
  
OFERTELE NOASTRE 

 
 Consiliere pe teme de sexualitate, infecții cu 

transmitere sexuală (ITS) și, dacă este nevoie, 
examinare și tratament (în special pentru 
persoanele fără asigurare de sănătate). 
Lu, ma, vi fără programare  
Joi numai cu programare 

 

 Răspunsuri la toate întrebările legate de HIV și 
SIDA, test anonim pentru detectarea 
anticorpilor HIV cu consiliere (cost: 10,00 €.  
Excepție: persoanele cu venituri mici) 
în timpul programului de lucru general fără programare 

 

 Consiliere pentru lucrătorii sexuali / lucrătoarele 
sexuale, inclusiv în baruri și bordeluri, de ex. 
despre sexul protejat, impozite, asigurări de 
sănătate etc.  
la centru în timpul programului de lucru general  
fără programare 

 

 Sfaturi privind hepatita; vaccinare  
împotriva hepatitei A+ B (costul vaccinului 
îl vei plăti tu) 
în timpul programului de lucru general fără programare 

     

 Consiliere pentru femei victime ale traficului de 
persoane 
în timpul programului de lucru general fără programare 

 

 Grup de lucru pentru educație sexuală  
pentru copii/adolescenți și adulți/multiplicatori 
numai cu programare 
 

 Consiliere pe probleme de contracepție și, dacă 
este necesar, consultație 
numai cu programare 

 

 Plata contraceptivelor în cazul persoanelor cu 
venituri mici 
în timpul programului de lucru general fără 
programare 

Introducere spirală/implant 
numai cu programare  

 

 Controale preventive pentru femei gravide fără 
asigurare, incl. analize de sânge și ecografie 
numai cu programare 

 

 Consiliere socială, acompaniament și sprijin 
pentru viitoarele mame și tați în domeniul 
economic și juridic. Întrebări și înscrieri în  
Asociația „Hilfe für die Familie” (Ajutor        
pentru familie) 
numai cu programare 

 

 Consiliere, dacă este nevoie consultație în caz 
de sarcină nedorită  
Certificat de consiliere conform  
art. 218 /219 StGB (Codul Penal) 
numai cu programare 

 

 Consiliere/acompaniament în legătură cu 
diagnosticul prenatal 
numai cu programare 

 

 Vizită medicală pentru adolescente 
LU 14:00 – 16:00 

 

 Consiliere în situații de criză emoțională,   
conflicte matrimoniale și pe chestiuni legate de 
sexualitate și identitate sexuală 
numai cu programare 

 

     Suntem o echipă multi-profesională: 
 

 doctorițe ginecolog,  

 doctorițe specialiste în HIV/SIDA 

 moașe 

 asistente medicale 

 asistente sociale/asistenți sociali  

 specialiste în psihologie 

 traducători și interpreți 
 
Toate ședințele de consilierele și consultațiile  
sunt gratuite. Pentru limbile engleză,  
franceză, spaniolă, poloneză, rusă,  
bulgară, română, maghiară, vietnameză,  
farsi și arabă  
dispunem de traducători și interpreți.  
Alte limbi la cerere. 
 
 
 

Toți lucrătorii sunt obligați să respecte 

confidențialitatea medicală și protecția 

datelor (RPDP)! 

 



 
Programul nostru de lucru: 
 
Luni  09:00  - 12:30 
Marți  09:00 – 12:30 
Joi  15:00 – 18:30 
Vineri  09:00 – 12:30 

 
 

 

Poți afla dacă ai nevoie de programare  
în interiorul prospectului, la oferta respectivă. 

 
Poți face programare  

sunând la:              030 – 9029 16880 

 
 
 
 

Informații detaliate despre  
ofertele noastre puteți găsi în Internet: 

www.gesundheitsamt.charlottenburg-
wilmersdorf.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
CENTRU PENTRU SĂNĂTATE 

SEXUALĂ ȘI 
PLANIFICARE FAMILIALĂ 

 
Hohenzollerndamm 174 

Mansfelder Straße 16 

10713 Berlin 

 9029 - 16880  Fax 9029 - 16875 

zentrum@charlottenburg-wilmersdorf.de 
 

Recepție etajul 3, camera 3053 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijloace de transport: 

Metrou: U 7 și U 3 
Autobuze 101, 104, 115 

(Fehrbelliner Platz) 
 

Tren urban (S-Bahn):    S 41, S 42, S 46 
(Hohenzollerndamm) 
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      gesundheit & 
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     charlottenburg - 

                 wilmersdorf 

rumänisch - română 


