POHLAVNĚ PŘENOSNÉ CHOROBY
Nemoc

Povinná kontrola

Kapavka
(Tripl)

Ano
Každých 6 týdnů

Diagnóza
Cytologický stěr

Vyšetření moči

MOŽNOSTI PŘENOSU A OCHRANA

Možné příznaky nemocí
Žlutavý, páchnucí výtok z
penisu, pochvy nebo řitního
otvoru

Bolest či pálení při močení
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Přenos

Možné nemoce

Ochrana před nákazou

Vaginální styk

HIV, Syfilis, Hepatitida B a C,
Kapavka, Chlamýdie

Kondom

Anální styk

HIV, Syfilis, Hepatitida B a C,
Kapavka, Chlamýdie

Kondom

Orální styk

HIV, Syfilis, Hepatitida B a C,
Kapavka, Chlamýdie

Kondom, latexová ústní rouška

Líbání

Syfilis, Hepatitida B

Žádné líbání

Ruka, erotické pomůcky

Syfilis, Kapavka, Chlamýdie

Kondom, latexová ústní rouška,
latexové rukavice

Krev

HIV, Hepatitida B a C

Kondom, latexové rukavice, kontakt s
krví

Bolest v krku po orálním
styku

Syfilis (Lues,
Příjice)

Ano
Každých 12 týdnů

Vyšetření krve

Uzle nebo vředy na penisu,
pochvě, řitním otvoru nebo
v ústech/hltanu
Zvětšené mízní uzliny,
vyrážka

HIV/AIDS

Ano
Každých 12 týdnů

Chlamýdie

Ne

Vyšetření krve

Cytologický stěr

Často dlouhou dobu
žádné příznaky

Žlutavý, páchnucí výtok z
penisu, pochvy nebo
řitního otvoru

Bolest či pálení při močení

Vyšetření moči
Bolest v krku po orálním
styku
Bolest při pohlavním styku

Hepatitida B
nebo C
(nakažlivý
zánět játer)

Orální sex bez ochrany = riziko nákazy!!! (např. Syfilis, HPV,…)
Správné použití kondomu:

Ne

Vyšetření krve
Často žádné příznaky
Žloutenka

Důležité odkazy:
∙ Při nemocí kapavky, syfilisu nebo HIV Vám bude odebraná zdravotní knížka (karta).
∙ Gynekologické vyšetření jsou dodatečně potřebné! Předepsaná vyšetření nezahrnují např. stěr na rakovinu
děložního čípku. Pro muže jsou dodatečná urologická vyšetření (u urologa) důležitá. Doporučení: nejméně
každoroční kontrola; např. www.docfinder.at
∙ U všech příznaků nemoci vyhledejte prosím doktora!
∙ V Rakousku existují velmi dobré možnosti ošetření těchto nemocí.
∙ Některé nemoce vyžadují ošetření partnera!
∙ Proti Hepatitidě B a HPV existuje placené očkování. Zeptejte se Vašeho doktora

∙ Při natáhnutí kondomu musí penis být ztopořený!
∙ Předkožku stáhnout zpět, špičku kondomu potlačit a takto nasadit na
penis.
∙ Při svléknutí kondomu vždy držet špičku kondomu!
∙ Vždy odrolovat kondom přes penis až do jeho konce!
∙ Vytáhnout penis z pochvy ihned po ejakulaci, dokud je penis ztopořený!

Mate-li otázky, obrat‘te se na poradny pro lidi pracující v sexbyznysu! Zde dostanete bezplatně a
důvěrně radu i podporu. Adresy najdete v brožuře „Sexwork-Info“! Tuto brožuru dostanete např. v
rakouských zdravotních úřadech!

TĚHOTENSTVÍ – PŘEHLED ANTIKONCEPČNÍCH PROSTŘEDKŮ
Metody

Bariérové

♂

Antikoncepční
prostředky
o

Kondom

♀
o
o
o

Popis

Jak a kde k
dispozici?

Bezpečnost při
SPRÁVNÉM použití
Ochrana před
pohlavně
přenosnou nemocí

Hormonální

Diafragma
Cervikální
klobouček
atd.

Před stykem
přetáhnout přes
ztopořený penis.

Před stykem vložit do
pochvy před děložní
hrdlo.

Zabraňuje těhotenství
a infekci s pohlavně
přenosnými
chorobami.

Zabraňuje posunu
spermií do dělohy.

o
o
o
o

Sexshop
Supermarket
Drogérie
Lékárna

o

o

Doporoučí se
návštěva u
gynekologa
Lékárna

Chemické

♀
o
o
o
o
o
o

Pilulka
Tříměsíční injekce
Náplast
Nitroděložní tělísko
Vaginální kroužek
Podkožní implantát

K dostání u gynekologa.
Hormonální změny v těle
zabraňují možnost
těhotenství.
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♀
o

Nehormonální
nitroděložní tělísko

Přirozené

♀
o
o
o

♀

Čípky
Krémy
Tablety

Návštěva u
gynekologa je nutná

Teplotní metoda
Hlenová metoda
Kalendářová
metoda

Zasazená do dělohy
od gynekologa.

Před stykem zavést do
pochvy.

Určení plodných a
neplodných dnů.

Zabraňuje uhnízdění
oploděného vajíčka.

Zabíjí spermie.

Pří plodných dnech je
dodatečná antikoncepce
nutná, např. kondom.

Odstranění možné jen
gynekologem.
Výměna po 3-5 letech.

o

o
o
o

o

Návštěva u
gynekologa je
nutná

o

Lékárna













ANO

NE

NE

NE

NE

NE

Tabletka „následujícího rána“ – jen v nouzové situaci: užít nejpozději do 72 hodin po nechráněném pohlavním styku - je k dostání bez nutnosti lékařského předpisu v lékarnách a
gynekologických ambulacích (v nemocnici). Nechrání před pohlavně přenosnými chorobami a HIV/AIDS!
Houbičky – Menstruační tampony – Soft-Tampons: nechrání před pohlavně přenosnými chorobami a HIV/AIDS, taky nechrání před těhotenstvím!
Vydavatel: Pracovní družstvo prostituce v rámci Task Force obchod s lidmi. Všechny informace v této publikaci následují navzdory pečlivé úpravě bez záruky. Odpovědnost vydavatele je vyloučena.
Obrazové úvěry: S laskavým svolením a podporou Spolkového střediska pro zdravotní výchovu/ Německo (www.bzga.de).

