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Ön értékes 
A szexmunka önmagában igényes és megerőltető. 

Ne hanyagolja el testi és lelki egészségét.

Az Ön egészsége fontos számunkra 

Szexuális aktussal könnyen terjedhetnek betegségek. 

A gumióvszer a legbiztosabb védekezés 

a HIV/AIDS ellen.

De más szexuális úton terjesztett fertőzés is létezik, 

mely nem mindig látható vagy tapintható, mégis 

súlyos egészségügyi következménye lehet. 

Épp ezért fontos, hogy rendszeresen végezze el 

a szürövizsgálatokat, hisz a legtöbb betegség 

kezelhető. 

Az Ön munkája nem mindig egyszerű

Munkahelyén könnyen előítéletek, kizsákmányolás, 

erőszak vagy kényszer áldozata lehet. Néha 

szüksége lehet egy olyan személy segítségére, aki 

Önt nem ítéli el és nem is vár magyarázkodást.

CÍMÜNK

Stadt Leipzig – Gesundheitsamt

Beratungsstelle für sexuell übertragbare

Krankheiten und AIDS

Gustav-Mahler-Straße 3, 04109 Leipzig

Telefon 0341 123-68 97 vagy  -68 96

Női szociális tanácsadó  0162 400 71 22

Fogadóórák
H 9:00 – 12:00 óra

K 9:00 – 12:00 és 13:00 – 18:00 óra

Cs 13:00 – 18:00 óra

Telefonos segélyszolgálat  Cs 10:00 – 12:00 óra

Szociális tanácsadó fogadóórája 

K 9:00 – 12:00 és 13:00 – 18:00 óra

vagy előzetes egyeztetés alapján

További információk  

www.leipzig.de/gesundheit

Megközelíthető
Az 1, 8, 2, 14-es villa-

mossal a Westplatz megállóig,

A 9-es villamossal 

a Neues Rathaus-ig

Kiadja: 
Stadt Leipzig, Gesundheitsamt; Grafikadesign: www.katringrella.de; 

Fénykép: 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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Beratungsstelle für sexuell 
übertragbare Krankheiten und AIDS

U
ng

ar
is

ch

Lipcse város, Egészségügyi hivatal / AIDS és szexuális 

úton terjedő betegségek tanácsadó osztálya



AZ ÖN EGÉSZSÉGE
FONTOS NEKÜNK

* Valamennyi szolgáltatásunk ingyenes és önkéntes.

* Névtelenül történik, tehát nem kell nevét sem 

 megemlítenie.

* Nem kell sem betegbiztosítási igazolást, sem 

 munkavállalási- vagy tartózkodási engedélyt  

 felmutatnia.

* Bejelentés nélkül, bármikor jöhet a fogadóórák 

 keretén belül.  

* Egy doktornő és egy segítő foglalkozású szakember 

 (nő) áll rendelkezésére.

* Szükség esetén tolmács(nő)t tudunk biztosítani, 

 kérjük előre jelezze igényét.

* Szívesen meglátogatjuk a munkahelyén, 

 valamint rövidebb továbbképzést nyújtunk Önnek 

 és kolleganőinek.

Nyíltan beszélhet velünk.

Mi nem ítélünk el senkit.

Mi nem ellenőrzünk.

TANÁCSADÁS

* Tanácsadás a szexmunkára vonatkozóan, pl. 

 (szexuális) egészség, védekezés, intimhigiénia, 

 biztonság és  betegségek elkerülése a munka-

 helyen, az Ön jogai Németországban, hivatalokkal 

 való érintkezés, anyagiak, ha be- vagy ki akar 

 szállni ebből a szakmából 

* elkísérjük pl. az orvoshoz és a különböző 

 hivatalokba

* segítünk és támogatjuk pl. szociális vagy pszichés 

 probléma, függőség, eladósodás vagy (szexuális) 

 erőszak ill. kényszer esetén 

* továbbsegitjük egyéb (tanácsadó) intézményekhez 

 vagy szakorvosokhoz 

ORVOSI VIZSGÁLAT

* akut panaszok esetén vagy szexuális úton terjedő 

 fertőzések megelőzése érdekében 

* orvosi vizsgálatok HIV/AIDS ill. szexuális úton 

 terjesztett fertőzések (pl. hepatitisz A, B, C, szifilisz/

 vérbaj, chlamydia, kankó/tripper/gonorrhoea 

 gyanúja esetén

* szexuális úton terjedő fertőzések akut kezelése, 

 erre szakosodott kezelőintézményekhez való 

 továbbközvetítés

* hepatitisz A és B elleni védőoltás

SZEMÉLYESEN 
NEKED




