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Münih Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü
Araştırma Merkezi

Çocuklara ve gençlere yönelik taciz ve
istismarın farkına varmak
Son yılllarda çocuklara ve gençlere yönelik şiddet konusu,
giderek daha fazla kamuoyunun bilincine yerleşmiştir.
Ancak, bu alandaki bilinmeyen rakamın büyüklüğü konusunda uzmanlar bile kesin bir tahminde bulunamamaktadırlar. Çocuklara ve gençlere yönelik şiddetin çeşitli
biçimlerini tanıma ve ona göre davranma bağlamında
büyük bir belirsizlik sözkonusudur. Çocuklara ve gençlere
yönelik taciz ve istismardan kuşkulanılıyorsa, bu durum
mutlaka araştırılmalıdır.
Bir Adli Tıp uzmanının görevleri arasında, yaraları belgelendirmek, izleri tespit etmek ve bulguları yorumlamak
bulunmaktadır. Adli tıp uzmanları, şiddete uğrayan kişilerle
kurdukları düzenli ilişkiler sayesinde, güvenilir bir ilişki
kurma konusunda gerekli deneyime ve duyarlılığa sahiptirler. LMU Adli Tıp Enstitüsü Araştırma Merkezi, çocuklara ve gençlere yönelik şiddeti tespit etme konusunda
Bavyera eyaleti çapında hizmet veren bir başvuru merkezidir.
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Randevu almak için önceden telefon etmek gerekmektedir!

Münih Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Acil
Polikliniği şu hizmetleri vermektedir:
Çocukların ve gençlerin ücretsiz muayene edilmesi
Yaraların (fotoğrafla) belgelenmesi
Delillerin ve izlerin tespit edilmesi ve saklanması
Şiddete uğrayan kişilere ve onların aile bireylerine
telefonla danışma hizmeti verilmesi (anonim olarak
da); şiddete uğrayan kişileri tedavi eden doktorlara
danışma hizmeti verilmesi
Şiddete uğrayan kişilerin, tanı ve tedaviyi sürdürmek
amacıyla başka kliniklere (disiplinlerarası ağ) ve/veya
sosyal terapi polikliniklerine (örneğin travma
polikliniğine) sevki
Çocukların ve gençlerin klinik veya muayenehanelerden LMU Adli Tıp Enstitüsü Araştırma Merkezi’ne
havale edilmesi
Çocuklara ve gençlere yönelik şiddete ilişkin
soruların açıklığa kavuşturulması; ağırlıklı olarak
doktorlar, ama aynı zamanda da Gençlik Daireleri,
ebeler, öğretmenler ve şiddet sorunuyla uğraşan
diğer meslek grupları için
Sağlık Hizmetleri ve Tüketiciyi Koruma Kanunu’nun
(GDVG) 14. maddesinin 6. fıkrasının uygulanmasında
yardım, özellikle bir çocuğa ya da gence yönelik bir
taciz, ihmal ya da cinsel istismarın varlığına ilişkin
ciddi belirtiler bulunması durumunda danışma
hizmeti
Çevrimiçi (online) konsültasyon hekimi hizmeti
„Remed Online“
www.remed-online.de

Şu durumlarda bize başvurabilirsiniz:
Gençlik Dairesi, Sosyal Hizmet Dairesi veya Danışma
Merkezleri gibi kamuya ait bir sosyal kurumda
ailelere ve çocuklara danışma hizmeti veriyorsanız
Doktor olarak sözkonusu kişileri muayene etmekle
görevliyseniz
Veli olarak taciz ve istismardan şüpheleniyorsanız

