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Информационен лист
към сертификата по смисъла на Федерален вестник II № 198/2015, Федерален вестник №
728/1993 в актуалната редакция

Уважаема госпожо, уважаеми господине,
За да получите и поддържате посочения по-горе сертификат, ние сме длъжни своевременно
преди да започнете дейността и след това редовно да ви преглеждаме клинично и да Ви
изследваме с лабораторни средства за отсъствие на предавани по полов път болести
(гонорея, сифилис, мек шанкър, хламидиен лимфогранулом (венеричен):
-

изследвания с намазка на всеки 6 седмици (за гонорея/трипер)
изследване на кръв на всеки 12 седмици ( за HIV, Lues/сифилис)
рентгеново изследване на белите дробове 1 x годишно ( туберкулоза/TBC)

Прегледите в Здравната служба, както и белодробната рентгенография в
кабинети на регистрирани медицински специалисти са безплатни.
За записване на прием трябва да ни представите:




лична карта с фотография
2 паспортни снимки
адресни данни, номер на мобилен телефон

(за въпроси и справки в случай на положителни резултати от изследването)

При откриване на предавана по полов път болест няма да получите здравния
сертификат. Ако не успеем да се свържем с Вас, ще ни се наложи да уведомим
органите на реда.
При неясни резултати и в случай на инфекция ще Ви насочим към клиника
за лечение и по-нататъшно изясняване на диагнозата.

При първоначалния преглед освен това е предвидено и задължително информиране
за повишаване на осведомеността по медицински и трудово-социални въпроси.

Моля, обърнете внимание:
Нашият преглед не замества профилактичния медицински преглед при гинеколог
(препоръчително 2 х годишно). Ние като административно ведомство нямаме право
да ви изписваме лекарства.
Вие сте длъжни да информирате окръжния административен орган, където са
проведени първоначалният преглед или последният контролен преглед, при
промяна на мястото на извършване на дейността.

Моля, обърнете специално внимание!

Проституцията в Тирол е забранена извън официално одобрените
домове и следователно е наказуема.

Записване за преглед и консултация:

Четвъртък между 13:30 и 15:00 часа
След записването останете моля в Здравното ведомство, за да можем
веднага да пристъпим към прегледа.

към май 2019 г.

