Cinsel şiddetin söz konusu olduğu vakalarda bulgu ve iz tespiti ve bakım

MAĞDUR / HASTA İÇİN BİLGİLER

Bugün, cinsel şiddete maruz kaldığınızdan dolayı bir dok-

diğiniz doktorda) devam etmeniz önemlidir. Örneğin bir

tora / jinekolojik polikliniğe başvurmuş bulunmaktasınız.

aşının etkili olabilmesi için belirli aralarla tekrarlanması

Polis sizi, bir ceza davası için gerekli olabilecek bulguların

zorunludur.

tespit edilmesi için jinekoloji polikliniği / muayenehane-

Kronik bir iltihaplanmaya veya başka şikâyetlere yol aça-

sine getirmiş bulunmaktadır.

bilecek bir mikrobik hastalığa yakalanmış olup olma-

Suç duyurusunda bulunduğunuz taktirde alınan nümuneler muhafaza altında tutulur ve değerlendirilir. Bu
değerlendirme, muhtemel bir ceza davasında önemli bir

dığınızı kontrol edebilmek için de bir kez daha jinekolojik
muayeneden geçmeniz önemlidir. Bu ikinci muayenenin
ücretini hastalık kasanız karşılar.

delil olacaktır.

Bundan sonraki tedavi için lütfen size verilen doktor

Sizi muayene eden doktor, bu durumda sır saklama yü-

raporunu yanınıza alınız. Bu raporda sadece tıbbî bilgiler

kümlülüğüne tabi değildir ve vaka ile ilgili sizden aldığı bil-

bulunmaktadır.

gileri tümüyle polise iletmek zorundadır. Dava açıldığında
doktorun mahkemede tanık olarak dinlenmesi mümkündür.

Kontrol muayenesinde, yaşadığınız şiddet vakasından
kaynaklanması muhtemel önemli, yeni bulgular tespit
edildiğinde bunları polise bildirmeniz son derece

Teşhis, tedavi ve dokümantasyon için yaralarınıza neden
olan fiilleri doktora eksiksiz olarak anlatmanız önemlidir; yaralanmadan kaynaklanan sonuçların tamamının
tespit edilmesi ancak böyle mümkündür.

önemlidir.
Herhangi bir hastalık bulunup bulunmadığının tespit edilebilmesi için bugünkü muayenede sizden kan alınmıştır.
Bu tahlillerin sonucunu ancak muayeneninizi yapan

Çoğu zaman vakadan saatler, günler, hattâ haftalar sonra

doktora / polikliniğe / muayenehaneye şahsen başvura-

etkilerin ortaya çıkması mümkündür. Güvendiğiniz bir

rak alabilirsiniz. Sonuçları, alışık olduğunuz doktorunuzla

doktora gitmekten ve bu belirtilerin de tespit edilmesini

(jinekolog/ürolog/ev doktoru) görüşmelisiniz.

sağlamaktan çekinmeyiniz.
Bugün size ilâç verildiği veya bir aşı uygulandığı takdirde

Yaşadığınız bu güç durumu yalnız başına
çözümlemek zorunda değilsiniz!

doktor size tedaviye devam etmenizi önermiş olmalıdır.

Mevcut danışma ve yardım olanaklarından

Şu anda bir şikâyetiniz olmasa dahi bu tedaviye (güven-

yararlanınız:

Bulunduğunuz yerde mevcut yardım ve kadın ve
erkekler için gerekli olabilecek başvuru adreslerini
alabileceğiniz yer:
Beratungsstelle Frauennotruf
Koordinierungsstelle der hessischen Frauennotrufe
und Frauenberatungsstellen
Kasseler Straße 1 A
60486 Frankfurt am Main
Tel.: 069–70 94 94
info@frauennotruf-frankfurt.de
www.frauennotruf-frankfurt.de
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