Spoštovana stranka,
od 01.01.2016 naprej veljajo novi zakonski predpisi za ponudnice in ponudnike spolnih
storitev:

Interval zdravstvenih pregledov se razširi na 6 (šest) tednov.
V okviru zakonsko predpisanih zdravstvenih pregledov oseb, ki izvajajo seksualne storitve
(Zvezni uradni list 198/2015; Zvezni uradni list 728/1993 v vsakokrat veljavni različici), se za
potrditev, da zadevna oseba nima niti spolnih bolezni niti infekcije HIV, izvajajo naslednji
zdravstveni pregledi:
1.

Pred začetkom dejavnosti:
•

krvna preiskava na sifilis in HIV (po potrebi hepatitis B),

•

preiskava z odvzemom brisa na okužbo z gonokoki (bakterije, ki
povzročajo gonorejo [triper] in klamidijo (bakterije, ki sprožijo t.i.
okužbo s klamidijo).

2.

Nato se v razmiku 6 (šestih) tednov ponovi zdravstveni pregled na prisotnost
okužbe z gonokoki in okužbe s klamidijo.

3.

V presledkih 12 (dvanajstih) tednov se ponovi krvna preiskava na sifilis in HIV.

Kratka informacija o navedenih obolenjih
SIFILIS (LUES) je obolenje, ki ga povzroči bakterija Treponema pallidum.
Sifilis se večinoma prenaša z nezaščitenim spolnim odnosom in sicer tudi z oralnim in
analnim spolnim odnosom.
Zaščita pred okužbo je dosledna in pravilna uporaba kondomov.
Okužba s sifilisom se diagnosticira z dokazom prisotnosti določenih beljakovin (protiteles) v
krvi (npr. test TPPA).
AIDS (sindrom pridobljene imunske pomanjkljivosti) je obolenje, ki ga povzroči virus humane
imunske pomanjkljivosti (HIV).
Z virusom HIV se oseba lahko okuži zaradi nezaščitenega spolnega odnosa in tudi z
zamenjavo injekcije v primeru intravenozne uporabe drog.
Najučinkovitejši ukrep za zaščito pred HIV je dosledna in pravilna uporaba kondomov.
Okužba s HIV se diagnosticira s krvno preiskavo.
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HEPATITIS B je vnetje jeter, ki ga povzroči virus hepatitisa B (HBV).
Značilni načini prenosa hepatitisa B pri odraslih so nezaščiteni spolni stiki.
Zaščito pred infekcijo predstavlja cepljenje (osnovna imunizacija se sestoji iz treh delnih
cepljenj, cepljenja pa se ponovijo po kontroli koncentracije tvorjenih antiteles v krvi).
Prisotnost okužbe z virusom HBV se dokaže s krvno preiskavo.
GONOREJA (TRIPER) je obolenje, ki ga povzročijo bakterije z imenom Neisseriae
gonorrhoeae (gonokoki).
Gonoreja se prenaša skoraj izključno z nezaščitenim spolnim stikom.
Dosledna in pravilna uporaba kondomov ščiti pred okužbo.
Okužba pri osebah brez bolezenskih znakov se dokaže z brisom iz grla, sečnice oziroma
nožnice in zadnjika (t.i. test PCR). V primeru obstoja bolezenskih znakov je možno tudi
neposredno dokazati prisotnost bakterij iz brisa.
OKUŽBO spolnih organov S KLAMIDIJO povzročijo bakterije po imenu Chlamydiae
trachomatis.
Genitalna okužba s klamidijo se prenaša z nezaščitenim spolnim odnosom.
Dosledna in pravilna uporaba kondomov ščiti pred okužbo.
Genitalna okužba s klamidijo se dokazuje iz brisa iz sečnice oziroma nožnice.

POMEMBNO
Če nastopijo težave, ki nakazujejo na spolno prenosljivo okužbo, pojdite, prosimo,
takoj na zdravstveni pregled, neodvisno od datuma zadnje kontrole in zakonsko
določenega intervala preiskav, da se v najkrajšem možnem času postavi diagnoza
in po potrebi začne z zdravljenjem.
Redni zdravstveni pregledi, s katerimi se dokazuje odsotnost spolnih bolezni in
HIV infekcije, ne nadomestijo ginekološkega preventivnega zdravstvenega
pregleda za zgodnje odkrivanje raka na materničnem vratu ali raka dojke.
Zdravnica specialistka/zdravnik specialist za ginekologijo in porodništvo vam bo
svetoval/a tudi na področju kontracepcije.

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