
واألمراض تقديم المشورة فيما يخص النشاط الجنسي  •

وإذا اقتضى األمر إجراء فحص طبي  يًاجنسالمنقولة 

وتقديم العالج )األولوية لألشخاص غير المشمولين بتأمين 

 صحي(

االثنين، الثالثاء، الجمعة دون موعد مسبق، والخميس فقط 

 بموعد مسبق

تقديم المشورة لجميع االستفسارات المتصلة بفيروس نقص  •

اختبار األجسام المضادة  وإجراء واإليدز،المناعة البشرية 

 لفيروس نقص المناعة البشرية دون اإلفصاح عن الهوية

 يورو، ويوجد استثناء لقليلي الدخل( 10باالستشارة )التكلفة: 

 دون موعد مسبق في مواعيد العمل الرسمية 

 (17:00-14:30من الساعة  موعد مسبق يوم الثالثاءبفقط 

تقديم المشورة للعاملين والعامالت المشتغلين في مجال  •

وبيوت الدعارة فيما يخص ا في الحانات الجنس، وأيضً 

الضرائب، والتأمين الصحي والممارسة اآلمنة للجنس، 

 وغيرها

 دون موعد مسبق في مواعيد العمل الرسمية في المركز 

: التطعيم يلتهاب الكبداالتقديم المشورة فيما يخص  •

أ و ب )يتحمل الشخص تكلفة  يلتهاب الكبداالالوقائي ضد 

 هذا التطعيم(

 دون موعد مسبق في مواعيد العمل الرسميةفي المركز 

 العناية بالنساء ضحايا االتجار بالبشر  •

 دون موعد مسبق في مواعيد العمل الرسمية

 الجنسي التثقيف مجال مجموعة عمل في •

  وقادة الرأي لألطفال والنشء والبالغين

 فقط بموعد مسبق

الخاصة بوسائل منع الحمل تقديم المشورة لالستفسارات  •

 وإذا اقتضى األمر إجراء فحص طبي

 فقط بموعد مسبق.

 

 وسائل منع الحمل في حالة قلة الدخلتكلفة  تغطية •

 في مواعيد العمل الرسمية دون موعد مسبق 

 اإلمبالنون كبسولة/اللولبوضع 

 مسبق فقطبموعد  

ن عليهن يشمل للحوامل غير المؤمفحص طبي  •

 تحليل الدم وفحص بالموجات فوق الصوتية

 بموعد مسبق فقط

والدعم لمن  توجيه، والتقديم استشارات اجتماعية •

آباء وأمهات في حالة وجود استفسارات  ونيصبحس

طلبات لمؤسسة  وأيضا عند تقديماقتصادية وقانونية، 

 "Hilfe für die Familie " مساعدة األسرة""

 فقط بموعد مسبق   

وإذا اقتضى األمر إجراء فحص   تقديم المشورة •

 طبي في حالة الحمل غير المرغوب فيه

 218/219شهادة تقديم المشورة بموجب المادتين 

 من قانون العقوبات األلماني

 فقط بموعد مسبق   
التشخيص السابق فيما يتصل ب التوجيهالمشورة/تقديم  •

 للوالدة

 فقط بموعد مسبق  

 استشارات طبية خاصة بالفتيات •

 16:00 -14:00االثنين: 

أزمات  حالة المرور بأزمة من تقديم المشورة في •

وجود وعند  الخالفات الزوجيةحالة الحياة وفي 

 والهوية الجنسية ستفسارات عن النشاط الجنسيا

 فقط بموعد مسبق  

  

 
 

 

 لعروض التي نقدمهاا

 نحن فريق متعدد التخصصات:

 توليدالنساء وأخصائيات في الطبيبات  •

لفيروس نقص المناعة البشرية/األمراض طبيبات  •

 المنقولة جنسيًا

 قابالت •

 مساعدات لألطباء  •

 وناجتماعي خصائيون وأخصائياتأ •

 طبيبات نفسيات •

 مترجماتمترجمون و •

 مجانية. اقتضى األمرإذا والفحوصات  جميع االستشارات

يوجد مترجمون ومترجمات للغات اإلنجليزية والفرنسية 

والبلغارية  والتايالندية البولندية والروسيةواإلسبانية و

والفيتنامية والفارسية والعربية. ويمكن  مجريةوالرومانية وال

 توفير الترجمة للغات األخرى عند الطلب.

الطبية وبحماية  بمبدأ السريةجميع الموظفين ملتزمون 

 .البيانات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مواعيد االستشارات هي:

  12:30إلى   9:00االثنين من 

  12:30إلى   9:00الثالثاء من 

 18:30إلى  15:00الخميس من 

  12:30إلى   9:00الجمعة من 

 

عند الحاجة إلى ترتيب موعد يرجى مطالعة الجزء الداخلي 

 المنشور تحت العروض التي نقدمها. هذا من

 – 030  الرقم:ا لترتيب موعد على هاتفيً  بنا يمكنك االتصال

9029 16880 

لمعرفة المزيد من المعلومات عن العروض التي نقدمها يرجى 

 زيارة الموقع اإللكتروني:

 

www.gesundheitsamt.charlottenburg-

wilmersdorf.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجنسية وتنظيم األسرةمركز  الصحة 

 هوهنتسولرندام 174 العنوان:

 مانزفلدر شتراسه 16

 برلين 10713

 16880 – 9029هاتف: 

 16875 – 9029فاكس: 

 لكتروني:إبريد 

zentrum@charlottenburg-wilmersdorf.de 

 3053، رقم الغرفة: OG.3تسجيل الدخول: 

 

 

 

 وسائل المواصالت:

 U3و U7: األنفاق تروم

 115و 104، و101رقم حافلة 

 )فيربلينر بالتز(

 S41 ،S42 ،S46: مترو الضواحي

 )هوهنتسولرندام(
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