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E-learning – otázky k manuálu pro zdravotníky 2.  
 

Co by měla obsahovat zdravotnická dokumentace v případě zranění v důsledku domácího 

násilí? Jak popisujeme vznik zranění? 

 

Je vhodné, aby se zdravotnický personál přímo dotazoval na to, zda ke zranění nedošlo 

v důsledku domácího násilí, má-li takové podezření? 

 

 

 

Práce s kazuistikou 

Paní Anna žije se svým manželem Janem ve společné domácnosti 7 let, z toho 5 let jsou 

manželé. Mají spolu 2 děti, dceru Petru (4,5 roku) a syna Tomáše (1,5 roku). Ve společné 

domácnosti s nimi žije ještě dcera Hana (12 let), kterou má paní Anna z prvního manželství. 

Paní Anna je na mateřské dovolené. Po narození dětí se ve vztahu začaly objevovat hádky, 

manžel začal vyžadovat účtenky od nákupů, protože on teď živí rodinu a měl by mít přehled o 

tom, za co žena jeho peníze utrácí. Stále častěji manželce nadává, protože je doma nepořádek 

a manželka se mu poté, co se vrátí z práce, dostatečně nevěnuje. V posledních 5 měsících 

došlo k několika fyzickým napadením, při posledním manžel vyrazil paní Anně zub a po ráně 

pěstí narazila paní Anna hlavou do skříňky a utrpěla lehčí otřes mozku. Po dětech, když ho 

rozčílí, hází občas Jan předměty, které má zrovna po ruce, nedávno téměř trefil Hanu talířem 

do obličeje.  

 

1. Vypište z popsané kazuistiky rizikové faktory domácího násilí 

2. Na základě identifikovaných rizikových faktorů sestavte bezpečnostní plán pro případ, 

že by paní Anna chtěla s manželem zůstat a také pro případ, že by plánovala odchod. 

V čem by se jednotlivé bezpečnostní plány lišily? Co byste paní Anně doporučili? 
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Jak byste postupovali v případě, že by se manžel/partner dožadoval přítomnosti při vyšetření 

své zraněné ženy? 

 

Co je dotazník BREF a na co se zaměřuje? 

 

 

Kdy je zdravotník zproštěn povinné mlčenlivosti? 

 

V jakých případech vzniká zdravotníkům oznamovací povinnost? 

 

V jakých případech mají zdravotníci informační povinnost vůči zdravotní pojišťovně? 

 

Jsou zdravotničtí pracovníci povinni automaticky spolupracovat s orgány činnými v trestním 

řízení? 
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