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 الصفحة الرئيسية

  -اعزاؤنا مواطنات ومواطنو برلين, السيدات والسادة الكرام 

عملها بفضل التأييد المالي الممنوح من طرف ادارة  العنف للحماية منم اخذت عيادتنا المتخصصة  2014شباط / فبراير  17في 

متعرضة ومتعرض  1000والثانية اقبل علينا اكثر من  واثناء السنة االولىمجلس الشيوخ لشؤون القضاء وحماية المستهلكين. 

  االمر الذي يبين بكل وضوح حجم الحاجة لهذه الخدمات في برلين. ,للعنف

وادارة مجلس الشيوخ لشؤون الصحة وادارة مجلس  التأييد من طرف ادارة مجلس الشيوخ لشؤون القضاء وحماية المستهلكينبفضل 

النساء وادارة مجلس الشيوخ للتعليم وشؤون الشباب والعلوم ومندوبي برلمان والية برلين الشيوخ للعمل واالندماج وشؤون 

المقدمة لكم توسيعا ملحوظا. لذلك نود تعبيرنا عن شكرنا الجزيل  ومعاونات ومعاوني فصائل االحزاب نجحنا في توسيع عروضنا

  على هذا التأييد !

 طريق عملنا في العيادة المتخصصة للحماية من العنف.نريد ان نقدم لكم افضل المساعدة الممكنة عن 

 اذا رغبتم في دعم مشروعنا فيمكنكم هنا االطالع على مزيد من التفاصيل عن حسابنا المصرفي الخاص بالتبرعات.

 

 للحماية من العنفتخصصة لماالستاذ د/ ميخائيل تسوكوس ود/ زاسكيا ايتسولد وطاقم العيادة ا
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 العيادة الصفحة الرئيسية /

 العنف للحماية منتخصصة العيادة الم

خاص وسوء معاملة االطفال تشكل مشاكل شتبين لمستشفى شاريتيه ان العنف المنزلي والعنف الجنسي والعنف الممارس بين اال

  .في احيان كثيرة زمنا طويالتنجم منها آثار صحية قاسية تدوم و على نطاق واسع منتشرة

ية والنفسية على جسدحايا العنف بهدف فحص وتوثيق االصابات الضء تأسيس عيادتنا تقديم عرض بسيط لكانت النية القائمة ورا

 مرفوع الى الشرطة وبال مقابل. بالغاساس مبادئ الطب القضائي مع امكانية تقديم هذه الخدمة بدون 

 :تجدون عندنا الفحوصات الجارية على اساس مبادئ الطب القضائي والمشورة بعد حدوث 

 او شريكي الحياة العنف المنزلي بين الزوجين  

 االصابات الناتجة عن اعمال العنف بين االشخاص  

  التابعة لمستشفى شاريتيه( الطوارئالعنف الجنسي )تتم االجراءات الطبية في مراكز 

 العنف في محل العمل تجارب 

 )سوء معاملة االطفال )بناًء على طلب المنظمات الرسمية فقط 

 االتصال

 15:00الى  08:30اوقات دوام لالتصال الهاتفي: من االثنين الى الجمعة من الساعة 

 16:00الى  08:00اوقات الفحوصات: من االثنين الى الجمعة من الساعة 

  270 570 450 30 49+ : الهاتف 

 . والتوثيق على اساس مبادئ الطب القضائي من المهم جدا االتفاق على موعد للفحص
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 يجسدالرئيسية / العيادة / العنف الالصفحة 

 يجسدالعنف ال

 هنا المعلومات االكثر اهمية :

معالجة بننا ال نقوم اذا اصبت بجروح مباشرة فيجب مقابلة طبيبك او الذهاب الى احد مراكز الطوارئ في اسرع وقت ممكن ال

  الجروح الجسدية.

  الواضحة. موافقتكجراءات االخر  بعد مناقشتها معك وعلى اساس تجري كل اال

واجب كتمان السر تجاه اي طرف ثالث بما فيه الشرطة واالدعاء العام والمحاكم. ليخضع طاقم العيادة المتخصصة للحماية من العنف 

 فقط. يقع عليك القرار حول ضرورة وتاريخ وطريقة استخدام البيانات الموثقة من قبلنا

الى غرفة محمية وهادئة للقيام بالفحص على اساس مبادئ الطب  ب المدخل ونذهب معكوقت الموعد المتفق عليه نستقبلك امام با في

  .ان وجدت ثيق التحريري والفوتوغرافي آلثار الجروحوالقضائي والت

ن رفع لكي تستطيعي . يمكن كذلك ارشفة الوثائق في عيادتنافورا على رفع بالغ الى السلطات القضائية ال يعني هذا التوثيق واجبك

 استخدام الوثائق في محاكمة مدنية. –على سبيل المثال  –بالغ الى الشرطة في وقت الحق. كما يمكن 

تخصصة للحماية من العنف بلة استشارية في مكتب العيادة المللعنف المنزلي نعرض مقا بناًء على رغبة المتعرضات والمتعرضين

 Berliner Initiative gegen Gewalt an Frauenضد النساء ) بالتعاون مع جمعية مبادرة برلين ضد العنف الموجه

e.V.( وجمعية مساعدة الضحايا )Opferhilfe e.V. .) 

 

 مل :عشقة محمية او اذا تمت اصابتك في محل الفي ر النساء او احدى دواذا كنت في مستشفى للعالج الداخلي او مكثت في 

اذا عجزت عن الذهاب الى عيادتنا نكون مستعدون لزيارتك في المستشفى او دار النساء او الشقة المحمية او محل عملك لغرض 

لالتفاق على  بنفسك او بواسطة الطبيبة او الممرضةاعداد التوثيق على اساس مبادئ الطب القضائي. الرجاء االتصال الهاتفي بنا 

 .معك موعد مقابلة
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 الصفحة الرئيسية / العيادة / العنف الجنسي

 العنف الجنسي

 رفع بالغ ؟ في هل ترغبين

 عليك الذهاب الى اقرب مركز الشرطة دون تأجيل!

ه ليال يساعة بعد الحادث توثيق اآلثار في مراكز الطوارئ التابعة لمستشفى شاريت 72اذا رفعت بالغا الى الشرطة يمكن اثناء 

من طرف احد  الطبيبات القضائيات التابعة للعيادة  18:00الى  08:00عة من الساعة من االثنين الى الجونهارا. يتم الفحص م

المتخصصة للحماية من العنف بالتعاون مع قسم امراض النساء / قسم الجراحة, اما في االوقات االخر  من طرف عامالت قسم 

  امراض النساء /قسم الجراحة فقط.

 م 2016يوليو تموز /  1ابتداًء من 

 ة في رفع بالغ الى الشرطة فورا:بفي حالة عدم الرغ

ساعة بعد حادث العنف الجنسي  72بالغ الشرطة( اثناء اتوثيق اآلثار دون  - VSSفي هذه الحالة يمكن القيام بتوثيق اآلثار السري )

على اساس موعد  18:00الى  08:00الساعة في احد مراكز الطوارئ التابعة لمستشفى شاريتيه من يوم االثنين الى الجمعة من 

ي وبطاقة هويتك / جواز السفر او وثيقة ح( واجلبي معك بطاقتك للتأمين الص270 570 450 30 49+متفق عليه معنا هاتفيا )

 اخر  تثبت هويتك.

من  الموثقة الشرطة هذه اآلثار ( لمدة سنة فيمكنك رفع بالغ الى الشرطة اثناء هذه الفترة لكي تأخذDNAاننا نخزن اآلثار الجينية )

 عيادتنا.

 م اتالف اآلثار الموثقة من طرفنا دون ابالغك عن ذلك.بعد سنة يت
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 للعنف المساعدة على المتعرضات والمتعرضينالصفحة الرئيسية / 

 هل تعرضت للعنف الجسدي؟

 هنا المعلومات االكثر اهمية :

الذهاب الى احد مراكز الطوارئ في اسرع وقت ممكن الننا ال نقوم بمعالجة  اذا اصبت بجروح مباشرة فيجب مقابلة طبيبك او

  الجروح الجسدية.

 ماذا نعرض لك؟

يعتبر هذا التوثيق صالحا كبرهان امام المحكمة اذا قررت في  نعد لك توثيقا لجروحك  على اساس مبادئ الطب القضائي بال مقابل.

نخضع لواجب  جراءات االخر  بعد مناقشتها معك وعلى اساس موافقتك الواضحة.تجري كل االوقت الحق طلب محاكمة جنائية. 

   كتمان السر تجاه اي طرف ثالث بما فيه الشرطة والمحاكم.

 ما عليك ان تفعليه؟

  270 570 450 30 49+الرجاء االتفاق على موعد مقابلة معنا هاتفيا تحت الرقم 

 اخذ معك : الرجاء

  كالسفر او وثيقة اخر  تثبت هويتبطاقة هويتك / جواز 

 تقارير طبية تتعلق بالحادث الحالي 

  الغ الى الشرطةبرقم القضية اذا رفعت 

 القرار حول ضرورة وتاريخ وطريقة استخدام البيانات الموثقة من قبلنا يقع عليك فقط.


