Türkisch

Eşler arasında şiddetle ilgili bilgiler

Tıbbi muayene ve yaralanmaların belgelenmesi
Tokat, tekme, ısırık, darbe ve şiddet eylemleri sonucunda yaralandıysanız, lütfen tıbbı muayeneye ve
tedaviye gidin. Yeterince veya hiç tedavi edilmeyen yaralanmalar sağlığınıza kalıcı zararlar verebilir.
Hukuki süreç başlatma veya ayrılmayı düşünseniz bile:
Yaralanma ne kadar az olursa veya ne kadar az ağrıya sebep olursa olsun maruz kaldığınız şiddetin
vücudunuzda bıraktığı etkiyi bir doktor raporuyla belgeleyin. Itinalı şekilde hazırlanmış bir raporla maruz
kaldığınız şiddet hakkında elinizde önemli bir belge olur; bunu ileride örneyin, şiddetten korunma
yasasına göre koruma talep ettiğinizde, ayrıldığınızda veya çocukların velayetiyle ilgili sorularda kullanabilirsiniz.
Söz konusu şiddet eyleminin üzerinden uzun süre geçmiş ve yaralanmalar iyileşmiş olsa bile şiddet gördükten hemen sonra alınan bir tıbbi rapor ifadelerinizi destekleyecektir.
•

Doktorlar ve bakım personeli gizlilik yemini altındadır. Sizin yazılı onayınız olmadan bulgular, tedaviler
ve tıbbi dokümanlar hakkında hiç kimse bilgi alamaz. Dokümanları ne zaman kullanmak istediğinize
siz karar verirsiniz.

•

Tıbbi rapor hasta dosyanızda kalır. İhtiyaç duyduğunuzda bunu talep edebilirsiniz.

•

Doktora olan biten her şeyi anlatın. Ancak bu şekilde şiddetin vücuttaki etkileri kapsamlı şekilde tespit
edilebilir. Küçük, ağrımayan ve eskiden gelen yaralanmaları da belirtin. Boğulmaya çalışılmışsanız
veya boynunuza bir saldırı olmuşsa bunu mutlaka bildirin.

•

Aşağıda bahsi geçen hastaneler ve bazı doktor muayenehaneleri belgelemeler için „S.I.G.N.A.L. Belgeleme Formunu“ kullanıyor. Her yaralanma şekil üzerinde işaretleniyor ve ayrıntılı biçimde
açıklanıyor. Ayrıca yaralanmaları fotograf vasitasiyla belgelemenizi tavsiye ederiz.

•

Örneyin, mavi lekeler/hematom gibi neticeler eylemin üstünden biraz zaman geçtikten sonra ortaya
çıkabilir. Bu yaralanmalarıda belgelendirmek amacıyla doktora yeniden başvurmaktan çekinmeyin.

Tıbbi rapor almak için nereye başvurabilirsiniz?
Aşağıdaki ilkyardım merkezleri, „S.I.G.N.A.L.- Aile İçi Şiddette Belgeleme Formu“ ile belge veriyor. Buradaki çalışanlar „Eşler Arası Şiddet“ konusunda uzmandır ve size yardımcı olacaktır:
• Charité, Benjamin Franklin Kampüsü, Klingsorstraße 96, Berlin-Steglitz, Tel.: 84453015
• Charité, Mitte Kampüsü, Luisenstr. 65-66, Berlin-Mitte, Tel.: 450531000
• Charité, Virchow Klinikum Kampüsü, Augustenburger Platz 1, Berlin-Wedding, Tel.: 450552000
• Ev. Orman Hastanesi Spandau, Stadtrandstr. 555-561, Berlin-Spandau, Tel.: 37021740
• Sankt Gertrauden Hastanesi, Paretzer Str. 12, Berlin-Wilmersdorf, Tel: 82722350
Size destek verecek ve „S.I.G.N.A.L. Belgeleme Formu“ yardımıyla belge verecek muayenehanelerin
adreslerini BIG çağrı merkezinden alabilirsiniz: Tel. 611 03 00 (her gün 24 saat).
Diğer bilgileri www.signal-intervention.de sitesinde bulabilirsiniz
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