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PERE- JA LÄHISUHTEVÄGIVALDA KOGENUD PATSIENDI 
VASTUVÕTMINE, INTERVJUEERIMINE NING JUHENDAMINE

• Vastuvõtmine
 - Arvestage sellega, et võite olla esimene ametiisik, kellele  
  patsient vägivallast räägib.
 - Pidage meeles, et patsiendi ebaadekvaatne käitumine võib  
  johtuda nt joobest, šokireaktsioonist ja /või traumeeritusest.
 - Rääkige patsiendile, mida teete ja miks:
  miks teda intervjueeritakse,
  miks on oluline vaadata riiete alla, 
  miks fotografeeritakse. 

• Intervjuu
 - Küsige vägivalla kohta otse, ka seksuaalvägivalla kohta.
 - Ärge tekitage patsiendis süütunnet, võtke vägivalla suhtes  
  negatiivne hoiak.
 - Küsige patsiendilt laste kohta: kus nad vägivalla ajal  
  olid, kus nad on nüüd ja kellega koos. Öelge, et kui kodus 
  esineb vägivalda, siis tuleb kontakteeruda   
  sotsiaalametnikega.

• Juhendamine
 - Vestelge patsiendiga vägivalla laiast levikust ning  
  järelmõjudest:
  rääkige patsiendile, et vägivald kipub korduma 
 ning muutuma jõhkramaks.
 - Tooge positiivseid näiteid seoses vägivallast rääkimisega:
  ärge siiski oodake patsiendilt kiireid otsuseid, 
 julgustage teda taas abi otsima. 
 - Jagage patsiendile kontaktinfot selle kohta, kus on kohapeal  
  võimalik abi saada.
 - Julgustage kuriteost teatama – pere- ja lähisuhtevägivald on  
  kuritegu.
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JUHEND HAIGUSLOO KOOSTAMISEKS VÄGIVALLAJUHTUMITE 
KORRAL

Kasutage abivahendina vägivallajuhtumi ankeeti ja kehakaarti

1. Toimunu kirjeldus
- Mis, kus, millal  võimalikult täpselt kuupäev / kellaaeg / koht.
- Vigastuse põhjustaja patsiendi sõnade kohaselt:

  nimi ja suhe patsiendiga,
 kui tundmatu(d)  arv / sugu / kodakondsus.

- Teguviis / ähvardus:
 millega, kuidas, kuhu ja mitu korda (üks kord / x korda...)
 mainige ka võimalik vahend ning
 ohvri asend vägivaldse isiku suhtes (seisis / oli pikali...)

2. Esmased andmed
- Patsiendi isiku tuvastamisviis ning esmase teabe allikas.
- Kuidas / millega / kellega koos on patsient hooldusüksusesse saabunud.
- Osutatud esmaabi / esmaabi sündmuskohal (vt esmaabi kirjeldus):

 kas politsei oli kohal / kas kuriteost on teatatud? 
3. Praegune seisund
- Läbivaatusaeg
- Füüsiline seisund (rasedus, piiratud liikumisvõime, seisund mõõdetud 
  promille arvesse võttes).
- Psüühiline seisund (jälgige patsiendi võimalikku šokireaktsiooni ning sei  
  sundit, võttes arvesse promille):

  pange kirja, kui patsient räägib võimalikust narkootikumide /   
   ravimite kasutamisest.
- Tuvastatud haavad: kirjeldage / mõõtke:

  haavatüüp / pikkus / laius / sügavus / diameeter / vanus / viis / 
 suund;

        kasutage abivahendina kehakaarti ning fotosid selliselt, et piltidel      
            oleks näha ka vigastuste suurus;
   kui vigastusi on mitmeid, siis võib tekstis viidata: vt kehakaart ja  
            pildid;
        haigusloos / kehakaardil dokumenteeritakse / fotografeeritakse 
            ka need vigastused, mis ravi ei vaja.
4. Võtke seisukoht
- Kas teguviis või vigastus(ed) olid eluohtlikud?
- Kas anamneesi ning kliiniliste leidude vahel on vastuolu: 

  vigastuste tekkemehhanism / vigastuste vanus.
- Kas võimalikud on  kosmeetilised või funktsionaalsed kahjustused : 

  kas hiljem on vaja hinnata püsivaid kahjustusi uuesti;
   pange kirja, kui püsivaid kahjustusi antud etapil pole võimalik   

 hinnata.
- Võimaliku töövõimetusaja pikkus
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