
Здравна консултация за проституиращи 

От 01.07.2017 влиза в сила “Законът за регулиране на проституцията като 

стопанска дейност, както и защита на упражняващите я лица“, наречен също 
Закон за проституцията. Тази страница информира за здравна консултация -
GESAH14-в Хамбург. 

 

Съдържание 

– Работно време на здравната консултация  GESAH14 

– Kакво е важно, ако желая да бъда консултиран на чужд език? 

– Кой e отговорен за здравната консултация? 

– Къде се провежда здравната консултация? 

– Защо като секс работник трябва да отида на здравната консултация? 

– В какво се състои здравната консултация? 

– Какво трябва да се носи при посещение на здравната консултация? 

– Как ще получа удостоверението относно здравната консултация? 

– Колко често трябва да се посещава здравната консултация? 

 

Работно време на здравната консултация GESAH14 

За записване на час за здравна консултация както и за допълнителна 

информация, моля обадете се на телефон: 040 - 42837 – 4120. 

 

Внимание, ново работно време! 

понеделник   9.00 до 12.00 и 13.00 до 17.00 часа 

вторник  9.00 до 12.00 и 13.00 до 17.00 часа 

сряда               -                  13.00 до 16.00 часа 

четвъртък  9.00 до 12.00 и 13.00 до 16.00 часа 

петък   9.00 до 12.00 часа 
 

Можете да се свържете с нас и по емайл: gesah@soziales.hamburg.de 

 

 

 

 

 

mailto:gesah@soziales.hamburg.de


Kакво е важно, ако желая да бъда консултиран на чужд език? 

При уговарянето на час молим да укажете на какъв език бихте желали да се 
проведе здравната консултация. В случай, че желаете консултация на чужд език, 

можем да Ви предоставим преводач. Молим за разбиране, че придружаващи лица 
не могат да бъдат използвани за преводачи. 

 

Кой е отговорен за здравната консултация? 

Социалната службата предоставя консултантски център. Здравна консултация за 
предоставящи сексуални услуги в Хамбург съгласно § 10 от Закона за 
Проституцията, накратко GESAH14. Консултантите в консултантския център са 

социални педагози, които в особени случаи модат да бъдат подпомагани от 
лекари. 

 

Къде се провежда здравната консултация? 

 Große Reihenstraße 14 

 eтаж 3 

 20457 Хамбург 
 

Защо като секс работник трябва да отида на здравната 
консултация? 

От 01.07.2017 всеки, който иска да работи като секс работник е задължен да се 

регистрира. За регистрацията е необходимо да се представят различни 
документи, един от които е удостоверение за извършена здравна консултация. 
Без удостоверението за здравна консултация регистрацията не е възможна. 

Освент това времето между здравната консултация и регистрацията не трябва да 
е по-голямо от три месеца. 

 

За какво става въпрос по време на здравната консултация? 

Здравната консултация предоставя информация по следните теми:  

 Предпазване от инфекциозни болести и други болести  

 Бременост и предпазване от забременяване 

 Рискове от употребата на алкохол и дрога 

 Подкрепа, когато сте в нужда 

 Подкрепа при особени житейски ситуации 

Консултантите подлежат на задължението за пазане на тайна и се отнасят с 
информацията поверително. Ако по време на консултацията има преводачи, те 



също подлеждат на задължението за пазене на тайна. По време на консултацията 
не се извършва медицински преглед. 

 

Какво трябва да се носи при посещение на здравната 
консултация? 

Молим ви при първата си консултация да донесете лична карта/паспорт или 
пасаван. 

За последващи здравни консултации можете да донесете лична карта/паспорт или 
пасаван. Като алтернатива можете да донесете също и валидно „Удостоверение за 
регистрация като проституиращ“. 

 

Как ще получа удостоверението за здравна консултация? 

След личната здравна консултация ще получите удостоверение за извършена 
здравна консултация, с което можете да се регистрирате. Това удостоверение 

съдържа вашето име и рождеnна дата. След извършване на първата 
регистрацията може да ви бъде издадено  удостоверение с ваш псевдоним 
(измислено име). 

Когато работите като проституиращ, трябва винаги да носите със себе си лична 
карта, удостоверение за регистрация от службата по регистрация, както и 

актуално удостоверение за проведена здравна консултация. 

 

Колко често трябва да се посещава здравната консултация? 

 За лица под 21 години консултацията се провежда на всеки 6 месеца. 

 За лица над 21 години консултацията се провежда на всеки 12 месеца 

(веднъж в годината). 

  


