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Περίληψη
Η κακοποίηση του παιδιού έχει αναγνωριστεί σαν ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα Δημόσιας Υγείας
παγκόσμια, και βρίσκεται ανάμεσα στις πέντε πρώτες αιτίες θνησιμότητας στα παιδιά. Είναι ένα θέμα που αφορά
όλους και η επίλυση του αποκτά υψηλή προτεραιότητα. Οι νοσηλεύτριες και οι επισκέπτριες υγείας έχουν ένα
σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν στην έγκαιρη διάγνωση και επαγγελματική παρέμβαση για να σπάσει η
αλυσίδα της κακοποίησης.
Η εργασία αυτή σκοπό έχει να μελετήσει τις διάφορες μορφές κακοποίησης του παιδιού και πως οι νοσηλευτές
μπορούν να αναγνωρίσουν τέτοια περιστατικά στα τμήματα πρώτων βοηθειών, παιδιατρικής ή οι επισκέπτριες
υγείας στα σχολεία.

Abstract
The child abuse was recognized one of the most important problems of Public Health and it is in the first five
causes of mortality. It is an issue which considers all of us and its solution has a high priority. The early diagnosis
and the professional intervention are important elements to break the chain of abuse.
The purpose of this study is to investigate the various types of child abuse and how the nurses and school
nurses can recognize such incidents in the accident and emergency department, paediatric unit or the school
nurses at schools.
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σεξουαλική διέγερση ή/και ικανοποίηση του ενήλικα.
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ατόμων που διαμένουν στο ίδιο σπίτι.

Επιδημιολογία

Ένας από τους στόχους του Νόμου είναι να δηλώσει

Ένας πρόσφατος υπολογισμός από την Παγκόσμια

κατηγορηματικά την αποστροφή του Κράτους και

Οργάνωση Υγείας δείχνει ότι 40.000.000 παιδιά

την καταδίκη κάθε μορφής βίας που ασκείται από
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παιδιού.

κορίτσια ηλικίας 5-9 ετών (Zavras & Pai, 1997). Οι
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μεγέθους

Η

Συμβουλευτική

Επιτροπή
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λειτουργούς των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας,

το Τμήμα Κοινωνικής Ευημερίας που έχει τη

της Αστυνομίας, των Υπηρεσιών Υγείας, Παιδείας

νομοθετημένη ευθύνη προστασίας του παιδιού.

και

Επίλογος

των

χειρίζονται

μη

Κυβερνητικών

περιστατικά

Οργανώσεων

βίας.

Το

που

εγχειρίδιο

Η

παραμέληση

και

κακοποίηση

του

παιδιού

περιγράφει τις διαδικασίες και τις κατευθυντήριες

προβάλλει με ποικίλους τρόπους και με διάφορες

γραμμές τις οποίες οι Υπηρεσίες πρέπει

να

κλινικές εικόνες, η διάγνωση των οποίων είναι

ακολουθούν, με στόχο την προώθηση της ευημερίας

δύσκολη και απαιτεί γνώσεις, κλινική εμπειρία και

και προστασίας των παιδιών και ενηλίκων από τη

ευαισθητοποίηση από μέρους των νοσηλευτών.

βία.

Παρόλο αυτά, φαίνεται μέσα από την βιβλιογραφική

Εθελοντική Πρωτοβουλία

ανασκόπηση ότι οι νοσηλευτές δε γνωρίζουν τι

Το Κέντρο Άμεσης Βοήθειας θυμάτων Βίας μέσα

αποτελεί παιδική κακοποίηση, ποιες οι μορφές και

στην Οικογένεια λειτουργεί υπό την Αιγίδα του

ποιες

Συνδέσμου για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της

κακοποίησης ή παραμέλησης. Κατά συνέπεια δεν

Βίας μέσα στην Οικογένεια (εθελοντική οργάνωση).

μπορούν

Η βοήθεια παρέχεται κυρίως μέσω τηλεφώνου

κακοποίησης και δεν επιδεικνύουν τις απαιτούμενες

(Γραμμή Βοήθειας 1440).

στάσεις και συμπεριφορές που θα προστατεύσουν

Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδού

το

Παράλληλα με την πιο πάνω νομοθεσία, η Κύπρος

αναφέρονται

έχει υπογράψει από το 1990 τη Σύμβαση για τα

υπηρεσιών υγείας για πολλούς λόγους που δεν

Δικαιώματα του Παιδιού. Η υπογραφή της Σύμβασης

μπορούν να αναλυθούν σήμερα.

για τα Δικαιώματα του Παιδιού το 1989, από τα

Οι προσπάθειες των διαφόρων οργανώσεων πρέπει

περισσότερα κράτη του κόσμου και η μετέπειτα

να αντιμετωπίσουν το κοινωνικό πρόβλημα της

επικύρωση της, δημιούργησε ένα ισχυρό διεθνές

κακοποίησης με κατάλληλους χειρισμούς μέσα από

lobby, όχι μόνο για τα παιδιά θύματα διαφόρων

θεσμικούς προγραμματισμούς όπως:

μορφών κακομεταχείρισης αλλά για όλα τα παιδιά
του κόσμου και για την παιδική ηλικία αυτή καθ' αυτή
(Αγάθωνος - Γεωργοπούλου, 1999).
Το Άρθρο
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συμβαλλόμενα

της
κράτη

Σύμβασης
να

να

παιδί.

των

διαφόρων

αναγνωρίσουν

Τα

περιστατικά

γενικά

από

το

τα

μορφών

περιστατικά

κακοποίησης

δεν

προσωπικό

των

• Καθιέρωση συμβουλευτικών κέντρων γονιών
και παιδιών

«λαμβάνουν

όλα

τα

ρόλο που να απευθύνονται σε διάφορες ηλικίες

τα

(παιδιά, έφηβους, ενήλικες, μελλοντικούς γονείς,

εκπαιδευτικά μέτρα, προκειμένου να προστατεύσουν
το παιδί από κάθε μορφή βίας... εγκατάλειψης ή
παραμέλησης, κακής μεταχείρισης ή εκμετάλλευσης,
της

ενδείξεις

• Προγράμματα προετοιμασίας για το γονεϊκό
υποχρεώνει

κατάλληλα νομοθετικά, διοικητικά κοινωνικά και

συμπεριλαμβανομένης

οι

σεξουαλικής

βίας...»

(UNICEF, 1989:6).
Για να είναι αποτελεσματική η προστασία του
παιδιού και να εφαρμόζεται η σύμβαση για τα

ενήλικες γονείς)

• Ενδυνάμωση της σχολιατρικής υπηρεσίας με
περισσότερες εκπαιδευμένες επισκέπτριες υγείας σε
θέματα κακοποίησης του παιδιού, οι οποίες θα
μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην πρόληψη
του προβλήματος

• Οργάνωση

και

εφαρμογή

υπηρεσίας

όπου

κατάλληλα

Δικαιώματα του Παιδιού, δημιουργήθηκε η Κεντρική

κοινοτικής

νοσηλευτικής

Επιτροπή για τη

εκπαιδευμένες

νοσηλεύτριες

αναγνωρίσουν

ευπαθείς

θα

μπορούν

οικογένειες

και

να
θα

παρεμβαίνουν για να προστατεύουν την υγεία και
ευημερία του παιδιού.

•

Εισαγωγή

εκπαιδευτικών

προγραμμάτων

και

ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης για την οικογενειακή
βία στους επαγγελματίες υγείας.
Θα ήθελα να τελειώσω αυτή την εργασία με τους
όμορφους στίχους του Χαλίλ Γκιμπράν

Τα παιδιά σας δεν είναι παιδιά σας Είναι οι γιοι
και οι κόρες της λαχτάρας
της Ζωής για ζωή Έρχονται στη ζωή με τη
βοήθεια σας,
αλλά όχι από σας Και μ' όλο που
είναι μαζί σας, Δεν ανήκουν σε σας».
Χαλίλ Γκιμπράν, ο Προφήτης

Βιβλιογραφία
Αγάθωνος-Γεωργοπούλου, Ε. (1999) Κακοποίηση και παραμέληση του παιδιού. Ο ρόλος του παιδιάτρου.
Παιδιατρική Θεραπευτική Ενημέρωση. 8-31.
Τμήμα Κοινωνικής Ευημερίας (2002). Παρακολούθηση της έκτασης της βίας στην οικογένεια για το έτος 2000 στην
Κύπρο. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Ξέν
Browne, Κ. (1995) Preventing child maltreatment through community nursing. Journal of Advanced Nursing. 21,
57-63.
Butler, G. (1995) Shaken baby syndrome. Journal of Psychosocial Nursing. 33(9), 48-50.
Coody, D., Brown, M., Montgomery, D., Flynn, Α., & Yetman, R. (1994). Shaken Baby Syndrome: Identification
and prevention for nurse practitioners. Journal of Pediatric Health Care. 8(2), 50-56.
Jessee, S., & Martin, R (1998) Child abuse and neglect: assessment of dental students' attitudes and knowledge.
Journal of Advanced Nursing, 32(3), 572-579.
Leonard, Κ & Farell, P. (1992) Munchausen syndrome by proxy: a little know type of abuse. Post-graduate
Medicine. 91(5), 197-204.
Locsin, A. (1999) Shaken baby syndrome: A mystery or not? Vital Signs. 9(4), 12-13. Offer-Shechter, Tirosh, E., &
Cohen, A. (2000) Physical abuse-physicians knowledge and reporting attitude in Israel.
European Journal of Epidemiology. 16(1): 53-58.
Ramoz-Gomez, F., Rothman, D., & Blain, S. (1998) Knowledge and attitudes among California dental care
provider regarding child abuse and neglect. Journal of American Dental Association. 129(3):
340-348.
Shor, R., & Haj-Yahia, M. (1996) The approach of Israeli health and mental health students towards child
maltreatment. Child Abuse & Neglect. 20(5): 425-435.
UNICEF (2000) http://www.unicef.org/childconvention.htm
Volz, A. (1995) Nursing Interventions in Munchausen Syndrome by Proxy. Journal of Psychosocial Nursing. 33(9):
51-58.
Woodli, M. (2000) Domestic violence and the nursing curriculum : tuning in and tuning up. Journal of Nursing
Education. 39(4): 173-182.
WHO. (1999). Who recognizes Child Abuse as a Major Public health problem. Press release, information office.
Zavras, Α., & Pai, L. (1997) Child abuse: attitudes and perceptions of health profession students-a pilot study.
Journal of Clinical Pediatric Dentistry. 22(1), 23-27.
http://www.calib.com/necanch/pubs/otherrubs/lessons/intro.cfm [Accessed 14 April, 2002]

