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00
ВОВЕД

Улогата на здравствениот систем во заштитата на децата од злоупотреба и
занемарување има особено значење со оглед на задачите и улогата на здравствените работници во превенцијата, откривањето, дијагностицирањето и
третманот на сите облици на злоупотреба и занемарување на децата (ЗЗД).
Исто така, нивната улога е суштествена во докажувањето и форензичката
евалуација на ЗЗД.
Заштитата од ЗЗД е комплексен процес и може да биде успешен само преку
сеопфатна меѓусекторска соработка на сите релевантни сектори и институции.
Овој меѓусекторски пристап поточно значи дека одговорот при превенција и
заштита од насилство го даваат релевантните сектори заеднички, со своите
поделени и заеднички одговорности и улоги. Во нашата држава, почнувајќи од
2014 година, УНИЦЕФ го спроведува процесот на зајакнување на меѓусекторскиот пристап, преку обуки и поддршка на релевантните сектори. Во овој
процес клучна улога играат: центрите за социјална работа, полицијата, јавното
обвинителство, здравствениот систем, образовниот систем и граѓанскиот
сектор. Во рамките на активностите за унапредување на меѓусек-торскиот
пристап за заштита на децата постои и Нацрт-протокол за постапување на
1

меѓусекторски тимови кои се справуваат со деца жртви на насилство , во кој
јасно се дефинира улогата на здравствениот систем во овие тимови. Овој
прирачник има за цел да ја дефинира и олесни улогата на здравствените
установи (здравствените работници) во постапките на препознавање,
пријавување и упатување на децата при насилство, злоупотреба и занемарување, како релевантен сектор, дел од меѓусекторскиот пристап во заштитата
на деца, особено во делот на превенција и спречување на насилство врз
децата. Освен тоа, постои Заеднички протокол за постапување во случаи на
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злоупотреба и занемарување на деца, во кој јасно се дефинирани улогите и
одговорностите на сите учесници од различни сектори во процесот на превен2

ција и заштита на децата од злоупотреба и занемарување .
Во овој Прирачник за здравствените работници се дадени теориски и практични насоки за унапредување на клиничката практика во здравствениот
систем во доменот на препознавање, пријавување и упатување на децата при
сите видови злоупотреба и занемарување. Наменет е за полесно препознавање на ризиците, знаците и последиците од ЗЗД, како и за давање јасни
упатства за постапување на здравствените работници во случај на сомнение
или можна злоупотреба и занемарување на дете.

1. Протоколот за постапување на меѓусекторски тимови кои се
справуваат со деца жртви на насилство е сѐ уште во нацрт-верзија и ќе
биде усвоен во текот на 2018 година.
2. Заеднички протокол за постапување во случаи на злоупотреба и
занемарување на деца. – Скопје: Министерство за труд и социјална
политика: Министерство за здравство, 2014.

01
ОПШТА ДЕФИНИЦИЈА НА
ЗЛОУПОТРЕБА И ЗАНЕМАРУВАЊЕ НА
ДЕЦАТА

Општо земено, злоупотребата и занемарувањето на децата се дефинира како „која
било форма на физичко и/ или емоционално злоупотребување, сексуална
злоупотреба, занемарување или занемарувачки третман, или комерцијална или друг
вид експлоатација, што потенцијално или реално предизвикува закана или штети за
здравјето на детето, опстанокот, развојот или дигнитетот, во контекст на меѓусебен
однос на одговорност, доверба или моќ“3.
Во Светскиот извештај за насилство и здравје4 и во Извештајот на СЗО од
Консултацијата за спречување на детската злоупотреба од 1999 година,
идентификувани се четири вида на злоупотреба и занемарување на децата:
¢

физичка злоупотреба;

¢

сексуална злоупотреба;

¢

емоционална или психолошка злоупотреба;

¢

занемарување;

¢

експлоатација.

Здравствениот работник на сите нивоа на здравствениот систем, а особено на ниво
на примарната здравствена заштита (матичен лекар, патронажна сестра) преку
своите методи на испитување и дијагностицирање е во предност во однос на
утврдување на знаците на злоупотреба и занемарување на децата. Анамнезата,
хетероанамнезата и физикалниот преглед на детето се најважните методи во таа
постапка.

1.1. АНАМНЕЗА
Анамнезата, т. е. хетероанамнезата е првиот контакт на здравствениот работник со
детето и родителот.
Анамнезата се зема директно од детето, насамо, доколку е на возраст кога може да
раскаже што се случило (над 5 години). Родителот не треба да биде присутен во текот
на земањето анамнеза, доколку постои сомневање дека злоупотребата се одвива во
семејството, бидејќи тоа може да влијае врз објективноста на изјавата на детето
поради стравот од загуба на љубовта на родителите и стравот од казна. Се разбира,
¢
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доколку детето има отпор да остане насамо со лекарот, треба да се подготви дека
„родителот е тука, пред врата, дека може да му верува на лекарот, дека тука може
да се чувствува безбедно и сигурно...“
Ÿ Анамнезата се однесува само на медицинскиот аспект поврзан со сомневањето за

злоупотреба. При оваа постапка не се бараат информации и детали од детето за тоа
кога и како се случила злоупотребата, со цел избегнување секундарна виктимизација.
Хетероанамнезата се зема од родителите, т. е. од секој родител посебно, без присуство на другиот (во случај на сомнение за интрасемејни облици на злоупотреба/
занемарување), или од други придружни лица. Во случаи кога детето можеби е
злоупотребувано во семејството, треба да се има на ум дека родителите можат да
изнесуваат невистини, полувистини, или да ја негираат сериозноста на повредите/
состојбата на детето.

ЗДРАВСТВЕНИОТ РАБОТНИК ТРЕБА ДА СЕ ПОСОМНЕВА ВО ЗЛОУПОТРЕБА
НА ДЕТЕ ОД СТРАНА НА РОДИТЕЛ ДОКОЛКУ:
¢

одложено се бара медицинска помош за настанатата повреда;

се промени здравствената институција при повторно повредување, за да
се намали ризикот од откривање на рецидивот и механизмот на повредата;
¢

несоодветно се објаснува механизмот на повредувањето, било во однос
на возраста на детето било во однос на обликот и степенот на повредата;
¢

се даваат различни објаснувања за настанување на повредата од
различни учесници при земањето на хетероанамнезата.
¢

1.2. ФИЗИКАЛЕН ПРЕГЛЕД
ПРИ ПРЕГЛЕДОТ ДЕТЕТО ТРЕБА ДА СЕ СОБЛЕЧЕ ЦЕЛОСНО И ТРЕБА ВНИМАТЕЛНО
ДА МУ СЕ ПРЕГЛЕДААТ КОЖАТА И ВИДЛИВИТЕ СЛУЗОКОЖИ, ЗА ДА СЕ ОТКРИЈАТ
ЕВЕНТУАЛНИ ЗНАЦИ НА ПОВРЕДА.
Доколку постои сомневање за сексуална злоупотреба, детето треба да се упати во
Центар за упатување на жртви на сексуално насилство (Скопје, Тетово и Куманово) за
да се изврши соодветен физикален преглед. Доколку не постои ваков центар во
близина, сомневањето се пријавува во центар за социјална работа и/или во полицијафизикален преглед за докажување на сексуално насилство мора да се изврши по
налог на јавен обвинител.
3. За потребите на овој Прирачник користени се дефинициите
формулирани во Извештајот од консултацијата за превенција на
злоупотреба на деца – Report of the consultation on child abuse prevention,
29-31 March 1999. Geneva, World Health Organization, 1999.
4. Krug E. et al., eds. World report on violence and health. Geneva, World Health
Organization, 2002.

10

АКО ЛЕКАРОТ ПРОЦЕНИ, МОЖЕ ДА ПРЕЗЕМЕ И ДОПОЛНИТЕЛНИ ИСТРАЖУВАЊА:
¢

лабораториско истражување на крвта и урината;

¢

РТГ-преглед на делови од телото за можни фрактури и повреди на меките ткива;

¢

КТМ за евентуални повреди на мозокот;

¢

ЕХО за преглед на стомакот и други органи;

преглед на надворешните генитални органи се прави во случај на сексуална
злоупотреба или сомневање за неа.
¢

СИТЕ ПОВРЕДИ ТРЕБА ДЕТАЛНО ДА СЕ ДОКУМЕНТИРААТ И ТРЕБА:
да се објасни патофизиолошкиот механизам на настанување во корелација со
анамнезата или хетероанамнезата;
¢

¢

да се воочат разлики во дадените објаснувања, доколку се очигледни;

¢

на посебен образец на Шемата на телото да се внесат повредите и нивниот изглед;

ако е во можност, здравствениот работник треба да ги документира повредите со
фотографирање.
¢

Истовремено, при преглед на телесните знаци, здравствениот работник треба да го
набљудува и однесувањето на детето и родителот и нивната заемна комуникација.
Ако утврди дека постои невообичаено однесување кај нив, тоа треба да се
документира.
¢

02
ФИЗИЧКА ЗЛОУПОТРЕБА НА ДЕЦА

2.1. ДЕФИНИЦИЈА НА ФИЗИЧКА ЗЛОУПОТРЕБА НА ДЕЦА
Физичката злоупотреба на деца е дефинирана како намерна употреба на физичка
сила против детето, која предизвикува повреда, или пак постои веројатност да му
наштети на детското здравје, на неговиот опстанок, развој или дигнитет. Тоа вклучува
удирање, тепање, клоцање, тресење, касање, давење, попарување, горење, труење и
задушување. Многу често, физичкото насилство врз децата во домот, всушност, се
врши со предмет за казнување. Физичката злоупотреба најчесто се случува при
телесното казнување, што се користи како „дисциплинска“ мерка за воспитување на
детето.
Во физичка злоупотреба спаѓа и намерно предизвикување симптоми на болест кај
детето од страна на родителите, старателите или другите возрасни кои се одговорни
за детето (т.н. Munchausen Syndrome by proxy – синдром на Минхаузен од близок).

2.2. ОБЛИЦИ НА ФИЗИЧКА ЗЛОУПОТРЕБА
Облиците на физичка злоупотреба може да се вбројат/групираат во следните
категории: повреди на кожата и видливите слузокожи; повреди на главата и ЦНС;
повреди на коскено-зглобниот систем; повреди на стомакот и паренхиматозните
органи и посебни облици на злоупотреба на деца, т. е. синдром на Минхаузен од
близок и синдром на тресено бебе, подетално опишани подолу.

2.2.1. СИНДРОМ НА МИНХАУЗЕН ОД БЛИЗОК (BY PROXY)
Ова е посебен облик на злоупотреба на деца, т.е. опасно постапување од страна на
родител/старател на детето кој намерно предизвикува симптоми на болест или
повреда за да привлече внимание кај лекарот. Во анамнезата на детето се бележат
чести хоспитализации, без јасни отпусни дијагнози. Најчесто детето се хоспитализира
поради симптоми на труење, повторувачки напади на губење на свест или гушење.
Клиничката слика честопати е необична, што ја отежнува дијагнозата.
Карактеристично е симптомите да се јавуваат во периоди кога детето е во присуство
на возрасниот кој ги сигнализира тешкотиите, а не се јавува во ситуации кога друг се
грижи за детето.
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2.2.2. СИНДРОМ НА ТРЕСЕНО БЕБЕ (SHAKEN BABY SYNDROM)
Oвој синдром се јавува кај мали деца/бебиња (до 18 месеци), при силно тресење/
лулање на бебето, кога главата забрзано се движи напред-назад (кон градите и кон
грбот), како да ќе се одвои од трупот. На оваа возраст вратните и рамените мускули се
сѐ уште слаби, а главата е релативно тешка, па намерното тресење на бебето
доведува до неконтролирано движење на главата, при што мозокот удира во коските
на черепот и како резултат на тоа настануваат повреди и крвавења во мозочните
структури, се јавуваат напади на губење на свеста, тешкотии со дишењето, а може да
настапи и смрт.

2.3. ИНДИКАТОРИ ЗА ФИЗИЧКА ЗЛОУПОТРЕБА НА ДЕЦА
2.3.1. ФИЗИЧКИ ЗНАЦИ КАЈ ДЕТЕТО
Нејасни или необјасниви модринки и нагмечувања на покриените делови од телото:
на стомакот, грбот, задната страна на натколениците и потколениците;
¢

¢

Лузни;

Црвенило и модринки со различна боја (т. е. со различна старост), во форма на
предметот со кој е нанесена повредата (јаже, појас, дланка, стап);
¢

¢

Искубана коса, заби што недостигаат;

¢

Каснатини;

¢

Изгореници чиј настанок не може да се објасни:
¢

од цигари,

¢

од потопување во врела течност: во вид на ракавица, во вид на чорап,

¢

од електрична струја, пегла;

Скршеници и исчашувања на екстремитетите, на ребрата, клучната коска и др.,
повреди на главата, што не можат да се објаснат;
¢

¢

Труења со отрови, корозивни средства, психоактивни супстанции, лекови.
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2.3.2. НАЈЧЕСТИ ОДНЕСУВАЊА НАБЉУДУВАНИ КАЈ
ЗЛОУПОТРЕБЕНО ДЕТЕ И КАЈ ВОЗРАСЕН/ПОТЕНЦИЈАЛЕН
СТОРИТЕЛ НА ФИЗИЧКАТА ЗЛОУПОТРЕБА
ОДНЕСУВАЊА КАЈ ДЕТЕТО
¢

страв од физички контакт со возрасни;

¢

страв од родител или друг член на семејството;

¢

исплашено од плач на други деца;

¢

лесно се штрека на дразби;

¢

покажува екстреми во однесувањето – или агресија или повлекување;

¢

прекумерно е анксиозно;

¢

лесно им приоѓа на возрасни и непознати;

¢

не дозволува да биде прегледано;

¢

не поднесува физички контакт или допир;

¢

бега од дома;

¢

не може да воспостави добар однос со врсници;

¢

има ниска самопочит.

ОДНЕСУВАЊА КАЈ ВОЗРАСНИОТ
¢

лутина, нетрпеливост, често губење контрола врз однесувањето;

¢

се чини несигурен во поглед на состојбата на детето;

¢

го смета детето за лошо или причина за неговите животни проблеми;

¢

има отпор кон разговор за состојбата на детето или за семејството;

¢

на прашањата гледа со сомнеж;

користи начини на дисциплинирање несоодветни за возраста на детето, состојбата
или ситуацијата;
¢

дава нелогични, контрадикторни, неубедливи објаснувања, или никакви
објаснувања за повредите;

¢

¢

не покажува доволно разбирање за нормалниот детски развој;

¢

има очекувања од детето несоодветни за возраста.
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2.3.3. КЛИНИЧКИ ПРЕГЛЕД И ДИЈАГНОСТИЧКА ПРОЦЕНА ВО
СЛУЧАЈ НА ФИЗИЧКА ЗЛОУПОТРЕБА
Во текот на прегледот детето треба да се соблече целосно, потоа внимателно да се
прегледаат кожата и видливите слузокожи, барајќи типични знаци. Треба да се
планира лабораториски преглед на крвта и урината.
¢

Со прегледот на главата и палпација на коските на черепот се проценува дали
постојат повреди на главата. Ако постои сомнение, треба да се направи РТГ на
главата, т. е. краниограм.
¢

Во случај на сомнение за синдром на тресено дете, треба да се планира
офталмолошки преглед и КТМ.
¢

Доколку при палпација на екстремитетите и градниот кош постои сомнение за
фрактура, детето треба да се упати на РТГ на сомнителната регија.
¢

Доколку при прегледот на стомакот постои сомнение за повреда на
паренхиматозните или другите шупливи органи во стомакот, треба да се направи ЕХОпреглед на стомакот и РТГ во стоечка положба.
¢

При преглед на надворешните гениталии се бараат високоспецифични знаци за
сексуална злоупотреба.
¢

Важно е во историјата на болеста детално да се документира од кого е добиен секој
податок.
¢

¢

Треба да се бележат и реакциите на родителите.

Со клиничкиот преглед и дополнителните анализи треба да се забележи дали
постојат или не постојат високоспецифични знаци за физичка злоупотреба.
¢

Секоја сомнителна промена на кожата или при РТГ-снимањето треба да се
документира!

2.3.4. ДОЛГОРОЧНИ ПОСЛЕДИЦИ ОД ФИЗИЧКАТА ЗЛОУПОТРЕБА
¢

Ниска самопочит и самодоверба;

¢

Слаб успех во училиште;

¢

Слаба контрола на импулсивноста и агресивноста;

¢

Нарушен однос со врсници и авторитети;
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¢

Растројство во поведението;

¢

Злоупотреба на психоактивни супстанции;

¢

Деликвентно однесување;

¢

Депресија и самоубиствени мисли.

03
СЕКСУАЛНА ЗЛОУПОТРЕБА НА ДЕЦА

Здравствените работници и соработници се личности во кои децата и младите имаат
доверба. Затоа тие можат релативно рано да ги воочат телесните и психичките
промени кај своите пациенти и од нив да добијат релевантни податоци кои можат да
побудат сомненија за сексуална злоупотреба. Затоа е важна едукација на
здравствените работници за рано препознавање на тој насилен чин и спроведување
на соодветни дијагностички и тераписки постапки.

3.1. ДЕФИНИЦИЈА И ВИДОВИ НА СЕКСУАЛНА ЗЛОУПОТРЕБА
Сексуалната злоупотреба се дефинира како вклучување на децата во сексуална
активност, која детето целосно нe ја сфаќа и разбира, за која не може да даде
информирана согласност, или за која детето сѐ уште не е подготвено од развоен
аспект, или пак друг вид дејства со кои се нарушуваат законите или социјалните
норми на општеството (СЗО, 19995).
Во сексуална злоупотреба спаѓа: изложување на поглед и покажување порнографски
слики, сликање на телото на детето, допирање на телото на сексуален начин,
наведување на детето да го допира телото на возрасниот на сексуален начин, обид за
сексуален однос и изведување на сексуален однос (орален, анален, вагинален).
Според тоа, сексуалната злоупотреба може да биде без телесен контакт и може да
биде контактна (непенетрирачка и пенетрирачка).
Општо земено, сексуалната злоупотреба може да биде:
Бесконтактна – злоупотребувачот му го покажува своето голо тело на детето или го
набљудува на голото тело на детето, го прунудува детето да гледа порнографија и сл.;
¢

Непенетрирачка – допирање или милување на телото и надворешните гениталии на
детето и на возрасниот, орално-генитална, генитално-генитална или генитално-анална
стимулација;
¢

Пенетрирачка – продирање (со прст, пенис или со некој предмет) во вагината или
во анусот на детето.
¢

Во поголем број случаи децата по првиот акт, поради заканите од злоупотребувачот,
не кажуваат за сексуалната злоупотреба. Така, со текот на времето се развива
синдром на акомодацијa на сексуалната злоупотреба. Во почетокот детето се
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чувствува заробено и беспомошно бидејќи е присилено да го крие фактот дека е
сексуално злоупотребено. Истовремено, постои и страв дека нема да му се верува
дека е злоупотребено, што доведува до одложување на довербата, трпење на
злоупотребата и развој на приспособено однесување. Постои опасност детето да
доживее неразбирање од семејството и професионалците кога конечно ќе собере
храброст и ќе ја пријави злоупотребата. Тоа дополнително може да го засили
неговото емоционално страдање. Исходот често може да биде повлекување на
исказот и повторно затворање на детето во себе. Повредите од сексуалната
злоупотреба можат да бидат физички, емоционални и бихевиорални.
Една од најспецифичните карактеристики на сексуалната злоупотреба е
сексуализираното однесување на детето, кое не е во согласност со неговата возраст и
развојниот стадиум, или напротив, сексуална инхибиција. Сексуализираното однесување
опфаќа:
¢
¢
¢
¢
¢

преокупираност со сексот во разговор и во игра;
сексуализација на односот со другите;
компулсивна мастурбација;
непотребно избегнување на возрасни машки личности;
одбивност кон телесна блискост.

3.2. ИНДИКАТОРИ НА СЕКСУАЛНА ЗЛОУПОТРЕБА НА ДЕЦА
3.2.1. ФИЗИЧКИ ЗНАЦИ ЗА СЕКСУАЛНА ЗЛОУПОТРЕБА
¢

Необјаснива генитална повреда;

¢

Рекурентен вулвовагинитис;

¢

Исцедок од вагината кај девојчињата;

¢

Исцедок од уретрата кај момчињата;

¢

Извалканост на анусот со фецес;

¢

Тегоби во пределот на анусот (фисури, болка, крвавење);

¢

Болка при уринирање;

¢

Инфекции на уринарниот систем;

¢

Полово преносливи инфекции (ако е исклучена перинатална трансмисија);

¢

Бременост (кај девојчиња во пубертет);

¢

Присуство на сперма во анално-гениталната регија.

5. Report of the consultation on child abuse prevention, 29-31 March 1999.
Geneva, World Health Organization, 1999.
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3.2.2. НАЈЧЕСТИ ОДНЕСУВАЊА НАБЉУДУВАНИ КАЈ
ЗЛОУПОТРЕБЕНО ДЕТЕ И КАЈ ВОЗРАСЕН/ПОТЕНЦИЈАЛЕН
СТОРИТЕЛ НА СЕКСУАЛНАТА ЗЛОУПОТРЕБА
ОДНЕСУВАЊА КАЈ ДЕТЕТО
¢

регресија во однесувањето или стадиумот на психосоцијалниот развој;

акутен трауматски одговор, на пример, претерана зависност или раздразливост кај
мали деца;
¢

¢

растројство во спиењето;

¢

ноќно мочање во постела;

¢

страв од допири, особено во пределот на гениталните органи;

¢

страв од затворена врата, од капење, од темница, од одредени лица;

¢

присилно однесување (постојано миење, капење, пресоблекување);

кај помалите деца сексуализирано однесување несоодветно за возраста:
користење зборови со сексуални изрази или цртежи со сексуални содржини;
¢

¢

зачестено мастурбирање;

¢

прерано и несоодветно разбирање на сексуалното однесување;

несоодветно, необично или агресивно сексуално однесување со врсници или
играчки;
¢

¢

сексуални преокупации кон другите и кон себеси;

¢

престанува со контрола на сфинктерите;

¢

кај постарите деца се следи промискуитет и проституција;

¢

растројство во исхраната;

¢

проблеми со концентрацијата и учењето или намалување на школскиот успех;

несоодветно однесување, самодеструктивно однесување (самоповредување,
употреба на алкохол, дрога, бегање од дома, обиди за самоубиство);
¢

¢

проблеми со спиењето: кошмари, страв од заспивање и долготрајно спиење.

ОДНЕСУВАЊА КАЈ ВОЗРАСНИОТ
¢

доминација, емоционална незрелост;
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¢

брачни или проблеми во однесувањето со возрасни;

¢

социјална изолација, осаменост;

¢

се потпира на детето и емоционално и физички;

¢

го држи детето и го допира на несоодветен начин;

ги обвинува другите за животните проблеми, вклучително и детето за
сексуализирано однесување.
¢

3.2.3. КЛИНИЧКИ ПРЕГЛЕД ВО СЛУЧАЈ НА СЕКСУАЛНА
ЗЛОУПОТРЕБА
При прегледот на гениталното и аналното подрачје кај децата ретко се воочуваат
јасни знаци за сексуална злоупотреба. Меѓутоа, нормалниот физикален наод не
исклучува можност за сексуална злоупотреба и во поголем број случаи врз основа на
клиничкиот преглед не може ниту да се потврди ниту да се исклучи сомнение за
сексуална злоупотреба.
Некои форми на сексуална злоупотреба, на пример, орогениталниот контакт, не
доведува до физичко повредување, додека кај други, како што е пенетрација во анус
или ставање на пенисот меѓу срамните усни, може да доведе до повреди, но не мора.
Обемот на физичките повреди зависи од интензитетот на применетата сила. За
разлика од тешките повреди кои настануваат при примена на сила, кај сексуално
злоупотребуваните деца оштетувањата се многу мали, поради што и тешко се
толкуваат.
Затоа е неопходно да се изврши преглед на детето од страна на гинеколог, или детски
хирург при одредени форми на сексуална злоупотреба, пенетрирачки вагинални или
анални контакти, заради добивање јасна претстава за природата на злоупотребата и
за евентуалните промени во гениталниот и аналниот предел на жртвата.
Ваквиот преглед се врши во Центар за упатување на жртви на сексуално насилство
(Скопје, Тетово, Куманово), или од гинеколог или детски хирург по барање на јавен
обвинител.

3.2.4. ДИЈАГНОСТИЧКА ПРОЦЕНА
При прегледот можат да се забележат знаци за можна или сигурна сексуална
злоупотреба на деца.
ЗНАЦИ ЗА МОЖНА СЕКСУАЛНА ЗЛОУПОТРЕБА:
¢

Акутни абразии, лацерации или модринки на срамните усни, паренхиматозното
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ткиво, пенисот, скротумот и перинеумот;
¢

Зарези кои зафаќаат повеќе од 50 % од ширината на хименскиот отвор;

Лузни или свежи расцепи во навикуларната јама кои не го зафаќаат хименот
(ненамерна повреда мора да биде анамнестички исклучена);
¢

¢

Генитални брадавици (шилести кондиломи) кај деца постари од 2 години;

¢

Значителна дилатација на анусот или лузни на анусот.

ЗНАЦИ ЗА СИГУРНА СЕКСУАЛНА ЗЛОУПОТРЕБА ИЛИ СЕКСУАЛЕН ОДНОС:
¢

Присуство на сперма или семена течност во или на телото на детето;

Докажана инфекција со бактерија Neisseria gonorrhoae (наод во културата) или
серолошка потврда за стекнат сифилис (кога перинаталната трансмисија е
исклучена);
¢

¢ Намерна, со тап предмет нанесена продорна повреда во вагиналниот или аналниот
отвор;
¢

Бременост.

3.3. ПОСЛЕДИЦИ ОД СЕКСУАЛНА ЗЛОУПОТРЕБА
Последиците од сексуалната злоупотреба на децата се многукратни и сериозни за
здравјето, созревањето и функционирањето на жртвата во различни аспекти на
животот, а често се долгорочни.

3.3.1. НЕПОСРЕДНИ ПОСЛЕДИЦИ:
¢

Неконтролино мочање (енуреза),

¢

Неконтролирана дефекација (енкомпреза),

¢

Растројство во спиењето,

¢

Проблеми во однесувањето,

¢

Депресија,

¢

Сексуализирано однесување кое не е соодветно на возраста,

¢

Самоизолација,

¢

Тешкотии во учењето.
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3.3.2. ДОЛГОРОЧНИ ПОСЛЕДИЦИ:
Гастроинтестинални нарушувања (синдром на иритабилен колон, диспепсија од
неулцерозна природа и хронични абдоменални болки),
¢

Гинеколошки нарушувања (неспецифични знаци – хронични болки во малата
карлица, дисменореја и нарушување на менструалниот циклус),
¢

¢

Депресија,

¢

Анксиозност,

¢

Симптоми на растројство од посттрауматски стрес,

¢

Промискуитет или несоодветно сексуално однесување,

¢

Ниска самопочит и самодоверба,

¢

Социјална самоизолираност,

¢

Намалување на когнитивните способности,

¢

Преокупираност со телесниот/физичкиот изглед,

¢

Злоупотреба на психоактивни супстанции.

04
ЕМОЦИОНАЛНА ЗЛОУПОТРЕБА НА
ДЕЦА

4.1. ДЕФИНИЦИИ И ВИДОВИ НА ЕМОЦИОНАЛНА ЗЛОУПОТРЕБА
Емоционалната или психолошката злоупотреба ги вклучува еднакво изолираните
случаи како и континуираните неуспеси на родителот/старателот, со текот на времето,
да обезбеди опкружување соодветно за развојот на детето и негова поддршка. Сите
дејства, кои можат да се подведат под оваа категорија, носат висока веројатност за
наштетување на физичкото или менталното здравје на детето, или пак на неговиот
физички, ментален, духовен, морален или социјален развој. Злоупотребата од овој вид
вклучува: отфрлање, деградација, обвинување, заканување, заплашување,
тероризирање, изолирање, корумпирање, дискриминирање или потсмевање;
експлоатација и други нефизички форми на одбивање или непријателско постапување
и недавање емоционални одговори.
ОТФРЛАЊЕТО е најчеста форма на емоционална злоупотреба на детето. Возрасниот
не го забележува детето, како да не постои, прави да се чувствува безвредно,
несакано, неприфатено и лошо.
ДЕГРАДАЦИЈА/ОБЕЗВРЕДНУВАЊЕ – детето постојано се критикува, се понижува, му
се нарушува достоинството и се доведува во состојба да се чувствува инфериорно.
ТЕРОРИЗИРАЊЕ – детето се тероризира вербално, со клевети, преплашување и
обесхрабрување.
ИЗОЛАЦИЈА – детето се изолира од нормалните социјални опкружувања и искуства
(не му се дозволува контакт со семејството, контакт со врсниците, се држи во
ограничен простор без социјални контакти) и се прави сѐ тоа да се чувствува осамено
и напуштено.
Во емоционална злоупотреба спаѓа и корумпирање/расипување на детето со
наведување на различни форми на социјално неприфатливо, антисоцијално и
деструктивно однесување, што го прави неспособно за нормални социјални искуства,
интереси и потреби.
Емоционалната злоупотреба многу често се јавува како придружна форма при
другите видови злоупотреба (физичка, сексуална).
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4.2. ИНДИКАТОРИ НА ЕМОЦИОНАЛНА ЗЛОУПОТРЕБА НА ДЕЦА
Постоењето на емоционална злоупотреба може да се открие преку два битни
елемента: а) специфичниот квалитет на обрасци на родителското однесување кон
детето и б) континуираното времетраење на ваквото однесување.

4.2.1. ФИЗИЧКИ ЗНАЦИ НА ЕМОЦИОНАЛНА ЗЛОУПОТРЕБА
¢

Заостанување во развојот,

¢

Заостанување на физичкиот раст (причината не е од органска природа),

¢

Неконтролирано мочање и дефекација (енуреза и енкопреза),

¢

Нарушување на навиките (нишање со главата, гризење, самоповредување),

¢

Нарушување на спиењето, главоболки.

4.2.2. НАЈЧЕСТИ ОДНЕСУВАЊА НАБЉУДУВАНИ КАЈ
ЗЛОУПОТРЕБЕНО ДЕТЕ И КАЈ ВОЗРАСЕН/ПОТЕНЦИЈАЛЕН
СТОРИТЕЛ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА ЗЛОУПОТРЕБА
ОДНЕСУВАЊА КАЈ ДЕТЕТО
¢

се прикажува како послушно, пасивно, срамежливо;

¢

покажува епизоди на агресивност, бес и лутина;

¢

има страв од неуспех;

¢

има тешкотии во концентрацијата, учењето и лесно се откажува;

¢

има негативен однос кон себеси;

¢ постојано се извинува, плаче без провокација, постојано бара внимание од
возрасниот;
¢

депресија, обид за самоповредување или обид за самоубиство.

ОДНЕСУВАЊА КАЈ ВОЗРАСНИОТ
¢

го обвинува или понижува детето јавно и во домот;

¢

не го успокојува детето кога е уплашено и вознемирено;

другите деца во семејството ги третира поинаку и подобро, покажувајќи повеќе
прифаќање и помалку критика;
¢

24

детето го опишува на деградирачки начин: глупаво, лошо, проблематично и
предвидува негов неуспех;
¢

¢

го смета детето одговорно за родителските проблеми и разочарувања;

¢

го поистоветува детето со другите во семејството што не ги сака.

4.3. ДИЈАГНОСТИЧКА ПРОЦЕНА НА ЕМОЦИОНАЛНАТА
ЗЛОУПОТРЕБА
Поради нејзината суптилна природа, честопати е тешко да се дијагностицира
емоционалната злоупотреба.
Важно е внимателно да се интерпретираат знаците и симптомите на емоционалната
злоупотреба и да се добијат одговори на две прашања:
¢

Што е причина за овие симптоми/знаци?

¢

Дали овие симптоми/знаци се компатибилни со анамнезата?

Затоа е неопходна внимателна процена на симптомите и знаците во
контекст на семејната ситуација на детето, т.е. родителските однесувања,
објаснувањето во врска со манифестната симптоматологија и односот кон
детето во различни околности.

4.4. ПОСЛЕДИЦИ ОД ЕМОЦИОНАЛНАТА ЗЛОУПОТРЕБА
НЕПОСРЕДНИ ПОСЛЕДИЦИ
Неодреден страв и недоверба кон луѓе; Страв од допири; Поплаки на психосоматски
симптоми (без органска причина); Слаба концентрација; Тешкотии во контрола на
импулсите и агресивноста; Лоши контакти со врсници; Деликвентно однесување;
Промискуитетно однесување; Слаб школски успех
ДОЛГОРОЧНИ ПОСЛЕДИЦИ
Чувство на вина; Ниска самопочит; Емоционална нестабилност; Слаби емоционални
капацитети; Зависност и недоверба кон други лица; Пониски постигнувања; Крадење;
Депресија; Злоупотреба на психоактивни супстанции; Проституција; Осаменост

05
ЗАНЕМАРУВАЊЕ НА ДЕЦА

5.1. ДЕФИНИЦИЈА И ВИДОВИ НА ЗАНЕМАРУВАЊЕ
Занемарувањето ги вклучува еднакво изолираните случаи како и континуираните
пропусти на родителот/старателот да обезбеди услови за соодветен развој и
благосостојба на детето – кога родителот е во состојба тоа да го стори – во една или
во повеќе од следниве области:
¢

здравствена заштита,

¢

образование,

¢

емоционален развој,

¢

исхрана,

¢

засолниште и безбедни животни услови.

Последното подразбира и пропуст во изведување на надзорот и заштита на детето од
секаков вид повредување, во мера во која тоа е изводливо.
Занемарувањето треба да се разликува од сиромаштија, кога и покрај најдобрата
желба, родителите/старателите не се во состојба да му го обезбедат на детето она што
му е потребно за неговиот развој.
Според тоа, познати се неколку видови на занемарување:
¢

физичко занемарување,

¢

едукативно занемарување,

¢

емоционално занемарување,

¢

медицинско занемарување.

5.2. ФИЗИЧКО ЗАНЕМАРУВАЊЕ
Тоа е најчест вид на занемарување. Се однесува на ситуации во кои родителите не му
обезбедуваат основни услови за живот на детето (храна, облека, место за живеење),
но не е последица од недостиг на финансиски средства. Тоа може да го наруши
растот и развојот на детето (обично кај помалите деца) и да доведе до појава на голем
број акутни и хронични болести.

26

Кај постарите деца занемарувањето може да доведе до отсуство од училиште, асоцијално однесување, недоаѓање на лекарски преглед, занемарување на физичкиот
изглед, емоционални кризи и кризи во однесувањето.
При занемарување на детето знаците што укажуваат на тоа се тесно испреплетени со
карактеристиките во однесувањето и на детето и на возрасниот.

5.3. ЕДУКАТИВНО ЗАНЕМАРУВАЊЕ
Овој вид занемарување подразбира дека родителите му оневозможуваат на детето да
го оствари со закон пропишано право на задолжително школување. Родителот не го
носи детето редовно на училиште. На децата не само што им недостига образование
туку се нарушува и нивното емоционално и социјално функционирање, бидејќи не се
во контакт со деца на иста возраст. Овие деца се склони кон разни облици на
нарушено поведение.

5.4. ЕМОЦИОНАЛНО ЗАНЕМАРУВАЊЕ
Ги опфаќа оние ситуации во кои родителите соодветно се грижат за физичките потреби на детето, но не ги препознаваат неговите чувства, не му се обраќаат, ретко го
допираат и гушкаат, не го поттикнуваат и не го поддржуваат. Емоционалното занемарување опфаќа: игнорирање, изолација на детето, поттикнување на деструктивноста и
антисоцијалното однесување кај детето.

5.5. ЗДРАВСТВЕНО ЗАНЕМАРУВАЊЕ
Се јавува кога на детето му се попречува загарантираната здравствена/медицинска
заштита. Детето не се води на редовни здравствени контроли и следење на растот и
развојот, ниту на законски предвидените вакцинации. Дури и кога е акутно болно, тоа
е оставено без медицинска заштита. Поради овој вид занемарување, хроничните
последици од лошата контрола на здравјето, придружени и со други облици на
занемарување, може да доведат до сериозни последици за здравјето и до состојби и
компликации опасни за детскиот живот.

5.6. ИНДИКАТОРИ ЗА ЗАНЕМАРУВАЊЕ НА ДЕЦА
5.6.1. ФИЗИЧКИ ЗНАЦИ НА ЗАНЕМАРУВАЊЕ
КАЈ ПОМАЛИТЕ ДЕЦА СЕ ЗАБЕЛЕЖУВА:
¢

Пониска тежина, дехидрираност, изнемоштеност, подуен стомак;

¢ Црвенило во генитално-аналната регија, проливи, повраќање, анемија,
повторувачки респираторни проблеми;
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Постојано е валкано, или несоодветно облечено за временските услови, со
искинати алишта;
¢

Покажува подобрување на застојот во развојот како одговор на добра стимулација
и грижа.
¢

КАЈ ПОГОЛЕМИТЕ ДЕЦА СЕ ЗАБЕЛЕЖУВА:
¢

Пониска тежина и висина за возраста;

¢

Нема соодветна медицинска и стоматолошка заштита;

¢

Често е жедно и гладно;

¢

Валкано е и несоодветно облечено.

5.6.2. НАЈЧЕСТИ ОДНЕСУВАЊА НАБЉУДУВАНИ КАЈ
ЗАНЕМАРЕНОТО ДЕТЕ И КАЈ ВОЗРАСЕН/ПОТЕНЦИЈАЛЕН
СТОРИТЕЛ НА ЗАНЕМАРУВАЊЕТО
ОДНЕСУВАЊА КАЈ ДЕТЕТО
¢

умор и истоштеност;

¢

емоционална затапеност, несоодветни облици на приврзување;

¢

бара физички контакт и внимание;

¢

несреќен изглед, несигурност во комуникацијата;

¢

забавен психофизички развој;

¢

анксиозност и загуба на самопочитта;

¢

скратување на периодот на спиење;

¢

неадекватни емоционални реакции;

¢

хиперкинетско однесување;

¢

нарушување на однесувањето, бегства од дома, од училиште;

¢

деликвентно однесување, злоупотреба на недозволени супстанции и алкохол;

¢

ја презема улогата на возрасен или родител.

ОДНЕСУВАЊА КАЈ ВОЗРАСНИОТ
¢

води хаотичен живот во домот со малку грижа за личните потреби;

не го надгледува детето во подолги временски периоди, ниту кога е изложено на
потенцијално опасни дејства;
¢

¢

го остава детето на грижа на несоодветни лица;
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¢

му дава на детето несоодветна храна, пијалаци, лекови;

¢

постојано го носи детето рано во градинка/училиште и го зема доцна;

останува незаинтересиран/а за напредувањето на детето, недостапен/на е на
телефон и не се одзива на повици за разговор во врска со детето;
¢

¢

го експлоатира детето или го изложува на преголема работа;

¢

покажува апатичност и рамнодушност.

5.7. КЛИНИЧКИ ПРЕГЛЕД И ДИЈАГНОСТИЧКА ПРОЦЕНА НА
ЗАНЕМАРУВАЊЕТО
При занемарување потребен е комплетен физикален преглед на детето од страна на
педијатарот и давање процена за неговиот психофизички развој. Но тоа некогаш не е
доволно и затоа е неопходно посеопфатно набљудување на детето и неговото однесување за да може лекарот да ја дијагностицира ваквата состојба.
Доколку заостанатиот раст, развој и здравствената состојба се придружени со
податоци за недефинирано место на живеење, лоши услови, нередовно одење на
училиште, изостанување од систематски прегледи, слаба лична хигиена, лоша
состојба на забите и непцата, гладување и крадење храна и пари, растројство во
однесувањето, непостојана родителска грижа и заинтересираност за детето, неодговорно родителство – се наметнува загриженоста дека се работи за некој вид
занемарување на детето.

5.8. ПОСЛЕДИЦИ ОД ЗАНЕМАРУВАЊЕТО НА ДЕЦА
Зависно од возраста на детето и фазата на неговиот развој, доколку занемарувањето
продолжува, тогаш треба да се очекува дека децата ќе манифестираат сѐ поочигледни
несоодветни емоционални реакции:
¢

хиперкинетско однесување;

¢

растројство во однесувањето;

¢

деликвентно однесување;

¢

рана злоупотреба на недозволени супстанции и алкохол.

Секој индикатор за кој било вид на злоупотреба/занемарување неопходно е да се
разгледува во контекст на целата ситуација и на севкупно добиените информации.

06
ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА ДЕЦА

6.1. ДЕФИНИЦИЈА И ФОРМИ НА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА ДЕЦА
Експлоатацијата на деца се однесува на користење на детето за работа или за други
активности, во корист на други лица, при што се нарушува детското физичко или
ментално здравје, образование, морален или социјално-емоционален развој.
Експлоатацијата на деца опфаќа:
Злоупотреба на дете во трговија со деца, детска проституција и детска
порнографија;
¢

¢

Злоупотреба на детскиот труд;

¢

Користење на детето за вршење кривични дела;

¢ Злоупотреба на детето за производство, користење и дистрибуција на наркотици и
психотропни супстанции;

Принудна или задолжителна регрутација во обука на деца за учество во вооружени
конфликти;
¢

¢

Злоупотреба при посвојување;

Злоупотреба за медицински или научни цели, со вклучување на децата во
експерименти кои можат да бидат штетни за нивниот развој, и злоупотреба во
трговија со органи;
¢

Социјална експлоатација на деца, која ги опфаќа сите форми на злоупотреба на
децата во медиуми, за рекламни цели, во кампања на политички партии и слично.
¢

6.2. ПОСЛЕДИЦИ ОД ЕКСПЛОАТАЦИЈАТА НА ДЕЦА
Несомнено е дека експлоатацијата на децата е штетна за детскиот развој, но степенот
на оштетување е поврзан со видот и степенот на насилство на кое детето било
изложено, со времетраењето на злоупотребата, како и со возраста на детето и
неговите индивидуални карактеристики.
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ДОКУМЕНТИРАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ

Неопходно е детално и прецизно да се документираат повредите и состојбата на
детето, како и околностите под кои настанала повредата. По заздравувањето на
повредите здравствената документација може да биде единствениот сигурен извор
на информации и доказ за злоупотребата. Затоа е важно да се забележат сите
податоци кои се однесуваат на настанокот на повредата, на сторителот, на
евентуалните сведоци или придружници, како и на службите што интервенирале.
Податоците од анамнезата што се добиени од родителите и од детето треба да се
документираат, користејќи нивни автентични зборови;
¢

При физикалиот преглед потребно е секој наод да се забележи на Цртежите на
телото (дадени во Прилог 1), според природата на повредата и според
локализацијата;
¢

¢

Притоа секоја повреда треба да се фотографира, доколку има можност;

Доколку постои разлика помеѓу самата повреда и објаснувањето на нејзиното
настанување, неопходно е тоа да се забележи;
¢

Треба да се забележи давањето на различни искази за настанување на повредата
од различни лица;
¢

Треба да се забележи давањето на различни искази за настанување на повредата
од исто лице.
¢

За водење на документацијата неопходна е примена на соодветната шифра
според МКБ-10 по категории (види Прилог 2).
За физичките повреди неопходна е примена на соодветна шифра за начинот
на предизвикување на повредата и дејствување на надворешната сила.
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ПРИЈАВУВАЊЕ НА ЗЛОУПОТРЕБА И
ЗАНЕМАРУВАЊЕ НА ДЕЦА

Право и должност на сите здравствени работници е да го пријават секој случај на
сомнителна или можна злоупотреба или занемарување на дете, пред сѐ во
надлежниот центар за социјална работа (ЦСР) и/или во полиција. Пријавата се
поднесува писмено или по телефон до ЦСР и/или до полицијата, и се пополнува
Образец за пријавување на злоупотреба/занемарување на дете (види Прилог 3).
Доколку случајот не се пријави во ЦСР (поради недоволни податоци, а постои
сомневање), треба систематски да се следи во рамките на самата здравствена
установа, во редовни временски интервали.

СОМНЕВАЊЕТО ЗА ЗЛОУПОТРЕБА
ИЛИ ЗАНЕМАРУВАЊЕ НА ДЕТЕ
СЕКОГАШ СЕ ПРИЈАВУВА!
КОГА СЕ РАБОТИ ЗА ДЕТЕ СО
ПОПРЕЧЕНОСТ, НЕ ПОВИКУВАЈТЕ
ДЕФЕКТОЛОГ/СПЕЦИЈАЛЕН
ЕДУКАТОР И РЕХАБИЛИТАТОР –
СОМНЕВАЊЕТО ЗА ЗЛОУПОТРЕБА
ИЛИ ЗАНЕМАРУВАЊЕ НА ДЕТЕ
СЕКОГАШ СЕ ПРИЈАВУВА!

ПРИЛОГ 1.
ШЕМА НА ПОСТАПУВАЊЕ ВО СЛУЧАИ
НА ЗЛОУПОТРЕБА НА ДЕЦА

ПРИЛОГ 1.
ШЕМА НА ПОСТАПУВАЊЕ ВО СЛУЧАИ
НА ЗЛОУПОТРЕБА НА ДЕЦА

МОЖНА ЗЛОУПОТРЕБА значи
дека злоупотребата е можно
објаснување на
предупредувачките знаци, или е
вклучена во диференцијалната
дијагноза.

СОМНЕВАЊЕ ЗА ЗЛОУПОТРЕБА
значи сериозно ниво на
загриженост за можноста од
злоупотреба на деца, но таа не е
докажана.

СЛУШАЈТЕ И НАБЉУДУВАЈТЕ
Земете ја предвид целокупната состојба на детето или адолесцентот. Изворите на
информации кои можат да помогнат во тоа вклучуваат:
¢ земена анамнеза;
¢ пријавување на злоупотреба,

¢ физички знаци;
¢ резултат од медицински

или откривање на злоупотребата
од самото дете, или од друг;
¢ изгледот на детето и неговото
однесување;
¢ симптоми;

испитувања;
¢ интеракцијата помеѓу детето и
родителот.

БАРАЈТЕ ОБЈАСНУВАЊЕ
Барајте објаснување за секоја повреда или промена од самото дете, од
родителот/старателот, на отворен, непроценувачки начин. Неприфатливо објаснување
може да биде:
1. неприменливо, несоодветно, што не одговара со:
¢ изгледот на детето, нормалните активности, медицинската состојба, возраста и

развојното ниво;
¢ исказот на детето спореден со оној на родителот;
¢ исказите на двајцата родители;
¢ исказите дадени во одреден временски период;

2. засновано врз културни практики, бидејќи на тој начин не може да се оправда
повредување на дете.

ДОКУМЕНТИРАЈТЕ
Запишете во клиничкото досие точно што ви е кажано, што е набљудувано и
најдено кај детето/адолесцентот и зошто тоа предизвикува сомнеж и
загриженост.

МОЖНО ЗЗД ако
предупредувачките знаци
ве наведуваат на тој
заклучок:
¢ Побарајте други знаци
на злоупотреба во
историјата на детето, во
изгледот, во односот
родител–дете, сега или во
минатото;
¢ Поразговарајте со
поискусен колега,
педијатар или детски
психијатар;
¢ Обезбедете
дополнителни
информации од друга
страна (од ЦСР, полиција);
¢ Закажете контролен
преглед.

СОМНЕВАЊЕ ЗА ЗЗД:
Ако некој
предупредувачки знак ве
наведува да се
посомневате за ЗЗД,
пријавете го случајот во
надлежниот ЦСР (во
општината каде што
детето живее) и во
полиција.

ИСКЛУЧЕТЕ ЗЗД:
Ако е најдено соодветно
објаснување, по
добиено мислење на
друг специјалист, по
добивање дополнителни
информации.

ДОКУМЕНТИРАЈТЕ
Документирајте ги сите преземени дејства и нивните
исходи.

ПРИЛОГ 2.
ЦРТЕЖИ НА ТЕЛОТО

ШЕМА НА ПОВРЕДИ ВО СЛУЧАЈ НА НЕСРЕЌА

ШЕМА НА ПОВРЕДИ ВО СЛУЧАЈ НА ФИЗИЧКА ЗЛОУПОТРЕБА

ПРИЛОГ 3.
МЕЃУНАРОДНА КЛАСИФИКАЦИЈА НА
БОЛЕСТИТЕ, 10. РЕВИЗИЈА
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T 74

SYNDROMA
MALTRACTIONIS
(СИНДРОМ НА ЛОШО
ПОСТАПУВАЊЕ)

Z 61

ПРОБЛЕМИ СО
НЕГАТИВНИ ЖИВОТНИ
ДОЖИВУВАЊА ВО
ДЕТСТВОТО

T 74.0

Negleg entiasivedeleritio
(Запоставеност или
отфрленост)

Z 61.0

Недостиг на љубов во
детството

Z 61.1

Abusus physicus
(Физичка злоупотреба)

Одвојување од дома во
детството

Z 61.2

Abusus sexualis
(Сексуална злоупотреба)

Изменети семејни односи во
детството

Z 61.3

Настани кои предизвикуваат
губење на самодовербата во
детството

Z 61.4

Проблеми поврзани со
наводна сексуална
злоупотреба на детето од
страна на личност која е во
групата за давање примарна
поддршка

Z 61.5

Проблеми поврзани со
наводна сексуална
злоупотреба на дете од страна
на личност која е вон од
групата за давање на
примарна поддршка

Z 61.6

Проблеми поврзани со
наводна физичка злоупотреба
на детето

Z 61.7

Лично искуство поврзано со
застрашување во детството

Z 61.8

Други негативни животни
настани во детството

Z 61.9

Негативни животни настани
во детството, неозначено.

T 74.1

T 74.2

T 74.3

T 74.8

Abusus psychotogicus
(Психолошка злоупотреба)
Syndroma emal traction isaliae
(Други синдроми на лошо
постапување)
Formaemixtae

T 74.9

Syndroma maltractionis, non
speciﬁcata (Синдром на лошо
постапување, неозначено)
Effectus abusus adutti NOS
Effectus abusus pueri NOS
Овие шифри се однесуваат на
насилство кое со сигурност се
случило, односно кое е
докажано, и се применува и кај
возрасни и кај деца.
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Z 62

ПРОБЛЕМИ СО
ВОСПИТУВАЊЕТО

Z 62.0

Несоодветен родителски надзор

Z 62.1

Претерана родителска заштита

Z 62.2

Воспитување во институција

Z 62.3

Непријателство кон детето или
обвинување на детето

Z 62.4

Емоционално запоставување на
детето

Z 62.5

Други проблеми поврзани со
занемарување во воспитувањето

Z 62.6

Несоодветен родителски
притисок и други ненормални
својства во воспитувањето

Z 62.7

Други означени проблеми
поврзани со воспитувањето

Z 62.8

Проблем поврзан со
воспитувањето, неозначен.
Овие шифри се применуваат кај
децата и во нив се опфатени сите
облици на злоупотреба/
занемарување.

ПРИЛОГ 4.
ОБРАЗЕЦ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА
ЗЛОУПОТРЕБА/ЗАНЕМАРУВАЊЕ НА
ДЕТЕ

ОБРАЗЕЦ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ
НА ЗЛОУПОТРЕБА НА ДЕТЕ
ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА ПРИЈАВАТА:
Име и презиме
Телефонски број
Врска со детето
Дали е известено семејство за пријавувањето?

Да

Не

ПОДАТОЦИ ЗА ДЕТЕТО:
Име и презиме
Пол:

Машки

Женски

Датум на раѓање
Адреса на живеење и телефонски број
Училиште/детска градинка
ПОДАТОЦИ ЗА ПОСОЧЕНИОТ СТОРИТЕЛ:
Име и презиме
Адреса и телефонски број
Врска со детето
ПОДАТОЦИ ЗА РОДИТЕЛИТЕ/СТАРАТЕЛИТЕ/ЗГРИЖУВАЧИТЕ:
Име и презиме на мајката/таткото
Адреса на живеење и телефонски број
Работно место на родителот/старателот
ПОДАТОЦИ ЗА ЗЛОУПОТРЕБАТА (АКО ДЕТЕТО ЈА РАЗОТКРИВА):
За каков вид на злоупотреба се работи?
Каде сè се случила злоупотребата?
Колку долго се одвивала?
Каква е состојбата на детето и дали има
повреди?
Дали детето е во опасност од натамошна
злоупотреба?
ПОДАТОЦИ/ИНДИКАТОРИ НА ЗАНЕМАРУВАЊЕТО СПОРЕД ПОДНОСИТЕЛОТ НА ПРИЈАВАТА:
Детали околу инцидентот или ситуацијата
која претходела на пријавувањето
Знаци во однесувањето на детето кои
предизвикале сомневање
Состојба на детето и неговата безбедност
Дали некоја служба или стручни лица
учествуваат во работата со детето и
семејството
Дали посочениот сторител и натаму е
закана за детето и семејството?
Постои ли јазична/комуникациска
бариера или попреченост која бара
стручна помош?

ОБРАЗЕЦ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ
НА ЗАНЕМАРУВАЊЕ НА ДЕТЕ
ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА ПРИЈАВАТА:
Име и презиме
Телефонски број
Врска со детето
Дали е известено семејство за пријавувањето?

Да

Не

ПОДАТОЦИ ЗА ДЕТЕТО:
Име и презиме
Пол:

Машки

Женски

Датум на раѓање
Адреса на живеење и телефонски број
Училиште/детска градинка
ПОДАТОЦИ ЗА ПОСОЧЕНИОТ СТОРИТЕЛ:
Име и презиме
Адреса и телефонски број
Врска со детето
ПОДАТОЦИ ЗА РОДИТЕЛИТЕ/СТАРАТЕЛИТЕ/ЗГРИЖУВАЧИТЕ:
Име и презиме на мајката/таткото
Адреса на живеење и телефонски број
Работно место на родителот/старателот
ПОДАТОЦИ ЗА ЗАНЕМАРУВАЊЕТО:
За каков вид на занемарување се работи?
Каде сè се случувало занемарувањето?
Колку долго се одвивало?
Каква е состојбата на детето и дали има
повреди?
Дали детето е во опасност од натамошно
занемарување?
ПОДАТОЦИ/ИНДИКАТОРИ НА ЗАНЕМАРУВАЊЕТО СПОРЕД ПОДНОСИТЕЛОТ НА ПРИЈАВАТА:
Детали околу инцидентот или ситуацијата
која претходела на пријавувањето
Знаци во однесувањето на детето кои
предизвикале сомневање
Состојба на детето и неговата безбедност
Дали некоја служба или стручни лица
учествуваат во работата со детето и
семејството
Дали посочениот сторител и натаму е
закана за детето и семејството?
Постои ли јазична/комуникациска
бариера или попреченост која бара
стручна помош?

КАДЕ СЀ МОЖАМ ДА
ПРИЈАВАМ/ПРЕПРАТАМ?

КОНТАКТИ СО ПОДРАЧНИТЕ
ОДДЕЛЕНИЈА НА ЦЕНТРИТЕ ЗА
СОЦИЈАЛНА РАБОТА
ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА НА ГРАД СКОПЈЕ
ул. „Никола Вапцаров“ бр. 11

02/3297-700
02/3297-703

Меѓуопштински центар за социјална работа – Аеродром
02/3223-996
бул. „3-та Македонска бригада“ 10а
Меѓуопштински центар за социјална работа – Гази Баба
02/3224-368
ул. „Александар Македонски“ бр. 3 („Едвард Кардељ“)
Меѓуопштински центар за социјална работа – Бутел
02/2612-677
ул. „Босна и Херцеговина“ бр. 15
Меѓуопштински центар за социјална работа – Карпош
ул. „Багдатска“ бр. 26-б
Меѓуопштински центар за социјална работа – Кисела Вода
ул. „Борис Трајковски“ б. б. („Првомајска“)
Меѓуопштински центар за социјална работа – Чаир
ул. „Христијан Тодоровски-Карпош“ бр. 5
Меѓуопштински центар за социјална работа – Шуто Оризари
ул. „Индира Ганди“ б. б.

02/2035-540
076/475-095
02/2776-237;
076/475-093
02/2614-133;
02/2614-578
02/2600-440;
02/2601-908

Сопиште

02/2776-237;
076-475-093

Илинден

02/3224-368

Ѓорче Петров

02/2035-540;
076/475-095

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Кочани
033/274-139
ул. „Гоце Делчев“ б. б.
ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Берово (Пехчево)
ул. „Младински кеј“ бр. 2-а

033/471-072;
033/470-6410;
033/441-080

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Демир Капија
071/692-539
ул. „Маршал Тито“ бр. 21
ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Кавадарци
ул. „ЈНА“ бр. 11

043/414-102;
043/414-456

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Неготинo
043/365-238
ул. „Ацо Аџи Илов“ б. б.
ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Крива Паланка
ул. „Никола Тесла“ б. б.
ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Куманово
ул. „Тодор Велков“ бр. 4
ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Делчево
ул. „Орце Николов“ б. б.
ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Струмица
ул. „Ленинова“ бр. 84

031/375-200;
031/372-245
031/438-160;
031/438-170
033/411-736;
033/410-300
034/325-401;
034/324377

Македонска Каменица

033/431-192

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Виница

033/361-305;
033/361305

ул. „Страшо Пинџур“ бр. 5
ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Гостивар (Маврово и Ростуше)
ул. „Мајор Чеде Филиповски“ бр. 1
ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Дебар

046/838-170;
046/831-400

ул. „Атанас Илиќ“ бр. 45
ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Гевгелија
ул. „Маршал Тито“ б. б.
Дојран

071/262-557

Богданци

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Битола

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Прилеп
ул. „Стеван Апостолоски“ бр. 17
048/471-280

034/213-797;
034/211-955
071/262-557
047/235-584:
047/241-426

нас. „Карпош“ б. б.

Кривогаштани

042/213-431;
042/213-395

Долнени

048/421-702;
048/424595
048/453-210

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Крушево
048/476-466
ул. „Нико Доага“ бр. 66а

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Велес
ул. „Нада Бутникошарева“ бр. 3

043/231-426;
043/222-575

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Кичево
045/225-326
ул. „Санде Штерјоски“ бр. 13
ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Валандово
034/382-008
ул. „Никола Карев“ бр. 24
ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Ресен
ул. „Ленинова“ бр. 66-а

047/451-419;
047/452-552

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Радовиш
032/635-601
ул. „22-ри Октомври“ б. б.
Конче
ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Кратово
ул. „Гоце Делчев“ б. б.
ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Свети Николе
ул. „Вељко Влаховиќ“ бр. 38-а
ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Пробиштип

071/394-314
031/482-545;
031/481-228
032/443-305;
032/444-456

ул. „Јордан Стојанов“ бр. 16

032/483-127;
032/482-770

Злетово

032/495-030

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Штип
ул. „Партизанска“ бр. 31а
Општина Карбинци

032/385-031;
032/391-779
032/385-03

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Демир Хисар
047/276-751
ул. „Маршал Тито“ б. б.
ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Тетово
ул. „121“ бр. 2
ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Македонски Брод
ул. „Маршал Тито“ бр. 9
ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Охрид
ул. „7 Ноември“ бр. 282
ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Струга
ул. „Димитар Влахов“ б. б.

044/331-575;
044/339-140
045/274-137;
045/274-138
046/257-495;
046/279-753;
046/260-708
046/786-976;
046/786-977

ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ – СКОПЈЕ
ЗАВОД ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ „МЛАДОСТ“
Бул. „Партизански одреди“ бр. 60а
тел. 02/3065-711; 02/3068-307; 02/3061-509
Работно време: 07.30 – 15.00 часот

ПРИЈАВА ВО ПОЛИЦИЈА – 192
Одделение за малолетничка деликвенција и семејно насилство
Министерство за внатрешни работи преку интернет-страницата
http://www.mvr.gov.mk/
Директна интернет-пријава за злоупотреба на дете
http://redbutton.mvr.gov.mk/prijavi.aspx

НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ
ул. „Македонија“ бр. 19 (зграда на ТД „Макошпед“)
тел. 02 3129-335; факс: 02 3129-359
e-mail: contact@ombudsman.mk

ДРЖАВЕН ПРОСВЕТЕН ИНСПЕКТОРАТ
Африм Саљиу, раководител на Секторот за инспекциски надзор и оценување на квалитетот во
предучилишно, основно, средно, високо и друго образование
тел. 076/446-120
е-mail: afrim.saliu.66@gmail.com

НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ кои работат на полето на заштита и застапување на детските права и
поддршка на нивниот здрав развој ослободен од насилство, запоставување и занемарување

СОС ДЕТСКО СЕЛО СКОПЈЕ
ул. „Финска“ бр. 131, 1040 Скопје
тел. +389 (0)2 2535-010
факс. +389(0)2 2535-010 лок. 106
Лица за контакт:
Милена Стојановска тел. +389 (0)72 212-091
Даринка Ристиќ тел. +389 (0)71 344-506

СОВЕТОДАВЕН ЦЕНТАР
ЗА РОДИТЕЛИ И ДЕЦА – ШУТО ОРИЗАРИ
бул. „Македонско-косовска бригада“
бр. 30 локал 2, 1000 Скопје
тел./факс +389(0)2 2651 653

СОВЕТОДАВЕН ЦЕНТАР
ЗА РОДИТЕЛИ И ДЕЦА – ГАЗИ БАБА

ДНЕВЕН ЦЕНТАР
ЗА ДЕЦА НА УЛИЦА – ШУТО ОРИЗАРИ

Ул. „Палмиро Тољати“ б. б. 1000 Скопје
Градинка „25 Мај“ – Клон „Искра“
тел./факс +389(0)2 2533 828

ул. „Виетнамска“ б. б. Шуто Оризари, Скопје (Во
просториите на градинката „Снежана“)
Телефон за контакт: 02/2651-636
Е-пошта: zpd.dci@gmail.com

ПРВ СЕМЕЕН ЦЕНТАР
Центарот претставува прво специјализирано советувалиште кое нуди психосоцијална поддршка и
советување на поединци и семејства во кои акутно се врши насилство, каде во изминатиот период
постоело семејно насилство, или пак постои ризик од насилство за било кој член на семејството.
Услугите ги нуди професионален тим од психотерапевти кој низ психосоцијален третман, базиран врз
соодветна техника на психотераписка работа, ги зајакнува поединечно сите членови од семејството,
а работи и со децата како посебна категорија. Во Семејниот центар може да се пријави сомнеж за
насилство врз дете, а во тој случај може да се добие и советување од социјален работник, психолог,
правник и психотерапевт.
Првиот семеен центар на Град Скопје се наоѓа на
ул. „Костурски херои“ (поранешна „29 Ноември“) бр. 50
Телефон за контакт: 02/3200-007
Е-пошта: infopsc@hera.org.mk

МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ
НА МЛАДИ ПРАВНИЦИ – МЗМП

ХЕЛСИНШКИ КОМИТЕТ
ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА

ул. „Донбас“ бр. 14 1-6, Скопје
Телефон за контакт: 02/3220-870

Ул. „Наум Наумовски Борче“ бр. 83
тел. 02/3119 073, 3290 469, 078 252 812

Е-пошта: contact@myla.org.mk

Веб-страница: http://mhc.org.mk/
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