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IDENTIFICAREA ȘI PREVENȚIA VIOLENȚEI DE GEN
Scopul atelierului
Atelierul este destinat studenților voluntari din cadrul Organizației Studenților Mediciniști,
Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu. Atelierul poate fi livrat atât în limba română,
cât și în limba engleză. Întrucât atelierul va avea o abordare aplicată, interdisciplinară și bazată pe
materiale accesibile, acesta este recomandat tuturor studenților, indiferent de anul de studiu sau
profil. Scopul atelierului este de a oferi studenților mediciniști oportunitatea de a înțelege violența de
gen ca și o problemă de sănătate a femeii, de a discuta cazuri cu care cel mai probabil se vor confrunta
în clinică indiferent de specializarea pe care o vor alege.

Traineri
- Diana Dulf, PhD, Lector Univ., Departamentul de Sănătate Publică, Facultatea de Științe Politice,
Administrative și ale Comunicării, Universitatea Babeș-Bolyai.
- Andreea Vornicu, Doctorand, Departamentul de Științe Politice, Facultatea de Științe Politice,
Administrative și ale Comunicării, Universitatea Babeș-Bolyai.

Desfășurarea atelierului
Atelierul este structurat în șase module, care vor fi abordate în trei întâlniri. Modulele grupează
subiecte diferite și oferă o imagine de ansamblu asupra violenței de gen ca o problemă de sănătate a
femeii, și anume: noțiuni de bază, epidemiologia violenței, incidența și efectele fenomenului,
modalități de identificare și comunicare cu victimele și înțelegerea serviciilor specializate existente
pentru ajutorarea victimelor. Fiecare întâlnire va avea o tematică diferită și o durată maximă de 2 ore:
½ predat și 1 și ½ studii de caz și discuții.

Obiectivele atelierului
Atelierul își propune să familiarizeze participanții cu noțiunile de bază privind violența de gen,
identificarea acestui fenomen și rolul cadrelor medicale în procesul de identificare și referire a
victimelor. Mai mult, atelierele vor avea sesiuni interactive cu studii de caz, exemple și jocuri de rol. În
plus, participanții vor primi hand-out-uri cu materiale informative și grafice. Aceste întâlniri au la bază
manualul IMPLEMENT și manualul RESPONSE, ambele disponibile atât în limba română, cât și în limba
engleză, drept parte a unor proiecte co-finanțate de Comisia Europeană, DG-JUSTICE.
Până la finalul atelierului ne-am dori ca studenții participanți să (Atelierul își propune să transfere
următoarele cunoștințe și abilități):
- Identificarea și înțelegerea principalelor tipuri de violență de gen
- Identificarea riscurilor și consecințelor violenței de gen asupra sănătății femeii
- Înțelegerea importanței identificării și referirii victimelor violenței de gen către serviciile
specializate
- Cunoașterea rolului personalului medical în identificarea și prevenția violenței de gen
- Cunoașterea resurselor disponibile pentru ajutorarea victimelor violenței de gen
- Înțelegerea și utilizarea tehnicilor de comunicare concepute pentru pacienții vulnerabili.
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Conținut
Întâlnirea 1 – Ce este violența de gen? Consecințele violenței de gen
•
•
•
•

Definiții ale violenței de gen și identificarea factorilor care stau la baza fenomenului sau
care potențează fenomenul;
Epidemiologia violenței și rolul culturii violenței în propagarea diverselor forme de
violență;
Prevalența violenței sexuale și fizice și impactul asupra sănătății femeilor și al copiilor;
Mituri despre violența de gen, exercițiu.

Întâlnirea 2 – Rolul personalului medical în identificarea și referirea victimelor violenței de gen; (2h
– ½ predat și 1 și ½ studii de caz)
•
•
•
•

Simptomele, semnele și comportamentele violenței de gen: metode de identificare a
cazurilor cu sau fără semne vizibile;
Cum pot fi documentate și înregistrate cazurile de violență de gen identificate ca urmare a
oferirii de servicii medicale;
Există o tehnică de abordare a victimelor? Tehnici de comunicarea eficientă cu pacientul
aflat în risc; Criterii și mijloace de adresare în caz de suspiciune sau identificare a unei
victime;
Joc de rol.

Întâlnirea 3 – Ce sunt sistemele de referire și care este rolul lor? Importanța planificării siguranței
pentru victimă (2 h – ½ predat și 1 și ½ studii de caz)
•
•
•
•

Explicarea sistemelor de referire și rolul serviciilor de asistență specializate pentru femei:
în ce constau și de ce sunt importante;
Care sunt pașii pentru planificarea siguranței și mijloace de evaluare a riscurilor; rolul
grupurilor de protecție a victimelor;
Joc de rol / Studiu de caz;
Evaluare.

