Tisztelt ügyfél!
2016.01.01-én a szexuális szolgáltatókra új törvényes szabályok lépnek életbe:

A vizsgálati intervallum hat hétre hosszabbodik meg.
A szexuális szolgáltatók számára a törvény (BGBl. 198/2015; BGBl. 728/1993 idgF - Szövetségi
Törvénytár 198/2015, Szövetségi Törvénytár 728/1993 a jelenlegi megfogalmazásban) által
előírt nemi betegségektől és HIV-fertőzéstől való mentesség vizsgálatának keretében a
következő vizsgálatokra kerül sor:
1.

A tevékenység megkezdése előtt:
•
•

vérvizsgálat szifiliszre és HIV-re vonatkozóan (adott esetben hepatitis B),
gonococcus (gonorrhoe-t [trippert] előidéző baktériumok) és chlamydia
(az úgynevezett chlamydia-fertőzést előidéző baktériumok) kimutatása
kenetvizsgálattal.

2.

Ezt követően 6 hét elteltével meg kell ismételni a gonococcus- és chlamydiafertőzés jelenlétének vizsgálatát.

3.

12 hét elteltével vérvizsgálatot kell végezni szifilisz és HIV kimutatására.

Rövid információ az említett betegségekről
A SZIFILISZ (vérbaj) olyan betegség, amelyet a Treponema pallidum baktérium idéz elő.
A szifilisz átvitele elsősorban védekezés nélküli nemi közösülés során történik, és orális és
anális közösülés során is.
A kondom következetes és helyes használata véd a fertőzéstől.
A szifilisz-fertőzés diagnosztizálható bizonyos fehérjeanyagok (antitestek) kimutatásával (pl.
TPHA-teszt) a vérben.
Az AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) egy a HI-vírus (HIV) által előidézett
megbetegedés.
A HIV-fertőzés védekezés nélküli nemi közösülés, valamint a kábítószer-használat során az
injekciós tű cseréje útján történik.
A HIV elleni leghatékonyabb védekezés a kondom következetes és helyes használata.
A HIV-fertőzés vérvizsgálattal diagnosztizálható.
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A HEPATITIS B a máj gyulladása, amelyet a hepatitis B vírus (HBV) idéz elő.
A hepatitis B jellemző átviteli útvonala felnőtt korban a védekezés nélküli szexuális
közösülés.
A fertőzés ellen védőoltás nyújt védelmet (Az alapimmunizálás három védőoltásból áll, a
frissítő védőoltásokat a vérben képződött antitestek koncentrációja szerint adják.).
A HBV-fertőzés kimutatása vérvizsgálattal történik.
A GONORRHOE (TRIPPER) betegséget a Neisseriae gonorrhoeae (Gonokokkus) baktériumok
idézik elő.
A gonorrhoe átvitele szinte kizárólag védekezés nélküli szexuális közösülés útján történik.
A kondom következetes és helyes használata véd a fertőzéstől.
A fertőzés kimutatása tünetektől mentes személyeknél a torokból, a húgycsőből ill. a
hüvelyből és a végbélnyílásból vett kenet vizsgálatával (úgynevezett PCR-teszt) történik.
Tünetek fennállása esetén közvetlenül a kenetből lehet kimutatni a baktériumok jelenlétét.
A nemi szervek CHLAMYDA-FERTŐZÉSÉT a Chlamydiae trachomatis baktériumok idézik elő.
A nemi szervek chlamydia-fertőzésének átvitele védekezés nélküli nemi közösülés útján
történik.
A kondom következetes és helyes használata véd a fertőzéstől.
A nemi szervek chlamydia-fertőzését a húgycsőből ill. a hüvelyből vett kenet vizsgálatával
mutatják ki.
FONTOS
Nemi úton átvihető fertőzésekre utaló panaszok esetén haladéktalanul menjen
vizsgálatra függetlenül az utolsó ellenőrző vizsgálat időpontjától és a törvény
által előírt vizsgálati intervallumtól a gyors diagnózis és szükség esetén a kezelés
megkezdése érdekében.
A nemi betegségektől és HIV-fertőzéstől való mentesség rendszeres vizsgálata
nem helyettesíti az nőgyógyászati megelőző vizsgálatot a méhszájrák vagy
mellrák korai felismerése érdekében. A nőgyógyászati és szülészeti szakorvos
tanácsot ad a védekezéssel kapcsolatban.

Zur Verfügung gestellt vom Referat für sexuelle Gesundheit und Prostitution,
Gesundheitsdienst der Stadt Wien im Jänner 2016.
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