
Obrażenia u ofiar przemocy domowej

Odniosłaś obrażenia na skutek ataku partnera lub  
innej bliskiej osoby? 

Udaj się do lekarza. Poddaj się badaniom  
i leczeniu.Twoje zdrowie jest ważne! 

Gromadź zaświadczenia i orzeczenia lekarskie 
potwierdzające odniesione obrażenia. Stanowią one 
dowód, że padłaś ofiarą przemocy. Jest to bardzo 
ważne zarówno teraz, jak i później, np. gdy zechcesz 
złożyć doniesienie lub rozstać się z partnerem.

✓ Jak najszybciej udaj się do lekarza lub na pogotowie.  
 Niektóre obrażenia staną się z czasem niewidoczne  
 i będą niemożliwe do udokumentowania. 

✓ Opowiedz szczegółowo o tym, co się stało. Pokaż  
 lekarzowi wszystkie obrażenia. W przypadku dusze- 
 nia koniecznie poinformuj o obrażeniach odniesio 
 nych w okolicy szyi. Powiadom o odczuwanym bólu. 

✓ Niektóre obrażenia stają się widoczne dopiero po
 pewnym czasie. Nie wahaj się ponownie pójść do  
 lekarza lub skorzystać z pomocy ambulatoryjnej dla  
 ofiar przemocy (Gewaltschutzambulanz) przy klinice  
 Charité. 

✓ W celu udokumentowania obrażeń należy  
 skorzystać ze specjalnego formularza. Wszystkie  
 obrażenia należy zaznaczyć na ilustracji  
 przedstawiającej ludzką sylwetkę oraz opisać.  
 Istotne jest też sfotografowanie obrażeń. 

Lekarze podlegają obowiązkowi zachowania tajemnicy.  
Wszelkie informacje przechowywane są w karcie 
chorego. Bez Twojej zgody informacje nie zostaną 
nikomu udostępnione.

Polnisch Polski

Niniejsza kampania informacyjna jest wspierana przez:



Intervention im  
Gesundheitsbereich
gegen Gewalt

S.I .G.N.A.L. e.V.

12
/2

01
9

Informacje online: www.big-hotline.de  
 www.signal-intervention.de

Dokumenty i formularze. Oferta bezpłatna.  
Należy się liczyć z koniecznością oczekiwania.

Gabinety lekarskie:
Adresy gabinetów lekarskich dysponujących odpowied-
nimi informacjami oraz dokumentami i formularzami 
można uzyskać pod numerem infolinii BIG: 611 03 00. 

Pomoc ambulatoryjna dla ofiar przemocy przy 
klinice Charité:
Specjaliści medycyny sądowej przygotowują w ambu-
latorium dokumentację, która może być wykorzystana 
przed sądem. Wymagane jest ustalenie terminu wizyty: 

 45 05 70 270. Oferta bezpłatna.
https://gewaltschutzambulanz.charite.de/hilfe_fuer_betroffene/ 

Dodatkowe informacje oraz pomoc  
pod numerem infolinii  

BIG: 611 03 00 (codziennie w godz. 8 – 23)
Pracownicy infolinii BIG udzielają informacji o możliwoś-
ciach zasięgnięcia porady oraz pośredniczą w znalezie-
niu wolnych miejsc w placówkach oferujących schronie-
nie. W razie potrzeby porady udzielane są w obecności 
tłumaczki. Wszystkie usługi świadczone są nieodpłatnie 

oraz na życzenie z zachowaniem anonimowości. 

Tutaj uzyskasz pomoc 
Placówki pogotowia (codziennie 24 godziny na dobę): 
Bundeswehrkrankenhaus   28 41 25 10  
Scharnhorststraße 13, Berlin-Mitte  
Charité Campus Benjamin Franklin   45 05 52 864  
Klingsorstraße 96, Berlin-Steglitz  
Charité Campus Mitte   45 05 31 000  
Luisenstraße 65-66, Berlin-Mitte  
Charité Campus Rudolf-Virchow   45 05 52 000  
Augustenburger Platz 1, Berlin-Wedding  
DRK Kliniken Westend   30 35 40 04  
Spandauer Damm 130, Berlin-Charlottenburg  
Ev. Waldkrankenhaus Spandau   37 02 17 40  
Stadtrandstraße 55 5, Berlin-Spandau  
Sankt Gertrauden Krankenhaus   82 72 23 50  
Paretzer Straße 12, Berlin-Wilmersdorf 


