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Lập tức giúp đỡ sau khi bị hãm hiếp và lưu giữ 
bằng chứng bảo mật

Nếu là nạn nhân bị hãm hiếp, bạn nên đến bác sỹ 
khám nghiệm, kể cả khi bạn cảm thấy không bị 
thương tích.

Nhiều nạn nhân thường lưỡng lự sau khi xảy ra tội 
phạm này, không biết là có nên báo cảnh sát hay 
không. Bạn luôn luôn có đủ thời gian để quyết định 
về việc này. Bất kể là bạn quyết định như thế nào, 
bạn có thể yêu cầu bác sỹ lập tức lưu giữ dấu vết để 
làm bằng chứng (dấu vết tinh trùng,  thương tích, vết 
bầm). Nếu sau này muốn tố cáo, bạn có thể dựa vào 
các chứng cớ này.

Bạn có nhiều phương cách:

1. Lập tức báo cảnh sát
Nếu muốn tố cáo ngay lập tức, bạn hãy điện thoại 
cho cảnh sát (ĐT: 110).  Cơ quan này sẽ làm tất cả 
thủ tục cần thiết.

2. Lập tức giúp đỡ và lưu giữ bằng chứng bảo mật
Nếu hiện tại còn lưỡng lự, chưa biết có nên báo cảnh 
sát hay không, bạn hãy liên hệ một trong các bệnh 
viện liệt kê ở mặt sau của tờ rơi để được giúp đỡ.
Ở đó bạn sẽ được khám nghiệm và điều trị, và nếu 
bạn yêu cầu thì bác sỹ sẽ lấy dấu vết lưu giữ để làm 
bằng chứng. Tất cả công việc này đều được bảo mật.
Các dấu vết sẽ được mã hóa vô danh và lưu giữ cẩn 
mật. Chỉ khi bạn báo cảnh sát thì các bằng chứng 
này mới được phép đưa ra. Trước đó cảnh sát hoàn 
toàn không biết gì.



3. Lập tức giúp đỡ và không lưu giữ bằng chứng
Nếu không muốn lấy dấu vết để lưu giữ làm bằng 
chứng, bạn cũng nên nhanh chóng đến bác sỹ khám 
nghiệm. Bị hãm hiếp có thể để lại nhiều thiệt hại tinh 
thần và thể xác trong thời gian về sau.
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Sơ lược về thủ tục lưu giữ bằng chứng 
bảo mật

Bạn hãy đến một trong các bệnh viện liệt kê ở mặt 
sau của tờ rơi này. Ngay khi làm việc tại phòng tiếp 
nhận ở bệnh viện thì tất cả nội dung sự việc của bạn 
đều được bảo mật. 

Tại phòng tiếp nhận, bạn hãy nói một câu với nội 
dung đặc biệt như sau: 

„Ich brauche dringend ein Gespräch mit einer „Ich brauche dringend ein Gespräch mit einer 
Gynokologin“ (bác sỹ nữ) //Tôi có chuyện khẩn thiết Gynokologin“ (bác sỹ nữ) //Tôi có chuyện khẩn thiết 
muốn nói với một nữ bác sỹ phụ khoa// muốn nói với một nữ bác sỹ phụ khoa// 

„Ich brauche dringend ein Gespräch mit einem „Ich brauche dringend ein Gespräch mit einem 
Urologen“ (nam bác sỹ) //Tôi có chuyện khẩn thiết Urologen“ (nam bác sỹ) //Tôi có chuyện khẩn thiết 
muốn nói với một nam bác sỹ niệu khoa// muốn nói với một nam bác sỹ niệu khoa// 

ngay sau đó Bạn sẽ được dẫn đến khu vực y khoa 
phụ trách việc này.

Ở đó bạn có đủ thời gian để được bác sỹ tư vấn các 
biện pháp tiếp theo. Nếu bạn yêu cầu, bác sỹ sẽ giới 
thiệu bạn đến các cơ quan phụ trách giúp đỡ nạn 
nhân. Tài liệu khám nghiệm với các thông tin cá nhân 
của bạn sẽ được lưu giữ ở bệnh viện. Các dấu vết 
làm chứng cớ sẽ được mã hóa vô danh và lưu giữ an 

toàn. Bạn ký tên xác nhận là đồng ý cho lấy dấu vết 
để lưu giữ làm bằng chứng và lưu giữ bảo mật tối đa 
mười năm. Bạn được giữ một bản sao. Trước khi hết 
hạn mười năm bạn có thể làm đơn xin gia hạn lưu giữ.
Bằng chứng của bạn được mã hóa vô danh và gán 
cho một ký hiệu số để lưu giữ, do đó nếu về sau 
muốn tố cáo thì vẫn có thể dễ dàng xếp vào đúng hồ 
sơ của bạn. Nếu về sau này bạn quyết định tố cáo, 
bạn nên thông báo cảnh sát là các bằng chứng tội 
phạm đã được lưu giữ bảo mật ở bệnh viện. Cảnh 
sát sẽ tự động làm các thủ tục tiếp theo.

+ Thông tin khác và tư vấn
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