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Szifilisz
A szifilisz (luesz) a Treponema pallidum baktérium okozta betegség. A szifilisz elsősorban védekezés nélküli szexuális
kapcsolat útján terjed, orális és anális közösüléssel is.
A gumióvszerek következetes és helyes használata megvéd a fertőzéstől. A szifiliszfertőzés diagnosztizálása bizonyos fehérjéknek (antitestek)
a vérben való kimutatásával történik (pl. TPPA vizsgálat).

AIDS
Az AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome = szerzett immunhiányos tünetegyüttes) a HIV (emberi immunhiány
vírusa) által előidézett betegség. A HIV-fertőzés bekövetkezhet védekezés nélküli szexuális kapcsolattal és injekciós tűk
cseréje által is intravénás droghasználatnál.
A HIV-fertőzés elleni védekezés leghatékonyabb módszere a gumióvszerek következetes és helyes használata. A HIV-fertőzés
diagnosztizálása vérvizsgálat útján történik.

Gonorrhoea (tripper)
A gonorrhoea (tripper) a Neisseria gonorrhoeae (gonococcus) baktérium okozta betegség. Gonorrhoea fertőzésre szinte
kizárólag védekezés nélküli szexuális kapcsolat útján kerülhet sor.
A gumióvszerek következetes és helyes használata megvéd a fertőzéstől. A fertőzés kimutatása tünetmentes személyeknél a
torokból, húgycsőből, ill. hüvelyből és a végbélből vett kenetből történik (úgynevezett PCR vizsgálat). A betegség jeleinek
meglétekor a kórokozónak a kenetből való közvetlen kimutatása is lehetséges.

Tuberkulózis - gümőkór
A gömőkór nem szexuális úton terjed, hanem cseppfertőzéssel, köhögés és beszéd során. Amennyiben a fertőzést nem
ismerik fel és kezelik időben, úgy az nagyon súlyos betegséghez – többnyire a tüdő megbetegedéséhez – vezethet.

További nemi úton terjedő betegségek
Chlamydia fertőzés
A nemi szervek chlamydia fertőzését a Chlamydia trachomatis nevű baktérium okozza. A genitális chlamydia fertőzés
védekezés nélküli szexuális kapcsolat útján terjed.
A gumióvszerek következetes és helyes használata megvéd a fertőzéstől. A genitális chlamydia fertőzés kimutatása a
húgycsőből, ill. hüvelyből vett kenetből történik.

Hepatitis B
A hepatitis B olyan májgyulladás, amelyet a hepatitis B vírus (HBV) okoz. A hepatitis B terjedésének legtipikusabb módja
felnőttkorban a védekezés nélküli szexuális kapcsolat.
A fertőzés elleni védelmet védőoltás biztosít (az alapimmunizálás 3 oltásból áll, emlékeztető oltás a vérben képezett antitestek
koncentrációjának ellenőrzése után szükséges lehet). A HBV fertőzés kimutatása a véren keresztül történik.

Genitális szemölcs
A genitális szemölcs – nemi szervi szemölcsök, ill. szaknyelven Condyloma acuminatum, röviden condyloma – a nemi
szervek és a végbélnyílás térségének vírusos eredetű megbetegedése, amelyet az úgynevezett HPV (Human Papilloma
Vírus, azaz az emberi papillóma vírus) okoz, és többnyire védekezés nélküli szexuális kapcsolat útján terjed. A genitális
szemölcsöket okozó human papilloma vírus (HPV) jelenléte különösen nőknél növeli a rosszindulatú daganatok így pl. a
méhnyakrák kialakulásának kockázatát.
A gumióvszer használata csak feltételesen nyújt védelmet a fertőzés ellen, a HPV oltás csak a vírusnak a sejtekbe való további
behatolása ellen véd – ajánlatos a szakorvos időben történő felkeresése.

Trichomoniasis
A trichomonas fertőzés – mely trichomoniasis néven is ismert – világszerte előforduló fertőző betegség, melynek
kórokozója egy parazita, a Trichomonas vaginalis - egy ostoros egysejtű, és amely szintén védekezés nélküli szexuális
kapcsolat útján terjed. A betegség következtében gyulladások lépnek fel a nemi szervek és a húgyutak nyálkahártyáin.
Kezelése speciális antibiotikummal történik szakorvosi kezelés keretében.

Linkek és tanácsadó szolgálatok
iBUS – Innsbrucker Beratung und Unterstützung für Sexarbeiterinnen
iBUS – Innsbrucki Tanácsadó és Támogató Szolgálat Szexmunkások Részére

Az iBUS bizalmas és anonim tanácsadást ad szociális, jogi valamint egészségügyi kérdésekben olyan személyek
számára, akik a szexiparban dolgoznak, vagy dolgoztak, figyelembe véve individuális szükségleteiket.
Schöpfstraße 19 6020 Innsbruck Telefon: +43 (0) 6604757345
http://aep.at/beratungsstelle/ibus/

Mail: ibus@aep.at

Rahab Gesundheitsberatung für Sex-Dienstleister/innen
Rahab Egészségügyi Tanácsadás Szexszolgáltatók Részére – kiszállási tanácsadás

A Caritas szociális munkása felvilágosítást ad szexmunkásoknak egészségügyi és társadalombiztosítási jogi
kérdésekről.
A Caritas a RAHAB projekt keretében az Innsbruck térségében tevékenykedő szexmunkásokra fókuszál. Cél, hogy
biztosítsák a fontos információkhoz való hozzájutást a szexmunkások számára.
Minden csütörtökön 14:00 órától az Innsbrucki Egészségügyi Hivatalban (Gesundheitsamt Innsbruck) a
szexmunkások részére kötelező vizsgálat keretében jelen van egy tanácsadást végző munkatárs is. A könnyen
hozzáférhető információk középpontjában olyan különböző kérdések állnak, amelyeket az adott munkakörülmények
vetnek fel.
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) – szociális és orvosi alapellátás
Az egészségügyi ellátásra való jogosultsággal nem rendelkező személyek részére a medcar(e) támogatást nyújt
egészségügyi és szociális kérdésekben. A mobil medcar(e)-busz mellett az innsbrucki főpályaudvaron orvosi
rendelő is üzemel.
Orvosi rendelő (Ordination) Südbahnstraße 1, 6020 Innsbruck:
Hé 15:45 Uhr - 18:00 óra
Sze 9:00 Uhr - 10:00 óra utána teázás, Kapuzinergasse 43, 6020 Innsbruck
Medcare Busz (mobil Innsbruck belváros):
Pé 18:00 óra

Önbiztosítás / önkéntes biztosítás
Minden személy, aki nincs biztosítva a kötelező egészségbiztosítási rendszer keretében, az – addig, amíg
lakóhelye belföldön (Ausztriában) van - maga köthet betegbiztosítást.
TGKK - Tiroler Gebietskrankenkasse (Tiroli Társadalombiztosítási Pénztár)
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

Fogamzásgátlás - szűrővizsgálatok
A nem kívánt terhesség megelőzésének sokféle módszereiről (természetes, hormonalapú, gátló módszerek stb.)
valamint a speciális betegségmegelőzési intézkedések (HPV és hepatitis elleni védőoltás) lehetőségeiről, kérjük,
tájékozódjon háziorvosától és nőgyógyászától.

