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УУЛЛООГГАА  ЛЛЕЕККААРРАА  УУ  ЗЗААШШТТИИТТИИ  ДДЕЕЦЦЕЕ  ООДД  ССЕЕККССУУААЛЛННООГГ  ЗЗЛЛООССТТААВВЉЉААЊЊАА    
26. новембар 2019., од 12-1845h,  

АМФИТЕАТАР ИНСТИТУТА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ“ДР ВУКАН ЧУПИЋ” 

РУКОВОДИОЦИ СЕМИНАРА: асист. др Маја Миличковић и проф. др Ђорђе Савић, 
Медицински факултет Београд, Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије“Др Вукан Чупић” 

 

 

 

О СЕМИНАРУ: Сексуалним злостављањем детета се сматра свака активност коју са дететом почини одрасла особа 
или друго дете које се због свог узраста или развоја налази у положају који му даје одговорност, поверење или 
моћ, а коју оно не схвата у потпуности, са којом није сагласно или за коју није развојно дорасло и није у стању да се 
са њом сагласи, или ону којом се крше закони или социјални табуи друштва. Процењује се да сексуално 
злостављање доживи једна од 9 девојчица и један од 53 дечака.  

Здравствени систем има значајну и специфичну улогу у свим фазама заштите деце од сексуалног злостављања: 
од превенције преко откривања и дијагностике, па до третмана, праћења и евалуације. Превенција подразумева 
обавештавање, сензибилизацију и едукацију шире јавности и стручњака других области. До откривања 
сексуалног злостављања лекари долазе добијањем непосредних података о сексуалном злостављању, приликом 
прегледа детета или на основу разговора са родитељем.  Правно обавезујућа и морална обавеза лекара је да сваки 
случај сексуалног злостављања збрине и пријави надлежним службама. У фази дијагностике неопходно је све 
поступке реализовати тако да се дете, због већег броја посебних испитивања, не излаже тзв. секундарној 
трауматизацији. Неопходно је прикупити што више података у што мањем броју прегледа детета. По постојећим 
законским прописима Републике Србије, лекари су обавезни да по налогу јавног тужиоца узму све неопходне 
форензичке доказе са тела жртве. У фази третмана и праћења циљ ангажовања лекара је прекид злостављања (у 
сарадњи са другим службама) и санирање телесних и психолошких последица злостављања. 

Сексуално злостављање деце и адолесцената може бити бесконтактно, контактно непенетративно и контактно 
пенетатривно. Дете најчешће постепено бива увучено у сексуалну активност, развијајући временом синдром 
акомодације на злостављање. Током прегледа детета, док се лекар труди да професионално утврди и документује 
опште физичко стање и могуће повреде, не сме се занемарити псохолошки аспект контакта са дететом. Деца са 
искуством сексуалног злостављања су често неповерљива и посебно вулнерабилна. Лекар у току разговора мора да 
остане професионалан и да је у стању да се избори са сопственим осећањем туге, гађења, запрепашћења и страха који 
се јављају код већине људи при сусрету са сексуалним злостављањен детета. Сексуално злостављање у себи садржи 
елементе и физичког и емоционалног злостављања. Оно може бити праћено повредама аногениталне регије, као и 
повредама других делова тела. Интерпретација клиничког и лабораторијског налаза је врло комплексна. Укључује 
дечију интерпретацију догађаја, присуство знакова и симптома сексуалног злостављања у тренутку прегледа, 
познавање неспецифичних знакова и симптома који се могу појавти како код сексуалног злостављања тако и код 
других стања и оболења, као и мултидисциплинарни приступ. Од пресудног су значаја узраст детета и починитеља, 
облик и карактеристике сексуалног злостављања као и време протекло од злостављања до прегледа јер се у том 
периоду могу променити клинички знаци и симптоми, изгубити биолошки материал починитеља али и појавити 
знаци и симптоми полно преносивих инфекција или наступити трудноћа код злостављаних адолесценткиња. 
Сексуално злостављање може да се догоди сваком детету и адолесценту. Поуздано доказивање или негирање 
сексуалног насиља је тежак задатак за лекаре, како у улози лечилаца, тако и у улози вештака. 

ЦИЉ СЕМИНАРА је: упознавање са обавезама лекара у области заштите деце од сексуалног злостављања; 
унапређење постојећих знања о сексуалном злостављању деце; стицање и проширење знања и вештина у 
разговору са дететом о сексуалном злостављању; проширење постојећих знања из области телесних показатеља 
сексуалног злостављања детета; увид у значај правилног скупљања, депоновања и документовања пута доказног 
материјала; као и упознавање са изазовима у сарадњи медицинске, форензичке и правно судске праксе. 

МЕТОДЕ РАДА: предавања, решавање клиничких проблема, демонстрација клиничке вештине 

ПРЕДАВАЧИ: Проф. др Ђорђе Савић, Асист. др сци. мед. Маја Миличковић, Прим. др сци. мед. Катарина Седлецки, Доц. др 
Милица Пејовић-Милованчевић, Прим. др сци. мед. Илијана Мажибрада, Др Тања Мијовић, Проф. др Слободан Савић 

ПРОФИЛ СЛУШАЛАЦА: лекари (специјалисти педијатрије, дечје хирургије, гинекологије и акушерства, опште праксе, 
ургентне медицине, дечје психијатрије и психијатрије) 

БРОЈ ПОЛАЗНИКА: максимално 150 

ТРОШКОВИ ЕДУКАЦИЈЕ: 1.200,00 динара 
 

 

 
 

 

 
 

ППРРООГГРРААММ  JJEE  ААККРРЕЕДДИИТТООВВААНН  ООДД  ССТТРРААННЕЕ  ЗЗДДРРААВВССТТВВЕЕННООГГ  ССААВВЕЕТТАА  РРЕЕППУУББЛЛИИККЕЕ  ССРРББИИЈЈЕЕ  
ССАА  66  ППООЕЕННАА  ЗЗАА  ППООЛЛААЗЗННИИККЕЕ  ССЕЕММИИННААРРАА 
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ООССТТААЛЛАА  ООББААВВЕЕШШТТЕЕЊЊАА::  
  

  

  ППРРИИЈЈААВВЉЉИИВВААЊЊЕЕ  ЗЗАА  ССЕЕММИИННААРР  ЈЕ ОБАВЕЗНО  

И ВРШИ СЕ ЦЕНТРУ ЗА КОНТИНУИРАНУ МЕДИЦИНСКУ ЕДУКАЦИЈУ   
ЕЕ--MMAAIILL::  kkoonnttiinnuuiirraannaaeedduukkaacciijjaa@@mmeedd..bbgg..aacc..rrss  ИИЛЛИИ  ННАА  ТТЕЕЛЛЕЕФФООННЕЕ  3366  3366  336633  ИИ  3366  3366  336644  

  

 ТТРРООШШККООВВИИ  ЕЕДДУУККААЦЦИИЈЈЕЕ СЕ УПЛАЋУЈУ НА ТЕКУЋИ РАЧУН МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ  

840-1139666-89, ПОЗИВ НА БРОЈ RRPP  ––  554422//11--774422112211 

 ФФИИННААННССИИЈЈССККАА  ССЛЛУУЖЖББАА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ  - ФАКС 011 36 36 314 

 ИЗДАВАЊЕ РАЧУНА ЗА ТРОШКОВЕ ЕДУКАЦИЈЕ - КОНТАКТ ТЕЛЕФОН И ФАКС - 36 36 317 

 ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРИСТИГЛИМ УПЛАТАМА ЗА ЕДУКАЦИЈУ - КОНТАКТ ТЕЛЕФОН - 36 36 306  

ПИБ Медицинског факултета у Београду: 100221404 
  

***   ППООТТВВРРДДАА О ИЗВРШЕНОЈ УПЛАТИ СЕ ПРЕДАЈЕ ПРИЛИКОМ РЕГИСТРАЦИЈЕ ***  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

ННН ААА ППП ООО МММ ЕЕЕ ННН ААА ::: ПППРРРИИИЈЈЈАААВВВУУУ    ЗЗЗААА   СССЕЕЕМММИИИНННАААРРР   ИИИ   УУУПППЛЛЛАААТТТУУУ    ТТТРРРОООШШШКККОООВВВААА   

ЕЕЕДДДУУУКККАААЦЦЦИИИЈЈЈЕЕЕ   ЈЈЈЕЕЕ   ПППОООТТТРРРЕЕЕБББНННООО   ИИИЗЗЗВВВРРРШШШИИИТТТИИИ   ДДДООО   222222...   НННОООВВВЕЕЕМММБББРРРААА   222000111999...   
 

 

 
 

 
 

ПППРРРОООГГГРРРАААМММ   JJJEEE   АААКККРРРЕЕЕДДДИИИТТТОООВВВАААННН   ОООДДД   СССТТТРРРАААНННЕЕЕ   ЗЗЗДДДРРРАААВВВСССТТТВВВЕЕЕНННОООГГГ    СССАААВВВЕЕЕТТТААА      
РРРЕЕЕПППУУУБББЛЛЛИИИКККЕЕЕ   СССРРРБББИИИЈЈЈЕЕЕ   СССААА   666   ПППОООЕЕЕНННААА   ЗЗЗААА   ПППОООЛЛЛАААЗЗЗНННИИИКККЕЕЕ   СССЕЕЕМММИИИНННАААРРРААА    

 

 
 

ПРОГРАМ 

УУУЛЛЛОООГГГААА   ЛЛЛЕЕЕКККАААРРРААА   УУУ   ЗЗЗАААШШШТТТИИИТТТИИИ   ДДДЕЕЕЦЦЦЕЕЕ   ОООДДД   СССЕЕЕКККСССУУУАААЛЛЛНННОООГГГ   ЗЗЗЛЛЛОООСССТТТАААВВВЉЉЉАААЊЊЊААА    

2266..  ННООВВЕЕММББААРР  22001199.. 

11:30-12:00ч Регистрација учесника  

12:00-12:10 Поздравна реч директора Института Доц. др Радоје Симић 

12:10-12:30 Подела и израда улазног теста Асист. др сци.мед. Маја Миличковић 

12:30-13:00 
Уводно предавање: Улога лекара у заштити деце од 
сексуалног злостављања 

Проф. др Ђорђе Савић 

13:00-13:30 Дефиниција и динамика сексуалног злостављања деце Прим. др сци. мед. Катарина Седлецки 

13:30-13:45 Дискусија Сви предавачи 

13:45-14:15 Како разговарати с дететом о сексуалном злостављању? Доц. др Милица Пејовић-Милованчевић 

14:15-14:30 Дискусија Сви предавачи 

 п а у з а   

14:45-15:15 Телесни показатељи сексуалног злостављања деце Прим. др. сци. мед.  Илијана Мажибрада 

15:15-15:30 Дискусија Сви предавачи 

15:30-16:00 Перианални клинички налаз код деце Асист. др сци.мед. Маја Миличковић 

16:00-16:15 Дискусија Сви предавачи 

16:15-16:35 Сексуално насиље уз примену телесне снаге- приказ случаја 
Прим. др. сци. мед.  Илијана Мажибрада, 
др Тања Мијовић 

16:35-16:45 Дискусија Сви предавачи 

 п а у з а   

17:00-17:30 
Минхаузенов синдром преко посредника и наводно 
сексуално злостављање – приказ случаја 

Проф. др Слободан Савић 

17:30-17:45 Дискусија Сви предавачи 

17:45-18:00 
Препоруке за прикупљање и документовање биолошких 
трагова код сексуалног насиља 

Асист. др сци.мед. Маја Миличковић, 
Адријана Банковић  

18:00-18:20 Подела и израда излазног теста Асист. др сци.мед. Маја Миличковић 

18:20-18:30 Евалуација семинара Асист. др сци.мед. Маја Миличковић 

ЗАКЉУЧЦИ И ЗАТВАРАЊЕ СЕМИНАРА 
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