


Uprawianie prostytucji często łączy się ze stresem 
i szczególnym ryzykiem. Do zarabiania pieniędzy 
uży wasz własnego ciała. Ważne jest, abyś uważała 
na swoje zdrowie, aby chronić siebie oraz także innych.

Podręcznik Luna Lu ma Ci pomóc i udzielić infor-
macji w najważniejszych kwestiach. Oczywiście w 
każdej chwili możesz zwrócić się do nas ze swoimi 
pytaniami, chętnie Ci pomożemy.
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KOBIECE CIAŁO

Poza widocznymi na zewnątrz organami płciowymi, 
łechtaczką i wargami sromowymi, kobiety posiadają 
następujące wewnętrzne ograny płciowe: macica, dwa 
jajowody, dwa jajniki i pochwę. Macica jest połączona z 
waginą i przez dwa jajowody z jajnikami. Jajniki produku-
ją hormony, które między innymi odpowiadają za możli-
wość zajścia kobiety w ciążę. W macicy podczas ciąży 
rośnie dziecko. Bez antykoncepcji ciąża może wystąpić 
co miesiąc.

Możliwe też, że Twoja menstruacja jest nieregularna lub 
nie występuje wcale. Może nie występować, jeżeli...

• jesteś w ciąży

• masz dużo stresów i problemów

• masz problemy zdrowotne

• wchodzisz w okres przekwitania

Dokładne przyczyny braku menstruacji mogą zostać zba-
dane indywidualnie dla każdej.

1 .
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CYKL MIESIĘCZNY

Mniej więcej co miesiąc kobieta przechodzi menstruację. 
Nazywa się to cyklem miesięcznym lub po prostu cyklem. 
Cykl miesięczny jest indywidualny dla każdej kobiety i 
trwa średnio 28 dni. Po dniu, w którym dostaniesz okre-
su, upłynie więc około 28 dni do wystąpienia następnego 
okresu. Jednak normalne jest także, że odstęp od jedne-
go krwawienia do następnego nie zawsze jest dokładnie 
taki sam.

DLACZEGO KRWAWIĘ?

W macicy znajduje się śluzówka. Podczas każdego cyklu 
śluzówka ta rośnie i staje się grubsza. Około tygodnia lub 
dwóch po menstruacji ma miejsce tak zwane jajeczkowa-
nie, czyli owulacja. Jeżeli uprawiałaś w tym czasie seks bez 
zabezpieczeń, to istnieje możliwość, że sperma zapłodni 
komórkę jajową, co oznacza, że możesz zajść w ciążę. Oz-
naką, że tak jest, może być brak miesiączki. Jeżeli komórka 
jajowa nie zostanie zapłodniona, to śluzówka w macicy 
przestaje być potrzebna i zostaje wydalona. Z tego powo-
du dochodzi do miesiączki (okresu).
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2.

PRAWIDŁOWA PIELĘGNACJA INTYMNA

Wydzielina w pochwie ma odczyn lekko kwaśny. Takie 
zakwaszenie jest dobre, gdyż tworzy naturalną ochronę 
przed bakteriami. Mycie pochwy zwykłym mydłem może 
spowodować utratę tej naturalnej ochrony. Pochwa wysy-
cha i staje się bardziej wrażliwa, a przez to także bardziej 
podatna na stany zapalne. Również dezodoranty, perfumy 
i balsamy do ciała nie nadają się do pielęgnacji pochwy, 
ponieważ mogą zakłócać naturalną wydzielinę pochwy. 
Zamiast tego do pielęgnacji należy używać raczej ciepłej 
wody. Jeżeli uważasz, że sama woda nie wystarczy do 
zapewnienia higieny, to nie powinnaś używać zwykłego 
mydła lub żeli do kąpieli. Jeżeli chcesz używać płynów do 
higieny intymnej, to zwróć uwagę na to, aby miały niskie, 
tak zwane „kwaśne” pH.

W pochwie znajdują się tak zwane bakterie kwasu mle-
kowego, które zapewniają jej równowagę i chronią przed 
stanami zapalnymi. Dzięki tym „dobrym” bakteriom nie 
mogą się namnażać „złe bakterie”, które mogą powodo-
wać stany zapalne lub infekcje. Do pielęgnacji pochwy z 
wykorzystaniem bakterii kwasu mlekowego służą różne 
produkty, np. kremy lub czopki dopochwowe.
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CO ZROBIĆ, ABY NIE MIEĆ 
DOLEGLIWOŚCI INTYMNYCH?

• Unikać nadmiernej higieny ciała: zbyt częste mycie (np. perfumo-
wanymi mydłami, aerozolami do higieny intymnej i płukankami 
do pochwy) może działać drażniąco na obszary intymne i pochwę. 
Skutkiem tego mogą być stany zapalne i infekcje.

• Podczas okresu należy regularnie, co 2–3 godziny zmieniać 
tampony, gąbki, podpaski i wkładki do slipów.

• Higiena toaletowa: oczyszczać zawsze od przodu (zaczynając 
od pochwy) do tyłu (do pupy)! Przez nieprawidłową higienę do 
pochwy mogą trafić bakterie z jelita.

• Regularnie wypijać odpowiednią ilość płynów (około 2 litrów 
dziennie, najlepiej wody), aby oddając mocz na toalecie móc 
spłukać bakterie.

• Codziennie zmieniać bieliznę i ręczniki i nie używać ich wspólnie 
z innymi.

• Możliwie jak najczęściej nosić bieliznę bawełnianą (na przykład 
podczas snu lub w czasie wolnym).

• Gadżety seksualne muszą być dokładnie myte i dezynfekowane 
po każdym użyciu.

• Być może już to przeżyłaś, że skóra po goleniu części intymnych 
jest podrażniona lub pojawia się stan zapalny. Jeżeli tak jest, to 
nie powinnaś używać żadnych produktów zawierających tłuszcz 
lub perfumowanych balsamów do ciała. Silniejsze stany zapalne 
można leczyć za pomocą „Lotio-Alba” (tzw. „Schüttelmixtur”). 
Można ją niedrogo kupić w aptekach.



3.

Niezależnie od posiadanych objawów: Jeżeli po kilku 
dniach nie odczuwasz poprawy, to poszukaj pomocy u 
lekarza! Pomożemy Ci znaleźć lekarza (bezpłatnie lub za 
niewielką opłatą, również dla osób bez ubezpieczenia 
zdrowotnego).

BAKTERYJNA WAGINOZA

Mam następujące objawy:
• Nieprzyjemny, rybny zapach    

(przede wszystkim podczas mycia)

• Nasilone upławy

Co to może być?
Prawdopodobnie chodzi o bakteryjną waginozę, czyli 
zakłócenie równowagi „dobrych bakterii” w pochwie w 
wyniku zwiększonej obecności „złych bakterii”. Nie jest to 
groźna choroba, ale należy ją wyleczyć.

Co robić? 
Może być niezbędne leczenie lokalne antybiotykiem (na 
przykład w postaci kremu). Także jeżeli te dolegliwości 
ciągle wracają, powinnaś to skonsultować z lekarzem.
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GRZYBICA POCHWY

Mam następujące objawy:
• Świąd (wewnętrzny i/lub zewnętrzny)

• Upławy

• Pieczenie

• Suchość pochwy lub zewnętrzne zaczerwienienia

Co to może być?
Prawdopodobnie chodzi o grzybicę pochwy. Gdy równo-
waga „dobrych bakterii” w pochwie jest zakłócona, 
mogą się rozprzestrzeniać „złe bakterie grzybów”. Wtedy 
dochodzi do infekcji grzybicą pochwy. Równowaga „dob-
rych bakterii” może zostać zakłócona na przykład przez 
przyjmowanie antybiotyków. Infekcja grzybicą nie jest 
groźną chorobą, ale należy ją wyleczyć.

Co robić?  
Najlepiej skonsultować z lekarzem, czy na pewno chodzi 
o grzybicę. Także jeżeli te dolegliwości ciągle wracają, 
powinnaś to skonsultować z lekarzem.

Leczenie odbywa się za pomocą kremu i tabletek dopoch-
wowych (przeciwgrzybicznych) z apteki. Preparaty na grzy-
bicę są dostępne w aptece bez recepty.
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3.

ZAPALENIE PĘCHERZA

Mam następujące objawy:
Podczas oddawania moczu na toalecie czuję silnie piecze-
nie i bóle.

Co to może być? 
To może być zapalenie pęcherza. To bakteryjna infekcja 
pęcherza i dróg moczowych. W wyniku częstego seksu bak-
terie mogą się przedostać cewką moczową do pęcherza i 
spowodować infekcję.

Co robić? 
Gdy zauważysz u siebie objawy możliwego zapalenia 
pęcherza, to powinnaś koniecznie pić dużo płynów (2–3 
litry dziennie) i nie chodzi tu o kawę lub alkohol. Korzystaj 
możliwie jak najczęściej z toalety, nawet jeżeli jest to boles-
ne, aby móc wypłukać bakterie. Po każdym seksie musisz 
koniecznie skorzystać z toalety i oddać mocz.

Jeżeli po 3 dniach nie nastąpi żadna poprawa, to powinnaś 
pójść do lekarza, gdyż możesz potrzebować recepty na 
antybiotyki. Także jeżeli te dolegliwości ciągle wracają, 
powinnaś to skonsultować z lekarzem.
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UWAGA! 
Nieleczone zapalenie pęcherza może na 
przykład prowadzić do niebezpiecznego 
zapalenia miedniczki nerkowej z gorączką! 

10
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WAŻNE INFORMACJE DLA CIEBIE

• Tylko używanie prezerwatyw może chronić przed cho-
robami przenoszonymi drogą płciową!

• Hormonalne środki antykoncepcyjne, jak np. „pigułka anty-
koncepcyjna” mogą wprawdzie zapobiegać ciąży, jednak nie 
chronią przed chorobami przenoszonymi drogą płciową.

• Wszystkie hormonalne środki antykoncepcyjne, jak „pigułka 
antykoncepcyjna” czy „zastrzyk antykoncepcyjny na trzy mie-
siące” nie powodują bezpłodności! Po zaprzestaniu jej przyj-
mowania ponownie można zajść w ciążę!

• Antybiotyki mogą wpływać na działanie hormonalnych 
środków antykoncepcyjnych jak „pigułka”. To oznacza, że 
jeśli przyjmujesz jednocześnie antybiotyki i „pigułkę”, to 
istnieje ryzyko zajścia w ciążę. W tym przypadku, jeżeli nie 
chcesz zajść w ciążę, powinnaś dodatkowo zabezpieczać 
się prezerwatywą.

• Spiczaste lub ostre przedmioty, na przykład piercingi lub 
paznokcie, mogą uszkodzić prezerwatywę.

• Prezerwatywy należy używać pojedynczo i nigdy kilka 
jednocześnie, jedna na drugiej! W przypadku użycia kilku 
prezerwatyw jedna na drugiej istnieje ryzyko, że się zsuną 
lub zostaną uszkodzone w wyniku tarcia. Ważne jest, aby 
wielkość prezerwatywy była dopasowana do rozmiarów 
penisa mężczyzny.

• „Prysznic z Coca-Coli”: Płukanie pochwy Colą nie może 
zapobiec ciąży!

4.
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JAKIE SĄ METODY ANTYKONCEPCJI?

Istnieje wiele różnych metod antykoncepcji, z których każda 
ma swoje wady i zalety. Która metoda pasuje do Ciebie, 
zależy od Twojej życiowej sytuacji. Najlepiej skonsultuj to z 
lekarzem.

Prezerwatywy
Prezerwatywy chronią przed niechcianą 
ciążą oraz przed chorobami przenoszonymi 
drogą płciową pod warunkiem, że są 
prawid łowo używane. Jeżeli zostaną uszkodzone lub 
zsuną się podczas seksu, to nie zapewniają już ochrony.

„Pigułka antykoncepcyjna”
„Pigułka antykoncepcyjna” lub po prostu „pigułka”, to 
hor monalny środek antykoncepcyjny. Musi być przyjmo-
wana codziennie i systematycznie (każdego dnia i mniej 
więcej o tej samej godzinie). Do pigułki wymagana jest 
recepta od lekarza.

Jeżeli masz skłonność do zapominania o pigułce, 
ponieważ na przykład nie masz regularnego 
rytmu dnia i nocy l/lub masz w pracy duży 
stres, wówczas „pigułka” jako środek antykon-
cepcyjny nie jest dla Ciebie!

4.
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Zastrzyk antykoncepcyjny na trzy miesiące
Zastrzyk na trzy miesiące to hormonalny 
środek antykoncepcyjny i działa przez 
3 miesiące. Aby zastrzyk zadziałał prawidłowo, 
musi zostać zrobiony podczas pierwszych pięciu dniu 
miesiączki, domięśniowo w pośladek lub w ramię. Po 
tym jesteś zabezpieczona na 3 miesiące. W ciągu tych 3 
miesięcy będziesz nadal mieć miesiączki, często jednak 
słabsze niż zwykle.

Do zastrzyku na trzy miesiące wymagana jest recepta 
od lekarza. Zaleta zastrzyku polega na tym, że nie zależy 
od przebiegu Twojego dnia i nie musisz myśleć o anty-
koncepcji przez 3 miesiące.

Inne metody antykoncepcji
Oczywiście istnieją jeszcze inne 
metody antykoncepcji.
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4.

TYPOWE MITY DOTYCZĄCE ANTYKONCEPCJI 

Być może słyszałaś już wiele historii o tym, jak nie zajść w 
ciążę nie stosując antykoncepcji. Niestety sporo z nich jest 
nieprawdziwych. Dlatego powinnaś pamiętać, że:

możliwość zajścia w ciążę istnieje także wówczas, gdy

• uprawiasz seks w wodzie (na przykład w wannie)

• używasz tamponów i/lub gąbeczek

• karmisz dziecko

• mężczyzna krótko przed orgazmem wyjmie penis z pochwy 
(stosunek przerywany)

W tych sytuacjach niezbędne jest dodatkowe zabezpiecze nie, 
na przykład prezerwatywa, zastrzyk co trzy miesiące lub inne 
metody antykoncepcji! Nawet jeżeli po seksie bez zabezpiec-
zeń pójdziesz do toalety oddać 
mocz i wypłukać pochwę, to 
istnieje ryzyko zajścia w ciążę. 
Jeżeli masz jeszcze pytania lub 
nie jesteś pewna, możesz w każdej 
chwili zwrócić się do naszego 
zespołu lekarzy!
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„PIGUŁKA DZIEŃ PO” 

„Pigułka dzień po” nie jest środkiem antykoncepcyjnym, 
który może być stosowany ciągle, tylko stanowi rozwiąza-
nie awaryjne. Jest to lek, który hormony i tłumi lub opóź-
nia owulację sprawiając, że nie dochodzi do zapłodnienia 
komórki jajowej. „Pigułka dzień po” powinna zostać zażyta 
możliwie jak najszybciej po seksie bez zabezpieczeń. Istnieją 
różne preparaty, które mogą być przyjmowane albo do 72 
godzin (3 dni), albo maksymalnie 120 godzin (5 dni) po sek-
sie. Po upływie 120 godzin (5 dni) jest już za późno na zażycie.

Ważna informacja dla Ciebie: 

„Pigułka dzień po” nie jest pigułką powodującą 
aborcję. To oznacza, że nie może przerwać istniejącej 
już ciąży. Jeżeli jesteś już w ciąży, to pigułka „dzień 
po” już nie pomoże. „Pigułka dzień po” jest dostęp-
na bez recepty w aptekach (przybliżone koszty od 20 
do 35 euro). W aptece można uzyskać poradę, który 
preparat jest odpowiedni. „Pigułka dzień po” może być 
przyjmowana w dowolnym momencie cyklu, czyli nie-
ważne w którym dniu miesiąca. „Pigułka dzień po” nie 
chroni przed chorobami przenoszonymi drogą płciową.
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5.

PREZERWATYWA ZSUNĘŁA SIĘ 
LUB JEST USZKODZONA

• Aby zapobiec ciąży możesz kupić w aptece bez recepty „pi-
gułkę dzień po” (możliwie jak najszybciej, ale maksymalnie 
3–5 dni po sekcie).

• Możliwe są skutki uboczne jak mdłości, wymioty i bóle 
głowy, jednak nie muszą występować.

• Jeżeli zwymiotujesz pigułkę w czasie do 3 godzin od 
zażycia, musisz ją zażyć jeszcze raz, ponieważ jeszcze nie 
zadziałała.

• Koszty wynoszą 20 –35 euro.

• Informacje o „pigułce dzień po” znajdziesz także na stronie 16.

• Jeśli chcesz sprawdzić, czy jesteś zakażona(-y) chorobami 
przenoszonymi drogą płciową, możesz skorzystać z bezpłat-
nych (a jeśli chcesz, anonimowych) badań w Urzędzie ds. 
zdrowia (adres we wkładce).
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MAM SILNE BÓLE PODCZAS OKRESU

• Wiele kobiet ma podczas miesiączki silne bóle brzucha i 
skurcze. Jeżeli jest tak w Twoim przypadku, możesz brać 
środki przeciwbólowe jak paracetamol lub ibuprofen. Na 
bóle brzucha dobre są także środki przeciwskurczowe, jak 
na przykład Buscopan plus.

• Ibuprofen należy zawsze przyjmować możliwie jak naj-
krócej. W przypadku dłuższego zażywania (tydzień lub 
więcej) może dojść do bólów żołądka. Jeżeli bierzesz 
ibuprofen w dłuższym okresie czasu, to dodatkowo po-
winnaś zażywać lek chroniący żołądek (na przykład pan-
toprazol).

UWAGA!  
Antybiotyki nie pomagają na bóle podczas 
okresu! 
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CHYBA JESTEM W CIĄŻY

• Możliwie jak najszybciej powinnaś zrobić test ciążowy (w 
Luna Lu możliwy bezpłatnie i anonimowo, poza tym do ku-
pienia w drogeriach i aptekach) i udać się do ginekologa.

• Jeżeli chcesz mieć dziecko, to w Luna Lu możliwa jest 
opieka lekarska w czasie ciąży także bez ubezpieczenia 
lekarskiego.

JESTEM W CIĄŻY I CHCĘ 
DOKONAĆ ABORCJI

• Najpierw musisz zrobić test ciążowy i potwierdzić ciążę 
u lekarza.

• Jeżeli chcesz przerwać ciążę, to w Niemczech wymagana jest 
rozmowa z doradcą w specjalnym punkcie – „Schwanger-
schaftskonfliktberatungsstelle” (na przykład w diakonii lub 
pro familia). Dlatego jak najszybciej powinnaś umówić się 
tam na termin. Po rozmowie z doradcą otrzymasz zaświ-
adczenie – tzw. „Beratungsschein”, z którym można 
w Niemczech dokonać aborcji przed 12 tygodniem od 
zapłodnienia komórki jajowej.

5.
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Przykład projektu mieszkaniowego

• Tam otrzymasz także informacje, jakie są możliwości, 
jeżeli nie masz pieniędzy na aborcję.

• Po odbyciu porady trzeba czekać na aborcję 3 dni.

• W aborcyjnych punktach doradczych otrzymasz informacje, 
gdzie i za ile można dokonać aborcji.

CHCĘ ZREZYGNOWAĆ Z PROSTYTUCJI

• W każdej chwili możesz się zwrócić do Punktu doradczego 
Luna Lu. Każdej kobiecie wskazujemy możliwości znalezie-
nia drogi wyjścia z prostytucji.

• Jeśli chcesz wyjść z prostytucji, dostępne są mieszkania, do 
których można się wprowadzić i zamieszkać w pokoju na 
okres kilku miesięcy, aż do momentu, gdy znajdziesz swoje 
własne mieszkanie.

• Po prostu skontaktuj się z nami! Chętnie pomożemy Ci 
w przypadku pytań i kwestii.



6.
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CZYM JEST HIV I CZYM JEST AIDS?

HIV jest wirusem. Osłabia Twój układ odpornościowy, sprawia, 
że Twój organizm może gorzej radzić sobie z chorobami, uszka-
dza Twoje narządy (np. jelita, nerki, kości oraz mózg lub układ 
nerwowy). Osoba, która zaraziła się wirusem HIV i nie zażyje 
leków we właściwym czasie, może zachorować na AIDS – śmier-
telnie niebezpieczną chorobę.

Jak zadbać o własną ochronę? 

• Stosuj prezerwatywę w trakcie stosunku dopochwowego, analne-
go i oralnego (penis w pochwie, odbycie i w ustach)

• Zażywając narkotyki, korzystaj wyłącznie ze sterylnych strzykawek 
(nowe strzykawki do nabycia w aptece lub w miejscowym stowar-
zyszeniu dla osób uzależnionych od narkotyków) 

• Uważaj, aby do Twojego organizmu nie przedostała się krew, 
sperma czy inne płyny ustrojowe (np. przez otwarte rany)

Ciąża i HIV?

Jeśli jesteś zarażona HIV i jesteś w ciąży, możesz uniknąć prze-
niesienia choroby na swoje dziecko, zażywając odpowiednie leki. 
Prosimy zasięgnąć porady lekarskiej.
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JAKIE INNE CHOROBY PRZENOSZONE 
DROGĄ PŁCIOWĄ MOGĄ WYSTĘPOWAĆ?
Syfilis, rzeżączka, chlamydioza lub zapalenie wątroby.

Jak zadbać o własną ochronę?

• Stosuj prezerwatywę w trakcie stosunku dopochwowego, anal-
nego i oralnego (penis w pochwie, odbycie i w ustach)

• Zażywając narkotyki, korzystaj wyłącznie ze sterylnych strzyka-
wek (nowe strzykawki do nabycia w aptece lub w miejscowym 
stowarzyszeniu dla osób uzależnionych od narkotyków) 

• Uważaj, aby do Twojego organizmu nie przedostała się krew, 
sperma, mocz (siki), kał (kupa) ani inne płyny ustrojowe (np. 
przez otwarte rany). Chorobami przenoszonymi drogą płciową 
można zarazić się nawet przez pocałunki.

Ciąża i choroby przenoszone drogą płciową?

Jeśli zarażona została kobieta w ciąży, może przenieść choro-
bę na dziecko w trakcie porodu lub karmienia piersią. Prosimy 
zasięgnąć porady lekarskiej.

Czy zaraziłam(-em) się?

Mimo iż wirus HIV osłabia Twój organizm, jeszcze przez wiele 
lat po zarażeniu możesz czuć się dobrze. Informację o zarażeniu 
można zatem uzyskać wyłącznie na podstawie wyników testu na 
obecność wirusa HIV.
Im wcześniej rozpoczniesz leczenie po zakażeniu, tym większe 
prawdopodobieństwo, że unikniesz choroby zagrażającej życiu, 
czyli AIDS.

W jaki sposób wykonuje się test? 

W celu przeprowadzania testu pobierana jest mała próbka 
krwi, która zostaje poddana badaniu w laboratorium. Wynik 
otrzymasz po kilku dniach (czasami już po kilku godzinach).
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Gdzie mogę wykonać test na obecność wirusa HIV?

• W Urzędzie ds. zdrowia (adres we wkładce). Testy są tam zazwyczaj 
bezpłatne lub kosztują niewiele.    
Korzyści: Możesz pozostać anonimowa(-y), nie musisz podawać 
swojego imienia i nazwiska.

• Lekarz

Co mogę zrobić w przypadku pozytywnego wyniku mojego testu?

Zespół Luna Lu pozostaje do Twojej dyspozycji i udzieli wsparcia w 
zakresie dalszych kroków, jakie należy podjąć.

JAK ROZPOZNAM, ŻE SIĘ ZARAZIŁAM(-EM)

• Zmiany skórne w pochwie, na pośladkach czy ustach, takie jak 
pęcherze, brodawki lub wrzody

• Przebarwienia moczu (siki) lub kału (kupy)
• Świąd i pieczenie pochwy lub pośladków
• Ból / pieczenie podczas oddawania moczu lub wypróżniania
• Żółtawy kolor i nieprzyjemny zapach z pochwy lub odbytu

Niektóre choroby przenoszone drogą płciową mogą mieć poważne 
konsekwencje. Dlatego należy uważnie obserwować swoje ciało i w 
razie konieczności udać się do lekarza.

Jeśli nie podlegasz ubezpieczeniu zdrowotnemu, zespół Luna 
Lu pomoże Ci znaleźć lekarza, który rozpocznie Twoje leczenie 
bezpłatnie lub za niewielką opłatą.
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Alkohol i narkotyki mogą prowadzić do uzależnienia. Każdy 
może się uzależnić. Uzależnienie jest uznane jako choroba, 
którą należy leczyć. Szczególnie dlatego, że uzależnienie nie 
tylko niszczy organy, lecz prowadzi również do zaburzeń snu, 
depresji, myśli samobójczych i stanów lękowych.

JAK ROZPOZNAM,
ŻE JESTEM UZALEŻNIONA(-Y)?
 

• Twoje ciało domaga się alkoholu lub narkotyków, mimo iż 
sam(a) tego nie chcesz?

• Czujesz się nadpobudliwa(-y), masz drgawki i/lub pocisz się, gdy 
pijesz mniej lub wcale, bądź gdy zażywasz mniej narkotyków lub 
zupełnie je odstawiłaś(-eś)?

Istnieje jeszcze wiele innych objawów.

Jeśli czujesz, że jesteś 
uzależniona(-y), poproś
zespół Luna Lu o pomoc. 
Odwagi! Nie będziemy 
Cię osądzać.
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8.

Od 1 lipca 2017 r. obowiązuje 
nowa niemiecka ustawa o ochronie 
osób uprawiających prostytucję 
(Prostituiertenschutzgesetz). 

To oznacza kilka zmian dla wszystkich prowadzących dzia-
łalność w prostytucji. Najważniejsze z tych zmian opisujemy 
dla Ciebie w skrócie.

OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA DLA KOBIET 
TRUDNIĄCYCH SIĘ PROSTYTUCJĄ

Jeżeli będąc kobietą pracujesz w prostytucji w Niemczech, 
musisz zgłosić tę działalność we właściwym urzędzie miasta. 
Przeprowadzana jest wówczas rozmowa informacyjna i uświ-
adamiająca o kilku ważnych rzeczach, jak na przykład przepisy 
prawa.

DORADZTWO ZDROWOTNE

Poza obowiązkowym zgłoszeniem, każda kobieta uprawiająca 
prostytucję musi korzystać z doradztwa zdrowotnego we właści-
wym urzędzie miejskim. Nie przeprowadza się przy tym żadnych 
badań, tylko rozmowę z doradcą. Kobiety w wieku poniżej 21 lat 
muszą skorzystać z tego doradztwa zdrowotnego co roku, wszy-
stkie kobiety starsze niż 21 lat mają taki obowiązek raz na dwa 
lata. Jeżeli możesz udokumentować oba, czyli zarówno zgłos-
zenie Twojej działalności, jak i odbycie porady zdrowotnej, ot-
rzymasz od odpowiedniego urzędu miejskiego zaświadczenie o 
zgłoszeniu. Dzięki niemu możesz oficjalnie uprawiać prostytucję.
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OBOWIĄZEK UŻYWANIA PREZERWATYW

Nowa ustawa wymaga również stosowania prezerwatyw 
zawsze podczas seksu z klientem. To oznacza, że każde-
mu klientowi możesz zwrócić uwagę, że używanie pre-
zerwatyw jest obowiązkowe ustawowo i w ten sposób 
możesz lepiej chronić samą siebie.

POZWOLENIE I OBOWIĄZKI OSÓB 
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ 
POLEGAJĄCĄ NA PROSTYTUCJI

Każdy prowadzący musi zgodnie z nową ustawą mieć po-
zwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej pole-
gającej na prostytucji. Uzyskanie tego pozwolenia wyma-
ga spełnienia określonych warunków, na przykład osoba 
prowadząca nie może być wcześniej karana. Poza tym 
prowadzący musi wypełniać także określone obowiązki. 
Musi on na przykład zadbać o to, aby kobiety pracujące 
u niego jako prostytutki, posiadały osobny obszar do 
pracy i do spania. To oznacza, że kobiety poza pokojem 
w którym pracują, powinny dodatkowo mieć także własny 
pokój w którym śpią.

W przypadku pytań skontaktuj się z nami. Chętnie 
będziemy Ci towarzyszyć do urzędu.

Szczegółowe informacje na temat procesu rejestracji i 
dane kontaktowe urzędów sądostępne na naszym pro-
filu na Instagramie lub Facebooku:



Nasza poradnia Luna Lu



Przystanek szybkiej kolei miejskiej oraz kolejowy Ludwigshafen (Rhein) Mitte

Przystanek autobusowy i tramwajowy Berliner Platz

Parking wjazd Dammstraße 10

Parking wjazd Otto-Stabel-Straße 3

JAK DO NAS DOJECHAĆ

▼



LUNA LU – Punkt doradztwa dla 
kobiet trudniących się prostytucją

Wörthstr. 6a, 67059 Ludwigshafen

Telefon +49 176 323 973 53
Telefaks +49 322 290 086 99

luna.lu@profamilia.de
www.profamilia.de/lunalu 
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