
Кратка информация относно  

изследваните от нас инфекциозни заболявания  

 

Сифилис  
Сифилис (Lues) е заболяване, което се причинява от бактерията, наречена Treponema Pallidum. 
Сифилисът се предава при полов контакт без защитни средства, дори и при орален или анален 
секс.  
 
Постоянната и правилна употреба на презервативи предпазва от заразяване. Диагнозата на инфекция със 

сифилис става чрез доказване наличието на определени протеинови тела в кръвта (антитела) (например, чрез 
тест TPPA)  

 
СПИН  
СПИН (синдром на придобита имунна недостатъчност) е заболяване, което се причинява от HI- 
вируса (HIV). Заразяването с HI-вируса става при полов акт 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. 
 

Гонорея (Трипер) 

Гонореята (триперът) е заболяване, което се причинява от бактерии, наречени Neisseriae 

gonorrhoeae (гонококи). Гонореята се предава почти изключително чрез полов контакт без предпазни 
средства. 

Постоянната и правилна употреба на презервативи предпазва от заразяване. Доказването на инфекция 
при лица без симптоми на болестта става посредством намазка 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 намазката. 

 

Туберкулоза – Белодробна туберкулоза 
Не се предава по полов път, а се пренася по въздушно-капков път чрез пръски при кашляне и 
говорене. Ако не бъде открита в ранна фаза и лекувана своевременно, тя може да доведе до много 
тежко заболяване – предимно на белите дробове. 
 

Други заболявания, предавани по полов път 
 
Хламидиална инфекция   
Хламидиалната инфекция на половите орани се причинява от бактерии на име Chlamydiae 
trachomatis. Гениталната хламидиална инфекция се предава чрез полов контакт без предпазни 
средства. 
 
Постоянната и правилна употреба на презервативи предпазва от заразяване. Доказването на генитална 
хламидиална инфекция става посредством цитонамазка на уретрата или вагината.   
 
 
Хепатит B 
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. 
 

Генитални брадавици 
Гениталните брадавици или на медицински жаргон Condylomata accuminata, кратко кондилома, са 
вирусна болест в гениталната и аналната област, която е причинена от инфекция с така наречените 
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човешки папиломни вируси (HPV) и се предава главно чрез необезопасен секс. Отговорните за 
генитални брадавици човешки папиломавируси (HPV) увеличават, особено за жените, риска от 
злокачествени заболявания, като например рак на маточната шийка. 
 
Презервативите могат само частично да защитят от инфекция, ваксина HPV предпазва само срещу по-
нататъшно проникване на вируса в клетките. Препоръчва се навременна консултация при лекар-специалист. 

 
 
Трихомониаза (инфекция с трихомонади) 
Инфекция с трихомонади – наречена също трихомониаза – е инфекциозно заболяване, срещано в 
целия свят, предизвикано от паразита Trichomonas vaginalis – едноклетъчен протозой от клас 
камшичести и се предава също чрез необезопасен полов акт. При заразяване се получава 
възпаление на лигавицата на половите органи и пикочните пътища.  
 
Лечението се извършва с помощта на специални антибиотици, предписани от вашия лекар-специалист. 
 



 
Препратки & Консултационни центрове  
 
 
iBUS – Консултации и съдействие за работещи в сферата на сексуалните услуги в Инсбрук 

iBUS предлага на лица, които работят или са работили в сферата на сексуалните услуги, 
конфиденциални и анонимни консултации по социални, правни и здравни въпроси, като се 
ориентира според индивидуалните им потребности.  
 
Шьопфщрасе 19     6020 Инсбрук     Телефон: +43 (0) 6604757345     Mail: ibus@aep.at 
http://aep.at/beratungsstelle/ibus/ 

 

Проект Rahab - здравни консултации за лица, предоставящи сексуални услуги  -  консултации 
при напускане на занаята 

Социален работник от Каритас информира лицата, работещи в сфера на сексуалните услуги, 
по здравните аспекти и социално-правните въпроси.  
  
Проектът RAHAB Каритас е насочен към хората, работещи в сферата на сексуалните услуги в 
района на Инсбрук. Този проект има за цел да осигури на работещите в сферата на сексуалните 
услуги достъп до важна информация. 
 
Всеки четвъртък от 14:00 часа в рамките на предвидения преглед на лица, предлагащи сексуални 
услуги, присъства един от нашите сътрудници от Службата по здравеопазване в Инсбрук. 
Нископраговите консултационни разговори се фокусират върху различни въпроси, които поставя 
животът в този контекст на работа. 

Гертрауд Гшайдлингер, Хайлиггайстщрасе 16  6020 Инсбрук;   

Телефон:  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) – базисно социално и медицинско обслужване  

На хора, които нямат достъп до медицинското обслужване, medcar(e) осигурява здравна и 
социално-правна подкрепа. Наред с мобилния автобус, с който разполага medcar(e), на централната 
гара Инсбрук има също отворен медицински кабинет (амбулатория). 

Медицински кабинет, Зюдбанщрасе 1, 6020 Инсбрук:  
Понеделник от 15:45 до 18:00 часа 
Сряда   от 9:00 до 10:00 часа -  след това -  чайна, Капуцинерщрасе 43, 6020 Инсбрук 

 
Автобус Medcare (мобилен, Инсбрук Център): 
Петък от 18:00 часа  

 
Самоосигуряване/ доброволно застраховане 

Всички лица, които не са осигурени от системата за задължително здравно осигуряване, могат да се 
застраховат сами – при условие, че постоянно живеят в страната. 
 
TGKK  - Тиролска окръжна здравна каса  - 
Клара-Пьолт-Вег 2,  6020 Инсбрук 
Телефон:  +43 (0) 59160 – 0  Факс:  +43 (0) 59160 – 300  E-Mail:   tgkk@tgkk.at 
http://www.tgkk.at/portal27/portal/tgkkportal/content/contentWindow?contentid=10007.720002&action=2 
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Предпазване от забременяване-  превантивна медицина 

За многобройните методи (естествени, хормонални, бариерни и др.) за предотвратяване на 
нежелана бременност, както и за възможностите за специфични превантивни медицински мерки 
(като ваксинации срещу HPV и хепатит) с удоволствие ще Ви консултират вашите семейни лекари и 
гинеколози.  


