MIDA TEHA
KUI KAHTLUSTAD, ET
SIND ON UIMASTATUD
JA OLED LANGENUD
SEKSUAALVÄGIVALLA
OHVRIKS
Kui Sul on kahtlus, et Sind on uimastatud ja oled
langenud seksuaalkuriteo ohvriks, helista kohe
numbril 112 või pöördu 7 ööpäeva jooksul
võimalikult kiiresti seksuaalvägivalla
kriisiabikeskusesse, mis on Tallinnas, Tartus,
Kohtla-Järvel ja Pärnus avatud iga päev ööpäev
läbi. Abi on tasuta. Ära pese, ära söö ega joo ning
too kaasa oma juhtunu ajal seljas olnud riided
paberkotis.
Kui seksuaalkuriteost on möödas üle seitsme
päeva, peaksid pöörduma politseisse. Kui Sinu
tervislik seisund on halb või halveneb, tasub
pöörduda perearsti poole või erakorralise meditsiini
osakonda.
Kui seksuaalvägivalla juhtumist on möödas rohkem
kui 7 päeva, siis meditsiinilist tõendmaterjali enam
koguda ei saa, kuid võid vajada psühholoogilist abi
või testimist seksuaalsel teel levivate nakkuste
osas. Selleks pöördu psühholoogi või
naistearsti/naha-suguhaiguste arsti vastuvõtule.
Abi aitab leida ka ohvriabitöötaja.

Seksuaalvägivalla
kriisiabikeskused
Lääne-Tallinna keskhaigla
naistekliiniku erakorraline
vastuvõtt, Sõle 23, Tallinn.
Vastuvõtutoa tel 5342 4724
Tartu ülikooli kliinikum, L. Puusepa
8, Tartu, sisenemine EMO kaudu.
Günekoloogia osakonna valveõde
tel 7319 954

Kahtlustan, et
mind on
uimastatud ja
olen langenud
seksuaalvägivalla
ohvriks

Ida-Viru keskhaigla, Ilmajaama 12,
Kohtla-Järve, sisenemine EMO
kaudu. Günekoloogia osakonna
valveõde: tel 331 1041
Pärnu haigla, Ristiku 1, Pärnu,
sisenemine EMO kaudu.
Valvegünekoloog: tel 447 3505
Loe lisa:
www.palunabi.ee/seksuaalvagivald

Kannatanu pole
seksuaalvägivallas
kunagi süüdi.
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