Departamentul Mama și Copilul în parteneriat cu Cluj School of Public Health (Universitatea
Babeș-Bolyai) organizează pentru prima dată cursul opțional „Identificarea și Prevenția
Violenței de Gen”, adresat studenților din anul VI.
Violența domestică,
în special împotriva
femeilor, este o problemă
socială, juridică și de
sănătate.

1 din 3 femei
suferă o formă
de violență pe
parcursul vieții.

Victimele violenței de gen au dificultăți mari
în a recunoaște sau a declara actele de
violență la care au fost expuse, dar au cea
mai mare încredere în cadrele medicale în a
mărturisi abuzul suferit.

Ce stă la baza dezvoltării acestui curs?
Vizita la un serviciu medical este primul punct de contact pentru multe din victimele violenței
de gen, care le permite să acceseze sprijin și asistență. Prin urmare, consolidarea capacității
personalului medical de a identifica și sprijini victimele violenței este un aspect crucial în
prevenirea și adresarea violenței de gen.
Cluj School of Public Health (Universitatea Babeș-Bolyai) a început să lucreze în acest
domeniu în 2014, dezvoltând manualul de instruire a cadrelor medicale în adresarea violenței
de gen, iar acum este coordonatorul unui proiect cu finanțare Europeană RESPONSE – O
abordare integrată în raportarea violenței de gen în cadrul serviciilor de sănătate a mamei
(Multi-Agency Response for Reporting on Gender-Based Violence in Maternal Health Services)
și inițiatorul acestui curs.
Cursuri similare au mai fost susținute pentru medici și asistente din medicina de urgență și
ginecologie și obstetrică în Austria, Franța, Germania, Italia și România, ca parte a proiectului
IMPLEMENT (http://www.gbv-implement-health.eu/). Urmând exemplul de bune practici din
Franța, vrem să dezvoltăm acest curs și pentru studenții la medicină.
Cursul este opțional și se va ține pentru prima dată în cadrul Universității de Medicină și
Farmacie Iuliu Hațieganu în anul universitar 2017-2018, urmând ca mai apoi să-l promovăm și
în alte universități de medicină din țară.

Cursul se axează pe:
Elemente din mai
multe discipline:
medicină,
sănătate publică,
psihologie,
comunicare

Studii de caz și
scenarii

Evaluarea va fi orală
pe baza discutării
unui studiu de caz

Identificarea
victimelor
violenței de
gen de către
personalul
medical

Depășirea
barierelor de
comunicare

Prezentarea
posibilităților
de referire
a victimelor
în contextul
infrastructurii
existente

Ne vedem la curs!

