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Драге Берлинке и Берлинци, цењене даме и господо, 

 

захваљујући финансијској подршци Сенатске Управе за правосуђе и заштиту 

потрошача, дана 17. фебруара 2014. са радом је почела наша Амбуланта за заштиту од 

насиља. У прве две године обратило нам се преко 1000 погођених лица. То указује на 

јасну потребу за овом Амбулантом у Берлину. Захваљујући подршци Сенатске Управе 

за правосуђе и заштиту потрошача, Сенатске Управе за рад, интеграцију и жене, 

Сенатске Управе за образовање, младе и знање, као и подршци представника 

Берлинског парламента и сарадника посланичких клубова омогућено нам је да нашу 

понуду значајно проширимо. Срдачно се захваљујемо на овој подршци!  

 

Кроз наш рад у Амбуланти за заштиту од насиља желимо да Вам на најбољи могући 

начин пружимо подршку. Ако желите да нас подржите, овде можете сазнати више о 

нашем рачуну за донације.  

 

Проф. др Михаел Цокос, др Саскија Ецолд и тим Амбуланте за заштиту од насиља 
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Амбуланта за заштиту од насиља  

 

Шарите сврстава насиље у породици, сексуално насиље, међуљудско насиље и 

злостављање деце у широко распрострањене проблеме са тешким и често врло мучним 

здравственим последицама.  

 

Основна идеја наше институције била је остваривање понуде која је доступна свакој 

жртви насиља, да би се нанесене повреде судско-медицински прегледале и исте 

документовале. Ова услуга је бесплатна и такође je могуће остварити је и без полицијске 

пријаве. Вршимо судско-медицинско вештачење и саветовање након:  

• насиља у браку и партнерским односима 

• повреда након међуљудских деликата са насиљем 

• сексуалног насиља (преглед на Хитном пријему Шаритеa) 

• насиља на радном месту 

• злостављања деце (само преко институционалних организација) 

 

Контакт 

Телефонско радно време: понедељак –петак од 8:30 сати до 15:00 сати 

Прегледи: понедељак – петак од 8:00 сати до 16:00 сати 

т: +49 30 450 570 270 

Обавезно договорите термин за судско-медицински преглед и документацију.  
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Телесно насиље 

Најпре најбитније: 

Код акутних повреда обратите се што пре Вашем лекару или некој станици хитне 

помоћи, зато што ми не обављамо медицинско збрињавање повреда и рана.  

Све се одвија у договору с Вама и искључиво уз Вашу сагласност. Запослени у 

Амбуланти за заштиту од насиља подлежу обавези чувања лекарске тајне, како у односу 

на полицију, тако и у односу на Државно тужилаштво и судове. Ви сами одлучујете, да 

ли, када и како желите да користите Вашу документацију.  

Код унапред договореног термина дочекаћемо Вас на улазним врата. Ми Вам 

омогућавамо атмосферу пуног поверења и у заштићеним просторијама за судско-

медицински преглед, уз документовање и фотодокументовање последица повреда.  

Извршено документовање не подразумева да морате поднети кривичну пријаву. 

Напротив, постоји могућност да се документација код нас чува, тако да се и касније 

можете одлучити за пријаву код полиције. Исто тако, могуће је документацију користити 

за, на пример, неки грађанско-правни поступак.  

 

Саветовање 

 

У сарадњи са Берлинском иницијативом против насиља над женама (Berliner Initiative 

gegen Gewalt an Frauen e.V.) и Друштва за помоћ жртвама погођеним кућним насиљем 

(Opferhilfe e.V.) по жељи можемо понудити саветовање у просторијама Амбуланте за 

заштиту од насиља.  

Не могу да дођем лично у Амбуланту на преглед. Шта да урадим у том случају? 
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Ако сте смештени у болници, налазите се у сигурној кући или сте повређени на 

радном месту:  

уколико не можете доћи до нас, можемо Вас посетити и обавити судско-медицински 

преглед и документовање Ваших повреда у болници, у сигурној кући или на Вашем 

радном месту. Молимо, назовите нас и договорите са нама термин или замолите Вашег 

лекара, да у Ваше име договори термин. 

 

Сексуално насиље. 

Да ли желите да поднесете пријаву? 

Одмах се јавите у најближу полицијску станицу! 

Ако сте поднели пријаву у полицији, онда се биолошки трагови могу узети на чување у 

периоду од првих 72 сата након чина. Ова услуга омогућена је током 24 сата дневно, на 

одељењима Хитног пријема Шаритеa. 

У времену од понедељка до петка од 8:00 до 18:00 часова преглед обавља лекар или 

лекарка судске медицине из Амбуланте за заштиту од насиља - у сарадњи са 

гинекологијом/хирургијом. Ван овог времена то раде искључиво лекари на 

гинекологији/хирургији. 

Од 01. јула 2016. постоји могућност чувања трагова, без претходне полицијске пријаве, 

уколико не желите одмах поднети пријаву код полиције. У овом случају може се обавити, 

након сексуалног насиља, поверљиво чување трагова (Vertrauliche Spurensicherung – 

VSS) у станицама хитне помоћи Шаритеа током прва 72 часа након чина, у времену од 

понедељка до петка од 8:00 до 18:00 часова. 

Обавезно се претходно јавите у вези с тим и договорите један термин са нама (т: +49 30 

450 570 270). Донесите картицу здравственог осигурања и личну карту/пасош или неки 

други документ, због доказивања идентитета.  
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Ми чувамо трагове ДНК годину дана, током овог времена можете поднети пријаву и 

полиција тада од нас може добити Ваше трагове. Након истека једне године доказни 

материјал се уклања, без додатног слања обавештења. 

 

Помоћ погођенима 

Да ли сте доживели телесно насиље?  

Најпре најбитније:  

Код акутних повреда молимо Вас да се што пре обратите што пре Вашем лекару или 

некој станици хитне помоћи, јер ми не обављамо медицинско збрињавање повреда и 

рана. 

Шта Вам нудимо?  

Бесплатно за Вас вршимо судско-медицинску документацију Ваших повреда. Ова 

документација је важећа на суду, уколико се касније одлучите за покретање поступка. 

Све се дешава у договору с Вама и искључиво уз Вашу сагласност. Ми подлежемо 

обавези чувања лекарске тајне, како у односу на полицију, тако и у односу на судове.  

Шта морате да урадите?  

Договорите с нама термин путем телефона t: +49 30 450 570 270 

Молимо донесите:  

Вашу личну карту/пасош или неки други идентификациони документ, лекарске налазе 

који су у вези са актуелним чином насиља.  

Број предмета, уколико сте већ поднели пријаву у полицији.  

Ви одлучујете сами, да ли, кад и како желите користити документацију! 


