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Specjalistyczne poradnie zdrowia seksualnego mieszczą się w:





Falkirk Community Hospital
Stirling Community Hospital
Clackmannanshire Community Healthcare Centre
Grangemouth Health Centre

Należy dzwonić na infolinię kliniki pod numerem 01786 433697
Po zamknięciu specjalistycznej poradni zdrowia seksualnego
(i jedynie w sytuacjach zagrożenia) należy kontaktować się z
oddziałem pomocy doraźnej w Forth Valley Royal Hospital w
kwestii:
 HIV PEPSE (lek przyjmowany w celu zapobiegania zakażeniu
wirusem HIV po ryzykownym zachowaniu seksualnym)
Więcej informacji na stronie
www.centralsexualhealth.org
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Informacja dla pacjenta Zdrowie seksualne i choroby
przenoszone drogą krwi
Gdzie uzyskać świadczenia w zakresie
zdrowia seksualnego i chorób
przenoszonych drogą krwi

Bezpłatne prezerwatywy:

Testy na obecność wirusa żółtaczki typu B I C są dostępne w:

Są dostępne poprzez nasz program wysyłkowy pod adresem:



www.freecondomscentral.co.uk



Signpost Recovery, Alloa, 0845 6731774
Community Alcohol & Drug Service (CADS), 01786 434430
lub Falkirk and Stirling Community Hospitals, 01324 673554

W aptece można uzyskać:





awaryjną pigułkę antykoncepcyjną
leki przeciwko grzybicy narządów płciowych
prezerwatywy i testy ciążowe (zakupić)
nowe igły
U lekarza (rodzinnego) można uzyskać:

 antykoncepcję, w tym antykoncepcję awaryjną
 bezpłatne prezerwatywy
 testy ciążowe, poradę i skierowanie do opieki
położniczej/zabiegu przerwania ciąży
 badania przesiewowe szyjki macicy – cytologię
 testy i leczenie chorób przenoszonych drogą płciową
 diagnostykę i leczenie upławów pochwowych
 testy na obecność wirusa HIV, żółtaczki typu B i C
 szczepienie przeciwko wirusowi żółtaczki typu B
 informacje dotyczące zaburzeń wzwodu

W specjalistycznej poradni zdrowia seksualnego można uzyskać:
 antykoncepcję, w tym antykoncepcję awaryjną
 prezerwatywy
 chusteczki do seksu oralnego (zmniejszają ryzyko zakażenia
podczas seksu oralnego)
 antykoncepcję długotrwałą, np. implanty i spirale
 testy ciążowe, porady i skierowanie na przerwanie ciąży
 testy i leczenie chorób przenoszonych drogą płciową
 leczenie zakażenia HIV
 ocenę i leczenie objawów chorobowych w okolicach
narządów płciowych
 szczepienie przeciwko wirusowi żółtaczki typu B
 porady z zakresu bezpiecznego seksu, porady ogólne i
wsparcie we wszelkich problemach lub obawach dotyczących
życia seksualnego
 usługi dla społeczności LGBTI (lesbijki, geje, biseksualiści,
transseksualiści i osoby obupłciowe)
 HIV PEPSE (lek przyjmowany w celu zapobiegania zakażeniu
wirusem HIV po ryzykownym zachowaniu seksualnym)

