
➡ Що мають робити медики, у разі виявлення ознак насильства: 

   знайти можливість поговорити віч-на-віч з постраждалим/постраждалою, 

уважно вислухати, але не змушувати говорити 

  говорити із постраждалим спокійно, встановити довірливий контакт 

  пояснити, що закон захищає жертв домашнього насильства та розповісти, де 

можна отримати психологічну та юридичну допомогу 

   якщо йдеться про дитину, подбати про її безпеку та нормалізацію її 

емоційного стану 

   проводити обстеження та лікування без дискримінації за будь-якою 

ознакою, перед тим отримавши усвідомлену згоду на обстеження 

   інформувати людину та/або її законного представника (якщо представник не 

є кривдником) про права, заходи та соціальні послуги, якими може 

скористатися постраждала особа 

   протягом доби заклад охорони здоров’я інформує Національну поліцію 

України, а у разі виявлення ушкоджень у дитини — також службу у справах 

дітей 

     Людина, постраждала від насильства або її законний представник, 

обов’язково має надати згоду на медичне втручання. Винятком є лише пряма 

загроза життю — у такому випадку згода пацієнта не є обов’язковою. 

       Важливо пам’ятати: про домашнє насильство можуть свідчити не лише 

клінічні симптоми, а й типи поведінки — агресивність, напади люті, схильність 

до руйнації, нищення, уповільнене мовлення, нездатність до навчання, 

відсутність знань, відомих дітям відповідного віку (наприклад, невміння 

читати, писати та рахувати), тривожність. 

Медичні працівники будуть проходити професійну тематичну підготовку, щоб 

проводити обстеження та надавати медичну допомогу постраждалим від 

домашнього насильства. 

Студенти-медики також тепер вивчатимуть питання запобігання та протидії 

домашньому насильству. Ці теми мають бути внесені в навчальні плани і 

освітні програми. 

➡ Що робити людині, яка постраждала від домашнього насильства: 

   В екстреній ситуації телефонувати до поліції (102) або викликати швидку 

допомогу (103). 

   Також можна звернутися до мобільних бригад психологічної допомоги. Їхні 

контакти тут: http://bit.ly/2WT4Khn 

   За потреби звернутися за медичною допомогою до найближчого закладу 

охорони здоров’я. Якщо стан не є критичним, записатися до сімейного лікаря, 

терапевта чи педіатра. Лікар проведе обстеження, призначить лікування чи 

направить до вузького спеціаліста. 

   Пройти обстеження та отримати підтримку. Лікар повідомить про 

результати обстеження, можливі варіанти лікування, а також про права, заходи 

та соціальні послуги 

   Пройти лікування. Лікування відбувається виключно за згодою пацієнта чи 

його законного представника, якщо він не є людиною, що вчинила насильство. 

 
 

https://bit.ly/2WT4Khn?fbclid=IwAR2vN-4-vCAhgqipMbsS260bt5h61r4JNohirpxtUc1-9vcGt2-Cogn32EM


➡ Рекомендації про те, як убезпечити себе у випадку насильства 

тут: http://rozirvykolo.org 

 


