
 
 
 
 
 
AİDS / STD Dan ışmanlığ ı 
 
HİV ve diğer bulaş ıc ı cinsel hastal ıklar (STD) 
konusunda dan ışmanlık 
 
HİV / AİDS veya daha başka bulaşıc ı cinsel hastal ıklar (STD) konusunda bilgi 
edinmek ya da bize dan ışmak istediğ inizde AİDS / STD Danışmanlığ ı 'na 
başvurabil irsiniz. Görüşme olanaklar ı ücretsiz ve anonimdir. 
 
Danışma merkezinde t ıp, bak ım, psikoterapi ve pedagoji alan ında uzman bay 
ve bayanlar çal ışmaktad ır. 
 
Amaçlar ımız:  
* HİV / AİDS ve diğer bulaş ıc ı cinsel hastal ıklar konusunda ayd ınlatma 
* Yeni enfeksiyonlar ın azaltı lmas ı 
* Bu hastal ıklara yakalanan insanlarla dayan ışman ın artması 
 
Sunulan hizmetlerimiz: 
*  H İV / AİDS ve diğer bulaş ıc ı cinsel hastal ıklar i le i lgil i  enformasyon ve 
dan ışmanlık 
* HİV-Antikor-testi ve bununla birl ikte test öncesi ve sonras ı bir 
dan ışmanla görüşme olanağ ı 
* T ıbbî dan ışmanlık 
* Tek tek durumlarda bulaş ıc ı cinsel hastal ıklarda tıbbî muayene ve tedavi 
* Sosyal hukuk ile i lgil i  sorularda bilgilendirme 
* HİV ve AİDS'li insanlara, eş lerine ve yak ınlarına dan ışmanlık ve refakat 
* Hayat kadın ı ve hayat erkeklerine dan ışmanlık ve refakat 
* Kamuoyuna yönelik aydınlatma çal ışmas ı 
* Kurumlara eğ i t im ve danışmanlık 
 
 
Bilgi: 
İstek üzerine kad ınlar kad ın, erkekler erkek dan ışman ile görüşebilir ler 
(başvurunuzda lütfen bunu görüşünüz). 
 
Gerekli olduğu takdirde görüşmelere tercüman çağr ı lması mümkündür. Bunun 
için bir randevu üzerine anlaş ı lması gerekmektedir. 
 
Bize ulaşabilmeniz için gerekli i letiş im bilgileri şöyledir: 
Horner Str. 60-70, giriş 1, Oda No: 1.011 
28203 Bremen 
 
Tel.:    0421 - 361 15121 
Fax :   0421 - 496 15121 
e-mail:   aids.std@gesundheitsamt.bremen.de 
Internet:   www.gesundheitsamt.bremen.de  
 
 

http://www.gesundheitsamt.bremen.de/


Aç ı lış  saatleri: 
Pazartesi  09.00 - 12.00 
Sal ı    09.00 - 12.00 
Perşembe   14.00 - 18.00 
Ya da önceden randevu al ınarak 
 
HİV - TESTI: 
Pazartesi, Salı ve, Perşembe:  Önceden randevu alınarak 


