Уважаема госпожо/господин
клиент,
Считано от 01.01.2016 година влизат в сила нови законови разпоредби за
предлагащите секс-услуги:

Интервалите за прегледи се удължават до шест седмици.
В рамките на законово установените прегледи на лица, предоставящи сексуални услуги
(BGBl. 198/2015; BGBl. 728/1993 idgF), за отсъствие на венерически болести и инфекция
с вируса HIV /СПИН/ се провеждат следните прегледи:
1.

Преди започване на дейността:
•
•

2.
3.

Изследване на кръв за сифилис и HIV /СПИН/ (или хепатит B),
Цитонамазка за гонококи (бактерии, причинители на гонорея
/трипер/) и хламидии (бактерии, причиняващи т.нар хламидиална
инфекция).
В допълнение, на интервали от 6 седмици се повтарят прегледите за
наличие на инфекция с гонококи или хламидии.
В разстояние от 12 седмици следва да се повтарят изследванията на
кръвта за сифилис и HIV /СПИН/.

Кратка информация за горепосочените заболявания
СИФИЛИС (LUES) е заболяване, което се причинява от бактерията Treponema pallidum
/бледа трепонема/.
Сифилисът се предава при полово сношение без защитни средства, дори и при орално
или анално сношение.
Постоянната и правилна употреба на презервативи предпазва от заразяване.
Диагнозата на инфекция със сифилис става чрез доказване на наличие на определени
протеини /антитела/ в кръвта (например чрез тест TPPA).
СПИН (синдром на придобита имунна недостатъчност) е заболяване, причинено от HI
вируса (HIV).
Инфекцията с HI-вируса става при полово сношение без защитни средства, както и при
използване на една и съща игла от много хора при интравенозна употреба на
наркотици.
Най-надеждната мярка за предпазване от HIV е постоянната и правилна употреба на
презервативи.
Диагнозата за инфекция с HIV става с изследване на кръвта.
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ХЕПАТИТ B е възпаление на черния дроб, причинено от вируса на хепатит В (HBV).
Най-типичните начини за пренасяне на хепатит B сред възрастното население са
половите контакти без предпазни средства.
Имунизацията може да предпази от зараза (основната имунизация се състои от три
частични имунизации, като реимунизациите стават след като се провери
концентрацията на изградените антитела в кръвта).
Доказването на зараза с вируса на хепатит В /HBV/ става посредством изследване на
кръвта.
ГОНОРЕЯТА (Триперът) е заболяване, което се причинява от бактерии, наречени
Neisseriae gonorrhoeae (гонококи).
Гонореята почти винаги се предава при полови контакти без предпазни средства.
Постоянната и правилна употреба на презервативи предпазва от зараза.
Доказването на инфекция при лица без симптоми на болестта става чрез цитонамазка
на гърлото, уретрата или вагината и ануса (т.нар. PCR-тест). При наличие на симптоми
на заболяването е възможно да се докаже присъствие на бактерията директно от
цитонамазката.
Хламидиалната инфекция на половите орани се причинява от бактерии на име
Chlamydiae trachomatis.
Гениталната хламидиална инфекция се пренася при полови сношения без предпазни
средства.
Постоянната и правилна употреба на презервативи предпазва от заразяване.
Доказването на генитална хламидиална инфекция става посредством цитонамазка на
уретрата или вагината.
ВАЖНО
При поява на оплаквания, които могат да се причинят от инфекция,
предавана по полов път, незабавно се явете на преглед, независимо кога е
бил последният ви контролен преглед и какъв е законово определеният
интервал за прегледи, за да може своевременно да ви се постави диагноза
и да се започне лечение, ако е необходимо.
Редовните прегледи за отсъствие на венерически болести и инфекция с
вируса на СПИН /HIV/ не заместват профилактични прегледи за ранно
установяване на рак на шийката на матката или рак на гърдата.
Специалистът акушер-гинеколог ще ви посъветва и какви предпазни мерки
да вземете.
Zur Verfügung gestellt vom Referat für sexuelle Gesundheit und Prostitution,
Gesundheitsdienst der Stadt Wien im Jänner 2016.
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