Нашите услуги за
ЖЕНИ и МЪЖЕ:


Консултиране на тема ”Сексуалност”





Консултиране, лекарски прегледи и
лечение на болестите, предавани
по полов път

Консултиране на тема „Предпазване
от бременност” и съответните
изследвания



Поставяне на спирала/диафрагма



Поемане на разноските за
противозачатъчните средства, ако
сте в неравностойно положение



Консултиране и прегледи на
бременни, които не са здравно
осигурени, включително
лабораторни изследвания на кръвта
и ултразвукова диагностика



Консултиране на жени и мъже
работещи в секс бизнеса, барове и
публични домове, например на тема
„Безопасен секс”, данъци, здравни
осигуровки и т.н.



Консултиране на тема Хепатит;
имунизация против Хепатит А + В
(разходите за ваксината трябва да се
носят от вас)



Консултиране и анонимен кръвен
тест за ХИВ антитела и СПИН
(такса 10,- Евро, с изключение, ако
сте в неравностойно положение)



Консултиране и психо-социална
подкрепа на бъдещите родители по
икономически и правни въпроси,
заявления към фондацията „Hilfe für
die Familie“ (Помощ за семейството)



Консултиране по всички въроси и
проблеми относно ХИВ и СПИН



Консултиране и придружение във
връзка с пренаталната диагностика



Грижи за жените преживели трафик





Сексуално-педагогическа работа в
групи с деца, подрастващи и
възрастни/мултипликатори

Консултиране и прегледи при
нежелана бременност
(удостоверение според §§218 /219
StGB, необходимо преди извършване
на аборт)



Консултиране при семейни кризи и
партньорски конфликти/житейски
кризи, по сексуални и свързани със
сексуалната идентичност въпроси

Ние сме един мултипрофесионален
тим:






Лекарки със специалност по
дерматология, венерология и
гинекология
Медицински работнички и асистентки
Социални работнички/работници
Психоложки
Преводачки

Всички консултации и изследвания са
безплатни и се извършват без да се
изискват болнични осигуровки. Могат да се
проведат на английски, полски, руски,
испански, тайландски и украински език.

Ние сме задължени да пазим лекарската
тайна. Предоставените от нас услуги
зачитат всички права на клиента.

Работното ни време е както следва:
Понеделник
Вторник
Четвъртък
Петък

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

За
 едно изследване за болести предаващи
се по полов път
 един ХИВ-антитела- тест
 поемане на разноските за
противозачатъчни средства
 съвети на тези теми
може да дойдете без резервиран час по
горе посоченото работно време
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Добре дошли в

За
 контрацептивната консултация с
необходимото за това изследване

 консултация при конфликти по
непланирана бременност
 семейни консултации
 родова консултация и изследвания при
бременност
е необходимо предварително да си
запазите час под тел-№::  90291- 6880
За
ХИВ-серопозитивни изследвания имаме
допълнителни приемни часове във вторник
от 14.30 – 17.30 ч.
и е необходимо да си запазите час под
тел-№: 90291- 6887

Информация за поемане на
разноските за противозачатъчни
средства под тел-№:  90291- 6870

Транспортни връзки:
U Bahn:
U 7 und U 3
(Fehrbelliner Platz)
Bus 101, 104, 115
S Bahn: S 41, S 42, S 46
(Hohenzollerndamm)
www.charlottenburg-wilmersdorf.de
zentrum@charlottenburg-wilmersdorf.de

Bulgarisch

