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Stimată clientă, 
 

Stimate client, 
 
 

Începând cu data de 01.01.2016 sunt în vigoare noi reglementări legale pentru prestatoarele 
și prestatorii de servicii sexuale: 

 

Intervalul pentru efectuarea investigațiilor medicale se extinde 
la șase săptămâni. 

 

În cadrul investigației medicale prevăzute de lege pentru persoanele care prestează servicii 
sexuale (Codul Civil BGBl. 198/2015; Codul Civil BGBl. 728/1993 în varianta în vigoare) se 
realizează următoarele investigații în vederea confirmării absenței bolilor cu transmitere 
sexuală și a unei infectări cu HIV: 

 

1. Înaintea începerii activității: 
 

• Analize de sânge pentru depistare sifilis și HIV (după caz pentru 
Hepatita B) 

 

• Recoltare de frotiu pentru depistare gonococi (bacterii care provoacă 
blenoragie [gonoree]) și Chlamydia (tipuri de bacterii care declanșează 
așa-numitele infecții cu Chlamydia) 

 

2. În continuare analizele în vederea depistării prezenței unui gonococ și a unei 
infecții cu Chlamydia trebuie repetate la interval de 6 săptămâni. 

 

3. La interval de 12 săptămâni trebuie repetate și analizele de sânge pentru 
depistare sifilis și HIV. 

 
 
Scurtă informare în legătură cu afecțiunile menționate 

 

SIFILIS (LUES) este o boală cauzată de bacteria Treponema pallidum. 
 

Sifilisul se transmite în principal prin contact sexual neprotejat și de asemenea și prin contact 
oral și anal. 

Utilizarea consecventă și corectă a prezervativelor oferă protecție împotriva unei infectări. 

Diagnosticul unei infecții cu sifilis se obține prin prezența anumitor proteine (anticorpi) în 
sânge (de exemplu testul TPPA). 

 

AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome, română: sindromul imunodeficienței 
dobândite) este o boală cauzată de virusul HI (HIV). 

 

Infectarea cu virusul HI are loc prin contact sexual neprotejat și de asemenea prin schimbul 
de seringi în cazul consumului intravenos de droguri. 

 

Cea mai eficientă măsură de protecție împotriva HIV este utilizarea consecventă și corectă a 
prezervativelor. 
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Diagnosticarea unei infecții cu HIV se realizează prin analiză de sânge. 
 

HEPATITA B este o inflamație a ficatului cauzată de Virusul Hepatitei B (HBV). 
 

Mijlocul tipic de transmitere a Hepatitei B la vârsta adultă îl reprezintă contactele sexuale 
neprotejate. 

 

Un vaccin poate oferi protecție împotriva unei infectări (imunizarea de bază constă în trei 
vaccinări parțiale; vaccinări de reîmprospătare se realizează în urma verificării concentrației 
pe care o au anticorpii formați în sânge). 

 

Confirmarea unei infectări cu HBV se obține din sânge. 
 

BLENORAGIA (GONOREEA) este o îmbolnăvire cauzată de o bacterie denumită Neisseriae 
gonorrhoeae (gonococi). 

 

Blenoragia se transmite aproape exclusiv prin contact sexual neprotejat 

Utilizarea consecventă și corectă a prezervativelor oferă protecție împotriva unei infectări. 

Dovada unei infecții în cazul persoanelor fără simptome se obține prin recoltarea unui frotiu 
din faringe, uretră, respectiv vagin și anus (așa numitul test PCR). În cazul apariției 
simptomelor este posibilă și detectarea prezenței directe a bacteriei în frotiu. 

 

INFECTAREA CU CHLAMYDIA a organelor sexuale este cauzată de bacterii denumite 
Chlamydiae trachomatis. 

 

Infecția genitală cu Chlamydia se transmite prin contact sexual neprotejat. 

Utilizarea consecventă și corectă a prezervativelor oferă protecție împotriva unei infectării. 

Prezența infecției genitale cu Chlamydia se determină prin recoltarea unui frotiu din uretră, 
respectiv vagin. 

 
 

IMPORTANT 
 

În cazul apariției unor simptome care indică o infecție cu transmitere sexuală vă 
rugăm să veniți imediat la un consult, indiferent de momentul ultimului control și 
indiferent de intervalul stabilit prin lege pentru efectuarea investigațiilor, pentru 
a stabili un diagnostic cât mai repede posibil și pentru începerea tratamentului în 

caz de nevoie. 
 

Investigațiile regulate pentru confirmarea absenței bolilor cu transmitere 
sexuale și a infectării cu HIV nu țin locul investigațiilor preventive ginecologice 

pentru recunoașterea din timp a cancerului de col uterin și a cancerului mamar. 
Medicul specialist pentru obstetrică și ginecologie vă poate sfătui și în legătură 

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


