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Tisková zpráva:     Stop násilí pro zdravotnictví  

 

Pro všechny oběti domácího násilí je důležité najít pomoc včas. A to hned tu první. Pokud 

první reakce není adekvátní, těžko bude oběť dál hledat řešení. A neřešené případy  domácího násilí 

mohou mít i tragické konce.  Cílem inovativního projektu „Stop násilí pro zdravotnictví“ organizace 

ROSA, která již 23 let pomáhá obětem domácího násilí, proto bylo  přispět k prevenci výskytu 

domácího násilí a zvýšení informovanosti o této oblasti mezi pomáhajícími zdravotními profesemi.  

Výsledkem domácího násilí totiž nejsou jen viditelná zranění. Ženy, které jsou opakovaně 

napadány, fyzicky týrány, sexuálně zneužívány, jsou ohroženy sebevražednými tendencemi. Týrané 

ženy trpí depresemi, úzkostmi, posttraumatickou stresovou poruchou,  chronickou únavou, 

nespavostí, nočními můrami, flashbacky prožitých událostí, mají poruchy příjmu potravy, utíkají k 

alkoholu, užívají nad míru léky na spaní, léky na tlumení bolesti. Účinky rovněž přetrvávají velmi 

dlouho poté, co již k násilí nedochází.  

„Pokud jde o zranění, mezi nejčastější patří modřiny (56%), zhmožděniny (34%) a naraženiny 

(27%). U 10 žen došlo během napadení ke zlomenině horní či dolní končetiny, 14 žen (10%) uvedlo, 

že jim partner způsobil krvácení.  7 žen utrpělo otřes mozku, 7 žen distorzi krční páteře. Za alarmující 

považujeme, že 6 respondentek uvedlo, že v přímém důsledku násilí došlo k potratu“, říká PhDr. 

Branislava Marvánová Vargová, vedoucí Informačního a poradenského centra ROSA. „Výsledky naší 

studie poukazují na vysoký výskyt negativních psychických důsledků domácího násilí. 91% obětí 

uvedlo, že trpí trvalým napětím, 86% úzkostí a 85% poruchami spánku. V důsledku domácího násilí 

mělo 40% dotázaných žen sebevražedné myšlenky a 6% že se o sebevraždu pokusilo. 56% žen trpělo 

depresí, 52% některou z forem poruch příjmu potravy.“  

Pomoc zdravotníků vyhledalo v souvislosti s domácím násilím 55% dotazovaných obětí. 

Z těch, které zdravotnickou pomoc vyhledaly, uvedlo skutečný důvod zranění či zdravotních potíží 

(napadení partnerem / domácí násilí) pouze 46%. Nejčastějšími důvody, proč ženy nesdělily 

skutečnou příčinu zranění byl stud (18%) a strach (16%). Ve 4 % případů byl násilný partner přímo 

přítomen vyšetření oběti. Z obětí, které vyhledaly zdravotnickou pomoc, se jich nejvíce obrátilo na 

psychologa (42%), psychiatra (24%) a obvodního lékaře (21%). V důsledku napadení partnerem 

vyhledalo z dotázaných klientek ROSA celkem 13% ošetření na pohotovosti, 13% na chirurgii a 12% 

neurologii. 10% žen mělo v důsledku domácího násilí gynekologické problémy. 

„Od září roku 2015 realizujeme  program na pomoc zdravotníkům při identifikaci násilí na 

ženách, komunikaci a prvotní intervenci s oběťmi partnerského násilí, ale i podporu proti násilí 

páchaném  na zdravotnících agresivnímu osobami a nenásilné komunikaci“ říká Zdena Prokopová,  
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Vedoucí azylového domu ROSA. „Lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovníci, se stále častěji stávají 

objekty buď slovního, nebo přímo fyzického útoku ze strany pacientů či klientů.“   

Během ročního projektu ROSA zacílila na   vzdělávání i preventivní  aktivity. Prioritou bylo 

komplexní vzdělávání klíčových profesí (pedagogové a studenti zdravotnických škol) a nelékařských 

profesí – zdravotních sester, záchranářů a dalších profesí přímo v nemocnicích. Díky systému 

akreditovaných školení jsme proškolili 318 zdravotníků.  Díky podpoře Norských grantů vznikl  

vzdělávací modul včetně e-learningových materiálů, instruktážních videí pro nelékařské zdravotnické 

profese (sestry, záchranáři), který je umístěn na webových stránkách http://stopnasili.cz/pro-

zdravotnictvi/vzdelavaci-modul/ .  Manuál byl i vytištěn a je k dispozici zdravotníkům a zdravotním 

školám.   

 

Projekt Rosy  „Stop násilí pro zdravotnictví“   podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu 

Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Partnerem projektu je Vysoká škola 

zdravotnická, o.p.s. 

 

 

 

 

Kontakt:  

Mgr. Martina Hronová, tel. 733 560 636, info@rosa-os.cz, manažerka ROSA a koordinace projektu 

PhDr.Branislava Marvánová Vargová, vedoucí služby odborné sociální poradenství, tel. 241 432 466 

Zdena Prokopová, vedoucí služby azylové ubytování, tel.  SOS linka 602 246 102 
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