Română

Rumänisch

Vătămarea corporală în urma
violenţei domestice
Aţi suferit lovituri sau alte acte de violenţă din partea
partenerului /sau a altei persoane apropiate?

Mergeţi la un medic pentru a vă consulta şi
trata. Sănătatea dumneavoastră este foarte
importantă!
Solicitaţi eliberarea unui certificat medico-legal care să
ateste leziunile suferite. Acest lucru are relevanţă atât
pentru prezent cât și pentru viitor, de exemplu în situaţia
în care doriţi să depuneţi o reclamaţie sau în caz de
divorţ.

✓ Consultaţi cât mai repede un medic sau prezentaţivă la cea mai apropiată unitate sanitară deoarece
unele leziuni nu pot fi constatate mai târziu.

✓ Relataţi cât mai amănunţit cele întâmplate arătând

toate leziunile suferite. Menţionaţi neapărat o
eventuală tentativă de strangulare sau leziunile din
zona gâtului. Menţionaţi dacă aveţi dureri.

✓ Anumite leziuni devin vizibile abia mai târziu. Învingeţivă reticenţa şi mergeţi din nou la cabinetul medical
sau la cabinetul ambulatoriu de protecție împotriva
violenței (Gewaltschutzambulanz) din cadrul spitalului
Charité.

Medicii sunt obligaţi să păstreze secretul profesional.
Toate informaţiile înscrise în foaia de observaţie a
pacientului rămân confidenţiale. Fără consimţământul
dumneavoastră nimeni nu are dreptul să fie informat
despre datele acestea.

Această informație este sprijinită de către:

Aici primiți ajutor:
Centre de ajutor urgent (zilnic 24 ore)
Bundeswehrkrankenhaus

28 41 25 10

Charité Campus Benjamin Franklin

45 05 52 864

Charité Campus Mitte

45 05 31 000

Charité Campus Rudolf-Virchow

45 05 52 000

DRK Kliniken Westend

30 35 40 04

Ev. Waldkrankenhaus Spandau

37 02 17 40

Sankt Gertrauden Krankenhaus

82 72 23 50

Scharnhorststraße 13, Berlin-Mitte
Klingsorstraße 96, Berlin-Steglitz
Luisenstraße 65 - 66, Berlin-Mitte
Augustenburger Platz 1, Berlin-Wedding
Spandauer Damm 130, Berlin-Charlottenburg
Stadtrandstraße 55 5, Berlin-Spandau
Paretzer Straße 12, Berlin-Wilmersdorf

Documentarea prin formular. Oferta este gratuită.
A se lua în calcul timpul de așteptare.

Cabinete medicale:
Adresele cabinetelor medicale specializate şi care vă
pot oferi o constatare medico-legală cu formular, le
puteţi afla apelând la BIG Hotline: 611 03 00.
„BIG“ este un centru de consiliere telefonică pentru
femei, victime ale violenţei domestice.
Cabinetul ambulatoriu de protecție împotriva
violenței din cadrul spitalului Charité:
În cabinetul ambulatoriu leziunile vor fi documentate de
către medici legiști, într-o formă acceptată de instanță.
Este necesară programarea: 45 05 70 270. Oferta
este gratuită.
https://gewaltschutzambulanz.charite.de/hilfe_fuer_betroffene/

Informaţii suplimentare şi sprijin
BIG Hotline: 611 03 00 (zilnic 8:00 – 23:00)

BIG Hotline vă informează cu privire la consiliere și
intermediază locuri libere de cazare în unități de protecție.
Dacă aveți nevoie, consilierea se poate desfășura prin intermediul unui translator. Aceste servicii sunt gratuite și la
dorința dumneavoastră rămân confidenţiale.
www.big-hotline.de
S.I.G.N.A.L. e.V.
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