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За што станува збор?
Советувањето во Медицинскиот оддел за насилства  
(Unité de médecine des violences - UMV) е наменето за секое 
возрасно лице што било жртва на насилство, без оглед дали 
се работи за насилство од брачна, семејна или општествена 
природа (на јавно или на работно место, на пример).

Советувањето го спроведува посебно формиран 
болничарски тим, кој тесно соработува со лекари 
форензичари

Што им се нуди на жртвите?
Советувањето им обезбедува на жртвите:
•  прием и внимателно сослушување што ќе им овозможи 

на жртвите да ги раскажат насилните случувања со 
кои биле соочени.

•  клиничко испитување на доживеаните насилни 
дејства што ќе овозможи да се изработи 
медицинско-правна документација (записник за 
ударите и повредите, фотографии на раните).  
Записникот ќе може да ѝ помогне на жртвата да ги 
оствари своите права.

•  насочување кон системот на вмрежени институции и 
сродни здруженија.

Советувањето е доверливо и бесплатно.
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Lausanne, 021 314 00 60
Nyon, 021 314 08 51
Rennaz, 058 773 64 77
Yverdon-les-Bains, 024 424 42 20

Броеви за итни случаи:
Полиција - 117 
Брза помош - 144

UMV-Lausanne
CHUV 
Приемно одделение за итни 
случаи 
Rue du Bugnon 44 
1011 Lausanne 
(метро: M2, станица CHUV)

Каде се одвиваат советувањата?
Медицинскиот оддел за насилства располага со четири 
ординации во кантонот Во (Vaud) :
Lausanne, Nyon, Rennaz и Yverdon-les-Bains
(Погледнете на мапа).

Како се закажува преглед?
Повикајте го телефонски, по ваш избор, центарот за 
советувања, од понеделник до петок, меѓу 8 до 12 и меѓу 14 
до 16 часот, а преку викенд и во празничните денови од 8 
до 12 часот.
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UMV-Yverdon-les-Bains
Hôpital d’Yverdon-les-Bains 
Прием во главната зграда 
Rue d’Entremonts 11 
1400 Yverdon-les-Bains 
(aвтобус 602, станица Hôpital)

UMV-Rennaz
Centre hospitalier de Rennaz 
HRC Vaud-Valais 
Прием во здравствената 
установа Реназ   
Route des Tilles 6A 
1847 Rennaz 
(автобуси 111, 120 и 201,  
станица Rennaz-Hôpital)

UMV-Nyon
Hôpital de Nyon 
Прием во главната зграда
Chemin Monastier 10
1260 Нион 
(Автобус 802 и 803 станица 
Hôpital)
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