Nasza oferta dla
KOBIET i MĘŻCZYZN:







Porady dot. wszelkich aspektów
seksualności
Porady, badanie i w razie konieczności
leczenie chorób przenoszonych drogą
płciową
Porady dla kobiet i mężczyzn pracujących
w seksbiznesie, dot. np. bezpiecznego
seksu, podatków, ubezpieczenia
chorobowego itd. Oferujemy je u nas w
Centrum
oraz w miejscu pracy
Porady nt. WZW (wirusowego zapalenia
wątroby); szczepienie ochronne przeciw
WZW A+B (szczepionka jest odpłatna)







Porady nt. metod zapobiegania ciąży
oraz badanie ginekologiczne
Zakładanie spirali /
dopasowanie diafragmy
Zwolnienie z odpłatności za środki
antykoncepcyjne dla osób o niskich
dochodach
Badania okresowe kobiet w ciąży nie
posiadających ubezpieczenia
chorobowego, łącznie z badaniem krwi i
USG



Porady socjalne i wsparcie dla przyszłych
matek i ojców w przypadku wystąpienia
pytań natury ekonomicznej i prawnej
oraz składanie wniosków do fundacji
„Hilfe für die Familie“(„Pomoc rodzinie“)



Anonimowy test na obecność przeciwciał HIV z poradą (koszt: 10,-- euro,
wyjątek: osoby o niskich dochodach)



Porady dot. wszelkich kwestii i
problemów związanych z HIV i AIDS



Porady / opieka w związku z diagnostyką
prenatalną



Opieka nad kobietami, które stały się
ofiarami handlu ludźmi





Praca z grupami dzieci/ młodzieży oraz
dorosłych / multiplikatorów w zakresie
pedagogiki seksualnej

Porady i ewtl. badanie w przypadku
niepożądanej ciąży (zaświadczenie o
odbyciu porady zgodnie z §§218 /219
niemieckiego kodeksu karnego
uprawniające do zabiegu przerwania ciąży)



Porady w sytuacjach kryzysów życiowych,
także dla par i małżeństw przeżywających
konflikty i kryzysy. Ponadto porady dot.
seksualności i seksualnej tożsamości

Stanowimy multiprofesjonalny
zespół:






lekarki następujących specjalności:
dermatolog i wenerolog,
ginekolog
asystentki medyczne
pracownicy socjalni
psycholodzy
tłumaczki

Wszystkie porady i badania oferujemy
bezpłatnie i bez ubezpieczenia chorobowego
Również w następujących językach:
polski, rosyjski, ukraiński, angielski,
hiszpański, tajski.

Jesteśmy zobowiązani do dochowania
tajemnicy lekarskiej oraz przestrzegania
ustawy o ochronie danych osobowych!

Godziny przyjęć:
Poniedziałek
Wtorek
Czwartek
Piątek

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

W celu






przebadania się na choroby przenoszone
drogą płciową
zrobienia testu na obecność przeciwciał HIV
uzyskania bezpłatnych środków antykoncepcyjnych
uzyskania porady na powyższe tematy

CENTRUM ZDROWIA
SEKSUALNEGO I
PLANOWANIA RODZINY
Hohenzollerndamm 174
Mansfelder Straße 16
10713 Berlin

Bezirksamt
Charlottenburg-Wilmersdorf
von Berlin

 90291- 6880, Faks 90291-6875
Rejestracja: III piętro, pokój 3053

Witamy w

można przyjść bez terminu w trakcie
naszych godzin pracy.
W celu





uzyskania porady nt. metod zapobiegania ciąży
i odbycia związanego z tym badania
odbycia porady w związku z niepożądaną ciążą
odbycia porady małżeńskiej
uzyskania porady i odbycia badań w trakcie
ciąży

konieczne jest ustalenie terminu wizyty:
 90291- 6880
W związku


z dodatkowymi godzinami przyjęć
poświęconymi testom na obecność przeciwciał
HIV
we wtorki w godz. 14.30 – 17.30

konieczne jest ustalenie terminu pod
 90291- 6887
Informacje nt. zwolnienia z odpłatności
za środki antykoncepcyjne pod
 90291- 6870

Dojazd:
U Bahn/metro:
U7iU3
(stacja Fehrbelliner Platz)
Autobus: 101, 104, 115
S Bahn/kolejka miejska: S 41, S 42, S 46
(stacja Hohenzollerndamm)
www.charlottenburg-wilmersdorf.de
zentrum@charlottenburg-wilmersdorf.de

POLNISCH

