Dragi berlineze şi berlinezi, stimate doamne şi stimaţi domni,
datorită sprijinului financiar acordat de către Senatul pentru Justiţie şi Protecţia
Consumatorilor ambulanţa pentru prevenirea şi combaterea violenţei şi-a început lucrul în
data de 17. februarie 2014. În primii doi ani sau adresat la noi mai mult de 1000 de
persoane afectate, acest lucru ne arată clar necesitatea prezenţei noastre în Berlin.
Datorită sprijinului acordat de către Departamentul Senatului pentru Justiţie şi Protecţia
Consumatorilor, Departamentul Senatului pentru Sănătate, Departamentul Senatului pentru
Muncă, pentru Integrare şi pentru Femei, Departamentul Senatului pentru Educaţie, Tineret
şi Ştiinţă precum şi sprijinul acordat de către deputaţii Parlamentului din Berlin şi de
colaboratorii fracţiunilor parlamentare ne-a fost posibil de a extinde în mod evident oferta
pentru dumneavoastră. Noi dorim să mulţumim din toată inima pentru acest sprijin acordat!
Prin munca noastră în ambulanţa pentru prevenirea şi combaterea violenţei dorim să vă
sprijinim cât se poate de bine.
În cazul în care doriţi să sprijiniţi proiectul nostru, aflaţi aici amănunte referitor contului nostru
bancar pentru donaţii.
Prof. Dr. Michael Tsokos & Dr. Saskia Etzold &
echipa ambulanţei pentru prevenirea şi combaterea violenţei
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Ambulanţa pentru prevenirea şi combaterea violenţei
Violenţa domestică, violenţa sexualizată, violenţa interpersonală şi abuzul asupra copilului
este văzut de către Charité ca probleme larg răspândită cu consecinţe grave de sănătate, de
obicei de lungă durată.
Ideea de bază a facilităţii noastre a fost crearea unei oferte de bază pentru victimele
violenţei, pentru examinarea medico-legală a leziunilor suferite şi documentarea acestora –
acest lucru este posibil şi fără a face o reclamaţie la poliţie şi este gratuită.
Noi oferim examinarea medico-legală şi consiliere după:


Violenţă domestică în relaţiile de cuplu



Leziuni după delicturi de violenţă interpersonală



Violenţă sexualizată (îngrijirea are loc în secţiile medicale de urgenţă Charité)



Experienţă cu violenţă la serviciu/ la locul de muncă



Abuz asupra copilului (prezentarea este posibilă doar prin intermediul organizaţiilor
instituţionale)

Contact
Consiliere telefonică: luni – vineri de la ora 8:30 până la ora 15:00
Examinări: luni – vineri de la ora 8:00 până la ora 16:00
t: +49 30 450 570 270
Fixaţi neapărat o programare pentru o examinare medico-legală şi pentru
documentarea acesteia.
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Violenţa fizică
Lucrul principal înainte de toate:
În cazul unei leziuni/ afecţiuni acute vă rugăm să vă adresaţi medicului de familie sau
serviciilor medicale de urgenţă, pentru că la noi nu are loc tratarea medicală a rănilor.
Tot ce se întâmplă, se întâmplă în acord cu dumneavoastră şi cu consimţământul
dumnevoastră explicit.
Personalul ambulanţei pentru prevenirea şi combaterea violenţei este supusă obligaţiei de
confidenţialitate, chiar şi faţă de poliţie, procurătură şi faţă de instanţele de judecată.
Dumneavoastră puteţi decide, dacă, când şi cum vreţi să vă folosiţi de documentaţia făcută.
La termenul stabilit noi vă vom lua de la uşa de intrare. Pentru examinarea medico-legală,
pentru documentarea şi pentru documentarea fotografică a leziunilor vă oferim o atmosferă
de încredere într-un spaţiu protejat.
Această documentaţie nu înseamnă că sunteţi obligat de a depune o sesizare penală. Mai
degrabă aveţi posibilitatea să arhivaţi documentaţia aici la noi, astfel încât vă veţi putea
decide şi mai târziu pentru depunerea unei sesizări penale la poliţie. La fel ar fi posibil de a
folosi documentaţia de exemplu într-o procedura civilă.
În cooperaţie cu initiativele din Berlin >Berliner Initiative gegen Gewalt an Frauen e.V.< şi
>Opferhilfe e.V.< putem oferi persoanelor afectate de violenţă domestică o consiliere în
spaţiul protejat al ambulanţei pentru prevenirea şi combaterea violenţei.

Dacă vă aflaţi internat într-un spital, într-un adăpost de urgenţă pentru femei, într-un
refigiu pentru persoane agresate sau dacă aţi fost rănit la serviciu/ la locul de muncă:
Dacă nu puteţi veni la noi, noi vă putem vizita cu mare plăcere pentu a face documentaţia
medico-legală la spital, la adăpostul de urgenţă pentru femei/ la refugiul pentru persoane
agresate sau la locul de muncă. Vă rugăm să ne sunaţi pentru a face o programare cu noi
sau rugaţi personalul medical să facă o programare pentru dumneavoastră.
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Violenţa sexualizată

Doriţi să faceţi o sesizare penală?
Adresaţi-vă urgent la o secţie de poliţie din apropriere!
Dacă aţi depus o sesizare penală la poliţie, conservarea urmelor se poate face în primele 72
de ore după comiterea faptei în permanenţă, 24 de ore din 24, la secţiile de prim ajutor a
spitalului Charité.
De luni până vineri, între orele 8:00 - 18:00, are loc examinarea de către o doamnă medic în
medicină legală a ambulanţei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în colaborare cu
secţia ginecologică/ chirurgicală, în afara acestui timp doar de personalul ginecologiei/
chirurgiei.
Din 01. iulie 2016
Dacă încă nu doriţi depunerea unei sesizări penale la secţia de poliţie (VSS):
în acest caz, după violenţă sexualizată, se poate face confidenţial conservarea urmelor
(VSS; conservarea urmelor fără sesizare penală la secţia de poliţie) în primele 72 de ore
după faptă la secţiile de prim ajutor aspitalului Charité, de luni până vineri între orele 8:00 18:00 – faceţi neapărat o programare cu noi (t: +49 30 450 570 270) şi aduceţi cu
dumneavoastră cardul de asigurare de sănătate şi buletinul/ paşaportul sau un alt document
de identitate.
Noi depozităm urmele ADN pentru un an, în acest timp dumneavoastră puteţi depune o
sesizare penală la secţia de poliţie şi poliţia poate ridica urmele la noi.
După un an elementele de probă se elimină, fără a vi se trimite o informaţie suplimentară.
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Ajutor pentru persoane afectate
Aţi fost afectat de violenţă fizică?
Lucrul principal înainte de toate:
În cazul unei leziuni/ afecţiuni acute vă rugăm să vă adresaţi medicului de familie sau la
servicii medicale de urgenţă, pentru că la noi nu are loc tratarea medicală a rănilor.
Ce vă oferim noi?
Noi va oferim gratuit întocmirea documentaţiei medico-legală a leziunilor dumneavoastră.
Această documentaţie face faţă şi din punct de vedere juridic, în cazul în care vă veţi decide
mai târziu pentru o procedură penală. Tot ce se întâmplă, se întâmplă în acord cu
dumneavoastră şi cu consimţământul dumnevoastră explicit. Noi suntem supuşi obligaţiei de
confidenţialitate, chiar şi faţă de poliţie şi faţă de instanţele de judecată.
Ce trebuie să faceţi dumneavoastră?
Faceţi o programare cu noi sub următorul număr de telefon t: +49 30 450 570 270
Vă rugăm aduceţi cu dumneavoastră:
Buletinul/ Paşaportul dumneavoastră sau un alt document de identitate.
Fişa medicală, care se referă la fapta actuală de violenţă.
Numărul de dosar, dacă aţi depus deja sesizarea penală la secţia de poliţie.
Dumneavoastră decideţi independent, dacă, când şi cum vă veţi folosi de documentaţia
făcută!
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