
poprawę ich stanu zdrowia. – Tak jak lekarz zapisuje lekarstwo, tak samo daje zalecenie, by
zgłosić się do specjalistycznej placówki dla osób doznających przemocy w rodzinie – zauważa
Wanda Paszkiewicz. Lekarz ma obowiązek okazać wsparcie pacjentowi, ale jego rola w systemie
przeciwdziałania przemocy jest odmienna niż w przypadku Policji czy pomocy społecznej. –
Lekarz jest po to, by powiedzieć: „Uwaga, być może doszło tu do aktu przemocy”. Nie ma to
jeszcze nic wspólnego z uznaniem, że faktycznie doszło do skrzywdzenia – zauważa prof. Andrzej
Marciński, radiolog, od lat zaangażowany w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. – Chodzi o
to, by skierować sprawę do tych instytucji, które z mocy prawa mogą się tym zająć. Mam na myśli
nie tylko sąd rodzinny i karny czy prokuraturę, procedurę „Niebieskie Karty”, lecz także zespoły
interdyscyplinarne.
Lekarzu, reaguj na przemoc!
Niestety wielu lekarzy nie zna szczegółowo obowiązków, które nakłada na nich Ustawa
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Szansą na zmianę jest ogólnopolska kampania
informacyjno-edukacyjna skierowana do przedstawicieli ochrony zdrowia „Lekarzu, reaguj na
przemoc!”. Jej celem jest m.in. zapoznanie lekarzy z procedurą „Niebieskie Karty” oraz z
psychologicznymi aspektami przeciwdziałania przemocy.
Z inicjatywy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod koniec
ubiegłego roku do każdej placówki podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce trafił pakiet
edukacyjny z omówieniem psychologicznych i prawnych aspektów przeciwdziałania przemocy.
WYKAZ INSTYTUCJI POMOCOWYCH ZAJMUJĄCYCH SIĘ PROBLEMATYKĄ
PRZEMOCY W RODZINIE
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suchym Dębie
83-022 Suchy Dąb, ul. Gdańska 17A, tel. 58 682 86 82
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie
83-022 Suchy Dąb, ul. Gdańska 17A, tel. 58 682 86 82
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suchym Dębie
83-022 Suchy Dąb, ul. Gdańska 17, tel. Urząd Gminy- 58/682 86 85

Wnioski pisemne o zobowiązanie do leczenia odwykowego osób mających problem z alkoholem
przyjmowane są:
- przez sekretarza komisji w godz. pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym
Dębie (tel. 58/ 682 86 82),
- lub pocztą na adres: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suchym
Dębie, ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb
Gminny Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchym Dębie
83-022 Suchy Dąb, ul. Gdańska 32 , Tel. 58 682 86 16
Komisariat Policji w Cedrach Wielkich
83-020 Cedry Wielkie, ul. Płażyńskiego 10, tel. 58/683 61 07
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR)
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Wojska Polskiego 16, tel. 58/ 773 20 85
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku
80-142 Gdańsk, ul. Zakopiańska 37
wejście od ul. Kartuskiej 57 , tel. 58 301 51 32
WAŻNE BEZPŁATNE TELEFONY:
NIEBIESKA LINIA
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.
Tel. 801 120 002
POMARAŃCZOWA LINIA
Porady i konsultacje w sprawach dzieci sięgających po alkohol.
Tel. 801 140 068

