Çfarë ofrojmë ne për
gratë dhe burrat:



Konsultime si të ruheni për të mos mbetur
shtatzënë dhe kontrolle mjekësore

Kujdes për gratë që janë të prekura nga
tregëtia e mishit të bardhë



Konsultime sociale dhe përkrahje
gjatë shtatzanisë për çështjet
ekonomike dhe juridike
si dhe plotësimi i kërkesës që i bëhet
Fondacionit „Ndihmë për familjen“

Ju mbulojmë shpenzimet për mjetet
mbrojtëse kur keni të ardhurat të pakta



Vendosje të spirales



Konsultime për temat mbi seksualitetin



Konsultime, vizita mjekësore dhe në rast
nevoje
trajtime të sëmundjeve seksualisht të
transmetueshme





Konsultime për Hepatitin; vaksinime
mbrojtëse
Kundër Hep. A+ B (Shpenzimet për vaksinën duhen





Vizita paraprake mjekësore të
grave shtatzëna pa sigurim shëndetësor,
përshirë analizat e gjakut dhe ekografinë



Konsultime/ Shoqërime në lidhje me diagnostikimin prenatal



Konsultime gjatë krizave të jetës,
në raste konfliktesh të çiftit / krizash
bashkëshortore dhe çështjesh
të seksualitetit dhe identitetit seksual



Punë në grup në pedagogjinë seksuale
për fëmijë/ të rinj dhe
të rritur / multiplikatorë

mbuluar vetë)


Test anonim për imunoglobulinat HIV
Me konsultim (kushton 10,-- Euro,
Përjashtim: Kur të ardhurat janë të pakta)



Konsultim për të gjitha çështjet dhe
problemet që kanë lidhje me HIV dhe AIDS



Konsultime për gratë dhe burrat që punojnë
në Sexbusiness, në bare dhe në shtëpi
publikepër shembull si Safer Sex, konsultime për
taksat,
sigurimet shëndetësore etj.

Konsultime në rast nevoje vizita mjekësore
në shtatzanitë e padëshiruara
(Certifikatë konsultimi për ndërprerjen e
shtatzanisë
sipas ligjit §§218 /219 StGB)

Ne jemi një ekip multiprofesional:






Mjekë specialistë në
dermatologji dhe venerologji,
gjinekologji
Ndihmësmjekë
Punonjëse sociale/
Punonjës socialë
Psikologë
Përkthyes

Të gjitha konsultimet dhe vizitat mjekësore
janë falas dhe bëhen pa
kartën e sigurimit shëndetësor
Pas rënies dakord konsultimet mund të zhvillohen edhe në shumë gjuhë të tjera.

Ne jemi të detyruar të ruajmë sekretin
mjekësor
dhe të ruajmë sekretin e të dhënave!

Oraret tona janë:
E
E
E
E

hënë ora
martë ora
enjte ora
premte ora

09:00 - 12.30
09.00 – 12.30
15.00 – 18.30
09.00 – 12.30

Për të bërë





Mbulimin e shpenzimeve për mjetet mbrojtëse
(Recetë, prezervativë)
Testin e HIV-imunoglobinat
Kontrollin për sëmundjet seksualisht
të transmetueshme
Konsultimet për këtë temë

Qendra për shëndetin seksual
dhe planifikimin familjar
ZENTRUM FÜR SEXUELLE
GESUNDHEIT UND
FAMILIENPLANUNG
Hohenzollerndamm 174
Mansfelder Straße 16
10713 Berlin
 90291- 6880 Fax 9029 16875
Regjistrimi 3.OG, Dhoma 3053

Bezirksamt
Charlottenburg-Wilmersdorf
von Berlin

Mirseerdhët

ju mund të vini në oraret e përmendura më
lartë pa qenë nevoja
për të lënë më parë terminë
Për të





Vendosur spiralen dhe kontrollet e nevojshme
Bërë konsultime për konfliktet e lidhura me
shtatzaninë
Bërë konsultime bashkëshortore
Bërë konsultime dhe kontrolle shtatzanie

duhet të lini më parë një termin:
 90291- 6880
Për


Orarin shtesë për të biseduar për testin e
HIV/imunoglobinat
Ditën e martë nga ora 14.30 – deri orën 17.30

është i nevojshëm një regjistrim paraprak
në numrin
 90291- 6887
Informacione për mbulimin e shpenzimeve
për mjetet mbrojtëse në numrin
 90291- 6870

Transporti publik:
U Bahn: U 7 dhe U 3
(Fehrbelliner Platz)
Autobusi 101, 104, 115
S Bahn: S 41, S 42, S 46
(Hohenzollerndamm)
www.charlottenburg-wilmersdorf.de
zentrum@charlottenburg-wilmersdorf.de

Albanisch

