Kadın ve
Erkekler İçin Önerilerimiz:


Cinsellikle ilgili konularda danışma



Gebeliği önleyici konularda danışma ve
muayene



Cinsel ilişki yoluyla bulaşıcı hastalıklada
danışma, muayene ve gerekli durumlarda
tedavi



Spiral takılması ve kadın prezervatifi
kullanımı



Fuhuş sektöründe çalışan kadın ve erkekler için danışma, bar ve genelevlerde
dahil, mesela tedbirli cinsel ilişki, vergiler,
hastalığa karşı sigorta konuları v.s.



Geliri düşük olanlar için gebelikten korunma aracı/ilacı masraflarının üstlenilmesi



Sigortası olmayan hamileler için korunma
muayenesi, kann testi ve ultrason dahil





Hepatit hastalığı ile ilgili danışma; Hepatit
A+B hastalıklarına karşı aşı (aşı masrafları
kendiniz tarafından üstlenilmesi zorunludur)



Anne ve baba olacaklar için ekonomik ve
hukuksal sorularında sosyal danışma ve
yardım, aynı zamanda „Hilfe für die Familie“ („Aile İçin Yardim“) vakfına
başvurularda yardım

Anonim HİV-Antikor-Test ve yanında
danışma (masraf: 10€, istisna: düşük geliri
olanlar)



Doğum öncesi teşhisler üzerine
danışma/eşlik etme

HİV ve AIDS ile ilgili her türlü soru ve problemlerde danışma



İstenmeyen gebelik için danışma ve gerekli durumlarda muayene (Danışma belgesi
§§218 /219 StGB göre)



İnsan ticaretine maruz kalmış kadınlar için
danışmanlık ve rehberlik





Çocuklar/ genç ve yetişkinler/ ve herkese
cinsel eğitimsel çalışma gurupları

Hayat krizlerinde, eş/çiftler arasındaki
anlaşmazlıklar ve cinselik ve cinsel kimlik
ile ilgili sorular üzerine danışma



Bizim profesyonel çalışan ekibimiz:


Dermatolog(cildiye) ve zührevi hastalık,
kadın hastalıkları
alanlarında uzman doktorlar



Doktorun yardımcıları



Sosyal çalışmanlar (kadınlar/erkekler)



Psikologlar (kadın)



Tercümanlar (kadın)

Bütün danışmalar ve muayeneler ücretsizdir
ve doktor raporu (attest) verilmemektedir.
Ayrıca danışmanlık hizmeti Ingilizce, Lehçe,
Rusça, İspanyolca, Taylantça ve Ukranca
dillerinde yapılmaktadır.

Bizlerin tıbbi açıdan sır saklama ve bilgi
ve belgeleri koruma görevimiz vardır.

Kabul ve muayene saatlerimiz:
Montag
Salı
Perşembe
Cuma

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

Aşağıdaki konular üzerine görüşme saatleri içinde
olmak üzere randevu alınmadan
danışma hizmeti verilir




Cinsel Sağlık ve
Aile Planlaması Merkezi
(ZENTRUM FÜR SEXUELLE
GESUNDHEIT UND FAMILIENPLANUNG)

Hohenzollerndamm 174
Mansfelder Straße 16
10713 Berlin
 90291- 6880 Fax 9029 16875
Başvurular 3. Kat, 3053 Numaralı Oda

Bezirksamt
Charlottenburg-Wilmersdorf
von Berlin

Hoşgeldeniz

Cinsel ilişki yoluyla bulaşan hastalıklarda
muayane
HİV-Antikor-Test
Gebelikten korunma aracı/ilacı masrafların üstlenilmesinde

Aşağıdaki durumlarda:





Gebelikten korunma ile ilgili danışma ve
bunun için lüzumlu muayene
Olan gebeliğin istenilmediği durumlarda
danışma
Evlilik danışma hizmeti
Gebelikde danışma ve muayene

 90291 – 6880 numaralı telefondan randevu
alınması zorunludur
Ek olarak HİV-Antikor-Test ile ilgili her Salı günü
14.00 – 17.00 saatleri arasında görüşme almak için
başvurunun  90291 - 6887 numaralı telefondan
yapılması zorunludur
Gebelikten korunma aracı/ilacı ile ilgili
masrafların üstlenilmesi üzerine bilgiler
 90291 – 6870
numaralı telefondan verilmektedir

Trafik Bağlantıları
Metro(U Bahn): U7 ve U3
(Fehrbelliner Platz)
Otobüs 101, 104, 115
Banliyö treni (S Bahn): S 41, S 42, S 46
(Hohenzollerndamm)
http://www.charlottenburg-wilmersdorf.de/
zentrum@charlottenburg-wilmersdorf.de

Türkisch

