خدمات ما
 مشاوره در مورد مسائل جنسی ،عفونت های منتقل شونده از راه
جنسی ( )STIدر صورت لزوم معاینه و درمان (در درجه اول برای
افراد بدون بیمه درمانی)
دوشنبه ،سهشنبه ،جمعه بدون وقت قبلی،
پنجشنبه فقط با گرفتن وقت قبلی

 مشاوره در خصوص تمام سئواالت در رابطه با  HIVو ایدز ،آزمون
آنتی بادی  HIVبه صورت ناشناس
همراه با مشاوره (هزینه 10 :یورو,
استثناء :افراد کم درآمد)
در ساعات کاری عمومی بدون وقت قبلی،
سهشنبه  14:30تا  17:00فقط با وقت قبلی



در ساعات کاری عمومی بدون وقت قبلی

قرار دادن آی یو دی /ایمپلنت کنترل بارداری
فقط با وقت قبلی







 کار گروهی آموزش مسائل جنسی
برای کودکان/جوانان و بزرگساالن /معلمان
فقط با وقت قبلی



مشاوره در خصوص پیشگیری از بارداری و در صورت لزوم
معاینه
فقط با وقت قبلی

مشاوره و در صورت لزوم معاینه در خصوص
بارداری ناخواسته
گواهی مشاوره بر طبق
مادههای  218 /219از کتاب قانون اجتماعی ()StGB
فقط با وقت قبلی

در ساعات کاری عمومی بدون وقت قبلی

در ساعات کاری عمومی بدون وقت قبلی

مشاوره اجتماعی ،همراهی و حمایت از مادران و پدران در آستانه
زایمان در خصوص سئواالت اقتصادی و حقوقی
همچنین ارائه درخواست برای
بنیاد "کمک به خانواده"
فقط با وقت قبلی

 مشاوره در خصوص هپاتیت؛ واکسن محافظ
در برابر هپاتیت( B+A .هزینههای واکسن
باید شخصا پرداخت گردد)
 مشاوره برای زنانی که
از قاچاق انسان آسیب دیدهاند

معاینات پیشگیری برای
زنان باردار فاقد بیمه,
شامل آزمایش خون و سونوگرافی
فقط با وقت قبلی

 مشاوره برای روسپیها ،همچنین در بارها و روسپی خانهها ،به
عنوان مثال رابطه جنسی ایمن ،مالیات ،بیمه درمانی و سایر موارد.
در مرکز در خصوص ساعات کاری عمومی
بدون وقت قبلی

تقبل هزینههای وسائل پیشگیری برای افراد کم درآمد

ما یک تیم چند تخصصی هستیم:



مشاوره/همراهی در ارتباط با تشخیص زود هنگام
فقط با وقت قبلی



ساعات مشاوره پزشکی برای دختران
دوشنبه از ساعت  14:00تا 16:00



مشاوره به هنگام بروز بحرانهای زندگی ،در خصوص
مشاجرات زوجین و سئواالت در رابطه با
تمایالت جنسی و هویت جنسی
فقط با وقت قبلی









پزشکان متخصص زنان،
پزشکان متخصص HIV/ STI
ماما
دستیاران پزشک
مددکاران اجتماعی
روانشناسان
مترجمان

تمام مشاورهها و در صورت لزوم معاینات
رایگان هستند .برای زبانهای انگلیسی،
فرانسوی ،اسپانیایی ،لهستانی ،روسی،
تایلندی ،بلغاری ،رومانیایی ،مجارستانی
ویتنامی ،فارسی و عربی
مترجمان در دسترس هستند.
سایر زبانها در صورت درخواست.

همه کارکنان موظف به رعایت رازداری پزشکی و حفاظت از
دادهها ( )DSGVOهستند!
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ساعات کاری ما:
دوشنبه
سهشنبه
پنجشنبه
جمعه

ساعت  09:00تا 12:30
ساعت  09:00تا 12:30
ساعت  15:00تا 18:30
ساعت  09:00تا 12:30

مرکز سالمت
جنسی و
تنظیم خانواده

اداره ناحیه شارلوتنبورگ-
ویلمرزدورف در برلین

Hohenzollerndamm 174
Mansfelder Straße 16

ضرورت احتمالی برای تنظیم وقت مالقات را میتوانید در داخل
بروشور تحت خدمات مربوطه بیابید.
وقت مالقات را میتوانید از این طریق دریافت کنید:

 030 – 9029 16880

10713 Berlin
 تلفن 9029 - 16880 :فکس9029 - 16875 :
zentrum@charlottenburg-wilmersdorf.de
ثبتنام طبقه  ،3اتاق 3053

اطالعات کامل در خصوص
خدمات ما را میتوانید در اینترنت بیابید:

www.gesundheitsamt.charlottenburgwilmersdorf.de

دسترسی از طریق حمل و نقل عمومی:

مترو :خط  U 7و U 3
اتوبوس 101، 104، 115
(میدان )Fehrbelliner Platz
قطار :خطوط S 41، S 42، S 46
()Hohenzollerndamm

خوش آمدید به

