Naše nabídka pro
ŽENY a MUŽE:
Poradenství k tématům sexuality
Poradenství, vyšetření a popř.ošetření
sexuálně přenosných nemocí
Poradenství ženám a mužům provozujícím
sexuální obchod,
také i v barech a bordelech,
např. o bezpečném sexu, daních a
zdravotním pojištĕní atd.
Poradenství ohlednĕ žloutenky,
ochrana očkováním proti žlotence A+ B
(náklady na očkovací látku si musí člověk sám
hradit)
Anonymní test na HIV-protilátky
s poradenstím (náklady: 10,-- Euro,
výjimka: člověk málo vydĕlávající)
Poradenství ke všem otázkám souvisejícim
HIV a AIDS
Podpora ženám, které jsou postiženy
obchodem s lidmi
Sexuálně-pedagogická skupinová práce
pro děti/ mládež a
dospělé / multiplikatory

Poradenství k otázkám ochrany před
otěhotněním a vyšetření
Zavedení nitoděložního tělíska /
přizpůsobení diafragmy
Převzetí nákladů na antikoncepční prostředky
u lidí s nízským příjmem
Preventivní prohlídky pro nepojištěné těhotné,
včetně vyšetření krve a ultrazvuku

Sociální poradenství a podpora
pro nastávající matky a otce ohledně
ekonomických a právních otázek,
jakož i žádosti pro nadaci „Pomoc rodině“
Poradenství / doprovod v souvislosti s
prenatální diagnostikou
 Poradenství, popř. vyšetření při nechtěném
těhotenstí
(potvrzení o poradenstí podle
§§218 /219 trestí zákoník)
Poradenství v životních krizích, při
partnerských konfliktech/
manželských krizích a ohledně otázek sexuality
a sexuální identity

My jsme tým složený z mnoha profesí:
odborné lékařky v oboru kožní a venerologie,
gynekologie
zdravotní sestry
sociálni pracovnice/ sociální pracovník
psycholožky
tlumočnice
Všechna poradenství a vyšetření
jsou zdarma a provádí se bez průkazu pojištěnce.
Jsou také možná v angličtině, polštině,
ruštině, španělštině, thajštině a ukrajinštině.

Jsme vázáni povinností mlčenlivosti a
ochranou údajů!

Naše návštěvní hodiny jsou:
Pondělí
Ùterý
Čtvrtek
Pátek

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

Pro
vyšetření na sexuálně přenosné nemoci

test na HIV protilátky
převzetí nákladů na antikoncepční prostředky
poradenství k těmto tématům

CENTUM PRO SEXUÁLNÍ
ZDRAVÍ A
PLÁNOVANÉ RODIČOVSTVÍ
Hohenzollerndamm 174
Mansfelder Straße 16
10713 Berlin
 90291- 6880 Fax 9029 16875
Přihlášení 3.poschodí, místnost 3053

Bezirksamt
Charlottenburg-Wilmersdorf
von Berlin

Vítejte v

můžete přijít bez domluveného termínu ve
výše uvedených návštěvních hodinách
Pro

poradenství ohledně antikoncepce a k tomu
potřebným vyšetřením
poradenství u konfliktů v těhotenství
manželskou poradnu
poradenství a vyšetření v těhotenství

je potřeba domluvení termínu:
 90291- 6880
Pro

doplňkový test na HIV -protilátky návštěvní
hodiny úterý od 14.30 – 17.30 Uhr

je požadováno přihlášení na
 90291- 6887
Informace k převzetí nákladů na
antikoncepční prostředky
na  90291- 6870

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

Tschechisch

