
Informaţii pe scurt despre bolile infecţioase 
investigate/controlate de noi  
 
Sifilis  
 

Sifilis-ul (Lues) este o boală, care este provocată de către o bacterie, Treponema pallidum. Sifilis-ul se transmite în 
principal prin contactul sexual neprotejat, şi de asemenea şi prin raport sexual oral sau anal.  
 

Folosirea consecventă şi corectă a prezervativelor protejează de o contaminare. Diagnoza unei infecţii cu sifilis se realizează prin 
dovedirea/apariţia  în sȃnge a unor anumiţi anticorpi proteine (de ex. Testul - TPPA). 
 
AIDS/SIDA  
 

AIDS (Sindromul Imunodeficienţei Dobândite) este o boală, care este provocată de virusul HI (HIV). Infecţia cu virusul -HI  
se realizează prin raport sexual neprotejat şi de asemenea prin schimbul de seringi, în cazul consumului de droguri 
intravenoase.  
 

Măsura cea mai eficientă pentru a se proteja de HIV este folosirea consecventă şi corectă a prezervativelor. Diagnoza unei infecţii cu HIV se 
realizează printr-un test de sȃnge.  
 
Gonoree (Tripper)  
 

Gonoreea (blenoragie, sculament) este o boală, care este provocată de către o bacterie numită Neisseriae gonorrhoeae 
(Gonokokken). Gonoreea este transmisă aproape în exclusivitate prin contact sexual neprotejat.  
 

Folosirea consecventă şi corectă a prezervativelor protejează de o contaminare. Diagnoza unei infecţii la persoane, care nu dau semnele bolii  
se realizează prin probe luate din faringe/gȃt, uretră resp. vagin sau anus (aşa- numitul test- PCR). În cazul în care apar simptomele bolii  atunci 
este posibilă şi o diagnonză directă a bacteriei prin frotiu/prelevare de probe. 
 

Tuberculoza  
 

Nu se transmite pe cale sexuală, ci se transmite prin picături cu ocazia tusei sau la vorbire. În cazul în care nu este 
diagnosticată şi tratată la timp, poate conduce la o îmbolnăvire foarte gravă – de cele mai multe ori a plămȃnilor. 

 
Alte boli transmisibile prin contact sexual 
 
Infecţia cu clamidia  
 

O infecţie cu clamidia a organelor sexuale este cauzată unei bacterii numită Chlamydiae trachomatis. Infecţia genitală cu 
Chlamydia se transmite prin  contact sexual neprotejat.  
 

Folosirea consecventă şi corectă a prezervativelor protejează de o contaminare. Diagnoza unei infecţii genitale cu Chlamyda se realizează 
printr-o probă din uretră resp. din vagin. 
 
Hepatita B  
 

Hepatita B este o inflamare a ficatului, care este provocată de virusul de Hepatită-B (HBV). Modul tipic de  transmitere al 
hepatitei B la adulţi sunt contactele sexuale neprotejate. 
 

Vaccinul oferă protecţie faţă de o infecţie (imunizarea generală constă în trei vaccinuri, vaccinurile de împrospătare se efectuează după un 
control al concentraţiei de anticorpi formaţi de corp în sȃnge). Diagnoza unei infecţii cu HBV-se realizează printr-un test de sȃnge.  
 
Negi condilomi  
 

Negii condilomi – numiţi şi negi genitali resp. în jargonul de specialitate Condylomata accuminata, pe scurt numiţi 
condilomi– este o boală virală în zona genitală şi anală, care se datorează unei infecţii cu aşa numiţii viruşi humanen 
Papilloma (HPV) şi se transmite în principal prin raporturi sexuale neprotejate. Viruşii humanen Papilloma (HPV) care 
provoacă negii condilomi măresc riscul pentru tumori maligne, în special la femei, cum ar fi de exemplu cancerul de  col 
uterin. 
 

Prezervativele protejează numai parţial de o contaminare, un vaccin HPV  protejează numai de o invadare mai departe a virusului în celule– se 
recomandă o consultaţie în timp util la doctorul Dumneavoastră de specialitate.  
 
Trichomonaden 
 

Infecţia cu Trichomonaden – numită şi Trichomoniasis– este o boală contagioasă răspȃndită în toată lumea datorată 
paraziţilor Trichomonas vaginalis – un flagel unicelular şi se transmite de asemenea prin contact sexual neprotejat. Apar 
inflamaţii ale membranelor mucoase ale organelor genitale şi ale canalelor urinare.  
 

Tratamentul se realizează prin antibiotice speciale prescrise de medicul Dumneavoastră de specialitate.   

 Stadtmagistrat 
 Oficiul pentru sănătate 

Telefon +43 (0) 512/5360-1150 

Fax +43 (0) 512/5360-1717 

Email post.gesundheitswesen@innsbruck.gv.at 
 



 

Link-uri & Oficii de consultanţă  
 
iBUS – Consultanţă şi sprijin pentru lucrătoarele în domeniul sexului în Innsbruck 

iBUS oferă persoanelor, care oferă sau au oferit servicii sexuale, consultaţii confidenţiale şi anonime în probleme 
sociale, juridice sau de sănătate şi se adaptează fiecărei nevoi individuale în parte.   
 
Schöpfstraße 19     6020 Innsbruck      Telefon: +43 (0) 6604757345     Mail: ibus@aep.at 
http://aep.at/beratungsstelle/ibus/ 
 

Rahab Consultanţă medicală pentru lucrătorii/lucrătoarele în domeniul sexului  -   consultanţă pentru 

ieşirea din prostituţie  

O consilieră socială de la Caritas informează lucrătorii/lucrătoarele în domeniul sexului asupra aspectelor de 
sănătate şi în legatură cu probleme sociale şi juridice.  
 

Caritas se dedică în proiectul RAHAB lucrătorilor/lucrătoarelor în domeniul sexului din zona Innsbruck-ului. Scopul 
proiectului nostru este să  permitem/uşurăm accesul la informaţii importante lucrătorilor/lucrătoarelor  în domeniul 
sexului. 
 

În fiecare joi de la ora 14:00 este prezent/ă un/o colaborator/colaboratoare de-a noastră  în cadrul controalelor 
impuse/prescrise pentru lucrătorii/lucrătoarele în domeniul sexului la Direcţia de sănătate Innsbruck. În centrul 
acestor discuţii de consultanţă  necomplicate sunt diverse întrebări, desprinse din contextul vieţii în acest mediu de 
muncă. 

Gertraud Gscheidlinger,  Heiliggeiststraße 16  6020 Innsbruck;   
Telefon:  0676 873 063 30  g.gscheidlinger.caritas@dibk.at 
https://www.caritas-tirol.at/hilfe-angebote/menschen-in-not/rahab-gesundheitsberatung-fuer-sex-dienstleisterinnen/ 

 
medcar(e) – Sprijin de bază în domeniul social şi medical  

medcar(e) le permite oamenilor care nu au acces la tratamente medicale o protecţie/susţinere medicală şi socială. 
Pe lȃngă autobuzul mobil medcar(e) se mai găseşte la gara principală din Innsbruck şi un cabinet. 

Ordination Südbahnstraße 1, 6020 Innsbruck:  
MO 15:45 Uhr - 18:00 Uhr 
MI     9:00 Uhr - 10:00 Uhr   anschließend Teestube, Kapuzinergasse 43, 6020 Innsbruck 
 

Medcare Bus (mobil Innsbruck Innenstadt): 
FR ab 18:00 Uhr  
 
Asigurarea socială proprie / Asigurarea socială voluntară  

Toate persoanele care nu sunt protejate printr-o asigurare medicală legală,  pot încheia o asigurare medicală 
privată, individuală– atȃta timp cȃt au domiciliul în ţară.  
 

TGKK  -  Tiroler Gebietskrankenkasse 
Klara-Pölt-Weg 2,  6020 Innsbruck 
Telefon:  +43 (0) 59160 – 0  Fax:  +43 (0) 59160 – 300  E-Mail:   tgkk@tgkk.at 
http://www.tgkk.at/portal27/portal/tgkkportal/content/contentWindow?contentid=10007.720002&action=2 
 
Prevenirea unei sarcini -  Medicina preventivă 

Medicii Dumneavoastră de familie şi ginecologi vă consiliază cu plăcere în legătură cu multitudinea de metode 
(naturale, hormonale, metode de barieră etc.) de a împiedica o sarcină nedorită precum şi în legătură cu 
posibilitatea de a lua măsuri specifice de medicină preventivă  (cum ar fi vaccinuri HPV- şi Hepatită).  


