Informace poradenského centra LENA o zákonné kontrole CZ

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)

V tomto případě vám bude zdravotní kniha prozatím stažena a v tuto chvíli nemůžete pracovat
v sexuálních službách / prostituci. Po ošetření a vyléčení stavu můžete podstoupit opětovné
vyšetření a znovu získat zdravotní knížku. V případě pozitivního testu se můžete obrátit na níže
uvedené úřady (strana 2).

O

SYFILIS (LUES, PŘÍJICE)

V tomto případě vám bude zdravotní kniha prozatím stažena a v tuto chvíli nemůžete pracovat
v sexuálních službách / prostituci. Po ošetření a vyléčení stavu můžete podstoupit opětovné
vyšetření a znovu získat zdravotní knížku. 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 / prostituci.
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

Obdržíte svou zdravotní knihu a podle zákona můžete pokračovat s práci. Důrazně se však
doporučuje navštívit lékaře, protože chlamydiová infekce je také přenosná pohlavně přenosná
nemoc a bez léčby se nevyléčí.

Informace poradenského centra LENA o zákonné kontrole CZ

KUK – Med. Campus II – Dermatologie und Venerologie
Krankenhausstraße 7a, 4020 Linz
Terminvereinbarung: Tel. +43 (0)5 7680 83 – 4120
Při sjednávání termínu lze požádat o tlumočené video v různých jazycích.
Pro bezplatné ošetření potřebujete zdravotní pojištění - informace o zdravotnim pojištění
získáte v poradenském centru LENA.

Klinikum Wels-Grieskirchen – Dermatologie und Aniologie
Grieskirchner Str. 42, 4600 Wels
Terminvereinbarung: +43 (0)7242 415 – 2347
Pondělí - pátek: 08:00 – 12: 00
Při sjednávání termínu lze požádat o tlumočené video v různých jazycích.
Pro bezplatné ošetření potřebujete zdravotní pojištění - informace o zdravotnim pojištění
získáte v poradenském centru LENA.

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.

___________________________________________________________________________
V případě jakýchkoli dotazů můžete od pondělí do čtvrtka kontaktovat poradnu LENA.
Bezplatně nabízíme důvěrné informace, rady a doprovod k lékařům a do nemocnicí v Linci.
___________________________________________________________________________
Bezplatné poradenství a podpora:
Poradna LENA: Steingasse 25, 4020 Linz
Telefonní číslo: 0732/77 55 08; lena@caritas-linz.at
Otevírací doba a objednání: Po: 14-16 Uhr; Ut-Čt: 9-16 Uhr
www.lena.or.at

