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Metodik vəsait təcili yardım həkimləri, ilkin səhiyyə xidmətində
çalışan tibb işçiləri, o cümlədən mama-ginekoloqlar, cərrahlar, təhsil
və hüquq mühafizə müəssisələrində, məhkəmə-tibbi ekspertizası və
həbsxanalarda çalışan tibb işçiləri üçün nəzərdə tutulub.
Hədəf qrupu zorakılığa məruz qalmış uşaq və yeniyetmələr.
Metodik vəsait zorakılıqdan əziyyət çəkən yetkinlik yaşına
çatmamış şəxslərin müəyyən edilməsi, onların hüquqlarının və
mənafelərinin qanunla qorunması məqsədilə müvafiq tədbirlərin
aparılması üçün beynəlxalq standartlara əsaslanan tövsiyələrin
verilməsi məqsədini daşıyır.
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I. İstifadə olunan terminlər
Zorakılıq anlayışına Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST)
aşağıdakı kimi tərif verir: zorakılıq - özünə, digər şəxsə, bir qrup
insana, icmaya qarşı yönələn və nəticədə cismani zədələr, ölüm,
psixoloji travma, inkişafın pozulması və ya digər formada zərər
vuran (yaxud böyük ehtimalla güman olunan) həqiqi və ya hədə
şəklində qəsdən edilən fiziki qüvvə və ya səlahiyyətin tətbiq
edilməsidir.
Kobud rəftar anlayışına BMT-nin Uşaq hüquqları haqqında
Konvensiyası aşağıdakı kimi tərif verir: kobud rəftar - fiziki və ya
psixoloji zorakılığın, təhqirin, sui-istifadənin, qayğısızlığın və ya
etinasız münasibətin, istismarın, o cümlədən seksual sui-istifadənin
hər cür formasıdır.
Uşaqlara qarşı zorakılıq - fiziki, psixoloji, iqtisadi, cinsi, sosial
təcavüzün istifadəsi ilə uşağın konstitusiya və azadlıq hüquqlarının
pozulmasıdır.
Valideynlər və digər insanlar tərəfindən uşaqlara qarşı edilən
zorakılıq uşağın sağlamlığına, onun yaşamasına, inkişafına və
ləyaqətinə bilavasitə zərər vura bilən fiziki və emosional davranışın
bütün mənfi formalarını, cinsi zorakılığı, qayğısızlığı və etinasızlığı
özündə cəmləşdirir.
Uşaq dedikdə 18 yaşadək şəxs nəzərdə tutulur.
Qohumlar və yaxın insanlar dedikdə aşağıdakılar nəzərdə
tutulur: valideynlər, qardaş və bacılar, həyat yoldaşı/keçmiş həyat
yoldaşı, övladlar, nəvələr, bir yerdə yaşayan insanlar (nikah və ya
heç bir qohumluq əlaqəsində olmayanlar), nişanlı olanlar, evlənmək
istəyənlər.
Məcburiyyət – fiziki və və/ya psixoloji təsir göstərməklə uşağın
seçim haqqı olduğu halda hər hansı bir fəaliyyətin görülməsi və ya
görülməməsinə məcbur edilməsidir.
Fövqəladə hal – uşağın həyatı və ya sağlamlığı üçün təhlükə
yaradan hal.
Acizlik, əlacsızlıq (əlacsız vəziyyət) – özünə yardım etmək üçün
heç nə edə bilməmək. Bunun səbəbi azyaşlılıq, ahıl yaş, fiziki
qüsurlar, psixi və emosional durumun pozulması, xəstəlik və ya
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huşsuz vəziyyət, alkoqol və ya narkotik sərxoşluq ola bilər. Bu halda
olan insanlara bilərəkdən kömək göstərməmək də cinayət hesab olunur.
Sağlamlığa vurulan zərər – bədən xəsarətləri, yəni orqanların,
toxumaların anatomik bütövlüyünün və ya onların fizioloji
funksiyalarının pozulması və ya müxtəlif faktorların (mexaniki,
fiziki, kimyəvi, bioloji, psixoloji) təsiri altında yaranan xəstəlik və ya
patoloji vəziyyət.
İnsest - ailə üzvləri, yaxud qan qohumları (bacı, qardaş, valideyn
və uşaqlar) arasındakı cinsi münasibət.
Viktimlik (lat. victima — “qurban”) şəxsin müxtəlif şəraitlərin
qurbanı olması kimi kifayət qədər sabit, davamlı fərdi xüsusiyyətidir.
Belə şəxslərin öz-özünə qeyri-adekvat aşağı qiymət verməsi
nəticəsində onların cinayətlərin qurbanlarına çevrilməsinə gətirib
çıxarır.
Vuayerizm (fr. voir — “görmək”) cinsi qeyri-təbiilik; çılpaq
insanlara, onların intim hərəkətlərinə gizli tamaşa etmək.
Ekshibisionizm (lat. exhibeo — “çıxardıb qoymaq; nümayiş
etdirmək”) normadan kənara çıxan seksual davranış; insan ictimai
yerlərdə tanımadığı, adətən əks-cins olan insanlara özlərinin cinsi
orqanlarının nümayişindən cinsi həzz alır.
Qeyri-verbal davranış – insanın fikirlərini, emosiya və hislərini
(məsələn, aqressiya, etibarsızlıq, həddindən artıq qorxaqlıq,
hürkəklik və s.) dil işarələri (sözlər) olmadan müxtəlif yollarla
ötürülməyi (və ya qəbul etməyi) nəzərdə tutulur.
Həkim sirri – tibb işçisi öz professional vəzifələrini yerinə
yetirdikdə ona pasiyentin xəstəliyi, intim və ya ailə həyatı haqqında
məlum olan məxfi məlumatlar toplusudur.
Vətəndaşın tibbi yardım üçün müraciət etməsi faktı, onun
xəstəliyinin diaqnozu, müayinə və müalicənin nəticələri barədə
informasiya həkim sirrini təşkil edir. Vətəndaşın verəcəyi məlumatın
gizli saxlanılması haqqında ona zəmanət verilməlidir. Həkim sirrini
təşkil edən məlumat vətəndaşın və ya onun qanuni nümayəndəsinin
razılığı ilə pasiyentin müayinə və müalicəsinin mənafeyi naminə,
elmi tədqiqatların aparılması, elmi ədəbiyyatda nəşr edilməsi, tədris
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və digər məqsədlərlə istifadə olunması üçün başqa vətəndaşlara,
vəzifəli şəxslərə verilə bilər.
Həkim sirrini təşkil edən məlumat vətəndaşın, yaxud onun qanuni
nümayəndəsinin razılığı olmadan aşağıdakı hallarda verilə bilər:
 vətəndaş öz vəziyyətini izah etmək qabiliyyətinə malik
olmadıqda, onu müayinə və müalicə etmək məqsədilə;
 yoluxucu xəstəliklərin yayılması təhlükəsi olduqda, kütləvi
zəhərlənmələr və zədələnmələr baş verdikdə;
 istintaq və təhqiqat orqanlarının, prokurorun və məhkəmənin
sorğusu ilə;
 yetkinlik yaşına çatmayanların valideynlərinə, yaxud qanuni
nümayəndələrinə məlumat vermək məqsədilə;
 hüquqla zidd hərəkətlər və vətəndaşın sağlamlığına vurulan
zərər barədə şübhə olduqda.
Həkim sirrinə qanuni qaydada yiyələnən şəxslər onun
yayılmasına və bununla əlaqədar vətəndaşa dəyən zərərə görə
qanunvericiliyə uyğun olaraq tibb və əczaçılıq işçiləri ilə bərabər
məsuliyyət daşıyırlar (Əlavə 1. “Əhalinin sağlamlığının qorunması
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, maddə 53).
II. Ümumi müddəalar
ÜST-nin məlumatlarına görə (2016. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs150/ru/) hər il 15 yaşadək 41000 uşaq öldürülməsi
halına rast gəlinir. Uşaqlara qarşı zorakılığın nəticəsi olan ölüm
hallarının bir çox hissəsi suda boğulma, yanıqlar, yıxılmalar hesabına
yazıldığı üçün bu rəqəm problemin həqiqi miqyasını göstərmir.
Həmçinin ÜST-nin məlumatlarına görə:
 Bütün böyük əhalinin 25%-i uşaq yaşlarında zorakılığa məruz
qaldıqlarını qeyd edir
 Hər 5 qadından biri və hər 13 kişidən biri uşaqlıq yaşlarında
seksual zorakılığa məruz qaldıqlarını qeyd edirlər
Ümumiyyətlə, uşaq hüquqlarını pozan bütün hallar zorakılıq
adlandırılır. BMT-nin Uşaq hüquqları haqqında Konvensiyasına görə
uşağın yaşamaq, normal inkişafı üçün zəruri həyat səviyyəsinə malik
olmaq, öz baxışları və fikrini sərbəst ifadə etmək, fikir, vicdan və din
azadlığı, sərbəst surətdə mədəni həyatda iştirak etmək, iqtisadi
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istismardan müdafiə olunmaq, təhsil almaq, lazımi məlumat əldə
etmək, ədliyyə orqanlarına müraciət etmək, cinsi istismardan, suiistifadədən və etinasız münasibətlərdən müdafiə olunmaq hüquqları
var. Uşaq hüquqlarının pozulmasına, o cümlədən zorakılığa görə
valideynlər, onları əvəz edənlər, ya da digər böyüklər inzibati,
cinayət, ailə və/və ya mülki hüquqlar əsasında həm mənəvi, həm də
hüquqi baxımdan məsuliyyət daşıyırlar.
BMT-nin Uşaq hüquqları haqqında Konvensiyası dünya
dövlətləri tərəfindən zorakılığa qarşı aşağıdakı tədbirlərin
aparılmasını tövsiyə edir:
 Hər bir uşağın yaşamaq hüququ var. Uşağın sağ qalması və
sağlam inkişaf etməsi maksimal dərəcədə təmin edilməlidir
(maddə 6).
 Hər bir uşağın şəxsi həyatı olmasına hüququ var. Uşaq onun
həyatına özbaşına və ya qanunsuz müdaxilədən, şərəf və nüfuzuna,
ailəsinə və evinə qəsd edilmədən qorunmalıdır (maddə 16)
 Hər bir uşağın səhiyyənin mükəmməl xidmətlərindən istifadə
etmək hüququ var. Xəstəliklərə və doyunca yeməməyə qarşı
mübarizə təşkil olunmalıdır və uşağın sağlam yaşaması üçün
təmiz su, təmiz ətraf mühit təmin olunmalıdır (maddə 24)
 Hər bir uşağın fiziki, əqli, ruhi, mənəvi və sosial inkişafı üçün
lazım olan həyat səviyyəsinə malik olmağa hüququ var
(maddə 27)
 Uşaq cinsi istismarın bütün növlərindən qorunmalıdır (maddə 34).
 Qanunu pozan hər bir uşaq kobud rəftarın bütün növlərindən
müdafiə olunmalıdır, o, böyük insanlarla bir cəza çəkmə
müəssisəsində yerləşdirilməkdən və ailə üzvləri ilə
münasibətdən məhrum edilməkdən qorunmalıdır (maddə 37).
 Kobud rəftar qurbanı olmuş hər bir uşağa özünə hörməti
qaytarmaq üçün yardım göstərilməlidir (maddə 39).
Zorakılığın qarşısının alınması multisektoral yanaşma tələb edir,
yəni bu fəaliyyətə hüquq mühafizə sisteminin, qəyyumluq və himayə
orqanlarının, sosial və pedaqoji dairələrin, tibbi və psixoloji
xidmətlərin əməkdaşları cəlb edilməlidirlər. Bu sahədə səmərəli işin
təşkili üçün tibb, polis və sosial xidmətlər arasında informasiya
mübadiləsi vacibdir.
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2015-ci ildə Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin
məlumatına əsasən qəsdən adam öldürmə və ona cəhdin 52,2%-i
ailə-məişət
münaqişələri
zəminində
baş
vermişdir
(http://mia.gov.az/index.php?/az/content/29873/).
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 28 dekabr
tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında
insan hüquqlarının müdafiəsi üzrə Milli Fəaliyyət Planı”nda və
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 24.11.2011-ci il tarixli 537
nömrəli Fərmanının 1.2.8-ci və 1.3.3-cü bəndlərinin icrasının təmin
edilməsi üzrə Səhiyyə Nazirliyinin 15.02.2012-ci il tarixli 13 nömrəli
əmri ilə təsdiq edilmiş “ Məişət zorakılığının qarşısının alnması üzrə
Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nairlyinin Tədbirlər Planı”nada
zorakılıqla mübarizənin gücləndirilməsi, zorakılıq qurbanları üçün
hüquqi
müdafiə
vasitələrinin,
zəruri
kompensasiyanın,
reabilitasiyanın, tibbi və psixoloji yardımın təmin olunması, bu
sahədə geniş maarifləndirmə işinin təşkili nəzərdə tutulmuşdur.
Həmçinin 2000-ci ildən qüvvəyə minmiş Ailə Məcəlləsində
valideynlik hüququndan məhrumetməyə əsas olan halların siyahısı
genişləndirilib (Əlavə 1). Məcəlləyə əsasən, məhkəmə belə işlərə
baxarkən valideynlər tərəfindən öz vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi,
alimentin qəsdən ödənilməməsi, valideynlik hüququndan sui-istifadə
edilməsi, uşaqlara qarşı məişət zorakılığının törədilməsi, uşaqların və
ya ərinin (arvadının) sağlamlığına və ya həyatına qarşı qəsdən edilmiş
cinayətin törədilməsi və s. halları nəzərə almalıdır.
III. Zorakılığın növləri
Zorakılığın aşağıdakı növləri ayırd edilir:
 Gizli və aşkar
 Hal-hazırda və keçmişdə baş verən
 Dəfələrlə təkrar olunan və ya tək-tək təsadüf edilən
 Hadisənin baş verdiyi yerdən və mühitindən asılı olaraq:
ailədə, cəmiyyətdə, təhsil və cəzaçəkmə müəssisələrində baş
verən.
Bundan əlavə zorakılığın yuxarıda sadalanan hər bir növü
aşağıdakı formalarda özünü büruzə verə bilər:
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Fiziki
Psixoloji (emosional)
Cinsi
İqtisadi
Sosial
Uşaq istismarı
Etinasızlıq

Fiziki zorakılıq – fiziki güc və ya silahdan istifadə edərək uşağa
qəsdən vurulan zədə və ya travmadır. Bura daxildir: qətl; fiziki
hücum (müxtəlif əşyalardan istifadə edərək və ya onlardan istifadə
etmədən döymək, təpikləyərək döymək, soyuq və odlu silahla hücum
etmək); işgəncə (buz vannası, siqaretlə dərini yandırmaq, yaraların
üzərinə duz səpmək); fiziki olaraq yuxudan, qidadan, işıqdan, vacib
istifadə əşyalarından məhrum etmək; fiziki məhdudiyyətlərlə (ip,
qandal, zəncir) və hərəkətlərlə (yerdəyişmə) azadlıqdan məhrum
etmək; tibbi və digər əsas xidmətlərin alınmasında maneə yaratmaq.
Uşağın spirtli içkilər, narkotik maddələr, zəhərləyici maddələr və
ya tibbi bihuşedici (məsələn, həkim tərəfindən təyin olunmayan
yuxugətirən dərmanlar) vasitələrin zorla qəbuluna cəlb edilməsi də
fiziki zorakılığa daxildir.
Psixoloji (emosional) zorakılıq – uşaq üzərində onu təcrid və ya
təhqir etməklə nəzarətdir. Psixoloji zorakılıq özünü daimi tənqid,
təhqir, alçaldılma ilə ifadə edir; özünə, zərərçəkmiş və ya digər
şəxslərə qarşı zorakılıq təhdidləri; ev heyvanlarına qarşı zor tətbiq
etmək və ya əşyaları sındırmaqla hədə-qorxu gəlmək; təqib;
zərərçəkənin üzərində nəzarət, o cümlədən gün rejiminə nəzarət;
zərərçəkənin sosial dairəsi üzərində nəzarət; zərərçəkənin müxtəlif
vasitələrə çıxışına nəzarət (sosial və tibbi yardım alınmasına,
dərmanlara, nəqliyyata çıxış, dostlarla ünsiyyətə, təhsil almağa və s.);
zərərçəkəni onu alçaldan hərəkətləri etməyə təhrik etmək və s.
Cinsi zorakılıq – uşağın razılığı olduqda və ya olmadıqda, onun
özləri ilə cinsi həzz almaq və ya qazanc əldə etmək məqsədilə
(fahişəlik) cinsi hərəkətlərə cəlb edilməsidir. Uşağın cinsi əlaqəyə
razılıq verməsi bunun zorakılıq olmamasına əsas vermir, çünki:
 böyükdən asılı olan uşaq sərbəst qərar verə bilmir
 uşaq cinsi xarakterli hərəkətləri dərk etmir
 uşaq belə hərəkətlərin onun üçün mənfi nəticələrindən
xəbərsizdir

Təcavüzkar qurbanlarını aşağıdakı yollarla razılığa gətirir:
 uşaqla və onun valideynləri (qəyyumları) ilə dostluq
əlaqələri yaratmaqla
 uşağın özünə və onun fəaliyyətinə çox maraq göstərməklə
(“heç kim səni mənim qədər çox istəmir”)
 uşağa müxtəlif hədiyyələr (geyim, şirniyyat), o cümlədən
arzuolunmaz hədiyyələr (alkoqol, tütün məhsulları, narkotik
maddələr də daxil olmaqla), həmçinin oyunlar, gəzintilər,
şənliklər, pul təklif etməklə
 heç bir pis iş baş vermədiyinə uşağı əmin etməklə (“bu hamı
ilə baş verir”)
 uşağı və ya onun yaxınlarını hədələmə və qorxutmaqla, o
cümlədən evdən getməyi ilə qorxutmaqla
 uşağın günahkar olduğunu boynuna qoymaqla (“sən məndə
ehtiras oyatmısan”)
 təminat və köməkdən məhrum etməklə
 internetin anonimliyi böyük insanlara özlərini uşaq və ya
yeniyetmə kimi təqdim etməyə imkan yaradır və asanlıqla
əlaqə yaratmağa kömək edir. Nəticədə internet şəbəkəsindən
istifadə edərək uşağı razılığa gətirib özünün əxlaqsız
şəkillərini, seksual xarakterli mətnləri ona göndərərək,
görüşməyə razı salır.
Cinsi zorakılığa daxildir:
 vaginal, oral və ya anal cinsi əlaqəyə məcbur etmək
 qrup şəklində zorlamaq
 ləyaqəti alçaldan cinsi hərəkətlər, fahişəliyə təhrik etmək
 qorunmamış cinsi əlaqəyə təhrik etmək
 arzuolunmaz hamiləlik, abort, təhlükəli aborta məcbur etmək
 cinsi alçaldılma, zorla soyundurmaq
 oral kontraseptivlərdən və digər kontrasepsiya üsullarından
sui-istifadəyə məcbur etmək
 seksual xarakterli hərəkətləri müşahidə etmək və ya onlara
baxmağa məcbur etmək
 insest
 uşağı pornoqrafiyaya cəlb etmək
 ekshibisionizm
 vuayerizm
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internet kimi müasir texnologiyalardan istifadə edərək
uşaqlarda virtual sekslə məşğul olmağa həvəs oyatmaq.
İqtisadi zorakılıq – zərərçəkmişin yaşayış vasitələrinə
çıxışlardan məhrum edilməsi və onun üzərində nəzarətdir. Bu,
gəlirlərin gizlədilməsi, ailə büdcəsinin xərclənməsi, maliyyə
məsələləri ilə bağlı qərarların müstəqil verilməsi, vəsaitlərin
xərclənməsinə ciddi nəzarətin olması deməkdir.
Zorakılığın bu növü qanun pozuntusu hesab edilmir, amma çox
təhlükəlidir. Çünki cəzadan yayınaraq psixoloji, fiziki və cinsi
zorakılıq etməyə şərait yaradır, həmçinin, qurban ona zərər vurandan
asılı olur.
Uşağın kommersiya və ya digər məqsədlə istismarı – zəif,
həssas vəziyyətlərdə, etibar etdikdə, təbəqələşmiş səlahiyyət zamanı
seksual, pul, sosial və ya siyasi fayda qazanmaq məqsədilə uşaq
əməyi də daxil olmaqla, uşağın hər hansı bir fəaliyyətdə istismarı. Bu
fəaliyyət uşağın fiziki və psixi sağlamlığına, təhsilinə, sosialemosional inkişafına zərər gətirir.
Hərbi əməliyyatlarda iştirak etmək üçün orduya cəlb edilən
uşaqlar da bu kateqoriyaya aiddirlər.
Etinasızlıq – qurbanın əsas ehtiyaclarının (qida, geyim, tibbi
yardım, təhsil və s.) ödənilməsinə laqeyd münasibətdir.
Bədbəxt hadisələrə, zəhərlənmələrə, həyat və sağlamlıq üçün
digər təhlükəli nəticələrə səbəb olan (məsələn, pedikulyoz, distrofiya
və s.) uşaqları nəzarətsiz qoyma halları etinasızlığın tipik
nümunəsidir.
Sosial zorakılıq – qurbanın təcavüzkar tərəfindən təcrid edilməsi
zorakılığın gec aşkar olunmasının ən vacib səbəbidir. Bu, təcavüzkar
tərəfindən qurbanın tədricən valideynləri, qohumları və dostlarından
başlayaraq, bütün sosial çevrəsi ilə əlaqələrinin tamamilə
kəsilməsində öz əksini tapır.
Ailə zorakılığı – ailənin bir üzvünün digər üzvünə qarşı qəsdən
edilmiş hərəkəti, ailə üzvünün qanuni hüquqlarını və azadlıqlarını
məhdudlaşdırırsa, ona fiziki və ya psixi-əzab verir və mənəvi ziyan
yetirirsə, bu halda ailənin həddi-buluğa çatmamış üzvünün fiziki və
şəxsi inkişafı üçün təhlükə yaranır.
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Məktəbdə zorakılıq. Dünyanın bütün ölkələrində u şaqlar
məktəbdə kifayət qədər çox vaxt keçirirlər. BMT-nin 2006-cı ilin
uşaqlara qarşı zorakılıq haqqında məruzəsində oğlanlara nisbətən
qızlara qarşı münasibətdə incitmə, əziyyət vermə, sıxışdırma daha
çox qeyd edilir. Məktəblərdə baş verən zorakılıq hallarının 80%-i isə
12-16 yaş qrupunda baş verir. Hər 10 uşaqdan biri məktəbdə
zorakılığa məruz qalır.
Məktəblərdə fiziki cəzanın qadağan edilməsinə baxmayaraq
incitmə, sataşma, qrup şəklində hücumlar geniş yayılıb.
Adətən məktəbdə zorakılığa məruz qalmış uşaqlar təcavüzkardan
qorxduqları üçün və məktəb müəllimləri və müdiriyyəti tərəfindən
neqativ reaksiyalardan qorunmaq üçün belə hallar haqqında xəbər
vermək istəmir və ya çəkinirlər. Məktəb müəllimləri və müdiriyyət
zorakılıq probleminin və bədən cəzalarının mövcud olmasının
gizlədilməsində mühüm rol oynaya bilərlər.
Zorakılığın qurbanı istənilən hər bir uşaq ola bilər. Lakin əsasən
ya daha zəif və gücsüzü, ya da digərlərindən kəskin fərqlənəni (daha
ağıllı, böyük və ya kiçik, ləhcə ilə danışan, bəzi hərflərin
tələffüzündə çətinlik çəkən) seçirlər. Adətən məktəb zorakılığının
qurbanı aşağıdakı qrup uşaqlar olurlar:
 fiziki məhdudiyyətləri olanlar (eynəkli, eşitmə qabiliyyətində
və hərəki problemləri olan)
 xüsusi davranışa malik olanlar (qapalı və ya impulsiv uşaqlar)
 xüsusi xarici görünüşə malik olanlar (kürən saçlı, çilli, əyri
ayaqlı, kök və ya çox arıq, başın, qulaqların xüsusi forması)
 sosial bacarıqları inkişaf etməmiş uşaqlar
 məktəb qorxusu olanlar
 kollektivdə həyat təcrübəsi olmayanlar (ev uşaqları)
 xəstəliklər (epilepsiya, tiklər və hiperkinezlər, kəkələmə,
enurez, danışma qabiliyyətinin pozulması və s.)
 intellektin aşağı olması və qavrama çətinlikləri
Məktəbdə rast gəlinən zorakılıq halları:
 ən çox rast gəlinən psixoloji zorakılıqdır: sözlə təhqir etmə,
alçaltma, o cümlədən qorxutma, hədələmə. Uşağı digərləri ilə
müqayisə edəndə, onun xarici görünüşünə rişxənd edəndə,
lağa qoyanda, küncə qoyanda, həmçinin uşağın fikirlərinə
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kinayəli yanaşdıqda da şagird psixoloji zorakılığa məruz
qalmış olur
 zorla, hədələməklə pul və əşyaların əlindən alınması
 yuxarı sinif şagirdləri tərəfindən kiçik yaşlı uşaqların
istismarı, işlədilməsi
 məktəbdə döyülmə. Bura müəllimlərin uşağı vurması
(həmçinin, göstərici çubuqla), qulağını burması, sillə çəkməsi
də aiddir.
 cinsi zorakılıq (məktəbin əməkdaşları, yuxarı sinif şagirdləri
və s. tərəfindən)
Müəllimlər və həmyaşlıları tərəfindən təhqir olunan
uşaqların valideynlərinə tövsiyələr:
 bu haqda vaxtında məlumat vermədiyinə və qarşısını almaq
üçün heç bir tədbir görmədiyinə görə uşağı danlamayın
 uşaqla söhbət edib münasibətlərdə toqquşmanın, stressin,
gərginliyin mənbəyini təyin edin
 uşağı inandırın ki, onu başa düşürsüz və ona inanırsınız
 sinif rəhbərinə və məktəbin müdiriyyətinə məlumat verin
IV. Risk faktorları
ÜST tərəfindən uşaqlara qarşı zorakılığın risk faktorları müəyyən
edilmişdir:
► Uşaqla bağlı. Qeyd etmək vacibdir ki, uşaq zorakılığın
qurbanıdır və buna görə onu heç vaxt günahlandırmaq olmaz.
Uşağın bəzi fərdi xüsusiyyətləri onun qurban olması ehtimalını
artırır:
 Xüsusi yaş dövründə olanlar (4 yaşadək uşaqlar,
yeniyetmələr), vaxtından əvvəl anadan olan, narahat və əsəbi,
hiperaktiv və impulsiv davranışı ilə fərqlənən uşaqlar
 Arzuolunmayan və ya valideynlərin ümidlərini, etimadını
doğrultmayan uşaqlar
 Xüsusi qayğıya ehtiyacları olan, ağlağan, fiziki və/və ya psixi
qüsuru olan uşaqlar
Əqli cəhətdən geri qalan uşaqlar arasında zorakılığa məruz
qalanların faizi daha çoxdur və 20-40% təşkil edir.
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► Valideynlər və ya tərbiyəçilərlə bağlı. Uşaqlara qarşı zorakılıq
törətmə ehtimalını valideyn və ya tərbiyəçilərin bəzi
xüsusiyyətləri artırır. Onların arasında aşağıdakıları qeyd etmək
olar:
 Yenidoğulmuşla bağlı çətinliklər
 Uşağı nəzarətsiz qoyma, uşağa diqqət göstərməmə
 Uşaqlıqda zorakılığa məruz qalma
 Uşağın inkişafı barədə biliklərin olmaması və ya uşaqdan
qeyri-real gözləntilər
 Alkoqol və/və ya narkotik maddələrdən istifadə, o cümlədən
hamiləlik dövründə
 Cinayətkarlıqda iştirak edənlər
 Maddi çətinliklər
 Çox cavan analar (18 yaşadək)
 Fiziki cəzalandırmanı tərbiyə növü olduğunu düşünənlər
 Valideynlərin (və ya birinin) ruhi xəstəlikləri
 Ailədə emosional-psixoloji durumun pozulması (bir-birinə
qarşı
hörmətin
olmaması,
tez-tez
mübahisələrin,
qalmaqalların baş verməsi)
 Stress vəziyyətində olmaları (yaxınlarının ölümü, ağır
xəstəliyi, iqtisadi böhran və s.)
► Qarşılıqlı münasibətlərlə bağlı. Ailədə və ya seksual partnyorlar,
dostlar və həmyaşıdlar arasında qarşılıqlı münasibətlərdə
xoşagəlməz hallar uşaqlara qarşı zorakılıq ehtimalını artıra bilər,
məsələn:
 ailənin hər hansı bir üzvünün fiziki və ya psixi sağlamlığında
problemlər
 ailədə nizamsızlıq və ya digər ailə üzvlərinin arasında
zorakılıq
 ailənin digər üzvləri tərəfindən uşağın tərbiyəsində dəstəyin
olmaması
 uşağı himayəyə götürən ailələr
► İcmalar və sosial faktorlarla bağlı. Ayrı-ayrı icma və
cəmiyyətlərdəki bəzi cəhətlər uşaqlara qarşı zorakılıq törətmə
ehtimalını artırır. Bura aid etmək olar:
 gender və sosial bərabərsizlik
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 ailələrə dəstək üçün yararlı yaşayışın və ya xidmətlərin,
habelə müvafiq qurumların olmaması
 işsizliyin və yoxsulluğun yüksək səviyyəsi
 alkoqol və narkotik maddələrə asanlıqla əlçatanlıq
 uşaqlara qarşı zorakılığın profilaktikası, uşaq pornoqrafiyası,
uşaq fahişəliyi və uşaq əməyi üzrə ölkədə yararsız strategiya
və proqramlar
 digərlərinə qarşı zorakılığın törədilməsini alqışlayan və
dəstəkləyən, bədən cəzalarına icazə verən, ailədə qadın və
kişinin vəzifələrinin sərt ayrılmasını tələb edən, valideyn və
övladlar arasındakı münasibətlərdə uşağın statusunu alçaldan
sosial və mədəni normalar
 qeyri-qənaətbəxş
həyat
standartlarına,
sosial-iqtisadi
bərabərsizliyə və ya qeyri-stabilliyə gətirən sosial, iqtisadi,
tibbi-sanitar və təhsil strategiyalarının mövcudluğu
 cəmiyyətdən təcrid olunma və ya dəstək dairəsinin olmaması
 həbsdə və ya cəzaçəkmə müəssisələrində olan uşaqlar
V. Səhiyyə müəssisələrində çalışan əməkdaşların fəaliyyəti
Uşaqlarda zorakılıq hallarına ilk təsadüf edən, adətən tibb işçiləri
olurlar. Səhiyyə müəssisələri əhalinin zorakılıqdan qorunması və
mühafizəsi sahəsində aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirirlər:
1. Zorakılığa məruz qalan insanlara zəruri tibbi yardım göstərir və
tibbi reabilitasiyanı həyata keçirirlər
2. Tibb işçiləri özlərinin əsas birbaşa funksional vəzifələrini yerinə
yetirməlidirlər: ehtiyacı olan hər bir insana onun siyasi, dini, irqi
və etnik mənsubiyyətindən asılı olmadan keyfiyyətli, səmərəli və
təhlükəsiz tibbi yardım göstərir, o cümlədən zorakılığı törədən
insanlara zəruri tibbi yardım göstərir, tibbi reabilitasiyanı həyata
keçirirlər
3. Zərərçəkmişlərin müraciət faktları və onlara tibbi yardımın
göstərilməsi haqqında daxili işlər və prokurorluq orqanlarını 24
saat ərzində məlumatlandırırlar
4. Yetkinlik yaşına çatmamış və məhkəmə qərarı ilə fəaliyyət
qabiliyyəti olmayan kimi tanınan şəxslərə yönəlmiş zorakılıq
hallarında
daxili
işlər
və
prokurorluq
orqanlarının
məlumatlandırırlar (bunun üçün zərərçəkmişlərin və ya onların
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valideynlərinin (qanuni nümayəndələrinin) razılığına ehtiyac
yoxdur)
5. Pasiyentə və qanunvericiliyə uyğun olaraq digər şəxslərə tibbi
kartdan və ya xəstəlik tarixindən bədən xəsarətləri və zorakılıq
izləri qeyd olunmuş yazılı çıxarış verirlər (Əlavə 4)
6. Zorakılığın qarşısının alınması üçün tədbirlər həyata keçirirlər
7. Əhalinin qorunması və mühafizəsi sahəsində çalışan digər
qurumlarla qarşılıqlı əlaqələr yaradırlar
8. Öz səlahiyyətləri daxilində əhalinin qorunması və mühafizəsi
sahəsində digər fəaliyyətlər həyata keçirirlər.
Tibb işçiləri uşaqların zorakılıqdan müdafiəsində aşağıdakı
vəzifələri yerinə yetirirlər:
 zorakılığın qurbanı olan uşaqların aşkarlanması
 zorakılığın
qurbanı
olan
uşağın
vəziyyətinin
qiymətləndirilməsi
 uşağın reabilitasiyasını və təhlükəsizliyini təmin etmək üçün
sığınacaqlarda yerləşdirilməsi üzrə xidmətlərin göstərilməsi
 uşağın sonrakı müşahidəsinin təmin edilməsi
 bu vasitələrin yerinə yetirilməsi prosesinin Azərbaycan
Respublikasının qanunvericiliyi ilə idarə olunması (Əlavə 1)
VI. Zorakılığın qurbanı olan uşaqların aşkarlanması
Zorakılıqdan zərərçəkmiş insanlar (xüsusən qadın, uşaq, yaşlı
adam, sağlamlıq problemləri olanlar, cəzaçəkmə müəssisələrində
olanlar) tibb müəssisələrinə müraciət etdikdə, adətən zorakılıq
hallarını gizlədirlər.
Onlar təcavüzkardan asılı olduqlarına görə, etiraf edib daha çox
zorakılığı təhrik etməkdən qorxur, həmçinin çoxları inanmırlar ki,
kimsə onlara kömək edə bilər. Bu qrup insanlar öz hüquqlarını
müdafiyə edə bilmirlər, buna görə də belə hallarda laqeydlik, hər
hansı bir qayğının olmaması, baxımsızlıq zorakılıq kimi
qiymətləndirilə bilər.
Uşaqlara qarşı törədilmiş zorakılıq müxtəlif nəticələrə gətirir.
Zorakılığın qısamüddətli (dərhal) və uzunmüddətli (bir müddət
keçdikdən sonra) təsirlərini ayırd edirlər.
Qısamüddətli (dərhal) nəticələrə aiddir: fiziki travmalar,
zədələnmələr, hər hansı bir aqressiyaya, xüsusilə də seksual
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aqressiyaya kəskin psixi reaksiyalar. Bu reaksiyalar oyanıqlıq, harasa
qaçmaq arzusu, gizlənmək arzusu və ya dərin arxayınçılıq, laqeydlik
və s. əlamətlərlə özünü büruzə verə bilər. Hər iki halda uşaq qorxu,
təşviş, qəzəb içindədir.
Uzunmüddətli (bir müddət keçdikdən sonra) nəticələrə
aiddir: müxtəlif xəstəliklər, fiziki və psixi inkişaf pozulmaları, ağır
sosial nəticələr və stress, bu da beyinin erkən inkişafında
pozulmalara səbəb olur. O cümlədən ekstremal stress sinir və immun
sistemlərinin inkişafını pozur, nəticədə uşaqlıqda zorakılığa məruz
qalan insanların daha böyük yetkinlik yaşlarında davranış, fiziki və
psixi sağlamlıqlarında aşağıdakı problemlərin yaranması ehtimalı
artır:
 zorakılığın törədilməsi və ya növbəti zorakılığa məruz qalma
 zorakılığa tolerantlıq
 viktimlik
 depressiya və ya səbəbsiz aqressiya
 özləri yaşayan zorakılığı yenidən canlandırma
 tütünçəkmə
 piylənmə
 riskli seksual davranış
 arzuolunmayan hamiləlik
 alkoqol və narkotik maddələrin istifadəsi
Öz növbəsində bu nəticələr ürək-damar, onkoloji xəstəliklərin,
CYYİ-nin inkişafına, intihar cəhdlərinə səbəb olur.
Uşaqlara qarşı zorakılıq hallarının vaxtında aşkarlanması
zərərçəkmişlərdə zorakılıq nəticəsində yaranan ölüm riskinin
azalmasına, sağalma dövrünün qısalmasına, uşaq və yeniyetmələrdə
xronik xəstəliklərin əmələ gəlməsi ehtimalının azalmasına imkan
verir ki, bu da onlarda əlillik hallarının baş verməsini azaldır.
Zorakılığın qurbanı olan uşağın aşkarlanması uşaqla müraciət
olunan bütün müəssisələrdə aparılmalıdır, o cümlədən kənd və şəhər
məktəblərində, tibb müəssisələrində, ixtisaslaşdırılmış uşaq tibb
müəssisələrində və regional polis bölmələrində.
Tibb işçiləri uşaqlara qarşı kobud davranışın və qayğısızlığın
erkən aşkarlanmasında əsas rol oynayırlar. Onlar çox vaxt
valideynlərin uşaqla hansı münasibətdə olmalar yeganə şahidi
olurlar. Uşağa istənilən səbəbdən baxışın keçirilməsi (valideynlərin
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müraciəti zamanı, profilaktik baxış və s.) həkimdən müzakirə edilən
problemə dair sayıq olmasını tələb edir, çünki hətta şikayətlər
olmadıqda belə, zorakılığın ilk əlamətlərini görməyə real imkan
yaranır. Baxış zamanı alınan bütün məlumatların tibbi kartaya qeyd
olunması zəruridir, çünki bu məlumatlar məhkəmə zamanı əsas
sübut kimi istifadə oluna bilər.
Uşaq zorakılığına şübhə
Uşaqlara qarşı zorakılıq halları aşağıdakı amillər əsasında şübhə
yarada bilər:
► Uşağın bədənində zədə izləri (qançırlar, açıq yaralar, yeni
cızıqlar, yeni çapıqlar, yaralar, gəzməkdə çətinliklər, bədənin
müxtəlif hissələrində şişkinliklər, sümükdə çatlar, sınıqlar).
► Uşağın şübhəli davranışı (uşaq narahat, məyus, qorxmuş,
məktəbə getməyə həvəssiz olur, müntəzəm dərs buraxır,
oxumağa istəyi yoxdur, evə getməyə həvəssiz olur, onun yaşına
uyğun olmayan nəzərəçarpan cinsi hərəkətlər edir, həmçinin
yaşına uyğun olmayan dərəcədə cinsi əlaqə haqqında çox
məlumatlı olur, xasiyyətində kəskin dəyişikliklər nəzərə çarpır,
bədənində əmələ gələn yaraların səbəblərini izah edə bilmir).
► Uşaqda baxımsızlıq əlamətləri. Baxımsız uşaqlar şəraitə uyğun
olmayan nazik, cırıq və çirkli geyimdə ola bilərlər. Onlar
baxımsız (saçlara, dırnaqlara, ayaqlara, dəri infeksiyalarına,
dəridə bişmələrə, solğunluğa nəzər yetirmək) və pis qoxulu, yəni
səliqəsizliyin qəbuledilməz vəziyyətində ola bilərlər. İnkişafın
qiymətləndirilməsi ən ağır hallara aid ümumi geriləməni, ya da
inkişaf edilməsi üçün böyüklərin diqqətini tələb edən nitq və
ünsiyyət bacarıqlarının geriləməsini aşkarlaya bilər.
► Uşağın davranışında dəyişikliklər. Bir çox uşaqlar müayinə
səbəbindən həddən artıq həyəcanlı olur, lakin onları
sakitləşdirdikdə həkim müayinəsinə razılıq verirlər. Bəziləri
əksinə çox passivdirlər, belə ki, onların davranışı cinsi orqanların
müayinəsi zamanı dəyişə bilər, məsələn, onlar həddən artıq qorxu
keçirə bilərlər. Bu iki növ davranış cinsi zorakılıq qurbanlarına
aid olan haldır.
► Əgər zorakılıq halına şübhə varsa, şübhənin əsaslandırılmış
olmasını təsdiq etmək üçün araşdırmalar aparılır. Uşağın
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bədənindəki zədələrin müayinəsi zamanı aşağıdakı əlavə faktorlar
aşkarlandıqda şübhə əsaslandırılmış hesab olunur:
 Uşağın zorakılığa məruz qalması və ya məruz qalmaqda
davam etməsi barədə öz ifadəsi.
 Zorakılıq halına şahidlik edən bir insanın ifadəsi
 Müxtəlif mənbələrdən alınan məlumat
► Valideynin qeyri-adekvat davranışları:
 zədələnmələrin ağırlıq dərəcələri ilə valideynin verdiyi
izahatlar bir-birinə uyğun gəlmir və ya ziddir.
 valideyn daim uşağın ifadəsinin detallarını dəyişdirir
 valideyn uşağın yaralarına qeyri-adekvat reaksiya verir, o,
zədələri həqiqətdə olduğundan daha az ciddiliklə
qiymətləndirir və öz şəxsi problemlərinə daha çox diqqət
yönəldir
 zədələrin səbəbləri ümumiyyətlə izah edilmir
 zədələnmələrdə uşağın özünün günahı olduğunu deyir
 tibbi yardım üçün gec müraciət olunur
 tibb personalına qarşı səbəbsiz aqressivlik
 uşaqla davranışda emosional dəstəyin və məhəbbətin
olmaması.
Ehtimal olunan zorakılığın bilavasitə olan əlamətləri:
 travmadan dərhal sonra yox, bir müddət keçdikdən sonra
həkimə müraciət edilib
 travma ilə bağlı valideynlərin izahları bir-birinə ziddir və
həkimin gördüyü obyektiv şəkildən fərqlənir
 zədələr çoxsaylıdır, onların əmələ gəlmə tarixi müxtəlifdir,
spesifik xüsusiyyətləri var (barmaq, əşya izləri)
 eyni tipli travmalarla müxtəlif müəssisələrə təkrar müraciətlər
 zorakılığın digər əlamətləri (inkişafdan geri qalma, sanitargigiyenik baxımsızlıq, vaxtında müalicə edilməmə)
 zədələrin əsasən bayram və ya istirahət günlərindən sonra
əmələ gəlməsi
Uşağa qarşı fiziki zorakılıq faktının təyini. Fiziki əlamətlərin
interpretasiyası:
Fiziki zorakılıq qurbanı olan uşaqların vəziyyətinin
qiymətləndirilməsi aşağıdakıları əhatə etməlidir:
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anamnez
fiziki müayinənin məlumatları
rentgen müayinəsinin protokolu
qanın laxtalanmasının müayinəsi
rəngli fotoşəkillər
bacı və qardaşların müayinəsinin məlumatları
rəsmi tibbi rəy
zərərçəkənin davranışının xüsusiyyətləri
zərərçəkənin emosional vəziyyəti
uşağın inkişafının qiymətləndirilməsi
Fiziki zədələr

Qançırlar. Zorakılığa məruz qalan uşaqların 90%-də müşahidə
olunur. Bunlar qan damarları zədələndikdə qan dəri səthinə və
dərialtı toxumalara sızanda əmələ gəlir. Qan-damar sisteminin ciddi
xəstəlikləri istisna olmaqla, qansızmanın səbəbi travma olur.
Müxtəlif qançır növləri müşahidə oluna bilər:
 əl izləri
 əşya, məsələn, qayış, toqqa, qaytan izləri
 itələmək, atmaq, ilişmək nəticəsində alınmış qançırlar
 uşağı yırğalayaraq küt əşyaya vurmaq
 dişlənmək: insan dişlərinin izləri ellips şəklində qalır,
qançırlar xasdır
 naməlum mənşəli izlər
 təpik izləri
 yanıq izləri (siqaretlə, ütü ilə yandırma)
Zədələrin yaranma müddəti (təxminən)
Müddət

Rəngi

0-48 saat

şişkin, yumşaq, qırmızı

2-3 gün

bənövşəyi/sarı

4-7 gün

sarı/qəhvəyi

>7 gün

qəhvəyi/solur
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Qançırların diferensial diaqnostikası:





bədbəxt hadisə
boya, mürəkkəb
Daun sindromu zamanı mavi ləkə
qan-damar xəstəlikləri (idiopatik trombositopenik purpura,
hemofiliya)
 kapillyar hemangioması
Yanıqlar

Zədə növləri:
 qısa müddətdə zorla hər hansı bir kimyəvi məhlula basmaqla
yanıq
 qida yanığı
 kontakt yanığı
 siqaret yanığı
 od, aşındırıcı maddə və ya elektrik yanığı
Müxtəlif travmaların xüsusiyyətləri
Məhlulla
yanıq
Kontakt
yanığı
Siqaret
yanığı
Od yanığı
Kimyəvi
yanıq
Sürtünmə

Mərkəzdə maksimal dərəcədə dərin olmaqla, sıxlığı zədə
dərəcəsindən asılı olaraq dəyişir. Forması məhlula basılması, onun
sıçradılması və üstünə tökülməsi barədə xəbər verir. Zədənin
qıraqları düzdür. Qabıq və qasnaq, suluqlar, nəmlik olur.
Forması əşyanın formasına bənzəyir. Dəqiq çevrələnmiş sahələr.
Kvadrat və düz qıraqlar. Dərinliyi dəyişkən, adətən eynidir.
Qurudur və qabıq verir.
Dairəvi, 0,5-1 sm, bərk konsistensiyalı, krater formasında,
basılmış, nazik, dairəvi çapıq izi qoyan. Bədbəxt hadisə zamanı
qeyri-dairəvi səthi, toxunan kontakt nəticəsində “quyruqlu” olur.
Kömürləşmiş toxumalar. Yanmış saçlar.
Məhlulla yanıqda olduğu kimi ləkələr, toxumaların dərin
zədələnmələri ilə müşayiət edilir.
Bədənin qabağa çıxan hissələrinin səthində, burunda, alında,
çiyinlərdə zədələr.

Yanıqların diferensial diaqnostikası:





İmpetigo
Ağır ekzema və ya səpgi/bişmələr
Kontakt dermatiti
Göyərmiş əl-ayaq (akrosianoz)
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Sınıqlar – travmaların nəticəsi olaraq çox ağrılıdır, hərəkət
funksiyalarının itirilməsinə gətirib çıxarır. Çox vaxt sınıq yerində şiş
əmələ gəlir, lakin qançır olmaya da bilər. Bəzi qeyri-adi sınıqlar
bədbəxt hadisələr nəticəsində də ola bilər (qabırğa, kürək, döş
sümüyü, kəllədə geniş, mürəkkəb çatlaqlar, çoxsaylı sınıqlar). Əlayaqların sınıqları mümkün ola bilən zorakılıq nəticəsi kimi diqqətlə
müayinə edilməlidir:
 Çiyin sümüyünün spiral/əyri və ya metafizar sınıqları
 Ombanın sümük və ya metafizar sınıqları (xüsusilə də 2
yaşdan az uşaqlarda)
 Baldırın sümük və ya metafizar sınıqları
Sınıqların diferensial diaqnostikası:
 bədbəxt hadisə nəticəsində əmələ gələn
 zorakılıq nəticəsində əmələ gələn
 doğuş travması
 natamam osteogenez (inkişaf qüsuru)
 osteomielit nəticəsində əmələ gələn
 raxit nəticəsində əmələ gələn
Kəllədaxili travma
Beyin travması həyatın ilk ilində baş verən zorakılıq qurbanları
olan uşaqların daha çox rast gəlinən ölüm səbəblərindən biridir.
Beyin travması, adətən əhəmiyyətsiz yıxılmalardan sonra baş vermir
və hətta nərdivandan yıxılmanın kəllə çatları və ya serebral
kontuziyalarla nəticələnməsi şübhəlidir. Zorakılıq səbəbindən baş
verən kəllədaxili travmanın mexanizmi, adətən silkələnmə və
zərbələrdir. Bu da kəllə çatları, travmatik beyindaxili hematomalar
və gözün tor qişasının zədələnməsi ilə müşayiət edilə bilər. Çatlar bir
və ya çoxsaylı, təzə və sağalan ola bilər. Beyindaxili hematomalar
intensivliyi müxtəlif ola bilən kəllə-beyin travmaları zamanı baş verə
bilər. Onların klinik təzahürləri müxtəlifdir və yerləşməsindən,
həcmindən, qanaxma mənbəyindən və kompressiya sindromunun
inkişaf sürətindən asılıdır.
Daha xarakterik klinik əlamətlər şüurun 3 fazalı dəyişikliyidir:
travma baş verdiyi anda ilkin özündəngetmə, sonra ayıq vaxt, daha
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sonra ikinci dəfə özündəngetmə. İlkin özündəngetmə həm
qısamüddətli, həm də uzunmüddətli (bir neçə dəqiqədən bir neçə
günədək) ola bilər. Ayıq vaxt ayılmaqla xarakterizə olunur, bu zaman
xəstələr artan baş ağrılarından şikayət edir, bəzən dəfələrlə baş verən,
rahatlıq gətirməyən qusma ilə müşayiət olunurlar. Çox vaxt
psixomotor həyəcan, nevroloji simptomatika əmələ gəlir.
Adətən ayıq vaxt 1-2 həftə davam edir. Bu müddətdə xəstələrin
vəziyyəti, adətən qorxu yaratmır. Onların şikayətləri zəif baş ağrıları,
başgicəllənmələr, ümumi halsızlıq, yuxu pozuntularından ibarət olur.
Sonra vəziyyət tədricən, ya da qəfil pisləşir. Ocaqlı simptomatikanın
yaranması, hərəkət və hissiyyat sistemlərinin zədələnməsi diqqəti
cəlb edir. Diaqnostika təfsilatla toplanmış klinik, laborator,
rentgenoloji tədqiqat üsulları, maqnit-rezonans tomoqrafiya
anamnezinə əsaslanır.
Abdominal travmalar
Abdominal travmalar adətən ciddi zorakılıq əlamətləri
kontekstində baxılır. Bəzən bunlar yalnız uşağın vəziyyətinin
pisləşməsi baş verdikdə aşkarlanır və ağır nəticələrə gətirib çıxara
bilər. Digər hallarda uşaq “kəskin qarın” əlamətləri ilə müraciət
edilir. Zədənin məhz travma nəticəsində baş verməsi bu vəziyyətin
müayinəsi və ya laparotomiya zamanı dəqiqləşdirilir. Travma zərbə
və ya itələmə (sıxılma), təzyiq və ya silkələmə ilə törədilir.
Travmanın növləri:
 perforasiya
 qanaxmalar
 parçalanma,
 kontuziya
 hematoma
Klinik
təzahürlər
zədənin
xüsusiyyətlərindən
asılıdır.
Parenximatoz orqanının travmasından sonra qanaxma əlamətləri
aşkarlanır. Ağır qanaxma zamanı uşağın vəziyyəti kəskin pisləşir,
onun rəngi qaçır, dəri örtüklərinin sarılığı əmələ gəlir, nəbzi kəskin
tezləşir. Tədricən baş verən qanaxmalar zamanı qanaxma
simptomları elə də kəskin artmır: dəri örtükləri solur, qarın köpür,
cinsi orqanlar şişir. Palpasiya zamanı uşaq narahat olur. Perkussiya
ilə qarının aşağı yerlərində sərbəst məhlul müəyyənləşdirilir. Qanda
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eritrositlərin sayı azaldığına görə, hemoqlobinin miqdarı da azalır. İçi
boş orqanların zədələnmələri (mədə, bağırsaq) peritonit əlamətləri ilə
təzahür edir.
Posttravmatik stress pozuntusu
Amerika Psixiatriya Assosiasiyası tərəfindən DSM-IV
(Diagnostical and Statistical Manual of Mental Disorders) tətbiq
edilməsindən sonra zorakılıq qurbanının yaşadığı sarsıntıların
zəlzələdən zərər çəkmiş insanlarda, müharibədəki travmalarda, yol
qəzalarındakı kimi eyni olması müddəası, yəni belə insanlarda
posttravmatik
stress
pozuntusunun
(PTSP)
mövcudluğu
qanuniləşdirilmişdir.
PTSP aşağıdakı əsas əlamətlərlə xarakterizə edilir:













surətlər, düşüncələr və ya qavrama da daxil olmaqla, təkrarlanan
və insanı cəlb edən disstress xatirələr, hadisələr. Qeyd: balaca
uşaqlarda mövzunu və ya başa gəlmiş hadisənin aspektlərini əks
etdirən oyunları müşahidə etmək mümkündür
hadisə mövzusunda təkrarlanan disstress yuxular. Qeyd:
uşaqlarda mövzusu dərk edilməyən qorxulu yuxular ola bilər,
hərəkətlər və həyəcan sanki travmatik hadisə indi baş verdiyi
kimi olur (o cümlədən baş vermiş hadisənin canlandırılması hissi,
travma haqqında xülyalar, hallyusinasiyalar və q əfil dissosiativ
xatirələr (flash-back, hadisənin təkrar yaşanması), o cümlədən
yuxudan oyanma və ya intoksikasiya zamanı)
travma ilə bağlı fikir və duyğulardan qaçmaq cəhdi
travmanı xatırladan hadisələr, yerlər və insanlardan qaçmaq
səyləri
travmanın vacib aspektini xatırlaya bilməmək
digərlərindən uzaqlaşmaq və soyuqluq hissi
affektiv spektrin daralması (məsələn, sevgi hissini duya
bilməmək)
gələcəkdə ailə, uşaq, karyera, normal həyat qurmağın
mümkünlüyünə inanmamaq
yuxu və iştaha pozuntuları
əsəbilik və qəzəblənmə
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fikir toplamaqda çətinliklər
həddən artıq ehtiyatlı olmaq
şişirdilmiş qorxu reaksiyaları
enurez, enkoprez
yaşıdlarına və heyvanlara qarşı aqressiv davranış

PTSP aşağıdakı kimi müəyyənləşdirilir:
 kəskin – simptomlar üç aydan az davam etdikdə
 xronik – simptomlar üç aydan çox davam etdikdə
 başlanması təxirə salınmış – simptomlar travmatik hadisədən altı
və daha çox aydan sonra əmələ gəlir
PTSP praktik olaraq özbaşına keçib getmir və uzunmüddətli,
ciddi müalicə tələb edir. Ağır hallarda uşağın müalicəsi ilə uşaq
psixiatrı və ya psixoterapevt məşğul olur, PTSP-nin daha yüngül
təzahürləri olduqda isə psixoterapiyanı psixoloq apara bilər.
Yaş xüsusiyyətləri ilə bağlı faktorlar
Uşağın zorakılığa olan reaksiyası onun yaşından, inkişafından
asılıdır. Müəyyən yaşadək uşaqların danışmaq qabiliyyəti olmadığı
üçün və ya baş verən zorakılığın nəticəsində onlar danışma
qabiliyyətini itirdikləri üçün bəzi hallarda tibb işçisi məlumat
toplamaqda çətinlik çəkir. Həmçinin daha böyük uşaqlarda alınan
travma nəticəsində yaranan qorxu və utancaqlıq reaksiyaları bu
barədə danışmağa maneçilik törədir. Bəzi hallarda uşaqlar böyüklərə
inamı itirirlər. Belə hallarda ünsiyyət onlarda soyuqluq və təşviş hissi
yaradır. Digər hallarda uşaqların valideynlərinin özləri güclü stress
keçirdikləri üçün zorakılıq faktını inkar edir, buna görə də onlar
etibarlı informasiya mənbəyi hesab olunmurlar. Uşağın hekayətinin
etibarlılığını qiymətləndirərkən yadda saxlamaq lazımdır ki, uşaq nə
qədər kiçik olsa bir o qədər də çox onun hislərinə və anlamasına
zorakılıqdan sonra ona qulluq edən insanın travmatik hadisəyə olan
reaksiyası və münasibəti təsir göstərir.
 3 yaşdan kiçik uşaqların travmatik hadisələrə reaksiyaları, adətən
narahatlıq, yuxu pozuntuları, əsəbilik, ağlağanlıq, kəskin qorxu
reaksiyaları, səksənmə (o cümlədən başqa uşaqların
ağlamaqlarından, valideynlərdən və ya digər böyüklərdən),
sevinc, fərəh hissələrinin nadir olması, davranışda aqressivlikdən
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tam etinasızlığa, maraqsızlığadək hər şeydən uzaqlaşmalarla
təzahür edir.
3-7 yaşlar arası uşaqlar özlərinə qapanır və travma haqqında
birbaşa danışmaqdan imtina edirlər. Digər mühüm xüsusiyyətlər:
həddindən artıq üzüyumşaqlıq, ağrıya passiv reaksiya,
təcavüzkarlıq, heyvanlara qarşı qəddarlıq; yanğın törətməyə
meyilliyi; oğurluq, yalançılıq; nitqin inkişafdan qalması.
kiçik məktəb yaşları: bu uşaqlar vaxt/məkanında hadisələri dərk
edə bilmir və yalnız 8-9 yaşdan sonra zorakılıq haqqında ardıcıl
danışa bilirlər və adətən uşaqlar 12 yaşa çatdıqda faktları ardıcıl
ifadə edə bilirlər. Buna görə həkim yadda saxlamalıdır ki, uşağın
danışığında yaranan uyğunsuzluq zorakılığın olmamasından
xəbər vermir. Davranışda zədələrin və travmaların səbəbini
gizlətmək, məktəbdən sonra evə getmək istəməmək, tənhalıq,
dostların olmaması, təcavüzkarlıq, fikrini bir yerə cəmləşdirə
bilməmək, yaxşı oxumamaq kimi əlamətlərlə özünü göstərir.
yeniyetmə yaşı sürətli inkişaf dövrüdür və zorakılığın nəticələri
böyük müxtəlifliklərlə seçilir. Onların davranışlarında kəskin
pozulmalar, antisosial hərəkətlər müşahidə olunur: еvdən qaçma,
spirtli içkilər, narkotik maddələrin istifadəsi, sui-qəsd, intihar
cəhdləri.

Emosional zorakılıq ehtimalını uşağın bir sıra fiziki və davranış
təzahürlərində müşahidə etmək olar, məsələn:
 Emosional hislərin olmaması, laqeydlik
 Kədərlilik, subdepressiv və ya ağır depressiyanın olması
 Barmaqlarını sovurur, monoton yırğalanır (autoerotik
hərəkətlər)
 Özünə qapanır, fikirlidir və ya əksinə aqressivdir
 Diqqət və nəvaziş axtardığına görə istənilən böyük insana
“yapışır”
 Gecələr çaxnaşma qorxu tutmaları hiss edir, narahat yatır
 Oyunlara maraq göstərmir
Uşağın fizioloji reaktivliyi də onun emosional zorakılığa məruz
qaldığına işarə edən əlamətlər:
 gecə və ya gündüz enurezi
 psixosomatik şikayətlər: baş ağrıları, qarında, ürək
nahiyəsində ağrılar, ümumi vəziyyətinin zəif olması, halsızlıq
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 inkişafdan (fiziki, psixi) geri qalma
Uşağa qarşı emosional zorakılığın tətbiq edilməsini ehtimal
etməyə əsas verən ailə ilə bağlı faktorlar: əgər valideyn daim:
 uşağı çox sərt cəzalandırır
 olduqca tənqidi yanaşır, günahlandırır
 özünü qəzəbli və qorxuducu aparır: bir uşağın yanında digər
uşaqlara və ya həyat yoldaşına qarşı zorakılıq tətbiq edir
 uşağın yanında onu qorxutmaq məqsədilə ev heyvanlarını
incidir
 uşağın ehtiyacı olduqda ona təsəlli vermir, sakit etmir
 uşağı ətrafındakı insanlar qarşısında alçaldır, günahlandırır
 uşağı nifrət etdiyi və ya sevmədiyi qohuma oxşadır
 öz uğursuzluğunda uşağı günahlandırır
 uşağı sevmədiyini və nifrət etdiyini açıq etiraf edir
İlkin səhiyyə müəssisələrinin əməkdaşlarının uşaqlarla qarşı
kobud rəftarın əlamətlərini aşkarlamaq, uşaqların vəziyyətini və
fiziki inkişafını qiymətləndirmək üçün xüsusi bilik və bacarıqlara
malik olmaları vacibdir.
VII. Zorakılığın qurbanı olan uşaqların vəziyyətlərinin
qiymətləndirilməsi
Zorakılıq uşağa birbaşa və dolayı təsir göstərə bilər. Birbaşa təsir
haqqında uşağın özünə qarşı zorakılığın tətbiq olunması hallarında
danışılır, dolayı təsir haqqında uşağın yaxınlarına qarşı zorakılığın
tətbiq olunması hallarında danışılır, yəni uşaq bu haqda eşidə bilər,
zorakılığın şahidi ola bilər və ya zorakılıqla üzləşən ailənin üzvü ola
bilər. Müayinə zamanı uşağın yanında onun güvəndiyi insanın olması
çox vacibdir. Əgər uşaq cinsi zorakılığa məruz qalıbsa, müayinənin
videoyazısını aparmaq tövsiyə olunur. Bu digər mütəxəsislər
tərəfindən əlavə baxışların sayını azalda bilər. Müayinənin özü uşağa
zorakılığı xatırlada bilər və baxışa qarşı psixoloji böhran şəklində
spontan protest yarana bilər. Bu zaman baxış daha çox vaxt tələb
edəcək və professional psixoloqun köməyi lazım olacaq.
Uşağın vəziyyətini qiymətləndirən tibb işçisinin əsas vəzifələri:
1. Tibbi baxışın məqsədləri, aparılan müayinənin həcmi, zəruri
hazırlıq tədbirləri haqqında pasiyenti məlumatlandırmaq.
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2. Pasiyentin şüurlu razılığı olduqda ona təxirəsalınmaz tibbi baxış
aparmaq.
3. Pasiyentin vəziyyətini qiymətləndirmək (diaqnozunu təyin
etmək).
4. Lazım olduqda ilkin tibbi yardım göstərmək və müvafiq müalicə
təyin etmək.
5. Tibbi göstəriş olduqda əlavə diaqnostik müayinələr və ya
mütəxəssis, o cümlədən yüksək texnoloji tibbi yardım almaq
üçün göndəriş vermək.
6. Tibbi baxış formasını və digər tibbi hesabat sənədlərini vaxtında,
düz və tam doldurmaq.
7. Zorakılıq haqqında qeyd olunmuş fakt barədə ərazi prokurorluq
orqanlarını təxirəsalınmaz məlumatlandırmaq; ərazi daxili işlər
orqanlarını təxirəsalınmaz telefonoqram ilə məlumatlandırmaq və
sonrakı (24 saat ərzində) tibb müəssisəsi rəhbərliyinin imzası və
möhürü ilə təsdiq olunmuş zorakılıq haqqında məlumatı yazılı
bildiriş şəklində göndərmək.
8. Pasiyentin və ya onun qanuni nümayəndəsini tibbi baxışın
nəticələri barədə məlumatlandırmaq.
9. Hüquq-mühafizə orqanlarına zorakılıq faktı ilə bağlı ərizə ilə
müraciət etmək hüququ olması və bu orqanların hüquqi ünvanları
və əlaqə nömrələri barədə pasiyenti məlumatlandırmaq.
10. Məhkəmə-tibbi, psixiatrik, psixoloji ekspertizanın keçirilməsinə
hüququ olması barədə pasiyenti məlumatlandırmaq.
Həmçinin keyfiyyətsiz tibbi baxış və qeyd olunmuş nəticələrin
əsassızlığı, pasiyentə lazımi yardımın göstərilməməsi, lazımi
müşahidənin aparılmaması, ümumi xəstəliklər aşkar olduqda və ya
sağlamlığında pozulmalar olduqda əlavə diaqnostik, müalicəvi və
reabilitasiya tədbirlərinin aparılması üçün müvafiq xüsusiləşdirilmiş
tibb müəssisəsinə göndərilməməsi aşkar olunduqda tibb işçisi qanun
ilə müəyyən edilmiş məsuliyyət daşıyır.
Uşağa klinik baxışın keçirilməsi zamanı aşağıdakılar
qiymətləndirilməlidir:
 uşaqda fiziki zədə və ya cinsi orqanlarında zədə əlamətlərinin
olub-olmaması
 uşaqda az qidalanma əlamətlərinin olub-olmaması (çəki, boy)
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uşaqda qüsur və ya inkişafda geriləmə əlamətlərinin olubolmaması
 uşağın yaşına uyğun peyvəndləri alıb-almaması
 valideynlərin vaxtında tibbi yardıma müraciət edib-etməmələri
Sonra uşaq üzərində kobud və laqeyd münasibət əlamətlərinin
mövcudluğunu yoxlamaq lazımdır:
1. Uşağın klinik baxışı zamanı kobud davranmanın əlamətləri kimi
mövcud ola biləcək şübhəli fiziki zədə və ya travmalara, cinsi
orqanlarının zədələnmələrinə diqqət yetirilməlidir.
2. Valideynlərlə ünsiyyət zamanı belə bir fikir yaranır ki,
valideynlər uşaqda fiziki zədə və ya diskomfort halları müşahidə
etdikdə tibbi yardıma müraciət etməyə tələsmirlər.
3. Uşaqlardakı zədələr haqqında ətraflı sorğu zamanı valideynlər
bunların yaranma səbəbini aydın şəkildə izah edə bilmirlər və ya
izahlar travmanın növü ilə, cinsi orqanlardan çıxan ifrazatlarla
uyğun gəlmir.
4. Məsləhətləşmə zamanı uşaqlara az qayğı göstərilməsi
əlamətlərinə diqqət yetirilməlidir:
 uşaqdakı xəstəliklərdən valideynlərin biganə olmaları
 uşağa bütün lazımi peyvəndlərin edilməməsi
 dəri, dişlər, saç və dırnaqların səliqəsiz, çirkli vəziyyətdə
olması
 uşağın uzun müddət valideyn nəzarətindən kənar qalması
5. Baxış zamanı uşağın davranış xüsusiyyətlərinə diqqət
yetirilməlidir:
 seksual mənalı davranış
 aqressiv hiperaktivlik, hiperhərəkətlilik
 “donub qalması”, sıxıntılı olması
 uşağın valideyndən göz qaçırması
 təmizliyə mübtəlalıq, beyindən çıxmayan yuyunma
 ilin fəsilinə uyğun olmayan geyim
 uşağın oyunlar zamanı özünü aparması
6. Məsləhətləşmə aparıldığı zaman valideynlərin/qəyyumların
davranış xüsusiyyətləri qiymətləndirilməlidir. “Anormal”
davranışın olub-olmamasını qiymətləndirmək, bu halda
valideynlər/qəyyumlar:
 biganədirlər
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cəzalandırandırlar
 özlərini müdafiə edəndirlər
 uşağın vəziyyəti və davranışından həddən artıq narahatdırlar
 özlərini aşağı səviyyədə qiymətləndirirlər
 depressiyadadırlar
7. Valideynlərlə məsləhətləşmə və təfərrüatlı ünsiyyət zamanı
ailədə zorakılıq və kobud davranış risk faktorlarının
mövcudluğunun müəyyənləşdirilməsi zəruridir:
 ailə zorakılığı əlamətləri
 spirtli içki/narkotik asılılığı
 psixi xəstəliklər
 sosial baxımdan təcrid olunma
 kimsəsiz/atılmış uşaq


Yetkinlik yaşına çatmamış uşaqların müayinəsi
Yetkinlik yaşına çatmamış u şaqların müayinəsi zamanı onların
psixofizioloji xüsusiyyətlərini nəzərə almaq lazımdır:
 valideynlərin və ya qanuni nümayəndələrin məlumatlı razılığı
tələb olunur. Həkim sirri təşkil edən məlumatlar valideynlərə
və ya qanuni nümayəndələrə verilə bilər.
 müayinənin
aparılması valideynlərin və ya qanuni
nümayəndələrin iştirakı ilə aparıla bilər. Onlar minimal
müdaxilə mövqeyi tutmalı (verbal və qeyri-verbal davranış,
otaqda tutduğu yer) və bu haqda qabaqcadan xəbərdar
olmalıdırlar.
 uşaq sakit, rahat şəraitdə müayinə edilir və bu zaman yanında
kiminsə olub-olmaması barədə qərar verir. Uşaq yanında olan
insana etibar etməlidir. O, özünü təhlükəsiz hiss etməlidir.
 müayinə aparılan məkan sakit, isti (+24, +25), təbii işıqlanma
ilə olmalıdır, yel çəkməməlidir. Əgər işıqlanma sünidirsə,
fluoressent lampalardan istifadə arzuolunandır. Masanın
üstündə su olmalıdır.
 uşağın aldığı zədələri pediatr sənədləşdirməlidir.
 uşağın diqqətinin az müddətə cəmlənməsini nəzərə alaraq ona
tez-tez fasilələr (pauzalar) tələb oluna bilər. Bu fasilələr
2-3 dəqiqə müddətində davam edə bilər. “Bundan sonra nə
baş verdi?” sualı ilə uşağın söhbətə qaytarmaq olar.
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VIII. Zorakılığa məruz qalmış uşaqlarla aparılan tədbirlər üzrə
tövsiyələr
Zorakılıq hallarında tibbi müayinə zərərçəkmişlə mütləq söhbət
aparılmasını tələb edir. Söhbət aparan insanın effektiv və müvafiq
bacarıqları ehtimal olunan zorakılıq halını təyin etmək üçün çox
vacibdir. Söhbət tibbi nəticələrin, məhkəmə ekspertizasının və
şahidlərin ifadələrinin dəqiqliyinə zəmin yaradır. İlkin tibbi
sənədləşdirmə məhkəmə tibbi ekspertizasının və məhkəmədə
ifadələrin hazırlanması üçün sübutların əsas mənbəyidir. Söhbət
aparanın səs tonu, danışığı asan və işgüzar olmalıdır. Uşağı daim və
təkidlə gözlə kontakta vadar etmək lazım deyil – bu onu qorxuda
bilər. Bundan əlavə uşaqla böyük arasında uşaq üçün münasib olan
məsafə saxlamaq lazımdır.
Söhbətə hazırlıq:
 qabaqcadan ətraflı məlumat toplamaq
 sadə geyim tərzinə riayət etmək
 kifayət qədər vaxta malik olmaq
 heç kim mane ola bilməyən otaqda söhbət aparmaq
 uşağa müvafiq vaxt təyin etmək
 otaqda olan insanları təqdim etmək
 harada oturacağını uşağın özü müəyyənləşdirməsi üçün şərait
yaratmaq
 uşağın sizinlə söhbət aparmaq üçün razı olduğunu soruşmaq
 sizə istədiyi kimi müraciət etməsinə icazə vermək
 söhbətin, hərəkətlərin səbəbini və nə üçün bunu etdiyinizi
uşağa izah etmək
 söhbətin təqribən nə qədər vaxt çəkəcəyini uşağa demək
 işlətdiyiniz terminlər barədə uşaqla razılaşmaq
 mümkün olduğu qədər söhbətə müvafiq hazırlıq keşmiş
psixoloq, qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndəsini cəlb
etmək
 uşağa baş vermiş hadisədə onun günahkar olmadığını başa
salmaq
 uşağın “düz” və “səhv” anlayışlarını necə başa düşdüyünü
aydınlaşdırmaq
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baş vermiş hadisə barəsində onun düz danışmasının vacib
olduğunu uşağa başa salmaq
mütəxəssislərin cəlb olunmasının mümkünlüyü barədə ailəni
məlumatlandırmaq

Söhbətin mərhələləri
 etibarlı mühitin yaradılması
 sərbəst danışıq (söhbət)
 sual vermə (açıq suallar, məsələn “sonra nə oldu?”) uşağın
dediyini təkrarlamaqla onu davam etməyə cəlb etmək
 hər hansı bir səbəbə görə uşaqdan baş vermiş hadisə barədə
ifadə almaq mümkün olmayan hallarda belə söhbəti pozitiv
əhvali-ruhiyyədə bitirmək
 uşağı səy göstərdiyinə görə tərifləmək
Güvənlik (Etimad):
Zorakılıq haqqında məlumat toplamaq üçün etimad vacibdir.
Buna görə əlverişli şərait yaratmaq lazımdır:
 diqqətlə qulaq asmaq
 tam şəkildə müzakirə etmək
 nəzakətli olmaq
 məlumatı anlayışla qarşılamaq
 dürüst olmaq
 təhlükəsiz və rahat mühit yaratmaq
 prosesə nəzarət etmək (lazım gəldikdə tənəffüs etmək, prosesi
bitirmək)
 uşağı dediklərinə görə qınamamaq
Uşaqla söhbət:
məhkəmə iclasında sual - cavabdan qorumaq üçün mümkün
olduğu halda uşağın razılığı ilə söhbəti videokameraya
çəkmək
 fikrinizi digər kənar işlərə ayırmamaq
 uşaq sərbəst danışıq fazasında olanda sual verməklə (bunu
sonra da etmək olar) onun fikrini dağıtmamaq
 sərbəst danışıq fazasında uşağı tələsdirməmək
 sual vermək haqqı olduğunu uşağa başa salmaq
 lazım gəldikdə fasilə vermək
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əgər hər hansı bir hadisə barədə uşağa danışmaq çətindirsə
ona bu hadisəni kağızda yazmaqla və ya şəklini çəkməklə
təsvir etmək imkanı yaratmaq
Əgər uşaq kiminsə ona qarşı münasibətlərindən narahatdırsa və
ya kimisə birmənalı ittiham edirsə, siz:
 sakit reaksiya verib səbr göstərməlisiniz
 sizə bu barədə danışdığı üçün “sən düzgün hərəkət etmisən”
deyib uşağı sakitləşdirməlisiniz. Lakin məxfiliyi və hər şeyin
yaxşı olacağını ona vəd etməməlisiniz
 siz əmin olduğunuz insandan belə söhbət gedirsə, alınan
məlumata ciddi yanaşmalısınız. Eşitdiyinizə inanmaq çətin
olsa belə, uşağa axıra qədər qulaq asmaq lazımdır
 uşaq istifadə edən sözlərin mənasını başa düşdüyünə əmin
olmaq (“sən bu sözü deyəndə nəyi nəzərdə tutursan?” kimi
sual verməklə və ya əvvəlcədən istifadə oluna biləcək xüsusi
sözlərin anlayışını uşaqla müzakirə etmək) və onunla o, başa
düşdüyü kimi danışmalısınız
 uşağa öz fikrinizi zorla qəbul etdirməmək şərti ilə sözləri
diqqətlə seçməlisiniz
 digər hallardan fərqli olaraq ehtimal olunan seksual zorakılıq
zamanı toxunmalardan, əlini, saçlarını sığallamaqdan,
qucaqlamaqdan qaçınmalısınız. Bu uşağı qorxuda bilər
 uşağın təhlükəsizliyini təmin etməlisiniz. Təxirəsalınmaz
tibbi yardım lazım olduqda müraciət olunan həkimin və
xəstəxananın digər işçilərinin uşağın müdafiəsi barədə
bilikləri olduğuna əmin olmalısınız
 bəzi hallarda uşaqla söhbəti kişi və ya qadın aparmalı olduğu
əvvəlcədən təyin olunmalıdır. Bu zorakılığın kişi və ya qadın
törətdiyindən asılı ola bilər.


Tibbi müayinə aparmaq üçün tələblər
Bəzi hallarda digər mütəxəssislərin təkrar müayinə aparmaması
üçün ilkin tibbi müayinənin videokamera ilə çəkilişini aparmaq
məqsədəuyğundur. Baxış aparan tibb işçisi bilməlidir ki, baxışın özü
zorakılığı uşağın yadına sala bilər və müayinə zamanı uşaq
manipulyasiyalara qarşı etiraz edə bilər və ya onda psixoloji pozulma
baş verə bilər.
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Belə halda baxışa daha çox vaxt lazım ola bilər və ya
mütəxəssisin (psixoloqun) köməyi lazım ola bilər.
Müayinə aparmaq üçün tibb işçisinin lazımi səmərəli bacarıqları
olmalıdır. Ehtimal olunan zorakılığın tibbi ekspertizası üçün söhbət
mühüm rol oynaya bilər.
Tibbi müayinənin əsas komponentləri:
informasiyanın toplanması
 informasiyanın verilməsi
 təxmin edilən zorakılıqla bağlı faktların müəyyən edilməsi
 fiziki və psixoloji sübutların sənədləşdirilməsi (yazılı,
fotoşəkil, videokameraya çəkiliş)
 ayrı-ayrı şəxslərin ifadələri və tibb işçisinin qərarı ilə
uyğunluq dərəcəsinin müəyyənləşdirilməsi
 əldə edilən faktların interpretasiyası (şərhi)


Yadda saxlamaq vacibdir:
zorakılıq haqqında məlumatın verilmə prosesi streslidir və
zərərçəkmişin yenidən travma almasına səbəb ola bilər
 zorakılıq haqqında məlumatın alınması da gərgin prosesdir və
bütün iştirakçılar psixoloji travma ala bilərlər
 qarşılıqlı anlaşma yaradılması, dəqiq və tam məlumatın əldə
olunması çox vaxt apara bilər
 zərərçəkmişin verdiyi məlumatlarda fiziki və psixoloji
travmaların əlamətlərinin və nəticələrinin dərəcəsində
dəyişkənlik ola bilər
 informasiyanın həcmində, detallaşmasında fərqlilik ola bilər
 davranışda fərqlilik ola bilər


Uşağa baxış və söhbətin nəticələrinə görə ailədə uşaqlara qarşı
kobud və etinasız münasibət ehtimalının dərəcəsini müəyyənləşdirmək mümkündür:




Uşaqlara qarşı kobud və etinasız münasibətin yüksək
ehtimalı o zaman mövcuddur ki, baxış vaxtı onda şübhəli fiziki
zədələrin əlamətləri aşkarlanır, ya da valideynlər yardım üçün
vaxtında müraciət etmirlər və ya izahlar travmalara uyğun deyil
Uşaqlara qarşı kobud və etinasız münasibətin orta ehtimalı o
zaman mövcuddur ki, baxış vaxtı onda qeyri-kafi qayğı
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əlamətləri aşkarlanır, ya da uşağın və ya valideynin/qəyyumun
anormal davranışı qeyd edilir, yaxud ailədə risk faktorları
mövcuddur
Uşaqlara qarşı kobud və etinasız münasibətin az ehtimalı o
zaman mövcuddur ki, baxış vaxtı onda kobud və etinasız
münasibətin əlamətləri aşkarlanmamışdır
Uşaqlarda cinsi zorakılığın xüsusiyyətləri

Məlumatın yayılmasından qorxduqlarına görə seksual zorakılıq
barədə ən yaxın adamlarına belə danışmaqdan çəkinmə uşaqlarda
seksual zorakılığın xüsusiyyətidir. Təəssüf ki, bu qorxu əsassız deyil.
yarısı
öz
qohumları
tərəfindən
Danışanların
təxminən
töhmətləndirilib, qınanıblar. Qızlarda qorxunun digər səbəbi hamilə
olmaqdır.
Cinsi zorakılığın əlamətləri:
 Oral – herpes, dermatit, ekzema, qida qəbulundan imtina
(anoreksiya) və ya həddən çox qida qəbulu (bulimiya)
 Anal – düz bağırsağın zədələnməsi, anusun qızarması, sfinkterin
boşalması, qəbzlik
 Vaqinal – qızlıq pərdəsinin zədələnməsi, uşaqlıq yolunun
genişlənməsi, yaralar.
Cinsi təcavüzə məruz qalan uşaqların müayinəsi
1. Müayinəyədək uşaqla etibarlılıq münasibətləri qurun ki,
təcavüzkar tərəfindən olan hədələmələr haqqında xəbərdar
olasınız.
2. Zorakılığın növünü və səviyyəsini aydınlaşdırmaq lazımdır, bu
hadisə kontaktlı və ya kontaktsız, bir, yoxsa bir neçə dəfə olub,
həmçinin emosional təsirinin dərinliyini təyin etmək lazımdır.
3. Ümumi fiziki baxış zamanı cinsi orqanların inkişaf dərəcəsini və
zədələnmələrin mövcudluğunu qeyd etmək. Cinsi orqanların və
anal dəlik nahiyyəsinin tam müayinəsi anasteziya ilə
aparılmalıdır.
4. Seksual zorakılıq haqqında aşağıdakı əlamətlər xəbər verə bilər:
 genital və ya anal zədələnmələr
 CYYİ əlamətləri
36

yuxunun pozulması (qaranlıqda yatmaq istəməməsi, tək
yatmaq qorxusu, yuxuda qarabasmalar, qorxulu yuxular);
enkoprez, enurez
 seksual davranış
 bədəndə müxtəlif zədələr, yaralar, hematomalar, cızıqlar,
qançırlar. Uşaq bu zədələnmələrin səbəbi haqqında danışmaq
istəmir və ya izahat həqiqətə uyğun deyil
5. Valideynlərə/qəyyumlara alınan travmanın nəticələri barədə
məlumat vermək: mümkün olan hamiləlik, zöhrəvi xəstəliklər və
digər faktorların kontrolunun zəruriliyi. Lakin zərərçəkmişə
təskinlik vermək lazımdır.
6. Əgər uşağa davamlı həkim nəzarəti və ya konsultasiyası lazım
olarsa, ona kömək etməyə hazır olmağınızı bildirin.
7. Belə halların düzgün qeydiyyatını aparmaq və lazımi qurumlara
xəbər vermək.


Cinsi zorakılıq qurbanlarına tibbi xidmət göstərən müəssisələr bir
sıra xüsusiyyətlərlə xarakterizə olunur (Cədvəl 3).
Cədvəl 3. Cinsi zorakılıq qurbanlarının müalicəsi üçün ayrılmış
müəssisələrə olan əsas tələblər
Xüsusiyyətlər
Əlçatanlıq

Təhlükəsizlik

Təmizlik

Məxfilik

Qeydlər və şərhlər
Xidmət göstərənlərə 24 saat əlçatanlığa üstünlük verilir
Həm fərdi, həm də cəmiyyət səviyyəsində cinsi zorakılıq
xidmətlərinə qarşı bəzi ziddiyyətlər ola bilər. Odur ki,
zərərçəkmişi, işçi heyəti və müəssisənin özünü, sənədlərini
qorumaq üçün müvafiq tədbirlər olmalıdır. Bu tədbirlər girişi
yoxlamaq üçün gözətçi, adekvat işıqlandırma, video müşahidə,
kilidlənə bilən qapı və kabinetləri və yanğından mühafizə
qurğularını əhatə edə bilər.
Hər bir tibb müəssisəsində gigiyenanın yüksək standartlarla təmin
edilməsi tələb olunur və bunun üçün yanğından mühafizə,
elektrik, su, kanalizasiya və ventilyasiya təminatı, sterilizasiya və
tullantıların ləğv edilməsi sağlamlıq və təhlükəsizlik qaydalarına
uyğun olmalıdır.
Əlaqədar olmayan insanlar hər hansı bir müayinəni görməməli və
ya onun aparılması haqqında eşitməməlidirlər. Buna görə
müayinə otaqlarında sadəcə pərdələr yox, qapı və divarlar
olmalıdır. Təcavüzkarlar öz qurbanlarından ayrı otaqlarda
yerləşdirilməlidirlər.
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Yerləşdirmə baxımından ən azı iki otaq olmalıdır: gözləmə
otağı/qəbul və müayinə otağı (tualetə və gözləmə zalına girişin
olmasına üstünlük verilir). Başqaları (ailə üzvləri, dostlar, polis) üçün
əlavə otaq olmalıdır. Əgər müəssisə uşaqlara xidmət göstərirsə
uşaqla müsahibə üçün xüsusi avadanlıq (məsələn, ikitərəfli güzgü və
ya videoqeyd obyektləri) olmalıdır.
Arzuolunan şərait:
 zərərçəkmiş ilə danışıq hər iki tərəf üçün təhlükəsiz və
komfort şəraitdə aparılmalıdır
 müayinə üçün otaqdan sanitar qovşaqlara giriş olmalıdır
 otaqda su və birdəfəlik dəsmal olmalıdır
Cinsi zorakılıq zamanı göstəriş olduqda zəruri tibbi yardımın
həcmi:
 hamiləliyin qarşısının alınması
 İİV, hepatit B və C daxil olmaqla, cinsi yolla yoluxan
xəstəliklərin profilaktikası
 psixososial konsultasiyalar və yardım, psixoloqa və ya
zərərçəkmişin razılığı ilə anti-krizis mərkəzlərinə göndəriş
 ağrısızlaşdırma və simptomatik müalicə
 lazımi müayinə, müalicə və profilaktikanın aparılması bu tibb
müəssisəsində mümkün deyilsə, zərərçəkmiş daha yuxarı
səviyyəli
tibb
müəssisəsinə
göndərilir
(mamalıqginekologiya, travmatologiya, cərrahiyyə, neyrocərrahiyə,
reanimasiya, toksikologiya və s.)
 kişi cinsindən olan zərərçəkmişlər CYYİ-nin eyni profilaktika
və müalicəsini almalıdırlar
Müalicənin səmərəliliyi müraciətin tezliyindən asılı olacaq:
hadisədən ilk 72 saat ərzində müraciət və ya 72 saatdan çox
keçdikdən sonra.
Əgər tibbi yardım üçün 72 saat ərzində müraciət olunsa,
cinsi zorakılığın ən ağır nəticələrinin qarşısını almaq olar!

38





Zorakılığa məruz qalmış uşaqlarının xüsusiyyətləri:
Cinsi zorakılıq hadisəsi barədə oğlanlar qızlara nisbətən daha da
az məlumat verirlər. Hadisənin qarşısını almağa bacarmadıqları
üçün çox böyük utancaqlıq hissi onları susmağa vadar edir.
Psixoloji və emosional travmalar qızlarla eynidir:
 qorxu
 depressiya
 suisudal (intiharla bağlı) fikirlər
 qəzəb
 müxtəlif münasibətlərdə problemlər
 seksual problemlər, bununla bağlı detallarla, simvollarla şəkil
çəkmə (Şəkil 1).

Şəkil 1.

IX. Sənədləşdirmə
Zorakılıq hallarının düzgün sənədləşdirilməsinin əsas icraçıları
tibb işçiləridir. Bu sənədlər məhkəmə-tibbi ekspertizanın əsasını
təşkil edir. Sənədləşdirmə əlyazma qeydlərindən, diaqramlardan,
bədən diaqramlarından və foto şəkillərdən ibarətdir. Şəkil digər
nəticə qeydiyyatı metodlarının əvəzinə yox, əlavə vasitə kimi istifadə
olunmalıdır. Müayinənin detallarını qeyd etmək üçün müxtəlif
üsullar var. Standart formadan istifadə ən rahat və etibarlı üsul hesab
edilir. Belə forma tibb işçisi tərəfindən 3 nüsxədə doldurulmalıdır:
 Əsli tibb müəssisəsində qalır
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Bir nüsxəsi istintaq aparan daxili işlər orqanlarına və ya
prokurorluğa verilir
Digər nüsxə pasiyentə və ya onun valideynlərinə (qəyyumlarına)
verilir.
Zorakılıq hallarının sənədləşdirilməsi:
 bütün müvafiq informasiya dəqiq və aydın aparılmalıdır
 qeydlər və diaqramlar (Şəkil 2) müayinə zamanı təsvir
olunmalıdır (müayinə bitdikdən sonra yaddaşa əsaslanıb
aparılan qeydlər dəqiq olmaya bilər)
 əgər sonrakı əlavələr və ya düzəlişlər aydın müəyyən
edilmirsə, ilkin qeydlər dəyişdirilməməlidir. Çıxarılmış
hissələrin üzərindən xətt çəkilməli, imzalanmalıdır və
tamamilə silinməməlidir
 qeydlərin dəqiqliyinə əmin olmaq lazımdır, çatışmazlıqlar
qiymətləndirilmənin keyfiyyətini şübhə altına qoya bilər
 qurbanın təcavüzlə bağlı ifadəsi dəqiqliyi ilə qeyd edilməlidir
 aparılmış fiziki müayinələrin həcmi və nəticələri qeyd
edilməlidir.

Şəkil 2. Anatomik diaqram

Tibb müəssisəsində zorakılıqla bağlı hadisələri araşdırmaq üçün
təyin olunmuş rəhbər şəxsə dərhal məlumat verilməlidir və o, uşaq
istismarı və zorakılığı haqqında bütün qəbul edilmiş məlumatları
xüsusi, “zorakılıq əlamətləri ilə müraciət edənlər” jurnalında qeyd
etməlidir və müvafiq qurumlara göndərmək üçün xüsusi məlumat
blankı doldurulmalıdır (Əlavə 4). Bu qeydiyyat jurnalında aparılan
qeydlər aşağıdakı məlumatları əks etdirməlidir: hadisə barədə kim və
nə zaman xəbər vermişdir, göndərişin vaxtı və tarixi və hadisənin
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qısa təsviri; həmçinin məlumatı qəbul edən şəxs də qeyd olunur.
Telefon vasitəsilə və ya yazılı surətdə alınan məlumatlar və ya
göndərişlər də qeyd olunmalıdır.
Zorakılığa məruz qalmış şəxslərə ixtisaslaşdırılmış tibbi yardım
göstərən tibb müəssisələrində ( Əlavə 2) Uşaq Müdafiə Qrupunun
yaradılması zəruridir.
Uşaq Müdafiə Qrupunun daimi üzvləri – səhiyyə müəssisəsinin
rəhbəri, onun əmri ilə təyin olunan Uşaq Müdafiə Qrupunun rəhbəri
və xüsusi təlim keçmiş həkimdən ibarətdir (həkim-pediatr).
Uşaq Müdafiə Qrupunun müvəqqəti üzvləri – hadisəni aşkar edən
həkim, tibb bacısı və digər klinik/qeyri-klinik heyətdən ibarətdir.
Onlar hadisə ilə tanış olduqdan sonra protokol tərtib etməlidirlər.
Protokolda aşağıdakı məlumatlar əks olunmalıdır: iclasın vaxtı, tarixi
və yeri, iclasın iştirakçıları, hadisənin yenidən müzakirə edilməsi
haqqında məlumatlar və iclasda qəbul edilən qərarlar.
Həkim xəstəlik tarixində (ambulator tibbi kartda) zorakılıq və
etinasızlıq barədə bütün qaydalara riayət edərək qeydlər edir.
Zorakılıq haqqında xəstəlik tarixində qeydlər 3 əsas nöqteyinəzəri əhatə etməlidir:
 uşaq konkret yaşadığı hadisələri (əgər uşaq yaşına görə özü
danışa bilmirsə, müşayiət edən şəxsin sözlərindən)
 bu hadisələrin nəticələri – ayrıca bir uşağın həyatında, onun
özünə qarşı münasibətində, onun digər insanlarla və ya daha
geniş icmada münasibətində
 yaşadığı zorakılığa münasibəti və onun nəticələri: ümidlər,
dəyərlər və arzular.
Uşaq istismarı və etinazılığı ilə bağlı məlumatlar məxfidir və
tibbi sənədlərin qorunması və saxlanması qaydalarına uyğun olaraq
arxivdə mühafizə edilir.
Səhiyyə işçiləri ya yazılı hesabat formasında, ya da şahid ekspert
kimi ifadə vermək üçün məhkəmə zalına çağırıla bilərlər.
Səhiyyə işçilərinin vəzifəsi gördükləri və nəticələndirdiklərini
düzgün və qərəzsiz şəkildə qeyd etmələridir.

41

Cinsi zorakılıq hallarında sənədləşdirmə aşağıdakıları daxil
etməlidir:
 demoqrafik məlumat (ad, yaş, cins)
 pasiyentin təhsili
 müayinə
üçün zərərçəkmişin və ya onun qanuni
nümayəndələrinin razılığı
 anamnez (məsələn, ümümi tibbi və ginekoloji anamnez)
 təcavüzkarların sayı
 fiziki müayinənin nəticələri
 laborator müayinələr və onların nəticələri
 müalicə planı
 təyin olunan dərmanlar
 verilən tövsiyələr
Cinsi zorakılıq qurbanlarına tibbi-hüquqi xidmət göstərən
səhiyyə işçiləri, xüsusilə bu mövzularda təlim keçmiş daha təcrübəli
həkimlər olmalıdırlar. Xidmət göstərilməsi tibbi-hüquqi cəhətdən
xüsusi ixtisaslaşdırılmış deyilsə, səhiyyə işçilərinə öz xidmətlərini
sağlamlıq səviyyəsinə qədər məhdudlaşdırmaq və rəy bildirməyi
ləngitmək məsləhət görülür. Belə halda, məhkəmə müşahidələrin
zəruri şərhini təmin etmək üçün ekspert köməyinə müraciət edə bilər.
Hüquqi sənədləşdirmə
Müayinə zamanı köhnə və təzə zədələri ayırd etmək lazımdır.
Müalicəyə ehtiyacı olmayan köhnə zədələr pasiyentin keçirilmiş
zorakılığının və göstərişlərinin sübutu kimi qiymətləndirilə bilər.
Pasiyentin özü təsvir etdiyi hadisə ilə tibb işçisinin qiymətləndirməsi
arasında fərqin aydın müəyyən olunması əsas məqamdır. Buna görə
də şikayətlər yox, xüsusi olaraq obyektiv məlumatlar qeyd
olunmalıdır. Məsələn:
 ayrıca təsvir olunmuş köhnə və təzə travmalar
 travmaların
sayı və ölçüləri, anatomik yerləşmələri,
zədələnmənin strukturu, xarici görünüşü, alınma müddəti
(Əlavə 6)
 qrafik təsvir və xətkeşin istifadəsilə fotoşəkillər (Şəkil 3, 4)
 pasiyentin psixoloji durumunun tibb işçisinə olan təsirinin
təsviri
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Şəkil 3. Zorakılıq izlərinin ölçülməsi

Şəkil 4. Zorakılıq izlərinin ölçülməsi

Məlumatın məxfiliyi
Zorakılığa məruz qalmış şəxs onun sağlamlığı və psixi durumu
barədə məlumatlar məxfidir və yalnız müdafiəni təmin edən şəxslər
arasında yayıla bilər. Bu məlumat həmçinin zərərçəkmiş uşağın
valideyninə/valideynlərinə (əgər onlar valideyn hüquqlarından
məhrum olmayıblarsa) və ya qəyyumlarına da verilə bilər. Əgər tibb
müəssisəsi zorakılığın törədilməsində onları günahkar hesab edirsə,
(və ya onlardan şübhələnirsə) məlumatı onlarla bölüşməyə bilər.
Səhiyyə müəssisələrinin bütün əməkdaşları məxfilik barədə
qaydalara riayət etməlidirlər.
Tibbi müayinə zamanı heç bir kənar şəxs otaqda olmamalıdır, o
cümlədən hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları. Lakin tibb
işçisinin özünün təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə onun öz
xahişi ilə zərərçəkmişə baxış təhlükəsizliyi qoruyan şəxsin iştirakı ilə
aparıla bilər. Tibb işçisi və zərərçəkmiş arasında aparılan danışığın
təhlükəsizliyi qoruyan şəxs tərəfindən eşidilməməsinin təmin
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edilməsinə çalışmaq lazımdır və danışıq zamanı onun iştirakı qeyd
doldurulan tibbi sənəddə əks olunmalıdır.
Səhiyyə işçilərinin xəstəyə yönələn hər hansı bir müdaxilələr
barədə qeydlərin aparılmasında professional öhdəliyi vardır. Qeydlər
həyat anamnezini və hadisənin təsvirini (pasiyent tərəfindən izah
olunan, onun öz sözləri ilə) və həyata keçirilən tədbirləri (səhiyyə
işçisi tərəfindən) əks etdirməlidir.
X. Uşağın reabilitasiyasını və təhlükəsizliyini təmin etmək
məqsədilə sığınacaqlarda yerləşdirilmə xidmətlərinin
göstərilməsi
Tibb işçiləri zorakılıq hallarını həm aşkarlayır həm də
zərərçəkmişləri lazımi xidmətlər almaq üçün digər qurumlara
göndərirlər (Əlavə 5). Bura tibb müəssisəsinin daxilində və ya
xaricində olan mütəxəssisələrə göndərişləri (məsələn, psixi
sağlamlıq, İİV mərkəzləri), həmçinin sığınacaqlara, psixososial və ya
hüquqi məsləhətlər verən təşkilatlara göndərişləri ayırd etmək olar.
Öz növbəsində tibb işçiləri polis bölmələrindən, sığınacaqlardan
göndərilən zorakılığa məruz qalmış uşaqları qəbul edirlər.
Uşaq poliklinikalarının əməkdaşları tərəfindən keçirilən
tibbi-sosial müşahidəyə xüsusi əhəmiyyət verilir. Uşağın ailədə
alçaldılmasına, onunla kobud davranmaya şübhə yarandıqda həkim
ilk növbədə və dərhal aşağıdakıları etməlidir:
 qəddarlıqla üzləşən və mühafizəyə ehtiyacı olan hər bir uşağın
ilkin müayinə müddətində hospitalizasiyasını təmin etmək
 diaqnoz barədə valideynləri məlumatlandırmaq
 hüquq mühafizə orqanlarına uşağın aldığı travmalar barədə
məlumat vermək
Bütün tibb işçilərinin nəzərinə!
Müraciət edənlər arasında məişət zorakılığına məruz qalmış
şəxslərin olması şübhəsi yarandıqda həkimlər mütləq rayon polis
bölməsinə və ya DİN-in qaynar xətti - “102” xidmətinə bu haqda
məlumat verməlidirlər. Həkimlər belə bir halı gizlətdikdə cinayət
məsuliyyətinə cəlb olunurlar.
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Fövqəladə hal müşahidə olunarsa və səhiyyə müəssisəsi uşağa
qarşı zorakılıq aktına hər hansı bir əsaslandırılmış şübhə aşkar
edərsə, dərhal hüquq mühafizə orqanlarını xəbərdar etməli və ehtiyac
yarandıqda təcili yardıma zəng etməli, uşağı müvafiq xəstəxanaya
(Əlavə 2) yerləşdirməlidir. Əgər uşaq xəstəxanaya yerləşdirilməzsə,
müvafiq təşkilatlara zəng edib (Əlavə 3) uşaq sığınacağına
yerləşdirilməlidir.
Səhiyyə işçilərinə zərərçəkmişə verilən sığınacaqların və ya
təhlükəsiz evlərin adlarını, ünvanlarını və ya telefon nömrələrini
qeyd etməmək tövsiyə olunur. Xəstənin təhlükəsizliyini qorumaq
məqsədilə “Xəstəyə təcili sığınacaq və hüquqi məsləhət üçün tövsiyə
verildi“ kimi qeyd aparmaq kifayətdir.
XI. Uşaqlara qarşı zorakılığın profilaktikası
Hazırda uşaqlara qarşı zorakılığın profilaktikasının üç səviyyəsi
müəyyən edilir:
1. İlkin profilaktika: bütün əhali üçün əlçatan olan müxtəlif
xidmətlərin cəlb edilməsi; zorakılığa səbəb olan amillərin
qarşısını alınması
2. İkinci dərəcəli profilaktika: zorakılıq baş verməzdən əvvəl
yüksək risk qruplarını və aparılacaq tədbirləri müəyyən edən
xüsusi tibbi və sosial xidmətlərin cəlb edilməsi.
3. Üçüncü dərəcəli profilaktika: uşaqlara lazımi qayğı
göstərilməyən və ya uşaqlara qarşı zorakılıq faktları məlum olan
sosial baxımdan uğurlu olmayan ailələrlə məşğul olacaq xüsusi
tibbi və sosial xidmətlərin yaradılması.
Profilaktik strategiyalara aşağıdakı tədbirlər aiddir:
İlkin səviyyədə:
 Hamilələr, analar, yeni doğulmuş uşaqlar, azyaşlı uşaqlar və
yeniyetmələrə göstərilən yardımın yaxşılaşdırılması
 Arzuolunmayan hamiləliklərin sayının azaldılması
 Hamiləlik
zamanı alkoqol və narkotik maddələrin
istifadəsinin tam dayandırılması
 Pozitiv analıq və atalığın təbliği
 Ailəyə dəstək, tibbi nəzarət
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Uşaqlarla kobud rəftar və qayğısızlıq problemi barədə
cəmiyyətin məlumatlandırılması (kütləvi informasiya
vasitələri ilə)
 Aztəminatlı ailələrə dəstək verməyin, ictimai təşkilatlar
tərəfindən yardım etməyin mümkünlüyü
 İctimai səhiyyə proqramları
 Məktəb tədbirləri vasitəsi ilə zorakılığa qarşı təbliğat
İkinci səviyyədə:
 Uşaqlarla kobud rəftar və qayğısızlığa dair yüksək risk
qrupuna aid ailələrin və uşaqların doğuşdan əvvəl
müəyyənləşdirilməsi
 Regional sosial xidmətin və səhiyyə müəssisələrinin
məlumatlandırılması
 Zorakılıq probleminin tibbi pediatriya proqramlarına daxil
edilməsi
Üçüncü səviyyədə:
 Sosial baxımdan uğursuz ailələrin erkən aşkarlanması və
eyniləşdirilməsi
 Təşkilatlararası əməkdaşlıq, o cümlədən zorakılıq baş vermiş
ailələrdə zərərçəkənlərə tibbi yardım, məsləhətləşmə, sosial
yardım və dəstəyin verilməsi
 Peşəkar tibb bacıları və sosial işçilər tərəfindən kobud
rəftarın yüksək ehtimalı olan ailələrdə uşaqlara baş çəkilməsi
xidmətlərinin göstərilməsi
Cəmiyyətdə uşaqlara qarşı kobud rəftarın qarşısını aşağıdakı
yollarla almaq olar:
 Kiçik yaşlı uşaqları təhsilə hazırlayan müxtəlif məktəbəqədər
inkişaf proqramları
 Uşaqlara həyat bacarıqlarını öyrədən təlimlər
 Kobud rəftarı yüksək ehtimal edilən qruplardan olan uşaqlara
məktəb təhsilini bitirməyə köməyin göstərilməsi
 Alkoqola, narkotik maddələrə əlçatanlığın azaldılması
 Odlu silahlara əlçatanlığın azaldılması.
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Əlavə 1
Normativ hüquqi sənədlər
1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası (Heydər Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Bakı şəhəri, 12 noyabr
1995-ci il).
2. “Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanunu (Heydər Əliyev, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti, Bakı şəhəri, 26 iyun 1997-ci il,
№360-IQ).
3. “Vətəndaşların müraciətlərinə baxılması qaydası haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Heydər Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Bakı şəhəri, 10 iyun
1997-ci il, №314-IQ).
4. “Uşaq hüquqları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
(Heydər Əliyev, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Bakı
şəhəri, 19 may 1998-ci il, №499-IQ).
5. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi (1 fevral 1999-cu il
tarixli 618-IQ nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə
təsdiq edilib).
6. Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsi (28 dekabr 1999-cu
il tarixli 779-IQ nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə
təsdiq edilib).
7. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi (28 dekabr 1999-cu
il tarixli 779-IQ nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə
təsdiq edilib).
8. Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi (28
dekabr 1999-cu il tarixli 780-IQ nömrəli Azərbaycan
Respublikasının Qanunu ilə təsdiq edilib).
9. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi (30 dekabr 1999cu il tarixli 787-IQ nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu
ilə təsdiq edilib).
10. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi (11 iyul
2000-ci il tarixli 906-IQ nömrəli Azərbaycan Respublikasının
Qanunu ilə təsdiq edilib).
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11. Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi (14
iyul 2000-ci il tarixli 907-IQ nömrəli Azərbaycan
Respublikasının Qanunu ilə təsdiq edilib).
12. “Yetkinlik yaşına çatmayanların işləri və hüquqlarının müdafiəsi
üzrə komissiyalar haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Heydər Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Bakı şəhəri, 31 may
2002-ci il, №336-IIQ).
13. “Uşaq əməyinin ən pis formalarının qadağan edilməsinə və
onların aradan qaldırılması üçün təcili tədbirlərə dair”
Konvensiyaya (onun müddəalarını tamamlayan 190 nömrəli
Tövsiyə daxil olmaqla) qoşulmaq barəsində Azərbaycan
Respublikasının
Qanunu
(İlham
Əliyev,
Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti, Bakı şəhəri, 13 yanvar 2004-cü il,
№585-IIQ).
14. “Yetkinlik yaşına çatmayanların baxımsızlığının və hüquq
Azərbaycan
pozuntularının
profilaktikası
haqqında”
Respublikasının
Qanunu
(İlham
Əliyev,
Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti, Bakı şəhəri, 24 may 2005-ci il,
№919-IIQ).
15. “İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanunu (İlham Əliyev, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti,
Bakı şəhəri, 30 sentyabr 2005-ci il, №1024-IIQ).
16. “Məişət zorakılığının qarşısının alınması haqqında” Azərbaycan
Respublikasının
Qanunu
(İlham
Əliyev,
Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti, Bakı şəhəri, 22 iyun 2010-cu il,
№1058-IIIQ).
17. İnsan hüquqları haqqında ümumi Bəyannamə (BMT-nin Baş
Assambleyasının 217А (III) saylı qətnaməsi ilə 10 dekabr 1948ci il tarixdə qəbul edilib).
18. İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında
Konvensiya (Roma, 4 noyabr 1950-ci il).
19. Cenevrə Uşaq Hüquqları Bəyannaməsi (BMT-nin Baş
Assambleyasının 1386 (XIV) saylı qətnaməsi ilə 20 noyabr 1959cu il tarixdə qəbul edilib).
20. İşgəncələrə və digər qəddar, insanlıqdan kənar, yaxud ləyaqəti
alçaldan davranış və cəza növləri əleyhinə Konvensiya (BMT-nin
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Baş Məclisinin 39/46 saylı qətnaməsi ilə 10 dekabr 1984-cü il
tarixdə qəbul edilib).
21. Uşaq hüquqları haqqında Konvensiya (BMT-nin Baş
Assambleyasının 44-cü sessiyasında 20 noyabr 1989-cu il tarixdə
qəbul edilib).
22. Qadınlara qarşı zorakılığın aradan qaldırılması haqqında
Bəyannamə (BMT-nin Baş Məclisinin 48/104 saylı qətnaməsi ilə
20 dekabr 1993-cü il tarixdə qəbul edilib).
23. Sosial inkişaf üzrə Kopenhagen Bəyannaməsi (BMT-nin
Danimarkada keçirilən Zirvə Toplantısında qəbul edilib,
Kopenhagen, 6-12 mart 1995-ci il).
24. “Pekin Fəaliyyət Platforması” (1995-ci ildə Pekində keçirilən
BMT-nin Qadınların IV Ümumdünya Konfransında qəbul edilib).
25. Minilliyin Bəyannaməsi (BMT-nin Baş Assambleyasının 55/2
saylı qətnaməsi ilə 8 sentyabr 2000-ci il tarixdə qəbul edilib).
26. Əlilliyi olan Şəxslərin Hüquqları haqqında Konvensiya (13
dekabr 2006-cı ildə BMT-nin Baş Assambleyası tərəfindən
61/106 saylı qətnamə ilə qəbul edilib).
Ailə Məcəlləsi
Maddə 64. Valideynlik hüquqlarından məhrumetmə
64.0. Valideynlər (onlardan biri) valideynlik hüquqlarından
aşağıdakı hallarda məhrum edilə bilərlər:
64.0.1. öz valideynlik vəzifələrini yerinə yetirmədikdə;
64.0.2. alimenti qəsdən ödəmədikdə;
64.0.3. heç bir üzürlü səbəb olmadan uşağı doğum evindən və yaxud
hər hansı müalicə, tərbiyə, əhalinin sosial müdafiəsi
müəssisəsindən və digər analoji müəssisələrdən götürməkdən
imtina etdikdə;
64.0.4. valideynlik hüquqlarından sui-istifadə etdikdə;
64.0.5. uşaqlara qarşı məişət zorakılığı ilə bağlı hərəkətlər törətdikdə;
64.0.6. xronik alkoqol və narkomaniya xəstəsidirsə;
64.0.7. uşaqların və ya ərinin (arvadının) sağlamlığına və ya həyatına
qarşı qəsdən edilmiş cinayət törətdikdə.
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Əlavə 2
Zorakılığa məruz qalmış şəxslərə ixtisaslaşdırılmış tibbi yardım
göstərən dövlət müəssisələri


Akademik M.Ə.Mirqasımov adına Respublika Klinik
Xəstəxanası. Ünvan: Bakı ş., Şərifzadə küç., 212.
Tel.: (+99412) 430 7738, (+99412) 431 4032, (+99412) 431
9841, (+99412) 433 4736, e-mail: rkx@azdata.net.



Ə.Qarayev adına 2 nömrəli Klinik Uşaq Xəstəxanası. Ünvan:
Bakı ş., Səməd Vurğun küç., 956-cı məhəllə.
Tel.: (+99412) 595 3878, (+99412) 595 3856, (+99412) 595 3858.



25 nömrəli Şəhər Poliklinikası. Ünvan: Bakı ş., Süleyman Sani
Axundov küç., 9/33. Tel.: (+99412) 561 5800,
(+99412) 561 2410, (+99412) 561 26 67.



7 nömrəli Qadın Məsləhətxanası. Ünvan: Bakı ş., Aşıq Alı küç.,
7/19. Tel.: (+99412) 564 2516, (+99412) 564 2458.
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Əlavə 3
Azərbaycanda yerləşən krizis mərkəzləri:






Uşaq Hüquqları klinikası (Ümidli Gələcək Gənclər Təşkilatının
bir xidməti, yaranma tarixi: 2011-ci il). Klinika hüquq pozuntusu,
cinayət törətmiş və ya törətməkdə ittiham edilən, habelə cinayətin
qurbanı olan uşaqların hüquqlarının müdafiəsini təmin edir.
Klinika, həmçinin uşaq hüquqlarını təbliğ edir, klinik hüquqi
təhsilin inkişaf etdirilməsi yolu ilə uşaq hüquqları və yuvenal
ədliyyə sahəsində gənc hüquqşünasların hazırlanmasını təşkil
edir, məhkəmələrdə və dövlət orqanlarında uşaq hüquqlarının
müdafiəsini və ictimai vəkilliyi həyata keçirir.
Ünvan: D.Əliyeva küç. 251 a, mən. 73, AZ-1010, Bakı ş., tel.:
(+99412)
480
2231,
faks:
(+99412)
496
7035,
mobil: (+99455) 519 7452, (+99450) 480 2231,
e-mail: childrenkeqalclinic@mail.com rafiqalishov@yahoo.com,
internet resursları: www.childhelpline.az.
Zorakılıq və cinayət qurbanı olan uşaq və gənclər üçün psixososial reabilitasiya mərkəzi (Ümidli Gələcək Gənclər
Təşkilatının bir xidməti, yaranma tarixi: 2011-ci il). Mərkəzin
əsas məqsədi zorakılıq və cinayətin qurbanı olan və eyni
zamanda risk qrupuna daxil olan uşaq və gənclərlə psixoloji və
sosial işin təşkili, həmçinin təkrar zorakılıq hallarının baş
verməməsi üçün preventiv tədbirlərin görülməsidir. Mərkəzdə,
həmçinin uşağa qarşı baş vermiş zorakılıq və ya cinayət
nəticəsində ona dəymiş zərərin aradan qaldırılması, uşaq və
gənclərin sağlam mühitə və ailəyə qaytarılması, cəmiyyətə
yenidən inteqrasiya və adaptasiya olunması üçün də tədbirlər
həyata keçirilir.
Tel./faks: (+99412) 493 2142, mobil: (+99450) 388 1818,
e-mail: victimprotectioncenter@yahoo.com, nzseidov@yahoo.com,
nazirquliyev@yahoo.com, internet resursları: www.crlc.az.
Ümidli Gələcək Gənclər Təşkilatı (yaranma tarixi: 1999-cu il).
Təşkilatın missiyası Azərbaycanın proqressiv və fəal gənclərini
birləşdirərək səylərini sivil, demokratik, təhlükəsiz və sağlam
cəmiyyət qurmağa yönəltməkdir.
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Ünvan: Nizami Gəncəvi küç. 117, AZ- 1010, Bakı ş., tel./faks:
(+99412) 493 2142, mobil: (+99450) 349 2948,
e-mail: victimprotectioncenter@yahoo.com; nzseidov@yahoo.com;
nazirquliyev@yahoo.com, internet resurs: www.juvenilejustice.az
(bu saytda qanunla ziddiyyətdə olan uşaqlarla profilaktik və
reabilitasiya işinin aparılması, habelə ümumiyyətlə, yuvenal
ədliyyə sisteminə dair elektron resurslar mövcuddur).
Azərbaycan uşaq qaynar xətt xidməti (Ümidli Gələcək Gənclər
Təşkilatının bir xidməti, yaranma tarixi: 2010-cu il). Xidmətin
əsas məqsədi çətin vəziyyətdə olan, problemlə üzləşmiş hər bir
uşağa emosional, psixoloji, mənəvi və ilkin hüquqi yardımın
göstərilməsidir. Qaynar xətt uşaqlara üzləşdiyi çətinliklərin və
problemlərin həllinə dair məsləhətlər verir, onların
müraciətlərinin digər müvafiq xidmətlərə yönəldilməsini və tələb
olunduqda, təxirəsalınmaz köməyin göstərilməsini təmin edir.
tel.: (+99412) 480 2280, mobil: (+99450) 680 2280,
(+99451)
880
1180,
e-mail:
yardim@usaqzetti.az;
guishen_cumayeva@hotmail.com,
facebook: www.Facebook.com/AzerbaijanChildHelpline.
Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alverinə qarşı Mübarizə
İdarəsi. Ünvan: Azadlıq pr-ti 157, qaynar xətt: 152, növbətçi
hissənin telefonu: (+99412) 590 9288, e-mail: thb@mia.gov.az,
faks: (+99412) 590 9075, poçt indeksi: AZ 1100.
"Təmiz Dünya" Qadınlara Yardım İctimai Birliyi. Ünvan:
İçəri Şəhər, 18, Məmmədyarov küç. m.5, poçt indeksi: 1010, tel.:
(+99412) 497 1058, (+99412) 511 1151, fax: (+99412) 497 1058,
qaynar xətt: (+99412) 408 5686, (+99412) 408 5696,
e-mail: tamizdunyasu@gmail.com, tamizdunyasu@rambler.ru.
Azərbaycan Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri
üzrə Dövlət Komitəsi. Ünvan: AZ 1000, Bakı şəhəri,
Ü. Hacıbəyov küçəsi 40,Hökümət Evi, III Qapı.Tel: (+99412)
498
0092
Tel/Fax:
(+99412)
493
5872
E-mail: office@scfwca.gov.az
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin 11
regionunda fəaliyyət göstərən "Uşaq və Ailələrə Dəstək
Mərkəzləri"nin yerləşdiyi rayonların siyahısı: Şüvəlan (Bakı
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kəndi), Gəncə, Quba, Hacıqabul, Sabirabad, Saatlı, Qəbələ,
İsmayıllı, Goranboy, Göygöl, Zərdab, Ağdam, Zaqatala.
Qadın Krizis Mərkəzi. Bakı ş., Səbail rayonu, Nizami, 53, poçt
indeksi: 1000, tel.: (+99412) 594 33 76, mobil: (+99450) 332 41
78, fax: (+99412) 594 14 58, e-mail: Azərbaycan Respublikasının
İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili. Ünvan: Üzeyir Hacıbəyov 40,
Hökümət evi Tel/Faks: (99412) 498 23 65
Azərbaycan İşgəncələr Əleyhinə Komitə. Ünvan: Bakı şəhəri,
Həsən Məcidov küçəsi 9, mənzil 33,Telefon: (99 412 ) 492 89 88
Qaynar xətt: (050) 375 5267 E-mail: elchinbehbudov@gmail.com
İşgəncələrlə bağlı məlumat telefonu: (99450) 370 9896
E-mail: ombudsman@ombudsman.gov.az
Dilarə Əliyeva adına Azərbaycan Qadın Hüquqlarını
Müdafiə Mərkəzi. Ünvan: Bakı şəhəri, İçərişəhər, 2-ci Mirzə
Mənsur küç. 4/6,Telefon: (+99412) 497 2108; (+99450) 3200113
E-mail: novellajafarova@gmail.com
Helsinki Vətəndaş Assambleyası Azərbaycan Milli Komitəsi.
Ünvan: AZ1001, İstiqlaliyyət küç. 43, apart.16
Tel/Faks: (+99412) 497 78 42, 497 0757 E-mail:
Arzu.ismayl@gmail.com, assembly-baku@azeurotel.com
Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyəti. Ünvan: Şamil Əzizbəyov 199/7
Telefon: (+99412) 498 8175 E-mail: legal@azeronline.com
mailto:legal@azeronline.com
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Əlavə 4
Zorakılığın ehtimal edilməsi haqqında yazılı məlumat blankının
nümunəsi
1. Pasiyentin adı, soyadı, atasının adı: _________________________
2. Pasiyentin doğum tarixi: ___/___/________
3. Pasiyentin yaşadığı ünvan, əlaqə üçün məlumatlar (olduqda):
_______________________________________________________
4. Pasiyentin daxil olma (müraciət) vaxtı (tarix, saat): ____________
5. Zorakılığın növü:
______________________________________________________
6. İlkin diaqnoz:__________________________________________
7. Qəbulu və/və ya baxışı aparan tibb işçisinin adı, soyadı, atasının
adı: __________________________________________________
8. Telefonoqramı qəbul edən şəxsin adı, soyadı, atasının adı.
Telefonoqram verilən tarix, saat:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
____________________
blank verilib: (tarix, ad, soyad, atasının adı):
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Əlavə 5
Pasiyent keçdiyi mərhələlərin alqoritmi
Zorakılıq, işgəncə və qəddarlıq haqqında
ərizə ilə müraciət

Xəstənin tibbi müayinəsinin
məqsəd və vəzifələri haqqında

PASİYENİIN KEÇDİYİ MƏRHƏLƏLƏR

Xəstənin razılığı ilə gecikmədən
tibbi müayinədən keçməsi
Xəstənin diaqnozunu müəyyən
etmək

İşgəncə və
zorakılıq

Zorakılığın
digər növləri

Ərazi hüquq
mühafizə
orqanları

Daxili işlərin
ərazi hüquq
orqanları

Xəstəyə lazım olan ilkin tibbi
yardımı göstərmək və müalicəni
təyin etmək

Qeydiyyat və qəbul
məlumatlarının hesabqeydiyyat sənədi

Mövcud olan tibbi göstərişə
əsasən əlavə diaqnostik
müayinələr

Təxirəsalınmaz məhkəmə
tibbi, psixiatrik və
psixoloji ekspertizasının
təyin olunması
Lazım gələrsə, ərizəçinin
təhlükəsizliyini təmin
etmək üçün tədbirlər
Təxirəsalınmaz
əməliyyat-axtarış və
digər məlumatların
yoxlanılması üzrə
tədbirlərin keçirilməsi

Digər tibbi uçot və hesabat
sənədlərinin doldurulması və
rəsmiləşdirilməsi
Pasiyentin müayinə nəticələri
haqqında məlumat
Hüquq mühafizə orqanlarına
ərizə ilə müraciət etmək haqqında xəstəni məlumatlandırmaq
Məhkəmə-tibbi müayinədən
keçirilməsi haqqında xəstəni
məlumatlandırmaq
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İNFORMASİYANIN ÖTÜRÜLMƏ YOLLARI

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin
tabeliyində olan xüsusi müəssisələr

Əlavə 6
Bədən zədələrinin morfoloji xüsusiyyətləri və təsviri prinsipləri
Anatomik bütövlüyün və ya bədən orqanlarının, toxumaların
sistemlərinin fizioloji funksiyalarının hər hansı bir mexaniki, termik,
kimyəvi, infeksion, psixi və digər faktorların təsiri ilə pozulması
bədən zədələnməsi kimi qiymətləndirilir. Ayrı-ayrı zədələnmələrin
təsviri zamanı həkim tərəfindən tam və obyektiv olaraq zədənin
səciyyəvi əlamətləri və xüsusiyyətləri qeyd edilməlidir. Bunlara
aiddir:
Xarici görünüş. Zədələnmənin tibbi tərifi (yara, sıyrıntı, qançır,
sınıq, çıxıq, yarıq, qırıq, bərk əzilmə, ayrılma)
Lokalizasiya. Zədə yerləşdiyi bədən sahəsinin (məsələn, “döş
qəfəsinin sol tərəfinin ön səthində”) qeyd edilməsindən əlavə zədənin
yerləşdiyi yerdən məlum olan ən yaxın anatomik nöqtəyə qədər olan
məsafəni də düzbucaqlı koordinat sistemi üzrə qeyd etmək lazımdır
(məsələn, “körpücük sümüyünün aşağı kənarından 5,0 sm aşağı və
döş sümüyünün kənarından 7,0 sm sola”).
İstiqamət. Bədənin uzunlama oxuna nisbətən zədənin ən uzun
xəttinin yerləşməsini qeyd etmək lazımdır (əymə bucağını dərəcə ilə
təyin etmək faydalıdır); vertikal, horizontal, çəp, iki istiqamətdə və s.
Bəzi zədələri saat siferblatı üzrə də oriyentasiya etmək
məqsədəuyğundur.
Forma. Həndəsə fiqurlarına uyğun olaraq (məsələn, “qeyri-düz
oval şəklində qançır”, “düzxətli cırmaq” və s.) və ya hamıya məlum
olan parametrlərlə (məsələn, “üçguşəli formalı yara”, “yarımay
şəklində sıyrıntı” və s.) qeyd olunur.
Rəng. Əsas fonu göstərməklə çalarları da qeyd etmək lazımdır
(məsələn, “mərkəzində qırmızı-bənövşəyi rəngli və periferiyasında
sarı-yaşıl çalarlarla qançır”).

56

Ölçülər. Zədələnmənin uzunluğu və eni santimetrlə və ya
millimetrlə qeyd edilir. Ölçülərin təxmin olunması və ya hər hansı bir
əşya ilə müqayisə olunması (məsələn, dəmir pul boyda, lobya boyda,
yumurta boyda və s.) yol verilməzdir. Kəsilmiş, deşilmiş və çapılmış
travma və yaralar zamanı toxumada defekt əmələ gəlmir, ona görə də
zədələr yalnız bir ölçü - kənarların birləşməsi nəticəsində əmələ
gələn uzunluq ilə təyin olunur. Səhv olaraq en kimi qeyd olunan
digər ölçü bədənin bu nahiyəsində elastik liflərin yerləşməsi ilə
şərtləşdirilmiş yarığın açılmasını göstərir.
Yaranın kənarlarının vəziyyəti. Düz, qeyri düz, xırda və ya iri
parçalarla (qırıntılarla), kələ-kötür, arakəsmələrlə, ödemli, çökmüş,
qançırlı.
Yaraların uclarının vəziyyəti. İtikünclü, yuvarlanmış,
“Т”-yə bənzər, çərtilmiş, sıyrılmış, dairə boyu qansızmalarla.
Yaranın dibi. Nəm, quru, sağalmağa başlayan, nazik qabıqla
örtülmüş. Dəri səthindən yuxarı və ya aşağıdır, həmçinin yaranın
dibinin rəngi ayrıca olaraq qeyd edilməlidir.
Spesifik yaxmalar. Bərk yapışmış və ya qopmaq üzrə olan irin,
qan, toxumalararası maye qabıqlarının ətrafındakı dəriyə nisbətən
yerləşməsi; ekzogen çirklənmələr: his, yanmamış barıt hissəcikləri,
sürtkü yağı, boyayıcı maddələr, torpaq, qum, pas və s., həmçinin
onların bədəndə yerləşməsi və xüsusiyyətləri.
Miqdarı. Zədələrin bu və ya digər növünün dəqiq miqdarı qeyd
olunmalıdır. “Çox”, “çoxsaylı”, “tək-tək” və s. kimi ifadələrin
istifadəsi yolverilməzdir; yaraların, sıyrıntıların, qançırların və s.
dəqiq sayını qeyd etmək mütləqdir. Zələdənmələrlə xəstəxanaya
daxil olan insanların məhkəmə-tibbi ekspertizası zamanı
geyimlərində də hər hansı bir korlanma varsa, onlara da baxılıb dəqiq
təsviri verilməlidir.
Geyim təsvir olunub, mumlanmış kağızdan paketə qoyulub
bağlanmalıdır. Xəstə haqqında tam məlumatla və onun xəstəlik
tarixinin nömrəsini qeyd etməklə paketi nişanlamaq lazımdır. Geyim
hüquq mühafizə orqanları işçisinə imzalanmış yazılı bildirişlə təhvil
verilməlidir. Bu bildiriş xəstəlik tarixinə əlavə olunur.
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Bədəndəki zədələrə uyğun olaraq geyimin baxışı zamanı
cırıqların, defektlərin, parçalanmaların, çirklənmələrin və digər
izlərin lokalizasiyası, forması, ölçüləri və başqa xüsusiyyətlərinin
təsviri təfərrüatı ilə qeyd edilir. Geyimdə olan defektlərin
yerləşməsini təyin edərkən defektdən paltarın müəyyən məlum olan
hissələrinədək (tikiş yeri, kənarları, böyürü) olan məsafəni
düzbucaqlı koordinat sistemi üzrə qeyd etmək lazımdır. Fərqli geyim
əşyalarında müəyyənləşdirilmiş eyni nöqtələrdən istifadə etmək
məqsədəuyğundur.
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