БОЛЕСТИ, ПРЕДАВАНИ ПО ПОЛОВ ПЪТ
Заболяване
Гонорея
(Трипер)

Задължително
изследване
Да
Веднъж на 6
седмици

Диагноза
Изследване на
секрет

Изследване на
урина

НАЧИНИ ЗА ЗАРАЗЯВАНЕ и ЗАЩИТА

Възможни признаци на заболяването
Жълтеникаво, миризливо
течение от пениса,
вагината или ануса

Болки, сърбеж или
парене при уриниране

Начини за заразяване

Възможни заболявание

Защита от заразяване

Вагинален секс

СПИН, сифилис, хепатит B и
C, гонорея, хламидия

Презерватив

Анален секс

СПИН, сифилис, хепатит B и
C, гонорея, хламидия

Презерватив

-1-

Болки в гърлото след
орален секс
Орален секс

Сифилис
(Луес)

Да
Веднъж на 12
седмици

Изследване на
кръв

Възли или язви на пениса,
вагината, ануса или
устата/гърлото
Увеличени лимфни възли,
кожен обрив

СПИН/ХИВ

Хламидия

Да
Веднъж на 12
седмици

Не

Изследване на
кръв

Изследване на
секрет

Презерватив, „Латексова преграда“

Целувка

Сифилис, хепатит B

Без целувки

Ръка, секс играчка

Сифилис, гонорея, хламидия

Презерватив, „Латексова преграда“,
Латексови ръкавици

Кръв

СПИН, хепатит B и C

Презерватив, Латексови ръкавици,
без кръвен контакт

Често без
симптоми дълго
време

Жълтеникаво, миризливо
течение от пениса,
вагината или ануса
Болки, сърбеж или
парене при уриниране

Изследване на
урина

СПИН, сифилис, хепатит B и
C, гонорея, хламидия

Болки в гърлото след
орален секс

„Духане или лизане“ без защита = риск от заразяване!!! (например: сифилис, ЧПВ,…)
Болки при секс

Правилно използване на презерватив:
Хепатит В или
C (заразно
възпаление
на черния
дроб)

Не

Изследване на
кръв

Често без симптоми
Жълтеница

Важни указания:
∙ При позитивен резултат на гонорея, сифилис или СПИН, здравната книжка (карта) бива отнета.
∙ Гинекологични изслевания са абсолютно необходими! Задължителното изследване не включва например
цитонамазка. За мъжете са важни допълнителни урологични изследвания (при уролог). Съвет: поне
веднъж годишно; например www.docfinder.at
∙ Моля потърсете лекар при появата на всеки от признаците на заболяване!
∙ В Австрия има добри възможности за лечение на тези болести.
∙ При някои заболявания, партньорът/партньорката също трябва да се подложи на лечение!
∙ Има ваксини за защита от хепатит B и ЧПВ (човешки папилома вирус), които се заплащат. Попитайте
лекаря си!

∙ Пенисът трябва да е твърд, когато се поставя
презерватива!
∙ Кожата се издърпва, върхът на презерватива се натиска
пръсти и така се поставя върху пениса.
∙ Върхът на презерватива се държи, докато
презервативът се нанизва!
∙ Презервативът винаги се развива до края!
∙ Презервативът се маха веднага след изпразване, преди пенисът да омекне!
При въпроси, моля обърнете се към консултативен център за секс работнички! Там ще
бъдете безплатно и поверително подпомогнати и посъветвани. За адреси, моля вижте
брошурите „Sexwork-Info“! Тези брошури може да получите например в австрийски
(регионални-) здравни институции!

с

БРЕМЕННОСТ – КОНТРАЦЕПТИВНИ СРЕДСТВА Общ преглед
Метод

Механично

Хормонално

♂

Контрацептивно
средство
o

Презерватив

♀
o
o
o

Диафрагма
Цервикална
шапка
и т.н.

o
o
o
o
Описание

Преди полов акт се
поставя на твърд
пенис.
Предотвратява
бременност и
заразяване с
болести, предавани
по полов път.

Преди полов акт се
поставя във вагината
пред шийката на
матката.
Предотвратява
достигането на
сперматозоиди в
матката.

Химично

♀
o
o

Таблетки
Тримесечна
контрацептивна
инжекция
Контрацептивни
лепенки
Хормонална спирала
Контрацептивен
пръстен
Противозачатъчен
имплант

Налични при гинеколог.
Чрез хормонални
промени в тялото,
предотвратява
възможността за
бременност.
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♀
o

Медна спирала

Естествено

♀
o
o
o

Свещички
Кремове
Таблетки

♀
o
o
o

Поставя се от
гинеколог в матката.
Предотвратява
внедряването на
оплодена
яйцеклетка .

Измерване на
температурата
Метод на
цервикалната слуз
Календар

Преди полов акт се
поставя във
вагината.

Определяне на
фертилни и
нефертилни дни.

Убива
сперматозоидите.

При фертилни дни е
необходимо
допълнително
контрацептивно
средство, например
презерватив.

Премахването е
възможно при
гинеколог.
Смяна след 3-5 год.

Как и къде
налични?

Сигурност при
ПРАВИЛНО
използване

o
o
o
o

Секс магазин
Супермаркет
Дрогерия
Аптека



o

o

Препоръчва се
посещение при
гинеколог
Аптека



o

Посещение при
гинеколог е
необходмо

o

Посещение при
гинеколог е
необходмо



o

Аптека







Защита от
ДА
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
венерически
болести
„Хапче след секс“ – само при спешен случай: трябва да се вземе най-късно 72 часа след полов акт – и е налично без рецепта в аптеките и гинекологичните клиники (в болницата). Не
защитава от болести, предавани по полов път и СПИН/ХИВ!
Менструални гъби – Дамски превръзки - Тампони: не предпазват от болести, предавани по полов път и СПИН, също така и от бременност!
Издател: Работна група „ Проституция“ (Подработна група на координационния механизъм за борба с трафик на хора - Task Force Menschenhandel. Информацията предоставена в тази публикация, въпреки
внимателната ѝ подготовка, не дава гаранция относно нейната вярност и точност. Поемането на отговорност от страна на издателката е изключено.
Илюстрации: с приятелското разрешение и подкрепа oт Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung/ Deutschland (www.bzga.de).

