عيادة الطوارئ
لل ُمغتصبني

هاتف الخفارة عىل
مدار اليوم
08 - 616 46 70

ما هي املساعدة التي ُي كنني تلقيها يف
عيادة الطوارئ لألشخاص الذين تعرضوا
لالغتصاب؟
هنا تحصل عىل املساعدة بغض النظر عن من قام بإيذائك .فيمكن أن يكون
هذا الشخص رج الً أو امرأة أو أحد أقاربك أو شخص مل تقابله من قبل عىل
اإلطالق .نحن نُرحب بقدومك إلينا حتى شهر بعد وقوع االعتداء.
سوف نعرض عليك إج راء تحقيق للطب الرشعي تأمني األدلة ليك تكون
مبثابة الدعم ألي عملية قانونية .كام سنعرض عليك أيض اً الحصول عىل
محادثات ملعرفة مدى تأثري االعتداء عليك .وباإلضافة إىل ذلك فسوف يتم
متابعة حالتك مع طبيب وممرضة.
ويعمل هنا يف العيادة أطباء وممرضات ومساعدات ممرضات وأخصائيني
نفسيني ومرشدين اجتامعيني .لدى كافة العاملني يف العيادة خربة كبرية يف
مقابلة األشخاص الذين تعرضوا لالعتداء الجنيس.
كيف يتم استقبايل؟
نحن نُرحب بقدومك يف أي وقت خالل النهار .يرغب البعض بالقدوم
مبفردهم ،بينام يرغب آخرون بالقدوم مع معارفهم .أنت تقرر اليشء األفضل
بالنسبة لك.
عندما تأيت إىل العيادة سوف تحصل أوالً عىل معلومات بشأن ما ُي كننا
تقدميه له ،وبعد ذلك نتحدث حول سبب قدومك إلينا .وسوف نقوم مع اً
باالتفاق عىل الفحوصات التي ترغب بإج رائها ،وما هي العينات التي سيتم
وي كنك يف أي وقت إعالمنا إذا كان هناك أي
أخذها .كل يشء لدينا اختياريُ ،
يشء ال تشعر حياله بشعور جيد.
كيف ترسي زيارة الطبيب؟
استنادا ً إىل ما قمت بإخبارنا به فإنه ُي كن للطبيب تحديد االختبارات
املناسبة لك ،إال أن األمر يرجع إليك ،حيث أنك من تقرر إذا ما كنت ترغب
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بإج راء تلك الفحوصات .وال يكون الفحص الجسدي الشامل رضوري اً يف كافة
األحوال ،إال أنه قد يكون له أهمية كبرية حتى ال تضيع أية عالمات وآثار.
وتجدر اإلشارة إىل أن االختبارات التي يتم إج راؤها عند الزيارة الطارئة ال
ت ُظهر إذا ما أصبت بأي من األم راض التي تنتقل عرب االتصال الجنيس يف وقت
االعتداء عليك ،وذلك ألن األمر يستغرق أسبوعني عىل األقل قبل أن يظهر
ذلك يف االختبارات .ولذا فسوف تحصل عىل موعد جديد يف غضون أسبوعني
إج راء متابعة طبية.
كيف ُي كن للمحادثة أن تساعدين؟
سوف يُ عرض عليك مقابلة أخصايئ للمحادثات .إن االعتداء الجنيس قد
يضعك يف أزمة ،مام قد يعني أنك قد تشعر بأنك ال تعرف لنفسك لفرتة
من الوقت .ويف املحادثة ُي كنك الحصول عىل املساعدة يف فهم ردود فعلك
والعثور عىل اس رتاتيجيات للتعامل معها .تذكر أن تسمح لنفسك بأن تشعر
وأن تتفاعل متام اً كام ترغب (أي ال تكبح نفسك).
كام ُي كن أن يتم دعوتك أيض اً للمشاركة يف محادثة جامعية مع آخرين ممن
لديهم خ ربات مامثلة.
ماذا يحدث بعد ذلك؟
معنا ال تكون ُم لزم اً بعمل بالغ لدى الرشطة .إذا ما كنت ترغب بعمل بالغ
لدى الرشطة ،فإننا نود أن نقوم مبساعدتك لالتصال بالرشطة .إذا ما تم أخذ
عينات لتأكيد آثار االعتداء خالل زيارة الطوارئ فإنه يتم االحتفاظ بتلك
العينات ملدة ستة أشهر حتى يكون لديك متسع اً من الوقت للتفكري يف
ما إذا كنت ترغب بعمل بالغ لدى الرشطة .وإذا ما كنت ترغب بأن يتم
االحتفاظ بالعينات لفرتة أطول فإنه يتوجب عليك إعالمنا بذلك.
إننا نود تحسني وتطوير رعاية األشخاص الذين تعرضوا لج رائم جنسية.
وعندما تعود إلينا يف زيارة للمتابعة فإننا قد نطلب منك اإلجابة عىل بعض
األسئلة التي تتمحور حولك وحول االعتداء ورأيك يف املعاملة التي تلقيتها
لدينا يف العيادة .وأنت من تقرر إذا ما كنت ترغب باإلجابة عىل األسئلة أم ال.
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بيانات االتصال

عيادة الطوارئ لل ُمغتصبني (لألشخاص الذي تم اغتصابهم) ،هاتف،08 - 616 46 70 :
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كام ُيكنك التوجه أيضاً إىل هنا:
• وحدة املكاملات ( 08 - 508 25 551محادثات مجانية لألشخاص الذين تعرضوا لنوع من أنواع العنف
الجنيس).
• ( Alla Kvinnors Hus 08-6440920محادثات مجانية للنساء الاليت تعرضن لنوع من أنواع العنف
الجنيس).
• خط حامية املرأة )ُ ( 020 - 50 50 50 (Kvinnofridslinjenمتاح عىل مدار اليوم ،لألشخاص الذين
تعرضوا لعنف جسدي أو نفيس أو جنيس ،أو قريب ألي من األشخاص الذين تعرضوا ألنواع العنف تلك).
• خفارة ضحايا الجرمية التابعة للرابطة السويدية لحقوق املثليني ومزدوجي التوجه الجنيس واملتحولني
جنسيا والذين ال يرغبون بتحديد هويتهم الجنسية ( 020 - 34 13 16لألشخاص الذين يعرفون أنفسهم
بأنهم مثليني أو مزدوجي التوجه الجنيس أو متحولني جنسياً أو ال يرغبون بتحديد هويتهم الجنسية
وتعرضوا لنوع من أنواع العنف)
• خدمات االستشارات الجنسية التابعة للرابطة السويدية للتعليم الجنيس ( 08 - 692 07 70لألشخاص
الذين تعرضوا لنوع من أنواع العنف الجنيس أو قريب ألي شخص من األشخاص الذين تعرضوا للعنف).
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