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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)

Ebben az esetben az egészségügyi könyvet (Gesundheitsbuch) egyelőre visszavonják Öntől, és
jelenleg nem dolgozhat szexuális szolgáltatások / prostitúció területén. Az állapot kezelése és
gyógyulása után, vizsgáltassa újra magát, ezután kaphatja újra vissza egészségügyi könyvét
(Gesundheitsbuch).
Pozitív teszt esetén az alább felsorolt irodákhoz fordulhat (2. oldal).

O

SYPHILIS (LUES)

Ebben az esetben az egészségügyi könyvet egyelőre visszavonják Öntől, és jelenleg nem
dolgozhat szexuális szolgáltatások / prostitúció területén. A betegség kezelése és gyógyítása
után újra megvizsgálják és tesztelik, ha a teszt eredménye negatív visszakaphatja az
egészségügyi könyvét (Gesundheitsbuch) . Ebben az esetben, újra legálisan kezdhet dolgozni
a szexuális szolgáltatások / prostitúció területén. Pozitív teszt esetén az alább felsorolt
irodákhoz fordulhat (2. oldal).

O

HIV

Ebben az esetben az egészségügyi könyvét (Gesundheitsbuch) visszavonják, és soha többé
nem engedheti meg, hogy ausztriában szexuális szolgáltatások / prostitúció területén
dolgozzon.
Javasoljuk, hogy vegye igénybe a tanácsadó iroda további, átfogó ingyenes tanácsadását AIDSHILFE OÖ (Blütenstrasse 15/2, 4020 Linz; időpont egyeztetés: 0732 2170 tel.). Itt
megtalálja az összes szükséges információt a betegségről és a lehetséges kezelésekről.
Javasoljuk, hogy végezzen még egy HIV-tesztet az eredmény kétszeri ellenőrzéséhez.
Az ingyenes HIV-teszteket az AIDSHILFE OÖ biztosítja.
Az Aidshilfe Oberösterreich a www.aidshilfe-ooe.at további információval is szolgálhat.
Az Aidshilfe tanácsadó irodát Ausztria más részein is megtalálja - itt találja a címeket:
https://www.aidshilfen.at/aidshilfen

O

CHLAMYDIENINFEKTION

Megkapja az egészségügyi könyvét (Gesundheitsbuch), és a törvény szerint folytathatja a
munkát. Erősen ajánlott azonban orvoshoz fordulni, mivel a chlamydialis fertőzés nemi úton
terjedő betegség is, és kezelés nélkül nem gyógyítható.
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Kezelőközpontok:
KUK - Med. Campus II - Bőrgyógyászat és venerológia
Krankenhausstrasse 7a, 4020 Linz
Találkozók: Tel. +43 (0) 5 7680 83 – 4120
Videó tolmácsolás különféle nyelveken kérhető időpont egyeztetés során.
Az ingyenes kezeléshez egészségbiztosításra van szüksége – tanácsadás kapható erről a LENA
irodában. www.lena.or.at
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.
Az ingyenes kezeléshez egészségbiztosításra van szüksége – tanácsadás kapható erről a LENA
irodában. www.lena.or.at

Letelepedett orvosok
A kezelést háziorvosok is végezhetik. Pozitív teszt esetén ezért magánrendelőben dolgozó
nőgyógyászhoz vagy bőrgyógyászhoz is fordulhat időpontért.

Ha kérdése van, hétfőtől csütörtökig fordulhat a LENA tanácsadó irodához. Bizalmasan kezelve
kínálunk tanácsadást és segítséget, beleértve a linzi orvosokkal és kórházakkal való
együttmüködést. Szolgáltatásaink és segítségünk ingyenes.
___________________________________________________________________________
Ingyenes tanácsadás és támogatás:
Beratungsstelle LENA: Steingasse 25, 4020 Linz
Telefonszám: 0732/77 55 08; lena@caritas-linz.at
Nyitva tartás és időpont egyeztetés H: 14-16; Kedd-csütörtök: 9-16 óra
www.lena.or.at

