
DŮVODY,
PROČ K NÁM PŘIJÍT

Zasloužíte si to
Sexuální práce je náročné a vyčerpávající 

zaměstnání. Pečujte o Vaše tělesné a duševní 

zdraví. 

Vaše zdraví je pro Vás důležité

V průběhu všech sexuálních praktik může dojít 

k přenosu nemocí. Prezervativy jsou nejlepší 

ochranou před HIV/AIDS.

Existují ale také daší sexuálně přenosné infekce. 

Nejsou vždy vidět, nelze je ani cítit a přesto jsou 

zdraví škodlivé.

Proto má smysl se nechat pravidelně vyšetřit, 

neboť většina nemocí se dá léčit. 

Vaše zaměstnání není jednoduché

Skrze Vaše zaměstnání možná čelíte předsudkům, 

zneužívání, násilí nebo nátlaku. Zároveň někdy 

potřebujete od někoho pomoc nebo si promluvit 

s někým, kdo Vás neodsoudí a nebude vyžadovat 

žádná vysvětlení.

KONTAKT

Stadt Leipzig – Gesundheitsamt / Beratungsstelle 

für sexuell übertragbare Krankheiten und AIDS

Gustav-Mahler-Straße 3, 04109 Leipzig

Telefon 0341 123-68 97 nebo  -68 96

Mobilní telefon sociální pracovnice 0162 400 71 22

Konzultační hodiny

Pondělí 9:00 – 12:00

Úterý 9:00 – 12:00 a 13:00 – 18:00

Čtvrtek 13:00 – 18:00

Telefonické poradenství  Čtvrtek  10:00 – 12:00

Konzultační hodiny sociální pracovnice

Úterý 9:00 – 12:00 a 13:00 – 18:00

nebo dle dohody

Další informace  www.leipzig.de/gesundheit

Jak se k nám dostanete?

Tramvaj číslo 1, 8, 2, 14; 

zastávka: Waldplatz

Tramvaj číslo 9; 

zastávka: 
Neues Rathaus

Vydavatel: 
Město Lipsko, Zdravotní úřad; Grafická podoba: www.katringrella.de; 

Fotografie: Louis van Houtte, Wikimedia Commons; Leipzig, 12/2015

Neues 
Rathaus

Westplatz

Friedrich-Ebert-Straße

G.-Mahler-

Straße 3

Beratungsstelle

K.-Tauchnitz-Straße
M.-Luther-Ring
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JE ANONYMNÍ
A BEZPLATNÁ

NAŠE POMOC 
SEXUÁLNÍM 
PRACOVNICÍM
 

JE ANONYMNÍ 
A BEZPLATNÁ

Beratungsstelle für sexuell 
übertragbare Krankheiten und AIDS
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Město Lipsko, Zdravotní úřad /

Poradna pro sexualně přenosné choroby a AIDS



VAŠE ZDRAVÍ JE
PRO NÁS DŮLEŽITÉ

* Naše pomoc je bezplatná a dobrovolná.

* Můžete zůstat v anonymitě a nemusíte sdělovat 

 Vaše jméno.

* Nemusíte mít zdravotní pojištění, pracovní 

 povolení ani povolení k pobytu.

* V konzultačních hodinách můžete naši poradnu 

 navštívit i bez předchozího objednání.

* V naší poradně je Vám k dispozici lékařka 

 a sociální pracovnice.

* V případě zájmu zajistíme i přítomnost 

 tlumočníka/tlumočnice. Prosíme, dejte nám 

 předem vědět.

* Poradenství poskytujeme také přímo na místě, 

 kde pracujete, nebo pro Vás a Vaše kolegyně 

 uspořádáme malé školení. 

Můžete s námi mluvit otevřeně.

Nehodnotíme a neodsuzujeme.

Nekontrolujeme.

 

PORADENSTVÍ

* oblasti naší poradenské služby, např. 

 (sexuální) zdraví, preventivní a antikoncepční 

 opatření, intimní hygiena, Vaše bezpečnost 

 a ochrana na pracovišti, Vaše práva v Německu 

 uzákoněná, styk s úřady, finance, poradenství 

 před zahájením a ukončením činnosti

* doprovod, např. k lékařům či na úřady

* pomoc a podpora, např. při sociálních nebo 

 psychických problémech a závislostech, 

 v situaci zadluženosti, (sexuálního) násilí 

 nebo nátlaku

* zprostředkování návštěvy dalších zařízení, 

 lékařů a poraden

LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA

* při potížích a jako prevence sexuálně 

 přenosných infekcí 

* provedení testu na HIV/AIDS a vyšetření 

 pohlavně přenosných chorob (např. hepatitida/

 žloutenka typu A, B, C; syfilis; chlamýdie; 

 kapavka/gonorrhoea)

* v případě potřeby ošetření sexuálně 

 přenosných infekcí; doporučení na specia-

 lizovaná pracoviště

* očkování proti hepatitidě typu A a B

PRO TEBE


