معلومات هامة للمريضة

Medizinische Soforthilfe nach Vergewaltigung
Informationen für die Patientin, den Patienten
in arabischer Sprache

اذا كنت غري متأكدة أن أقوالك مفهومة من قبل الطرف اآلخر ,أطلبي شخصا يرتجم لك.
اليوم تم فحصك طبيا ألنك تعرضت لعنف جنيس .أي عنف جنيس دون إرادتك يعترب مخالفا لقانون
الجزاء األملاين.
اذا أعلمت الرشطة مبا حصل لك ,تعترب القضية سارية مجراها القانوين.

الرشطة تستفرس و تتأكد جيدا من واقع الحادثة و ما حصل.
طبيبة أو طبيب يقوم بفحصك طبيا بناء عىل طلب الرشطة ,لذلك يلتغي حق رسية الطبيب اتجاهك .هذا
يعني أن الطبيب أو الطبيبة عليهم أن يعطوا الرشطة كل املعلومات عنك ,عن حالتك الصحية وعن
أقوالك و االصابة التي تعرضت لها.
يف املستقبل هناك احتامل أن تدعو املحكمة الطبيب أو الطبيبة لجلسة املحكمة يف موضوعك.
الرشطة تأخذ و تجمع جميع العالمات و األدلة مثل دم  ,بول أو مالبس ,و تقدمها للفحص الجنايئ.
اذا اكتشفت يف األيام التالية بعد الحادثة أي اصابات أخرى عىل أو يف جسدك ,يجب أن تخربي الرشطة عنها.

اذا دخلت املستشفى دون معرفة الرشطة عن الحادثة تعترب قضيتك دون شكوى وال تتابع قانونيا.

املستشفى ال يقوم بتقديم أي شكوى والرشطة تبق دون علم عن الحادثة’ اذا كنت ال ترغبني الشكوى.
طبعا تستطيعني طلب فحصك طبيا يف املستشفى دون أن تخرج أي معلومات عنك لغريك و تبق
املعلومات رسية بينك و بني الطبيب أو الطبيبة املعاج ,حتى الرشطة ال تستطيع االستفسار عنك.
لك الحق بطلب جمع األدلة من قبل الرشطة مثل دم  ,بول او مالبس داخلية وغريها حيث تحفظ هذه األدلة
عند الرشطة.
و ميكنك رفع الشكوى عند الرشطة يف خالل فرتة سنة كاملة بعد وقوع الحادثة .يف هذه الحالة تقوم
الرشطة بفحص األدلة املتواجدة لديها و تقديم النتائج يف القضية القضائية الحقا أمام املحكمة.
األدلة تبق محفوظة ملدة سنة واحدة عند الرشطة ( أو اىل وصولك سن  19عاما ,اذا كنت حاليا تحت سن  18عاما ).
أيضا بعد مرور فرتة زمنية طويلة ميكنك الشكوى عن الحادثة ,حتى لو مل يبق لديك أي أدلة .يف هذه
الحالة ميكنك اخذ معلومات من املراكز املتخصصة بهذه األمور .يجوز أن يكون األمر مهم لك مستقبال.

من املهم

ان يقويل للطبيب أو الطبيبة كل ما حدث لك.
ارشحي كيف متت اصابتك و جرحك.
الطبيب أو الطبيبة يستطيعون فقط معلجتك جيدا اذا قدمت لهم املعلومات الكاملة عن الحادثة .ذلك أيضا
مهم لكتابة التقرير الطبي عن حالتك الصحية.
اذا سحب األطباء منك دم ,سوف يعلموك أين و كيف تحصلني عىل نتائج فحص الدم و ما الخطوات التالية.

بعد العالج يف املستشفى

قد ينصحونك أطباء املستشفى أن تذهبي إىل طبيب األرسة أو طبيب نسايئ.
قد تكون حاجة للحقن أو لفحوصات طبية أخرى .أو قد تكون اصابات جديدة يف أو عىل جسدك.
من الرضوري زيارة هؤالء األطباء.
ا		
ا									
اذا كنت يف التأمني الصحي األملاين ,يتحمل التأمني الصحي مصاريف و تكاليف العالج.

املستشفى تقدم لك تقرير طبي عنك

هذا التقرير مهم جدا لكل األطباء اآلخرين ,لذلك من الرضوري أن تأخذي هذا التقرير معك عن األطباء.

اذا قدمت لك وصفة طبية لألدوية

عليك أخذ الوصفة الطبية معك للصيدلية و هناك تحصيل عىل املعلومات الكاملة عن كيفية تناول جرعات الدواء.

اذا كنت خائفة ان تكوين حامل بسبب الحادثة
هناك حبة دواء خاصة تقطع الحمل عىل الفورتسمى

Pille danach

تستطيعني رشاء هذه الحبة يف الصيدلية دون وصفة طبية .ال تتأخري يف هذا املوضوع و توجهي اىل
الصيدلية مبارشتا.
هناك املجال الحصول عىل معلومات عرب الهاتف بعدة لغات.
الرقم الهاتفي0800 40 40 020 :

يف حالة صعوبة ذلك عليك اطلبي من صديقة أن تساعدك يف هذا األمر.
أنت لست وحدك يف هذه الظروف .الحديث و الكالم مع الغري يفيد.
اتصيل بأحد املراكز املساعدة.
نحن نستطيع املساعدة يف كثري من األمور ليك تتحسن ظروفك.
نحن نتحدث معك بكل األمور التي ميكنك القيام بها ليك تعودي لحياة آمنة.
نحن نساعدك إذا كنت غري واثقة من الشكوى عند الرشطة ,هل تقومني بالشكوى أم ال.
الحديث معنا مجانا  ,ال يكلفك أي نقود.

ميكنك العثور عىل مراكز استعالمية مساعدة بعد االختصاب
soforthilfe-nach-vergewaltigung.de

Stempel
Stempelfeld

أو االتصال بنا مبارشة
Beratungsstelle Frauennotruf Frankfurt: 069-70 94 94
www.frauennotruf-frankfurt.de

نحن نبحث لك ايضا عن مركز مساعدة قريبة ملكان سكنك
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