
DLACZEGO WARTO 
DO NAS PRZYJŚĆ?

Zasługujesz na to

Świadczenie usług seksualnych to wyczerpujące 

i ciężkie zajęcie. Zatroszcz się o swoje zdrowie 

fizyczne i psychiczne.

Twoje zdrowie jest ważne

Wszelkie kontakty seksualne mogą być okazją 

do zakażenia różnymi chorobami. Prezerwatywy 

to najlepsze zabezpieczenie przed HIV/AIDS.

Ale jest jeszcze wiele innych chorób zakaźnych 

przenoszonych drogą płciową – nie zawsze mają 

one widoczne objawy, a mimo to wyniszczają 

Twoje zdrowie. 

Ponieważ większość chorób jest uleczalna, 

warto regularnie chodzić na badania.

To nie jest łatwe życie         

W swoim środowisku możesz spotkać się 

z wykluczeniem, wykorzystywaniem, przemocą 

lub przymuszaniem.

Bywa, że potrzebna jest pomoc czy rozmowa 

z osobą, która nie ocenia i nie domaga się 

wyjaśnień.

KONTAKT

Stadt Leipzig – Gesundheitsamt

Beratungsstelle für sexuell übertragbare

Krankheiten und AIDS

Gustav-Mahler-Straße 3 · 04109 Leipzig

Tel. 0341 123-68 97 lub  -68 96

Pracownik socjalny Tel. 0162 400 71 22

Dyżur
Pn. godz.  9:00 – 12:00 

Wt. godz.  9:00 – 12:00 i 13:00 – 18:00

Czw. godz. 13:00 – 18:00

Dyżur telefoniczny  Czw. godz. 10:00 – 12:00

Dyżur pracownika socjalnego 

Wt. godz.  9:00 – 12:00 i 13:00 – 18:00

lub po umówieniu

Więcej informacji  

www.leipzig.de/gesundheit
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NIEODPŁATNIE
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OFERTA 
DLA OSÓB 
ŚWIADCZĄCYCH 
USŁUGI 
SEKSUALNE

ANONIMOWO 
NIEODPŁATNIE

Miasto Lipsk, Urząd ds. Zdrowia Publicznego / 

Przychodnia chorób przenoszonych drogą płciową i AIDS



TWOJE ZDROWIE
JEST WAŻNE

* korzystanie ze wszystkich świadczeń 

 jest bezpłatne i dobrowolne

* można zachować anonimowość – nie ma 

 obowiązku podawania nazwiska

* nie wymagamy ubezpieczenia zdrowotnego 

 ani pozwolenia na pracę czy pobyt

* w godzinach dyżuru przychodni przyjmujemy 

 bez umawiania na wizytę

* możesz u nas skorzystać także z pomocy 

 lekarki i pracownicy socjalnej

* po uprzednim zgłoszeniu możemy zapewnić 

 tłumacza/kę.

* doradzamy także w Twoim miejscu pracy 

 lub możemy zorganizować przeszkolenie dla 

 Ciebie i Twoich koleżanek

 
Możesz rozmawiać z nami zupełnie otwarcie.

Nie oceniamy.
Nie kontrolujemy. 

 

PRZYCHODNIA

* poradnictwo powiązane z tematyką świadczenia 

 usług seksualnych, np. dot. zdrowia (seksual-

 nego), zabezpieczania, higieny intymnej, bezpie-

 czeństwa i higieny pracy, Twoich praw w Niem-

 czech, kontaktów z urzędami, kwestii finansowych, 

 poradnictwo w sprawie wejścia i wyjścia ze 

 środowiska

* towarzyszenie np. do lekarza czy urzędów

* pomoc i wsparcie, np. w przypadku problemów 

 społecznych czy psychicznych, nałogów, 

 zadłużenia,  przemocy (o podłożu seksualnym) 

 lub przymuszania

* skierowanie do innych ośrodków,  poradni 

 i lekarzy

BADANIE

* w przypadku dolegliwości oraz kontrolnie na 

 obecność infekcji przenoszonych drogą płciową

* badania na HIV/AIDS i choroby zakaźne przeno-

 szone drogą płciową (np.wirusowe zapalenie 

 wątroby/hepatitis typu A, B, C, kiłę, chlamydię, 

 rzeżączkę)

* leczenie infekcji przenoszonych drogą płciową, 

 w razie konieczności skierowanie do ośrodków 

 specjalistycznych

* szczepienia przeciwko hepatitis typu A i B

DLA CIEBIE


