Πρόγραμμα Προστασίας των
παιδιών από τη Σεξουαλική
Κακοποίηση
Αναφορά

ΓΡΑΠΤΩΣ
•Στις εισαγγελικές αρχές
•Στην ελληνική Αστυνομία
•Στον Συνήγορο του Πολίτη – Συνήγορο του
Παιδιού
ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ
•Στη Γραμμή για τα Παιδιά 800 1132000 (χωρίς
χρέωση)
•Στην 24ωρη Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας
1107 του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης
•Στην 24ωρη Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα
Παιδιά 1056 του Συλλόγου «Χαμόγελο του Παιδιού»
•Στην τηλεφωνική γραμμή ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ, 11525

TOUR WITH US

Χρήσιμα τηλέφωνα

•Μονάδα Φροντίδας για την Ασφάλεια των
Παιδιών, Β΄ Παιδιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο
Παίδων «Π. & Α. Κυριακού» Τ: 213 200 9474
•Τμήμα Παιδικής και Εφηβική Γυναικολογίας, Α΄
Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική ΕΚΠΑ,
Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», Τ: 210 3381375
•Σωματείο «EΛΙΖΑ», Εταιρία κατά της Κακοποίησης
του Παιδιού, T: 210 3231704

Η αναφορά θα κινητοποιήσει όλους τους
απαραίτητους μηχανισμούς για την αξιολόγηση
του παιδιού με υποψία σεξουαλικής
κακοποίησης!!

ΠΡΟΣΟΧΗ!!

Σε κάθε παιδί που αποκαλύπτει περιστατικό
κακοποίησης. Σε παιδί με:
•Κύηση
•Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενο Νόσημα (ΣΜΝ)
•Προβλήματα συμπεριφοράς/υπερβολική
σεξουαλικότητα
•Συμπτώματα από το ουροποιογεννητικό (πχ
δυσουρικά, έκκριμα, δερματικές βλάβες αιδοίου,
αιμορραγία)
Σημαντικό
•Ηλικία συναίνεσης για σεξουαλική επαφή: 15 έτη
•Ο δράστης μεταξύ ανηλίκων διώκεται αν ο
μικρότερος είναι <15 ετών και η διαφορά ηλικίας
είναι >3 ετών
•Τα ευρήματα από την κλινική εξέταση, ούτε
επιβεβαιώνουν ούτε αποκλείουν την κακοποίηση
•Τα περισσότερα παιδιά δεν αποκαλύπτουν
αμέσως μετά το συμβάν
Λόγοι Αξιολόγησης
•Αποκάλυψη του παιδιού
•Ανησυχία γονέα / φροντιστή
•Σύμπτωμα ή υπάρχον εύρημα
•Ανησυχία επαγγελματία υγείας

Κλινική Εξέταση

Κλινικά Ευρήματα
Φυσιολογικά
Κόμβοι, ρηχές εντομές,
ταινίες, δερματικά ράκη,
διάταση ουρηθρικού
Μη ειδικά
στομίου, παχύς υμένας,
Πρωκτικές ραγάδες,
κολπικό έπαρμα
διάταση πρωκτικού
δακτυλίου, σύμμιση μικρών
χειλέων αιδοίου, πρόπτωση
ορθού, δερματικές παθήσεις,
Ύποπτα
Διαστολή πρωκτικού λοιμώξεις (Candida,
δακτυλίου, βαθιές εντομές Σταφυλόκοκκος)

υμένα στην 3-9η ώρα χωρίς
εικόνα πρόσφατης ρήξης,
Διαγνωστικά
πλήρης εντομή 3ης ή 9ης
ώρας, HPV, HSV I και ΙΙ, Οξείς τραυματισμοί,
περιπρωκτικές ρήξεις,
Molluscum C.
απουσία υμένα στις οπίσθιες
ώρες, επουλωθείσες ρήξεις
του υμένα, ουλές στον χαλινό
των μικρών χειλέων του
αιδοίου, ΣΜΝ

Θυμήσου...

•Καταγραφή ευρημάτων με τη χρήση
•Σεβασμός στην ιδιωτικότητα του παιδιού
σωματικών διαγραμμάτων
•Εξεταστήριο με πόρτα
•Επί αμφιβολίας διάλεξε την πιο ασφαλή
•Εξέταση από την κορυφή ως τα νύχια
επιλογή
•Απόσπαση προσοχής και υποστήριξη
•Συζήτησε τη σημασία της απουσίας ή
•Χρήση ρόμπας / σεντονιού / γαντιών
παρουσίας οποιουδήποτε ιατρικού ευρήματος
•Θέση βατράχου για εξέταση γεννητικών οργάνων •Αναγνώρισε τα συναισθήματα
•Γόνατα στο στήθος για εξέταση πρωκτού
•Ενθάρρυνε την αναζήτηση και λήψη
•Όχι περιττές εξετάσεις
υπηρεσιών ψυχικής υγείας

Επείγουσα αντιμετώπιση

•Διασφάλιση της υγείας του παιδιού
•Συρραφή ρήξεων, αιμόσταση, αποκατάσταση
της ανατομίας
•Κατάλληλη χρήση αναισθησίας
•Επείγουσα αντισύλληψη
Οξεική ουλιπριστάλη 30 mg ή
Λεβονοργεστρέλη 1,5 mg
•Προφυλακτική αντιβιοτική αγωγή για ΣΜΝ
Αζιθρομυκίνη 1gr, Κεφιξίμη 400mg,
Μετρονιδαζόλη 2gr
•Προφύλαξη για τέτανο
•Εμβολιασμός για HBV, HPV
•Post-Exposure Prophylaxis (PEP) για HIV κατά
περίπτωση

Follow up
2 εβδομάδες

6 εβδομάδες

επανέλεγχος ΣΜΝ
έλεγχος για εγκυμοσύνη, HIV,
Σύφιλη, Ηπατίτιδα C, 2η δόση
εμβολίου ηπατίτιδας Β

2 μήνες
3 μήνες
6 μήνες

2η δόση εμβολίου HPV
Σύφιλη, HIV, Ηπατίτιδα C
3η δόση εμβολίου ηπατίτιδας Β,
3η δόση εμβολίου HPV

