Değerli Danışanımız
Seks çalışanları için 01.01.2016 tarihinden itibaren yeni yasal düzenlemeler geçerli olup

muayene aralığı 6 haftaya uzatılmıştır.
Seks çalışanlarına dair kanunen zorunlu olan muayene çerçevesinde (198/2015 ve 728/1993
tarihli Federal Resmi Gazete’de geçerli olmak kaydı ile) cinsel yolla bulaşan hastalıklardan ve
HI enfeksiyonundan korunmak için aşağıdaki tahlillerin yapılması zorunludur:
1.

Eyleme geçmeden önce
• Sifilis ve HIV’e (ya da hepatit B’ye) yönlik kan testleri ve
• Gonokok’a (bel soğukluğu) ve klamidya hastalıklarına yok açan
bakterilere karşı doku testi yapılmalıdır.

2.

6 haftalık süreden sonra gonokok ve klamidya enfeksiyonları için tahlilin
tekrarlanması gerekmektedir.

3.

12 haftalık aradan sonra sifilis ve HIV için kan testinin tekrarlanması
gerekmektedir.

Belirtilen hastalıklara ilişkin kısa bilgilendirme
Sifilis, treponema pallidum bakterisinin sebep olduğu bir hastalıktır.
Frengi hastalığı (sifilis) çoğunlukla korunmasız cinsel ilişki yoluyla ve hatta oral ve anal seks
ile bulaşmaktadır.
Düzenli ve doğru prezervatif kullanımı enfeksiyona karşı korur.
Frengi enfeksiyonu tanısı kanda belirli protein maddelerinin (antikorlar) saptanması ile
(örneğin TPHA testi ile) gerçekleşir.
AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), HI virüsünün (HIV) neden olduğu bir
hastalıktır.
HIV enfeksiyonu korunmasız cinsel ilişki ve damar içi uyuşturucu kullanımında şırınganın
ortak kulllanımı yollarıyla ortaya çıkar.
HI virüsüne karşı korunmak için en etkili yöntem düzenli ve doğru olarak prezervatif
kullanmaktır.
HIV enfeksiyonu kan tahlili ile tespit edilmektedir.
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HEPATIT B, Hepatit B virüsünün (HBV) neden olduğu karaciğer iltihaplanmasıdır.
Yetişkinlerde Hepatit B’nin tipik bulaşma yolları korunmasız cinsel temaslardır.
Enfeksiyona karşı korunma aşıyla sağlanmaktadır (temel aşılanma 3 ayrı aşıdan oluşmaktadır,
tazeleme aşıları kanda oluşan antikorun yoğunluk kontrolü sonrası yapılmaktadır).
HBV enfeksiyonun saptanması kan yoluyla gerçekleştirilir.
GONORE/BEL Soğukluğu (TRIPA), Neisseriae gonorrhoeae olarak adlandırılan bakterinin
neden olduğu bir hastalıktır.
Gonore, neredeyse yalnızca korunmasız cinsel ilişki yoluyla bulaşır. Düzenli ve doğru
prezervatif kullanımı enfeksiyona karşı korur.
Hastalık belirtileri görünmeyen kişilerde enfeksiyon tespiti boğaz, idrar yolu ya da vajina ve
anüsten alınan doku testi ile (PCR testi) yapılmaktadır. Eğer hastalık belirtileri var ise doku
testiyle bakteri tespiti de doğrudan mümkündür.
Cinsel organlardaki KLAMIDYA ENFEKSİYONU’na Chlamydiae trachomatis adlı bakteriler
neden olmaktadır.
Genital klamidya enfeksiyonu korunmasız cinsel ilişki yoluyla bulaşmaktadır.
Düzenli ve doğru prezervatif kullanımı hastalığın bulaşmasına karşı korur.
Genital klamidya enfeksiyon tespiti idrar yolu veya vajinadan alınan doku testiyle
yapılmaktadır.
ÖNEMLİ
Cinsel yolla bulaşabilen herhangi bir enfeksiyon hastalığına işaret eden
semptomlar mevcut ise, en son kontrol zamanı ve kanunen belirlenmiş olan
muayene aralığından bağımsız olarak olabildiğince çabuk teşhis koymak ve
gerektiğinde tedaviye başlamak için derhal muayene olmaya geliniz.
Cinsel hastalıklar ve HIV enfeksiyonundan korunmak için düzenli olarak yapılan
muayeneler, serviks (rahim ağzı) ve meme kanserine dair erken teşhis için yapılan
jinekolojik ihtiyati muayeneler yerine geçmez. Jinekoloji ve doğum uzmanı
korunma hakkında da bilgi vermektedir.

Zur Verfügung gestellt vom Referat für sexuelle Gesundheit und Prostitution,
Gesundheitsdienst der Stadt Wien im Jänner 2016.

Radetzkystraße 2, 1031 Wien | www.bmg.gv.at | post@bmg.gv.at | DVR: 2109254 | UID: ATU57161788
Seite 2 von 2

