АНОНІМНЕ ЗБЕРІГАННЯ СЛІДІВ (ASS)

> Evangelisches Krankenhaus Oberhausen
Клініка гінекології та акушерства
Virchowstr. 20 / 46047 Oberhausen
Телефон 0208 881-0
КОНФІДЕНЦІЙНА ДОПОМОГА

Неможливість говорити, безсоння, зміна апетиту,
труднощі з концентрацією уваги, огида, сором,
страх, почуття провини та безсилля, ненавмисне
згадування про акт насильства, соціальна ізоляція
або нездатність до роботи є цілком «нормальними»
реакціями на «ненормальну» подію.
Постраждалі можуть знайти своєчасну
підтримку, наприклад, за адресою
Frauenberatungsstelle Oberhausen
(Жіночий консультативний центр в Оберхаузені)
Телефон 0208 209707 / E-Mail info@fbst-ob.de

> Frauenberatungsstelle Oberhausen
Helmholtzstr. 48 / 46045 Oberhausen
Телефон 0208 209707
ТЕЛЕФОННІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

> Телефон довіри
0800 111 0 111 / 0800 111 0 222

> Телефон допомоги при насиллі над жінками
08000 116 016
ЗАХИСТ ЖЕРТВИ

> Weisser Ring Oberhausen
Телефон 0151 54503980

Години телефонних консультацій
Понеділок 9:00 - 12:00 / середа 14:00 - 17:00
Четвер 9:00 - 12:00 / п‘ятниця 13:00 - 15:00
Поза цим часом автовідповідач увімкнено, залиште
повідомлення, і консультанти зв’яжуться з вами
якомога швидше.

за підтримкою:

Видано: Жіночий консультативний центр та Управління рівноправ‘я міста Оберхаузена

КОНФІДЕНЦІЙНА
ДОПОМОГА

ВАЖЛИВІ
ФАКТИ

ВИРІШАЛЬНІ
КРОКИ

РІШЕННЯ ПРО
ПОДАННЯ ЗАЯВИ

Поранення та сліди акту насильства
документуються згідно з законодавством в рамках
медичного огляду та зберігаються за допомогою
набору для зберігання судово-медичних доказів.

Жертви повинні звернутися до лікарні, зазначеної
на зворотній сторінці відразу після акту насильства
і звернутися до анонімної судово-медичної служби
(ASS) з метою зберігання слідів злочину, у разі якщо
вони спочатку не хочуть заявляти у слідчі органи.

Більшість постраждалих перебувають у сильному
стресі після сексуального злочину, і їм потрібен
час, щоб зрозуміти, що сталося. Тому рішення
«за» чи «проти» надання заяви слід ретельно
обдумати. Прийняти правильне рішення можуть
допомогти професійні поради, наприклад, з
жіночої консультації.

Під час огляду можуть бути обговорені можливі
наслідки нападу, такі як зараження ВІЛ або
іншими захворюваннями, що передаються
статевим шляхом, а також побоювання щодо
небажаної вагітності та використання наступного
контрацептиву. Дослідження є анонімним,
конфіденційним, добровільним і безкоштовним.
Потерпілих також інформують про послуги
психосоціальної підтримки.
Подати заяву в слідчі органи можна зробити
пізніше.

Щоб зберігти докази, важливо не переодягатися
і, по можливості, не приймати душ.
Сліди зберігаються в Інституті судової медицини
в Дюссельдорфі протягом 10 років і можуть бути
надані в разі подальшої кримінальної скарги.
Після розслідування постраждалі отримують
інформацію та контактні дані від консультаційних
центрів та організацій захисту постраждалих.

Подача заяви у слідчі органи є добровільною.
Після того, як про те, що відбулося стає відомим
правоохоронним органам, вони повинні почати
дослідження і заяву вже не можна забрати.
Перед подачею заяви можна отримати
консультацію юриста. У будь-якому випадку
Анонімне зберігання слідів (ASS) гарантує, що
сліди можуть служити доказом у можливому
подальшому кримінальному провадженні.

