Her tecavüz tıbbi açıdan bir acil vakadır.
Hastanede size yardım edeceklerdir.
Bu yardımlar gizlidir.

TECAVÜZ
SONRASINDA
ACİL TIBBİ YARDIM

Bu yeni hizmetimiz SİZE yöneliktir:
Cinsel suç şüphesi varsa.
Tecavüz kurbanı olmuşsanız.
Birisi sizi sekse zorlamışsa.
Tecavüze uğramış bir kadına eşlik etmek istiyorsanız.
Bu konu hakkında bilgi edinmek istiyorsanız.
Cinsel kimlik, köken, oturum durumu, engel türünden bağımsız olarak
herkes için.

Sağlığınız ve
iyiliğiniz bundan böyle
birinci sırada
yer almalıdır.

Suç duyurusunda bulunmak istiyorsanız
Eğer bir cinsel suçun kurbanı olmuşsanız ve vakit geçirmeksizin suç
duyurusunda bulunmak istiyorsanız aşağıda iletişim bilgileri bulunan
Friedberg polisiyle irtibata geçiniz:
Polizeistation Friedberg
Adres: Grüner Weg 3, 61169 Friedberg
Tel: (0 60 31) 6 01-0 | Faks: (0 60 31) 6 01-1 81
Yukarıdaki telefon numaralarına günün 24 saati ulaşabilirsiniz.
Friedberg polisi ihbarınızın işleme alınabilmesi için gerekli koordinasyonu
sağlayacak ve hem muayene edilmeniz hem de delillerin güvenceye alınması
için sizi hastaneye götürecektir.

Suç duyurusunda bulunmak istemiyorsanız
Eğer bir cinsel suçun kurbanı olmuşsanız ve suç duyurusunda bulunmak
istemiyorsanız zaman geçirmeksizin Hochwaldkrankenhaus Bad Nauheim
hastanesine (bakınız: s. 8) başvurabilirsiniz.
Sizin arkanızdan herhangi bir ihbarda bulunulamaz, çünkü hekimler
meslekleri gereği sizin hakkınızda bildikleri şeyleri gizli tutmakla
yükümlüdürler.
Aşağıdaki olanaklardan birini değerlendirebilirsiniz:
1. Tıbbi destek almak istiyorsunuz fakat muhtemel delillerin güvenceye
alınmasını istemiyorsunuz.
2. Hem tıbbi destek almak hem de muhtemel delillerin güvenceye alınmasını
istiyorsunuz.
İnternet ortamında www.soforthilfe-nach-vergewaltigung.de adresinde
"Wetterau" başlığı altında tıbbi akut destek ile ilgili bütün bilgileri
bulabilirsiniz.

Ne zaman?
Tecavüz sonrası bakım mümkün mertebe zaman geçirmeksizin
sağlanmalıdır. Görünürde herhangi bir yaralanma izi olmasa bile hastaneyle
temasa geçmekte gecikmeyiniz. Tecavüz günler öncesinde gerçekleşmiş bile
olsa hastanenin personel durumundan ötürü hastaneye gece yerine gündüz
başvurmanızı rica ederiz.

Genç delikanlılar ve erkekler de tecavüze uğramaktadır
Burada anlattığımız hizmetler sizin kendi özel ihtiyaçlarınız dikkate alınmak
suretiyle elbette sizlere de sunulabilmektedir
(Bilgi için: www.soforthilfe-nach-vergewaltigung.de adresinde "Wetterau"
başlığı altında)
Kampanyanın ve hizmetlerin odağında tecavüz mağdurları içerisinde yüksek
sayıları nedeniyle kadınlar ve kızlarımız bulunmaktadır.

Muayeneye eşlik
Kendinizi nasıl hissettiğinize bağlı olarak yanınızda bir aile ferdinizin veya bir
arkadaşınızın bulunması size çok yardımcı bir unsur olabilir. Bu kişi sizinle
birlikte muayene odasına giremese bile sizinle birlikte bekleyebilir ve ardından
size evinize kadar eşlik edebilir.

www.soforthilfe-nach-vergewaltigung.de adresinde "Frankfurt am Main"
başlığı altında aşağıdaki bilgileri bulabilirsiniz:
Bulgular güvenceye alınmaksızın tıbbi muayene ve tedavi.
Deliller gizlice güvenceye alınarak tıbbi muayene.
Uyuşturucu veya alkol aldıktan sonra veya tecavüz ilacı olarak bilinen K.o.
damlası kullanıldığı şüphesi varsa yapılacaklar.
Halihazırdaki veya eski bir ilişkinizdeki partnerinizin şiddet uygulamış
olması durumunda yapılacaklar.
Mağdur olan erkekler.
18 yaşınızı doldurmamışsanız yapılacaklar.
Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, "ertesi gün hapı" vs.
Bulguların muhafazası ve belki de ileride yapılacak suç duyuruları.
Bundan sonra ne yapılmalıdır?
Uzmanlar ve yakınlarınız
Adresler

Gizlilik Yükümlülüğü
Tedavinizi üstlenen hekim sizin tarafınızdan muayene etmekle
görevlendirilmiştir ve mesleği gereği sizin hakkınızda bildikleri şeyleri gizli
tutmakla yükümlüdür.
Böylelikle sizin arkanızdan veya sizin iradenizin aksine hiçbir girişimde
bulunulmaz ve hatta polis bile aranamaz! Hekimlerin suç duyurusunda
bulunma yükümlülükleri yoktur.
Kimse sizi gönderemez, kimse sizi delilleri güvenceye aldırmaya veya suç
duyurusunda bulunmaya zorlayamaz. Sormak istediğiniz şeyler varsa
hekiminize danışınız ve ne yapmak istediğinize onunla birlikte karar veriniz.

Hekiminizle görüşme - tıbbi muayene
Bir kadın tarafından muayene edilmek isteyebilirsiniz; bu durumda hastane
mümkünse bu ricanızı yerine getirecektir.
Başınızdan geçeni anlatınız. Hekim ancak bu şekilde muhtemel yaralanmalar
ve fiziksel sonuçlar hakkında genel bir fikir sahibi olabilir ve sizi kapsamlı bir
şekilde muayene ve tedavi edebilir.

Delillerin güvenceye alınması
Yaralanmalarınızın belgelenmesi başınızdan geçen olay hakkındaki
beyanlarınızın kontrol edilebilir olmasını sağlar. Bu da hem ceza hukuku
(suç duyurusunda bulunursanız) hem de medeni hukuk (maddi ve manevi
tazminat talepleriniz olursa) bakımından önemli olabilir. Belki de bütün bunlar
o an için size pek de önemli gözükmeyebilir, fakat zaman geçtikçe bu
değişebilir. Bulguları tespit etme fırsatını kaçırırsanız bunun telafisi
olmayacaktır.
Bulguların tıbben güvenceye alınacağı bir şekilde muayene olmaya
karar verirseniz şiddet eylemi neticesinde vücudunuzda meydana gelmiş
olan yaralanmalar ve izler güvence altına alınabilir. İleride suç duyurusunda
bulunmak isteyecek olursanız bu bulgular suç duyurunuzu destekleyecektir.
Tıbbi muayene ve bulgu tespiti haricen görünür bir yaralanma olmasa dahi
anlamlıdır!
Giysilerin değiştirilerek yıkanması ve sizin yıkanmanız izleri yok eder.
Eğer mümkünse muayene öncesinde yıkanmayınız.

Muhtemel bir ceza takibi için önemli olan bulgular belirlenmiş bir süre
boyunca muhafaza edilir (aşağıya bakınız).
Wetterau bölgesinde (Wetteraukreis), güvence altına alınan materyal
muhafaza edilmek üzere hastane tarafından Adli Tıp Enstitüsüne (Institut
für Rechtsmedizin) verilebilir. Paketlenmiş haldeki materyal burada tutulur
ve ancak bir suç duyurusunda bulunulması halinde polise iletilir.
Gießen'de bu materyal adli tıp kurumunda halihazırda 1 yıl muhafaza
edilmektedir. Bu sürenin ardından numuneler ve bulgular otomatik olarak
imha edilmektedir.
Dikkat:
Materyalin imha edildiği size ayrıca bildirilmez!
Yani bulguları kullanıp kullanmayacağınıza bir yıl içerisinde karar
vermelisiniz. Bundan bağımsız olarak olaydan sonraki 20 yıl boyunca suç
duyurusunda bulunmanız mümkündür (bakınız: takibi şikayete bağlı olmayan
suç).
Ayrıntılı bilgi için:
www.soforthilfe-nach-vergewaltigung.de
adresinde "Wetterau" başlığı altında

Aşağıdaki hastaneye başvurabilirsiniz:
Hochwaldkrankenhaus Bad Nauheim
Jinekoloji Servisi
Jinekoloji Polikliniği
(Facharztzentrum, Merdiven B)
Chaumontplatz 1
61231 Bad Nauheim
Tel: (0 60 32) 7 02-12 07
Faks: (0 60 32) 7 02-11 40
Görüşme Saatleri: 08.00 - 16.00
Görüşme saatleri dışında:
Interdisziplinäre Aufnahme (Notaufnahme)
[Disiplinler Arası Kabul (Acil Kabul)]
Tel: (0 60 32) 7 02 24 08
En iyi muameleyi görebilmeniz için başvurunuzu mutlaka
www.soforthilfe-nach-vergewaltigung.de
adresinde "Wetterau" başlığı altında tarif edildiği şekilde yapmanızı
tavsiye ederiz. Hastaneye gitmeden önce lütfen buradan bilgi alınız.

Muhtemel hamilelik - ertesi gün hapı
Tecavüz sonrasında istenmeye hamilelik olasılığı varsa müstahzara bağlı
olarak başınızdan geçen olaydan sonra 72 saat süreye veya hatta bazen 120
saat süreyle "ertesi gün hapı" alabilirsiniz.
"Ertesi gün hapını" reçeteye gerek olmaksızın bütün eczanelerde
bulabilirsiniz. 20 yaşın altındakilere "ertesi gün hapı" reçete karşılığında
ücretsiz verilmektedir. 18 yaşını doldurmuş olanlar reçete ücretini ödemelidir.

Ya sonrası?
Yalnız kalmamaya çalışınız. Olayın hemen ardından veya daha sonraki
günlerde kafanızdaki soruları aydınlığa kavuşturmak ve destek almak üzere
görüşmeler yapmak ve bilgi almak için örneğin Wetterau Acil Kadın Hattı'nı
(Frauen-Notruf Wetterau) arayabilirsiniz. Danışmanlık hizmetinden ücretsiz
ve kimlik bilgilerinizi vermeden yararlanabilirsiniz.
Almanca bilginiz yeterli değilse veya yoksa veya işitme engelli iseniz
çevirmen desteği sağlıyoruz.
Telefon üzerinden veya şahsen danışmanlık hizmeti almak için aşağıdaki
konularda başvurabilirsiniz:
Kendimi nasıl koruyabilirim?
Bundan sonra yoluma nasıl devam edebilirim?
Bana kim destek olabilir?
Haklarım nelerdir?
Başka ne gibi yardım olanakları vardır?

Frauen-Notruf Wetterau e.V.
Adres: Hinter dem Brauhaus 9
63667 Nidda
Tel: (0 60 43) 44 71
Faks: (0 60 43) 44 73
E-posta: frauennotruf@t-online.de
www.frauen-notruf-wetterau.de

Susanne Fröhlich, başarılı bir kitap yazarı ve moderatördür. "Tecavüz
sonrasında acil tıbbi yardım" (Medizinische Soforthilfe nach Vergewaltigung)
inisiyatifini desteklemekte ve ona eşlik etmektedir. Bu kampanyada çalışmak
Susanne Fröhlich için kendiliğinden olması gereken şey. Katılma gerekçesini
anlatırken "Ben bir kadınım ve bir anneyim." diye söze başlayarak şu şekilde
devam ediyor: "Mağdurlar bilmelidir ki, bir şiddet eyleminde sorumluluk
kendilerinde değil, bilakis faildedir." Ayrıca şunu da belirtiyor: "Bu konuda hep
çok az konuşuluyor. Bu nedenle mevcut bakım ve yardım olanakları hakkında
bilgilendirme yapılması çok önemlidir."

Wetterau bölgesinde (Wetteraukreis) "Tecavüz Sonrası Tıbbi Akit
Destek" inisiyatifinin katılımcıları: Fachdienst Frauen und
Chancengleichheit des Wetteraukreises | Fachdienst Jugend und Soziales
des Wetteraukreises | Gesundheitszentrum Wetterau gGmbH,
Hochwaldkrankenhaus Bad Nauheim | Institut für Rechtsmedizin in Gießen |
Polizeipräsidium Mittelhessen – PD Wetterau | Rechtsanwälte Dr. Kahl + Dr.
Koch + Metz | FrauenNotruf Wetterau

