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УПИТНИК ЗА ДОМОВЕ ЗДРАВЉА 

 
Дом здравља: ____________________________________ 
                                                                      место 

Упитника попуњава: ____________________________________________________________ 
Име презиме, радно место (звање/функција) 

 
 

1. Колики је укупан број евидентираних случајева породичног насиља над женама у 

2019. години? ________________________ 

 

1.1 Од наведеног броја, у колико случајева је пријава насиља била разлог 

обраћања пацијенткиње? ______________________ 

 

1.2 Колико је било случајева у којима је лекар посумњао на насиље? 

_______________________ 

 

2. Колико је евидентирано жртава наведених старосних доби? 

а. 0-6 година _____________ 

б. 7-14 година _____________ 

в. 15-18 година ____________ 

г. 19–29 година ____________ 

д. 30-39 година _____________ 

е. 40-49 година ____________ 

ж. 50-59 година ____________ 

з. Старијих од 60 год. ____________ 

 

3. Колики је укупан број евидентираних жртава које имају децу? ___________ 

 

3.1 Уколико пацијенткиња која је жртва насиља у породици има дете/децу, да ли 

и децу евидентирате као жртве насиља: 

а. Да, увек 

б. Понекад 

в. Не 

 

3.2 Молимо образложите одговор: __________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

4. Колики је укупан број евидентираних случајева породичног насиља у којима је 

интервенисала полиција? _____________________ 

 

5. У колико случајева је извшилац насиља била: 

5.1 Непозната особа: _________________ 

5.2 Особа у следећем релацијском својству са жртвом: 
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а. Муж ________________ 

б. Бивши муж __________________ 

в. Садашњи партнер ____________________ 

г. Бивши партнер __________________ 

д. Истополна партнерка __________________ 

е. Родитељ ____________________ 

ж. Брат/сестра _________________ 

з. Дете _________________ 

и. Рођак/а _______________ 

к. Старатељ/ка _________________ 

 

6. Од укупног броја евидентираних случајева породичног насиља, колико је било 

случајева: 

а. Физичког насиља ______________________ 

б. Присиљавања на сексуални однос _________________________ 

в. Присиљавања на нежељене сексуалне радње _____________________ 

г. Понижавајући сексуални однос _______________________ 

д. Присиљавање на проституцију___________________ 

е. Вређање ___________________ 

ж. Забране ______________________ 

з. Застрашивање ______________________ 

и. Претње _______________________ 

к. Друго (навести шта) ________________________ 

 

6.1 У колико случајева су евидентиране телесне повреде ______________ 

 

7. У колико евидентираних случајева породичног насиља је пацијенткиња: 

а. Била трудна ______________ 

б. Боловала од неке хроничне болести __________________ 

 

8. У колико евидентираних случајева породичног насиља: 

а. Постоје подаци или знаци о повређивању у прошлости ____________ 

б. Пацијенткиња даје податке о повређивању у прошлости ___________ 

 

9. У колико евидентираних случајева породичног насиља су забележени следећи 

медицински подаци: 

а. Поремећаји спавања ________________ 

б. Хронични болови ________________ 

в. Главобоље ________________  

г. Злоупотребе лекова или других психоактивних супстанци __________ 

д. Друго ____________ 
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9.1 У колико случајева је урађена процена ризика, према упутству у обрасцу: 

__________________ 

9.2 У колико случајева је забележено следеће: 

а. Постојала  је претња или употреба оружја ________________ 

б. У току времена се повећавала учесталост и озбиљност насиља _________ 

в. Пацијенткиња процењује да јој је угрожена безбедност _______________  

г. Пацијенткиња покушала самоубиство или помишљала на самоубиство 

__________ 

д. Деца била изложена претњама и насиљу ____________ 

е. Постоји историја злостављања у браку/вези _____________ 

ж. Насилник тренутно живи у заједничком домаћинству _____________ 

з. Полиција је интервенисала у претходном периоду _____________ 

и. У околини пацијенткиње су упознати са насиљем ____________ 

к. Злостављање је почело или се појачало за време трудноће _____________ 

л. Пацијенткиња тражи медицинску помоћ _____________ 

 

10. У колико случајева су лекари/здравствени радници пацијенткињама дали следеће 

препоруке? 

а. Да дође на контролни преглед ________________ 

б. Да обави специјалистички преглед ____________________ 

в. Да се обрати центру за социјални рад _______________ 

г. Да се обрати полицији _______________ 

д. Да се обрати за правну помоћ _________________ 

е. Да се обрати психологу/психијатру __________________ 

ж. Да се обрати НВО која ради са жртвама насиља ________________ 

з. Друго _________________ 

 

11. Да ли на територији коју покрива ваш дом здравља постоји локални тим 

институција који ради на решавању проблема насиља у породици? 

а. ДА, тим сачињавају (заокружите институције које чине тим): 

а. Полиција 

б. Тужилаштво 

в. Суд за прекршаје 

г. Суд 

д. Здравствене установе 

е. Образовне установе 

ж. Локалне невладине организације 

з. Нешто друго (шта?) ___________________________________ 

б. НЕ 

в. НЕ ЗНАМ 
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12. Да ли у сваком случају евидентираног породичног/партнерског насиља над 

женама обавештавате: 

а. Полицију      ДА  НЕ 

б. Центар за социјални рад       ДА  НЕ 

в. Друге институције (које?):_____________________________________________ 

 

13. Коментар или сугестије на упитник: ________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

ХВАЛА НА САРАДЊИ!  


