alt version การให้บริการของเรา สาหรับ
ผูห้ ญิง และ ผูช้ าย คือ
การให้ คาแนะนาปรึกษา ในหัวข้ อเรื่อง เพศ
การให้ คาแนะนาปรึกษา การตรวจ และการรักษา
โรคติดเชื้ อทางเพศ ในกรณีท่จี าเป็ น
การให้ คาแนะนาปรึกษา สาหรับ ผู้หญิงและผู้ชาย
ที่ทางานเกี่ยวกับการให้ บริการทางเพศ ทั้งในบาร์
และ ในสถานประกอบการค้ าประเวณี ในหัวข้ อเรื่อง
การร่วมเพศอย่างปลอดภัย การทาภาษี และ
การประกันสุขภาพ ฯลฯ
การให้ คาแนะนาปรึกษา เรื่อง ไวรัสตับอักเสบ
การฉีดวัคซีนป้ องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิด
เอ และบี (วัคซีน ต้ องซื้อเอง)
การตรวจหาภูมิต้านทาน เชื้อไวรัส เฮช ไอ วี
โดยไม่ต้องแจ้ งชื่อ (ค่าตรวจ 10 ยูโร)
ยกเว้ นในกรณีท่มี ีรายได้ น้อยมาก
การให้ คาแนะนาปรึกษา เกี่ยวกับ ปัญหา และ คาถาม
ทุกเรื่องที่เกี่ยวข้ องกับ เฮช ไอ วี และ เอดส์
การให้ การดูแล ปกป้ อง ผู้หญิง
ที่ผจญต่อสถานการณ์ การค้ามนุ ษย์
การอบรมให้ความรูเ้ รือ่ งเพศศึกษา แบบกลุ่ม
สาหรับเด็กและเยาวชน ผู้ใหญ่ และสาหรับ
ผู้ท่ที างานเกี่ยวข้ องกับผู้คนหลากหลายอาชีพ

การ ให้ คาแนะนาปรึกษา เกี่ยวกับปัญหา
เรื่อง การป้องกันการตั้งครรภ์ และการตรวจ
การใส่ห่วง/ใส่หมวกยางคุมกาเนิดให้ เหมาะสม
การขอรับการผ่อนผัน ค่ายาคุมกาเนิด
ในกรณีท่มี ีรายได้ น้อยมาก
การตรวจก่อนที่จะเกิดการป่ วย สาหรับ
หญิงมีครรภ์ ที่ไม่มีประกันสุขภาพ รวมทั้ง
การตรวจเลือด และ การตรวจโดยใช้ อุลทร้ าซาว
การให้คาแนะนาปรึกษา ทางด้านสังคม และ
การให้ การสนับสนุนแก่ ผูท้ ีก่ าลังจะเป็ น แม่
และ พ่อ ซึ่งมีปัญหา ทางด้ านเศรษฐกิจ และ
กฎหมาย ตลอดจน การยื่นคาร้ อง ขอรับความช่วยเหลือจาก มูลนิธิเพือ่ ครอบครัว
การให้ คาแนะนาปรึกษาและการพาไปทาการ
ตรวจเพือ่ วินจิ ฉัยการตั้งครรภ์ในระยะแรก
การให้ คาแนะนาปรึกษาและการตรวจ ในกรณี
ที่จาเป็ นเมื่อตั้งครรภ์ แต่ยงั ไม่พร้อมทีจ่ ะมีลูก
(การขอคาแนะนาปรึกษาเพื่อขอใบรับรองตาม
กฎหมาย ข้อ 218/219)
การให้ คาแนะนาปรึกษา เมื่อ ชีวิตตกอยู่ใน
สถานการณ์วิกฤต เมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้ง
ในชีวิตคู่ ชีวิตสมรสและเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับ
เรื่องเพศ(เซ็กส์) และ การแสดงตัวเกี่ยวกับ
เพศของตน

เรา คือ ทีมงานหลายอาชีพ
แพทย์หญิง ผู้เชี่ยวชาญด้ านโรคผิวหนัง และ
โรคติดเชื้อทางเพศ
สูติแพทย์
(แพทย์ผ้ ูเชี่ยวชาญเฉพาะสตรีทางระบบสืบพันธ์)
ผูช้ ่วยแพทย์หญิง
นักสังคมสงเคราะห์หญิง และ ชาย
นักจิ ตวิทยาหญิง
เจ้าหน้าทีห่ ญิง ผูท้ าหน้าทีแ่ ปล
การให้ คาแนะนาปรึกษาและการตรวจทุกเรื่อง
ไม่เก็บค่าธรรมเนียม และ ขอรับบริาการได้
โดยไม่ต้องมีใบประกันสุขภาพและคุณสามารถ
พูดภาษาต่างๆได้ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
ภาษาโปแลนด์ ภาษารัสเซีย ภาษายูเครน และ
ภาษาสเปน
มีการแปลภาษาไทย 2 วัน คือ
วันจันทร์ 09.00 – 12.30 น.
วันพฤหัสฯ 15.00 – 18.30 น.
เราปฏิบตั ิงานตามจรรยาแพทย์
มีหน้าทีเ่ ก็บรายละเอียด ข้อมูลส่วนตัว
ของคนไข้ไว้เป็ นความลับ

alte Version เวลาให้ บริการของเราคือ :
วันจันทร์
09.00 – 12.30 น.
วันอังคาร 09.00 – 12.30 น.
วันพฤห้ สฯ 15.00 – 18.30 น.
วันศุกร์
09.00 – 12.30 น.
มีการแปลภาษาไทย 2 วัน คือ
วันจันทร์ และ วันพฤหัสฯ

ศูนย์สขุ ภาพทางเพศ และ
วางแผนครอบครัว

Bezirksamt
Charlottenburg - Wilmersdorf
von Berlin

Hohenzollerndamm 174, 10713 Berlin

ถนน โฮเฮนซอลแลร์นดัม เลขที่ 174
 030 - 90291 – 6880
Fax 030 - 9029

– 16875

ยินดีต้อนรับ
ที่

รายงานตัวที่ช้ันที่ 3 ห้ องหมายเลข 3053

การตรวจโรคต่างๆต่อไปนี้ มาขอรับบริการได้
โดยไม่ตอ้ งทาการนัดหมายล่วงหน้า
ในเวลาให้บริการ
การตรวจ โรคติดเชื้อทางเพศ
การตรวจหาภูมิต้านทานเชื้อไวรัศ เฮช ไอ วี
การขอรับการผ่อนผัน ค่ายาคุมกาเนิด
สาหรับเรือ่ งดังต่อไปนี้ - :
ต้องขอนัดเวลาล่วงหน้าก่อนมาขอรับบริการ
ทีห่ มายเลข  030-90291- 6880
การขอคาแนะนาปรึกษา เรื่อง การคุมกาเนิด และ
การตรวจที่จาเป็ นต่อการคุมกาเนิด
การขอคาแนะนาปรึกษา เรื่องปัญหาความขัดแย้ ง
ในการตั้งครรภ์ (ไม่ได้ วางแผน/ไม่ต้งั ใจ)
การขอคาแนะนาปรึกษา ปัญหาระหว่างสามีภรรยา
การขอคาแนะนาปรึกษา เรื่องการตรวจ
ในระหว่างการตั้งครรภ์

ZENTRUM FÜR SEXUELLE GESUNDHEIT UND
FAMILIENPLANUNG

Verkehrsverbindungen:
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
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