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Điều trị bác sỹ và việc chứng thương
Khi quý vị bị thương tích vì bị đả thương, đạp, cắn, xô đẩy hay những việc bạo lực tương tự thì quý vị
hãy đi khám bác sỹ và điều trị.
Những vết thương không được chăm sóc hay không được chăm sóc đầy đủ về lâu dài có thể sẽ ảnh
hưởng xấu đến sức khoẻ của quý vi.
Chủ động với việc tiến hành các bước pháp lý tiếp theo hay là ly thân:
Quý vị hãy để bác sỹ chứng nhận những hậu quả do bạo lực gây ra trên thân thể, kể cả khi những
thương tích ấy quý vị nhìn thấy không đáng kể hoặc gây ra cho quý vị ít đau đớn. Được sự chứng
thương cẩn thận, quý vị sẽ có bằng chứng quan trọng cho việc bị bạo lực mà sau này quý vị có thể sử
dụng nó để ví dụ như khi đặt đơn xin các biện pháp bảo vệ theo luật bảo vệ việc bị bạo hành, khi ly thân
hay khi có các vấn đề về quyền nuôi dưỡng, chăm sóc và thăm con.
Việc chứng thương của bác sỹ trực tiếp ngay sau khi bị bạo lực là bằng chứng cho lời khai của quý vị kể
cả khi việc bạo lực xảy ra đã lâu và những vết thương thân thể đã lành.
•

Tất cả bác sỹ, hộ lý, y tá đều phải giữ đúng luật im lặng bảo vệ dữ kiện. Không có sự đồng ý
(bằng văn bản) của quý vị thì không có bất kỳ một ai được phép có kết quả xét nghiệm, phương pháp
chữa trị và những chứng thương của bác sỹ. Chính quý vị sẽ tự quyết định khi nào thì mình muốn sử
dụng giấy chứng thương.

•

Chứng thương của bác sỹ sẽ ở trong hồ sơ bệnh của quý vị. Khi cần, quý vị có thể yêu cầu được biết
hồ sơ.

•

Quý vị hãy thông báo tất cả cho bác sỹ mình biết, đã xảy ra cái gì. Chỉ có như vậy thì những hậu quả
trên thân thể mới có thể được xác định một cách tổng quát mà thôi. Quý vị cũng phải chỉ cho bác sỹ
cả những vết thương nhỏ, vết thương cũ và không đau. Bắt buộc quý vị phải thông báo khi mình bị
bóp cổ cũng như khi bị tấn công vào cổ.

•

Những bệnh viện nêu tên dưới đây và một vài phòng khám bác sỹ có sử dụng mẫu chứng thương
„S.I.G.N.A.L.“ cho việc chứng thương. Mỗi thương tích sẽ được đánh dấu và mô tả chính xác trên
hình vẽ thân thể người. Sẽ rất tốt nếu có ảnh của những vết thương kèm theo.

•

Có những hậu quả ví dụ như những vết bầm tím, tụ máu thì phải sau vài ngày mới hiện rõ trông thấy
được. Quý vị đừng ngại ngần khi lại phải đến bác sỹ để bổ xung thêm hồ sơ chứng thương.

Quý vị có thể cầm giấy chứng thương của bác sỹ đi đâu?
Những địa điểm cấp cứu sau đây sẽ cấp giấy chứng thương với hồ sơ mẫu giấy chứng thương
S.I.G.N.A.L. về việc bạo hành trong gia đình. Nhân viên ở những nơi này rất đáng tin cậy với đề tài „Bạo
lực trong gia đình“ và rất sẵn lòng giúp đỡ quý vị.:
• Charité, cơ sở Benjamin Franklin, Klingsorstr.96, Berlin-Steglitz, số điện thoại 84453015
• Charité, cơ sở Mitte, Luisenstr. 65-66, Berlin-Mitte, số điện thoại 450531000
• Charité, cơ sở Virchow Klinikum, Augustenburger Platz 1, Berlin-Wedding, số điện thoại 450552000
• Waldkrankenhaus (Tin Lành) Spandau, Stadtrandstr.555-561, Berlin-Spandau, số điện thoại 37021740
• Sankt Gertrauden Krankenhaus, Paretzer Str. 12, Berlin-Wilmersdorf, số điện thoại 82722350
Quý vị sẽ nhận qua BIG- Đường dây nóng: số điện thoại 6110300 (24giờ) Địa chỉ của những phòng
mạch mà sẽ giúp đỡ quý vị và chứng thương cho quý vị ví dụ như nhờ mẫu chứng thương S.I.G.N.A.L.
Những thông tin cụ thể hơn quý vị sẽ tìm thấy trên www.signal-intervention.de
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