Tecavüze uğramış
kişiler için acil
servis

24 saat
boyunca
acil telefon
08-616 46

Tecavüz için acil servisten
ne gibi yardım alabilirim?
Burada, tecavüz edilenin kim olduğuna bakılmaksızın yardım
alacaksınız. Bu bir erkek ya da kadın, size yakın olan biri ya da
daha önce hiç karşılaşmadığınız bir kişi olabilir. Bize cinsel
tacizden sonraki bir aya kadar gelebilirsiniz.
Size olası bir davayı destekleyen kanıtları güvence altına almak
için adli muayene olanağı sunulacaktır. Size ayrıca, saldırının
etkisi ile baş edebilmeniz için görüşme de sunulabilir. Buna ek
olarak, doktorlar ve hemşireler tarafından tıbbi olarak takip
edileceksiniz.
Bu klinikte doktorlar, hemşireler, hastabakıcılar, psikologlar
ve danışmanlar çalışmaktadır. Klinikteki tüm personel, cinsel
saldırıya maruz kalmış kişileri karşılamada büyük bir deneyime
sahiptir.
Nasıl kabul edileceğim?
Günün herhangi bir saatinde gelebilirsiniz. Bazıları tek başına
gelmek isterken, diğerleri tanıdıkları biriyle birlikte gelmek
istemektedir. Sizin için en iyisinin hangisi olacağına kendiniz
karar vereceksiniz.
Kliniğe geldiğinizde öncelikle size neler sunabileceğimiz
konusunda bilgi verilecek ve bundan sonra bize neden
başvurduğunuz konusunu görüşeceğiz. Birlikte hangi testleri
yapmak istediğinizi ve hangi örneklerin alınacağını bulacağız.
Her şey tamamen isteğe bağlıdır ve bir şeyin iyi olmadığını
hissettiğinizde bunu her zaman ifade edebilirsiniz.
Doktor vizitesi nasıl gerçekleşir?
Doktor anlattıklarınıza dayanarak hangi testlerin uygun
olabileceğine karar verebilir, ancak bunların hangisini yapmak
istediğinizi kendiniz belirlersiniz. Tam beden muayenesi
her zaman gerekli değildir, ancak muhtemel işaret ve izlerin
kaybolmaması için çok önemli olabilir.
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Acil ziyaret sırasında alınan örnekler, saldırı sırasında cinsel yolla
bulaşan hastalıklarla enfekte olup olmadığınızı göstermez, çünkü
bunların örneklerde görünmeleri en az iki hafta sürer. Bu nedenle,
tıbbi takip için birkaç haftalık yeni bir süre geçireceksiniz.
Görüşme bana nasıl yardımcı olabilir?
Size bir görüşme terapisti ile buluşma önerilecektir. Cinsel istismar
sizi, bir süre için kendinizi gerçekten tanımayabileceğiniz krize
sokabilir. Görüşmede, tepkilerinizi anlama ve bunlarla başa
çekmek için stratejiler bulma konusunda yardım alabilirsiniz.
Kendinizi hissettiğiniz gibi davranmaya ve yaptığınız gibi tepki
vermeyi unutmayın.
Size, benzer deneyimlere sahip diğer insanlarla bir görüşme
grubuna katılma da teklif edilebilir.
Bundan sonra ne olacak?
Bizde polise ihbarda bulunmak zorunda değilsiniz. Ancak, polise
ihbarda bulunmak isterseniz, polisle irtibat kurmanıza seve seve
yardımcı olabiliriz. Acil ziyaretle bağlantılı olarak kanıt için
örnekler alınmışsa, bunlar altı ay boyunca saklanır; böylece, olası
bir polis ihbarını düşünmek için zamanınız olacaktır. Örneklerin
daha uzun süreyle saklanmasını isterseniz, bize bildirmeniz
gerekir.
Cinsel suçlara maruz kalmış kişilerin bakımını iyileştirmek ve
geliştirmek istiyoruz. Bizi tekrar ziyaret ettiğinizde sizden, saldırı
ve kliniğimizdeki bakım ile ilgili deneyimleriniz hakkında birkaç
soruyu cevaplandırmanızı rica edebiliriz. Soruları cevaplamak
isteyip istemediğinize kendiniz karar verirsiniz.
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İletişim
Tecavüze uğramış kişiler için acil servis
Tel. 08-616 46 70
Asansör C, Kat 3
Sjukhusbacken 10, Stockholm.
Bize www.1177.se aracılığıyla da ulaşabilirsiniz.
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HUVUDENTRÉ

Tecavüze uğramış
Akutmottagningen
kişiler için
för
våldtagna acil servis Södersjukhuset
Södersjukhuse

Tel:
08-6164646
Tél: 08-616
7070

Burada ayrıca başvurabileceğiniz yer
• Danışma hattı 08-508 25 551 (cinsel şiddete maruz kalmış kişiler
için ücretsiz görüşme.)
• Tüm kadın sığınma evleri 08-6440920 (kendini kadın olarak
tanımlayan ve her türlü cinsel şiddete maruz kalmış kişiler için ücretsiz
görüşme).
• Kadın Huzur Hattı 020-50 50 50 (fiziksel, psikolojik ya da cinsel
şiddete maruz kalmış kişiler ya da bunların yakınları için 24 saat açık.)
• LEBT suç mağdurları 020-34 13 16 (kendini LEBT olarak
tanımlayan ve her türlü cinsel şiddete maruz kalmış kişiler için ücretsiz
görüşme).
• LEBT Derneği cinsel danışma hattı 08-692 07 70 (her türlü cinsel
şiddete maruz kalmış kişiler ve yakınları için.)

Sjukhusbacken 10, 118 83 Stockholm. Telefon 08-616 10 00
SL otobüsleri 3, 4, 164 Banliyö treni Stockholm Güney
www.sodersjukhuset.se

