
 

Centrul pentru planningul familial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oficiul districtului Steglitz-Zehlendorf         din Berlin�— oficiul de sănătate — 

Dragi cetăţeni, 
centrul nostru vă oferă o consiliere integrativă şi ajutor în domeniul medical, social şi psihologic 
la următoarele subiecte: 

• plannigul familial 
• sarcina 
• contracepţie 
• conflictul în sarcină 
• parteneriatul civil 
• sexualitate 

Vă stă la dispoziţie o echipă multiprofesională. La noi găsiţi: 
• medici specializaţi în ginecologie 
• asistente sociale 
• psihologi 
• asistente medicale 
• angajaţi în administraţie 

Toţi colaboratorii respectă regulile de confidenţialitate. 

Toate consultaţiile şi examinările se efectuează gratuit şi fără asigurare de sănătate. 
Planningul familial 

• Preluarea costurilor de achiziţionare pentru contraceptive în cazul unui venit mic (confirmarea 
venitului este necesar) 

• Consiliere contraceptivă despre toate metodele de contracepţie 

• În cazul în care aveţi pretenţia, întroducerea  steriletului şi implantatelor,  prescripţia „pilulei de a 
doua zi“ etc. 

• Examinări ginecologice şi prescrieri de contraceptive pentru persoane fără asigurare de 
sănătate 



Contact 
Ne găsiţi pe terenul spitalului    Vivantes Auguste-Viktoria casa 30, et. 4 
Rubensstr. 125, 12157 Berlin 
Centrul pentru planningul familial�Rubensstr. 125 12157 Berlin 

 
Adresa poştală: 
BA Steglitz-Zehlendorf von Berlin Gesundheitsamt, 14160 Berlin 

e-Mail / internet: zentrum-familienplanung@ba-sz.berlin.de www.steglitz-
zehlendorf.de/gesundheitsamt 
 
tel.:  90299 - 1701  
fax: 90299 - 1715 

Ore de deschidere (fără termen fixat): 
luni 09.00 - 12.00 
miercuri 14.30 - 18.00 
joi 09.00 - 12.00 
 
Termene în afara acestor ore doar cu programare telefonică 
 
În orele de deschidere este din fiecare serviciu cel puţin un colaborator prezent. Astfel vă oferim 
posibilitatea de a lua repede contact cu toate serviciile necesare.  
Pentru convorbiri intensive, pentru examinări medicale sau consultaţii sociale şi psihologice ar fi indicat 
să fixaţi un termen.Mijloace de transport: 
 
S 1 Feuerbachstr., atunci Bus X76, M76 
S 2 Priesterweg, atunci Bus X76, M76, 170, 246 
S 41/42/46 / U 4 Innsbrucker Platz, atunci Bus 187  
U 9 Walther-Schreiber-Platz, atunci Bus X76, M76  
U 9 / S 1 Rathaus Steglitz, dann Bus 170  
 
Staţiile: 

b 246 Brüggemannstr. 

b 187 Auguste-Viktoria-Klinikum 

b X76/M76 Cranachstr. 

b 170 Insulaner 
  

 
Übersetzung in rumänischer Sprache 

 
 

 
 
 
 
 



Sarcina 
• Consiliere şi ajutor pentru mamele şi taţii în devenire în întrebări medicale, juridice, economice şi 

sociale (de exemplu cereri către fundaţia „Hilfe für die Familie“) 
 
• Îngrijirea medicală şi examinările conform directivelor maternităţii pentru femeile fără asigurare de 

sănătate, înspecial în cazurile în care sunt prezente riscuri medicale. 
 

• Consiliere medicală şi psihosocială în cazul  unei diagnoze prenatale şi  
îngrijirea ulterioară 
 

• • Informaţii despre cursuri pentru pregătirea naşterii 
 
 

Consiliere în conflicte legate de sarcină 

• Constatarea sarcinei, eventual examinarea medicală şi consiliere 

• Consiliere în conflicte 

• Consiliere conform § 218 ff. StGB şi eliberarea adeverinţei necesare despre consilierea obligatorie 
a femeilor care vor să facă întrerupere de sarcină 

• Informaţii la întrebări financiare, de exemplu ajutoare statale  
• Consiliere despre avort şi modul de efectuare a acestuia şi despre reglarea costurilor unui avort 

• Asistenţă post-avort 

Consiliere psihilogică pentru persoane individuale şi cupluri 
• Crize în cupluri şi crize în căsătorie 

• Criza despărţirii 
• Crize şi conflicte în decursul sarcinei şi după naştere  

Pedagogie sexuală 
• Ore de consiliere individuale şi pentru grupuri mici  

• Oferte  de prevenire 

• Pregătire de multiplicatori 
	  


