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Információs lap pozitív teszt esetében OÖ 

Ezt az információt pozitív teszt eredmény esetén kapja meg, útmutatásul a további 

eljárásokkal és a lehetséges kezelési helyekkel kapcsolatban. 

 (Bitte zutreffende Infektion ankreuzen.) 

O    GONORRHOE (TRIPPER) 

Az egészségügyi könyvét (Gesundheitsbuch) egyelőre visszavonják, és jelenleg nem végezhet 

szexuális munkát. A betegség kezelése és gyógyítása után újabb kötelező vizsgálaton vehet 

részt, és újra megkaphatja az egészségügyi könyvét. Kérjük, hogy a kezelést követő első 

vizsgálatra hozza magával a kezelési igazolást. 

Pozitív teszt esetén az alább felsorolt irodákhoz fordulhat (2. oldal). 

 

O    SYPHILIS (LUES) 

Az egészségügyi könyvét (Gesundheitsbuch) egyelőre visszavonják, és jelenleg nem végezhet 

szexuális munkát. A betegség kezelése és gyógyulása után újabb kötelező vizsgálaton vehet 

részt. Ezután visszakapja az egészségügyi könyvét, és újra legálisan dolgozhat.  Fontos, hogy a 

kezelést követően örökre megőrizze az orvosi kezelési igazolást (ezt közvetlenül a kezelő 

irodától kaphatja meg), és vigye magával az egészségügyi hivatalban minden további 

vizsgálatra (papíron vagy mobiltelefonján fényképként).  

Pozitív teszt esetén az alább felsorolt irodákhoz fordulhat (2. oldal). 

 

O    HIV  

Ebben az esetben az egészségügyi könyvet (Gesundheitsbuch) visszavonják, és Ön többé nem 

végezhet szexuális munkát Ausztriában. 

Ajánlott az AIDSHILFE OÖ-nél (Blütenstraße 15/2, 4020 Linz; időpont egyeztetés: Tel. 0732 

2170) további, átfogó, ingyenes tanácsadást igénybe venni. Itt minden szükséges információt 

megkap a betegségről és a lehetséges kezelésekről. Az eredmény ismételt ellenőrzése 

érdekében ajánlott egy újabb HIV-teszt elvégzése is. Ingyenes HIV-teszteket biztosít az 

AIDSHILFE OÖ. Az AIDSHILFE Felső-Ausztria a további kezeléssel kapcsolatos információkkal is 

szolgálhat.  

www.aidshilfe-ooe.at 

O    CHLAMYDIENINFEKTION 

Megkapja az egészségügyi könyvet (Gesundheitsbuch), és a törvény szerint továbbra is 

dolgozhat. Erősen ajánlott azonban orvoshoz fordulni, mivel a klamídiás fertőzés is fertőző 

szexuális úton terjedő betegség. Kezelés nélkül nem gyógyul meg, és hosszú távú egészségügyi 

következményei is lehetnek. 

 

http://www.aidshilfe-ooe.at/
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Kezelőközpontok: 

 

KUK - Med. Campus II - Bőrgyógyászat és venerológia 

Krankenhausstrasse 7a, 4020 Linz 
Találkozók: Tel. +43 (0) 5 7680 83 – 4120 
Hétfő - péntek: 7:00-10:00 und 13:30-15:00 
Videó tolmácsolás különféle nyelveken kérhető időpont egyeztetés során. 

 

Klinikum Wels-Grieskirchen – Dermatologie und Aniologie 
Grieskirchner Str. 42, 4600 Wels 
Találkozók:  +43 (0)7242 415 – 2347 
Hétfő – péntek: 08:00 – 12: 00 Uhr 
Videó tolmácsolás különféle nyelveken kérhető időpont egyeztetés során. 

 

Letelepedett orvosok 

A kezelést háziorvosok is végezhetik. Pozitív teszt esetén ezért magánrendelőben dolgozó 

nőgyógyászhoz vagy bőrgyógyászhoz is fordulhat időpontért. 

 

 

 

 

 

Ha Ön osztrák egészségbiztosítással rendelkezik, a kezelési költségeket az fedezi. 

Ha Ön nem rendelkezik osztrák egészségbiztosítással, a kezelés költségeit bizonyos 

feltételek mellett más szerv is fedezheti. Bizonyos esetekben például lehetséges, hogy a 

szociális segélyszervezet (Sozialhilfeverband vagy Statutarstadt) viseli a költségeket. Kérjük, 

forduljon a LENA tanácsadó központhoz. Segítünk tisztázni, hogy melyik lehetőség jön szóba 

az Ön számára. 

 

Ha bármilyen kérdése van, hétfőtől csütörtökig a LENA tanácsadó központban jelentkezhet. 

Ingyenes és bizalmas tájékoztatást, tanácsadást és lehetőség szerint orvoshoz és kórházba 

való kísérést kínálunk, és szívesen segítünk a költségtérítés lehetőségének tisztázásában is. 

___________________________________________________________________________ 

 
 

Ingyenes tanácsadás és támogatás: 
Beratungsstelle LENA: Steingasse 25, 4020 Linz 

Telefonszám: +4373276102384; lena@caritas-linz.at 
Nyitva tartás és időpont egyeztetés H: 14-16; Kedd-csütörtök: 9-16 óra 

www.lena.or.at  

http://www.lena.or.at/

