Chúng tôi có những dịch vụ
cho NAM và NỮ :

 Tư vấn về ngừa thai và khám
nghiệm

 Tư vấn về đề tài Tình Dục

 Đặt vòng xoắn ngừa thai / đo kích
thước màng chắn ngừa thai

 Tư vấn, khám bệnh và chữa trị (trong
trường hợp cần thiết) những bệnh
truyền nhiễm qua đường tình dục

 Chi trả phí tổn về những phương
tiện ngừa thai cho người có thu
nhập thấp

 Tư vấn cho nam và nữ hành nghề
kinh doanh tình dục, cũng như ở
các quán Bar và các động điếm, thí
dụ như tư vấn về an toàn tình dục,
đóng thuế, bảo hiểm sức khoẻ v.v.

 Khám bệnh phòng ngừa cho phụ nữ
mang thai mà không có bảo hiểm
sức khoẻ, kể cả xét nghiệm máu và
khám siêu âm thai

 Tư vấn về bệnh viêm gan Hepatitis;
Chủng ngừa bệnh viêm gan Hepatitis
loại A và B (tiền thuốc chủng ngừa
phải tự trả)

 Tư vấn xã hội và hỗ trợ cho những
người sắp trở thành mẹ và cha về
vấn đề kinh tế và luật lệ, cũng như
làm đơn xin tiền trợ cấp của quỹ từ
thiện „Trợ giúp gia đình“

 Xét nghiệm HIV ẩn danh (không cần
nêu tên họ. Lệ phí 10,- Euro, người
có thu nhập thấp được miễn phí) và
tư vấn.

 Tư vấn / tháp tùng về những việc có
liên quan đến chẩn đoán trước khi
sinh nở

 Tư vấn về mọi thắc mắc và vấn đề có
liên quan đến HIV và AIDS

 Tư vấn, khám nghiệm (nếu cần thiết)
cho trường hợp mang thai ngoài ý
muốn (giấy phép tư vấn theo điều
luật §§218 /219 StGB)

 Chăm sóc những phụ nữ là nạn nhân
của tệ nạn buôn người
 Giáo dục về tình dục cho các nhóm
trẻ em, nhóm thiếu niên, nhóm người
lớn và nhóm người tiếp tay phổ biến

 Tư vấn cho trường hợp bị khủng
hoảng cuộc sống, mâu thuẩn lứa
đôi / mâu thuẩn vợ chồng và các vấn
đề về tình dục

Chúng tôi có các chuyên gia về
nhiều lãnh vực:
 Các bác sĩ chuyên môn về da liễu và
bệnh sinh dục, bệnh phụ nữ
 Các phụ tá bác sĩ
 Các nhân viên xã hội
 Các nhà tâm lý học
 Các thông dịch viên
Tất cả việc tư vấn và khám bệnh đều
miễn phí và không cần phải có giấy đi
khám bệnh (tức là không cần phải có
bảo hiểm sức khoẻ). Chúng tôi có thông
dịch viên cho các thứ tiếng: Anh, Pháp,
Ba Lan, Nga, Ukraina, Tây Ban Nha,
Thái Lan và Việt Nam

Chúng tôi có nghĩa vụ phải giữ kín
những thông tin về bệnh nhân theo
qui định của nghề nghiệp bác sĩ và
luật bảo vệ dữ kiện cá nhân.

Giờ mở cửa của chúng tôi:
Thứ hai
Thứ ba
Thứ năm
Thứ sáu

09:00 - 12:30 giờ
09:00 - 12:30 giờ
15:00 - 18:30 giờ
09:00 - 12:30 giờ

Đối với trường hợp cần:
 Khám bệnh truyền nhiễm qua đường
tình dục
 Xét nghiệm HIV
 chi trả phí tổn về ngừa thai
 Tư vấn về đề tài nêu trên quí vị có thể
đến vào giờ mở cửa nêu trên mà không
cần phải hẹn trước.

Trung Tâm Tư Vấn Về Sức Khỏe Tình
Dục Và Kế Hoạch Hóa Gia Đình
Hohenzollerndamm 174
Mansfelder Straße 16
10713 Berlin
 90291-6880
Fax: 9029 16875
Ghi tên ở tầng 3 phòng số 3053

Bezirksamt
Charlottenburg-Wilmersdorf
von Berlin

Chào đón quí vị đến với

Đối với trường hợp sau đây:
 Tư vấn về ngừa thai và khám nghiệm
(nếu cần thiết)
 Tư vấn về những mâu thuẩn do mang
thai
 Tư vấn về mâu thuẩn vợ chồng
 Tư vấn và khám bệnh trong thời gian
mang thai
phải xin ngày giờ hẹn qua số điện thoại
90291-6880 .
Đối với:
 Giờ mở cửa phụ thêm cho xét nghiệm
HIV: thứ ba từ 14:30 đến 17:30 giờ
phải xin ngày giờ hẹn qua số điện thoại
90291-6887
Để được thông tin về việc đảm nhận phí
tổn ngừa thai, hãy gọi số 90291-6880.

Phương tiện di chuyển công cộng:
Xe điện ngầm:
U7 và U3
(xuống trạm Fehrbelliner Platz)
Xe Bus số 101, 104, 115
Xe S-Bahn: S41, S42, S46
(xuống trạm Hohenzollerndamm)
www.charlottenburg-wilmersdorf.de
zentrum@charlottenburg-wilmersdorf.de

Trung tâm tư vấn về sức khỏe
tình dục và kế hoạch hóa gia
đình

Vietnamesisch

