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Tschechisch 

Krátká informace o infekčních nemocech, které 

vyšetřujeme   

 
Syfilis   
(též příjice nebo lues) je pohlavně přenosnou infekcí způsobovanou bakterií Treponema. Hlavním způsobem přenosu je pohlavní 
styk, také orální a anální sex. 

 
K vyloučení přenosu této nemoci přispívá vyhýbání se intimnímu fyzickému kontaktu s nakaženou osobou resp. pravidelné a 
správné používání kondomu. Diagnóza nemoci syfilis se získá důkazem přítomnosti protilátek, které se váží na specifické 
bílkoviny syfilidy (TPPA test) 

 
AIDS  
AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) je soubor příznaků a infekcí, který je následkem poškození imunitního systému 
člověka virem HIV. HI-Virus se přenáší pohlavním stykem. Rizikové jsou také použité injekční jehly sdílené mezi narkomany. 
 
K vyloučení přenosu této nemoci je nutné pravidelné a správné používání kondomu. Diagnóza nemoci HIV infekce se získá 
krevním testem. 

 
Gonorrhoe (Tripper) Kapavka 
Kapavka (latinsky gonorrhoea či hovorově tripl nebo slangově kapela) patří mezi nejrozšířenější sexuálně přenosné nemoci na 
světě. Způsobuje ji gramnegativní bakterie Neisseria gonorrhoeae. Onemocnění má obvykle charakter hnisavého zánětu sliznic 
vylučovacích a pohlavních orgánů, někdy také může zasáhnout konečník, hltan, nebo spojivky v očích. 
K vyloučení přenosu této nemoci je nutné pravidelné a správné používání kondomu. Lékaři nebo jiní zdravotníci obvykle 
používají následující laboratorní techniku na diagnostiku kapavky: výtěr výtoku z penisu nebo cervix,  močové trubice či hrdla tzv. 
PCR test. Také se používají močové nebo cervikální výtěry pro test detekující geny bakterie.  
 
Tuberkulóza 
Tuberkulóza, též TBC, dříve souchotiny či úbytě (oubytě), je infekční onemocnění. Tuberkulóza většinou napadá plíce, ale 
může postihnout i jiné části těla. Šíří se vzduchem, když osoba s aktivní formou tuberkulózy kašle, kýchá nebo jiným způsobem 
rozšiřuje své sliny vzduchem. Zhruba jedno z deseti onemocnění přejde v aktivní tuberkulózu, která, když se neléčí, způsobuje 
úmrtí ve více než 50 % případů. 

 

Další sexuálně přenosné nemoci  

 
Chlamydióza 

Chlamydióza - infekce pohlavních orgánů se přenáší bakteriemi Chlamydiae trachomatis. K přenosu dochází nechráněným 
pohlavním stykem. 
K vyloučení přenosu této nemoci je nutné pravidelné a správné používání kondomu. Na diagnostiku nemoci se používá výtěr 
z močové trubice nebo pochvy. 
 

 
Hepatitida B  
Hepatitida B je onemocnění způsobené HBV virem hepatitidy B, který napadá játra. Akutní onemocnění způsobuje zánět jater, 
zvracení, žloutenku a vzácně smrt. K přenosu dochází nechráněným pohlavním stykem. 
Infekci lze předcházet preventivním očkováním. (základní imunizace spočívá ve třech očkováních, další očkování následuje po 
kontrole koncentrace vytvořených protilátek v krvi). Důkaz výskytu infekce HBV se získá vyšetřením krve. 
 
Genitální bradavice 

Genitální bradavice, jinak též kondylom (latinsky condylomata acuminata), venerické bradavice, anální bradavice, případně 
anogenitální bradavice, jsou vysoce nakažlivou sexuálně přenosnou infekcí, způsobenou některým z podtypů lidského 
papilomaviru (HPV). Šíří se prostřednictvím přímého kontaktu během orálního, genitálního či análního sexu s infikovaným 
partnerem. Bradavice jsou nejsnadněji rozpoznatelným příznakem genitální HPV infekce. HPV způsobují karcinom děložního hrdla 
a většinu z análních karcinomů. 
 
 

Použití kondomů může ochránit před nakažením jen z části. HPV očkování ochrání před dalším vniknutím viru do buněk – 
doporučujeme včasnou návštěvu lékaře. 
 
Trichomoniáza 

Trichomoniáza je sexuálně přenosná nemoc způsobená prvokem bičenkou poševní (Trichomonas vaginalis) a nejčastější 
parazitární onemocnění pochvy. Nemoc se přenáší výhradně pohlavním stykem. Bičenka poševní je pohyblivý prvok žijící v 
pochvě a močové trubici, který způsobuje zánět pochvy a močové trubice.  
 
Diagnostikuje se pomocí mikroskopické analýzy poševního či uretrálního stěru, při které je prokázán prvok. Léčba je možná 
antibiotikami. 

 Magistrát města Innsbruck 

 Zdravotní služby 

Telefon +43 (0) 512/5360-1150 

Fax +43 (0) 512/5360-1717 

Email post.gesundheitswesen@innsbruck.gv.at 
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Odkazy & poradenství  

 
iBUS – Innsbrucker Beratung und Unterstützung für Sexarbeiterinnen 
Poradenství a podpora pro sexuální pracovnice 
iBUS nabízí osobám nabízející sexuální služby důvěrné a anonymní poradenství ve všech sociálních, právních a 
zdravotních věcech a orientuje se při tom na individuální potřeby. 
 
Schöpfstraße 19     6020 Innsbruck      Telefon: +43 (0) 6604757345     Mail: ibus@aep.at 
http://aep.at/beratungsstelle/ibus/ 

 
Rahab Gesundheitsberatung für Sex-Dienstleister/innen  -   Ausstiegsberatung 
Zdravotnické poradenství pro sexuální pracovnice – poradenství jak ukončit činnost 

Sociální pracovnice společnosti Caritas informuje sexuální pracovnice o zdravotních aspektech a sociálně 
právních záležitostech. 
 
Společnost Caritas se věnuje v rámci projektu RAHAB sexuálním pracovnicím v oblasti města Innsbruck. Cílem 
našeho projektu je, aby sexuální pracovnice obdržely všechny potřebné informace. 
 
Každý čtvrtek od 14:00 hodin je jedna z našich pracovnic v rámci předepsaného vyšetření pro sexuální pracovnice na 
zdravotním úřadě v Innsbrucku. Nabízíme poradenství ohledně všech otázek, které život v tomto oboru přináší. 

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) – soziale und medizinische Basisversorgung 
Sociální a zdravotní pomoc 

Medcar(e) umožňuje lidem bez přístupu ke zdravotní péči zdravotní a sociální podporu. Kromě mobilního 
autobusu medcar(e)-Bus najdete na hlavním nádraží v Innsbrucku také ordinaci. 

Ordinace Südbahnstraße 1, 6020 Innsbruck:  
PO 15:45  - 18:00 hodin 
ST  9:00  - 10:00 hodin, potom čajovna, Kapuzinergasse 43, 6020 Innsbruck 
 

Medcare Bus (mobil Innsbruck Innenstadt): 

PÁ od 18:00 hodin  

 
Pojištění / dobrovolné pojištění 

Všechny osoby, které nejsou chráněny nemocenským pojištěním se mohou – pokud mají nahlášené trvalé bydliště ve 
vnitrozemí – pojistit sami. 
 
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 

 

Ochrana před otěhotněním  

Lékaři a gynekologové Vás rádi informují o možnostech ochrany otěhotnění (přirozeně, hormonálně, bariérově), 
abyste zabránila nechtěnému otěhotnění jakožto o zdravotních prevenčních metodách (jako např. očkování HPV a 
hepatitida). 

http://aep.at/beratungsstelle/ibus/
mailto:g.gscheidlinger.caritas@dibk.at
https://www.caritas-tirol.at/hilfe-angebote/menschen-in-not/rahab-gesundheitsberatung-fuer-sex-dienstleisterinnen/
mailto:tgkk@tgkk.at
http://www.tgkk.at/portal27/portal/tgkkportal/content/contentWindow?contentid=10007.720002&action=2

