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Informační list pozitivního testování pro OÖ 

Tyto informace obdržíte na základě pozitivního testu jako pomůcka pro orientaci v dalších 

postupech a možných léčebných místech.  

(Bitte zutreffende Infektion ankreuzen.) 

 

O    GONORRHOE (KAPAVKA, TRIPL) 

Zdravotní knížka vám bude prozatím odebrána a vy se v tuto chvíli nebudete moci věnovat 

sexuální práci. Po léčbě a vyléčení nemoci můžete absolvovat další povinnou prohlídku a znovu 

získat zdravotní knížku. Potvrzení o ošetření přineste s sebou na první vyšetření po ošetření.  

V případě pozitivního testu se můžete obrátit na níže uvedené úřady (strana 2). 

 
 

 

O    SYFILIS (LUES, PŘÍJICE) 

Zdravotní knížka vám bude prozatím odebrána a vy se v tuto chvíli nebudete moci věnovat 

sexuální práci. Po léčbě a vyléčení nemoci můžete podstoupit další povinné vyšetření. Získáte 

tak zpět svou zdravotní knížku a můžete začít opět legálně pracovat.  Je důležité, abyste si po 

ošetření navždy uschovali potvrzení o ošetření (můžete ho získat přímo od ošetřujícího 

lékaře) a nosili ho s sebou na všechna další vyšetření na zdravotním úřadě (v papírové podobě 

nebo jako fotografii v mobilním telefonu).  

V případě pozitivního testu se můžete obrátit na níže uvedené úřady (strana 2). 

 

O    HIV  

V takovém případě bude vaše zdravotní knížka stažena a v Rakousku vám již nikdy nebude 

povoleno pracovat v sexuálních službách. 

Doporučujeme vám dodatečně bezplatnou konzultaci organizace AIDSHILFE OÖ 

(Blumenstrasse 15/2, 4020 Linz; objednání Tel.: 0732 2170). Zde najdete všechny potřebné 

informace o nemoci a možných léčebných postupech. Doporučuje se také provést další test 

na HIV, aby se výsledek důkladně zkontroloval. AIDSHILFE OÖ poskytuje bezplatné testy na 

HIV. Aidshilfe Oberösterreich může také poskytnout informace o další léčbě. 

 

O    CHLAMÝDIE 

Dostanete zdravotní knížku a podle zákona můžete pokračovat v práci. Důrazně však 

doporučujeme navštívit lékaře, protože chlamydiová infekce je rovněž přenosná pohlavní 

choroba. Bez léčby se nevyléčí a může mít i dlouhodobé zdravotní následky. 
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Léčebná centra: 

KUK – Med. Campus II – Dermatologie und Venerologie 

Krankenhausstraße 7a, 4020 Linz 

Jmenování: Tel. +43 (0)5 7680 83 – 4120 

Pondělí - pátek: 7:00-10:00, 13:30-15:00 

Při sjednávání termínu lze požádat o tlumočené video v různých jazycích. 

 

Klinikum Wels-Grieskirchen – Dermatologie und Aniologie 

Grieskirchner Str. 42, 4600 Wels 

Jmenování:  +43 (0)7242 415 – 2347 

Pondělí - pátek: 08:00 – 12: 00 

Při sjednávání termínu lze požádat o tlumočené video v různých jazycích. 

 

Zavedení lékaři 

Léčbu mohou provádět také praktičtí lékaři. V případě pozitivního testu se proto můžete 

obrátit na gynekologa nebo dermatologa v soukromé ordinaci a domluvit si schůzku. 

 

___________________________________________________________________________ 

Pokud máte rakouské zdravotní pojištění, budou náklady na léčbu hrazeny z tohoto pojištění. 

Pokud nemáte rakouské zdravotní pojištění, může náklady na léčbu za určitých podmínek 

uhradit jiný subjekt. V některých případech je například možné, aby náklady nesl úřad sociální 

péče (Sozialhilfeverband nebo Statutarstadt). Obraťte se na poradenské centrum LENA. 

Pomůžeme vám objasnit, která možnost pro vás připadá v úvahu. 

V případě jakýchkoli dotazů můžete od pondělí do čtvrtka kontaktovat poradnu LENA. 

Nabízíme bezplatné a důvěrné informace, poradenství a pokud je to možné, doprovod k 

lékařům a do nemocnic a rádi pomůžeme objasnit možnosti úhrady nákladů. 

___________________________________________________________________________ 

 

 
Bezplatné poradenství a podpora: 

Poradna LENA: Steingasse 25, 4020 Linz 
Telefonní číslo: +4373276102384; lena@caritas-linz.at 

Otevírací doba a objednání: Po: 14-16 Uhr; Ut-Čt: 9-16 Uhr 
www.lena.or.at  

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

