Спешна медицинска помощ след изнасилване

Всяко изнасилване е спешен медицински случай.
В болницата ще Ви бъде оказана помощ.
Поверително.

Ветерау

Спешна
медицинска помощ
след изнасилване
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Тази нова оферта е за ВАС:
 Ако има опасност от сексуално престъпление;
 Ако сте станала жертва на изнасилване;
 Ако сте била принудена към секс;
 Ако искате да придружите до болницата жена, която е била изнасилена;
 Ако искате да се информирате на тая тема;
 За всички, независимо от половата идентичност, произхода, статуса на пребиваване, вина за увреждането

Сега на първо място трябва да стоят здравето и бъдещото Ви благополучие.
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Искате да подадете уведомление
Ако сте станала жертва на сексуално престъпление и искате скоро след това да подадете уведомление, обадете се на телефон:
Полицейска станция Фрийдберг
Грюнер Вег 3, 61169 Фрийдберг
тел.: (06031)601-0, факс: (06031)601-181
На този телефон можете денонощно/24 часа да се свържите с някого. Тука се координират постъпилите уведомления. Ще Ви
заведат също така в болница за преглед и за обезпечаване на следите.
Не искате да подадете уведомление
Ако сте станала жертва на сексуално престъпление и не искате да подадете уведомление, можете скоро след това да отидете
в болницата Hochwaldkrankenhaus в Бад Наухайм (виж стр. 8).
Уведомление не се подава, ако Вие сама не желаете това. Освен това важи задължението за пазене на медицинска тайна.
Можете да изберете измежду следните възможности:
1. Желаете медицинска помощ, но не и обезпечаването на евентуални следи.
2. Желаете медицинска помощ и обезпечаването на евентуални следи.
На интернет-страницата www.soforthilfe-nach-vergewaltigung.de ще намерите под рубриката „Wetterau“ всякаква информация
относно спешната медицинска помощ.
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Кога
Оказването на помощ след едно изнасилване би трябвало да стане възможно най-скоро. Не се колебайте да отидете в клиниката
– също и в случай, че няма видими наранявания. Ако изнасилването е станало дни преди това, молим – също и поради
персоналната ситуация в клиника – да дойдете тука по възможност през деня, а не през нощта.
Момчета и мъже също така се изнасилват
Тука описаната оферта може да се ползва при вземане предвид на особените Ви необходимости разбира се и от Вас.
(Информация на адрес www.soforthilfe-nach-vergewaltigung.de под рубриката „Wetterau“)
Възоснова на големия брой засегнати в центъра на медицинската помощ и на кампанията стоят жени и момичета.

Придружаване до прегледа
В зависимост от състоянието Ви присъствието на близък човек или на приятел/приятелка може да е голяма помощ за Вас. Може
би лицето няма да може да присъства на самия преглед, но то може да чака с Вас, а след това – да Ви придружи до вкъщи.
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На адрес www.soforthilfe-nach-vergewaltigung.de под рубриката „Frankfurt am Main“ ще намерите следната информация:












Медицински преглед и лекуване без обезпечаване на установените увреждания;
Медицински преглед с поверително обезпечаване на следите;
Третировка след употреба на наркотици, алкохол или при подозрение за даване на наркотизиращи капки;
Третировка при насилие от страна на актуалния или предходния партньор;
Мъже в ролята на потърпевши;
Третировка в случай, че сте под 18 години;
Сексуално преносими болести, хапче „след това“ и т.н.;
Съхраняване на данни за установени увреждания и евент. по-късно подаване на уведомление;
Какво да се прави след това?
Специалисти и близки хора;
Адреси;

Задължение за пазене на медицинска тайна
Вие поверявате на лекуващия/-ата лекар/-ка прегледа си и той/тя е задължен/-а да пази медицинска тайна.
Така нищо не може да бъде предприето против волята Ви, също и полицията не бива да бъде информирана!
Лекарят/-ката не е задължен/-а да подаде уведомление.
Никой няма право да Ви върне, да Ви убеждава да позволите обезпечаването на доказателствени средства или да подадете
уведомление. Ако имате въпроси, поискайте съвет и вземете решение заедно с лекаря/-ката, какво да правите след това.
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Разговор с лекаркя/-ката – медицински преглад
Можете да помолите да бъдете прегледана от жена. Ако това е възможно, клиниката ще изпълне молбата Ви.
Разкажете какво се е случило. Само по този начин лекарят/-ката може да добие обща представа за възможни наранявания и
телесни последствия, обстойно да Ви прегледа и терапира.
Обезпечаване на следи
Документирането на нараняванията позволява едно контролиране на Вашите показания за случилото се. Това може
да бъде от значение за по-нататъшни наказателноправни мерки (уведомление), както и на такива за гражданска отговорност
(обезщетение за вреди, обезщетение за неимуществени вреди). Може би в момента това не Ви се струва толкова важно, но то
може да се промени по-късно. Впоследствие не може да бъде направно тщателно установяване на нанесените увреждания.
Ако се решите на преглед с медицинско обезпечаване на нанесените увреждания, ще могат да бъдат обезпечени следи
и наранявания, нанесени на тялото Ви от насилието. Ако по-късно все пак се решите на направите уведомление за случилото се,
установеното при прегледа може да подкрепи уведомлението Ви. Един медицински преглед и установяване на нанесени
увреждания е целесъобразно и без видими външни наранявания!
Смяната на дрехите, почистването им и вземането на душ унищожават следи. Ако Ви е възможно, не вземайте душ
преди медицинския преглед.
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Необходимите за едно наказателноправно преследване данни за нанесени увреждания се съхраняват за известен
срок (виж по-долу).
В окръг Ветерау обезпеченият материал може да бъде предаден от клиниката за съхранение в Института по съдебна
медицина. Там опакованият материал се съхранява и предава на полицията едва при подаване на уведомление.
Срокът за съхранение в Гисенската съдебна медицина възлиза на 1 година. След това пробите и данните за установени
увреждания автоматично се унищожават.
Внимание:
За това няма да бъдете допълнително информирана!
Това означава, че в рамките на една година трябва да вземете решение, дали ще използвате данните за установени
увреждания. Независимо от това подаването на уведомление е възможно до 20 години след извършване на деянието (виж
„Престъпление от общ характер“).
Допълнителна информация – на адрес:
www.soforthilfe-nach-vergewaltigung.de/
под рубрика „Wetterau“
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Можете да се обърнете към тая клиника:
Hochwaldkrankenhaus Bad Nauheim
Fachabteilung Gynäkologie
(Център за лекари-специалисти, стълба В)
Chaumonplatz 1
61231 Bad Nauheim
тел.: (06032) 702-1207
факс: (06032) 702-1140
Приемни часове: 08:00 – 16:00 часà
Извън приемните часове:
Интердисциплинарно приемане (спешна медицинска помощ)
тел.: (06032) 702-2408
За да Ви бъде помогнато оптимално, препоръчваме при установяване на контакт да действате така, както е
описано на интернет-страницата
www.soforthilfe-nach-vergewaltigung.de/
под рубрика „Wetterau“. Моля осведомете се първо там преди да отидете в клиниката.
Възможна бременост – хапче „след това“
Ако вследствие на изнасилване съществува възможност от нежелателно забременяване, можете да вземете хапче „след това“,
действащо в зависимост от препарата до 72 часа, а някои - и до 120 часа след извършване на деянието.
Хапчето „след това“ може да се закупи в аптеката без рецепта. Жени под 20 години получават хапчето „след това“ срещу рецепта
и без заплащане. От 18 години нататък трябва, обаче, да се заплати такса за рецептата.
Какво да правим по-нататък?

−
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Какво да правим по-нататък?
Постарайте се да не оставате сама. Непосредствено след деянието, но също и по-късно можете да се обърнете за подкрепа,
съвети и информация напр. към Frauennothilfe Wetterau. Консултациите са безплатни и могат да се ползват анонимно.
Ако разбирате само малко или ако въобще не разбирате немски, или ако сте глуха, ще привлечем съответен преводач.
Теми на телефонната или лична консултация могат да бъдат:






Как да се пазя?
Как да постъпя по-нататък?
Кой може да ми окаже подкрепа?
Какви са моите права?
Каква друга помощ може да ми бъде оказана?
Frauennotruf Wetterau e.V.
Hinter dem Brauhaus 9
63667 Nidda
тел.: (06043) 4471
факс: (06043) 4473
ел. поща:
frauennotruf@r-online.de
www.frauen-notruf-wetterau.de

Сузане Фрьолих
е успешна авторка на книги и модераторка. Тя подкрепя и придружава инициативата „Спешна медицинска помощ след
изнасилване“. За Сузане Фрьолих е напълно естествено да подкрепя кампанията: „Аз съм жена и майка“, обуславя тя ангажимента
си. „Засегнатите трябва да знаят, че не те носят отговорност за насилието, а извършителят .“ Освен това тя е сигурна, че „все

още се говори прекалено малко за това. Поради това е важно да се информира за съществуващите оферти за медицински грижи
и оказване на помощ.“

„Спешната медицинска помощ след изнасилване“ в окръг Ветерау е инициатива на: Fachdienst Frauen und
Chancengleichhheit в окръг Ветерау l Fachdienst Jugend und Soziales в окръг Ветерау l Gesundheitszentrum Wetterau gGmbH l
Hochwaldkrankenhaus Bad Nauheim l Institut für Rechtsmedizin в Гисен l Polizeitpräsidium Mittelhessen – PD Wetterau l Rechtsanwälte
Dr. Kahl + Dr. Metz + Metz, Frauen-Notruf Wetterau
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