NEMI BETEGSÉGEK
Betegségek

Kötelezővizsgálat

Gonorrhoe
(Tripperkankó)

Igen
minden 6 hétben

Diagnózis
Váladékvizsgálat

Vizeletvizsgálat

FERTŐZÉS és VÉDEKEZÉS

Lehetséges betegségtünetek
sárgás, szagos
váladékozás a nemi
szervből és a végbélből

fájdalom, viszketés vagy
égés a vizeléskor
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Továbbadási útja

Lehetséges betegségek

Védekezés

Vaginális szex

HIV, szifilisz, hepatitis B és C,
gonorrhoe, chlamydia

óvszer

Anális szex

HIV, szifilisz, hepatitis B és C,
gonorrhoe, chlamydia

óvszer

Orális szex

HIV, szifilisz, hepatitis B und
C, gonorrhoe, chlamydia

óvszer, latex lap

Csókolózás

szifilisz, hepatitis B

Ne csókolózzon

Kéz,szexjátékok

szifilisz, gonorrhoe, chlamydia

óvszer,latex lap, latex kesztyü

Vér

HIV, Hepatitis B und C

óvszer, latex kesztyü, vérrel való
kapcsolat kerülése

lstinkender Aus-fluss aus
Penis, Scheide
torokfájás
orális oder
szex Po
után

Szifilisz
(Luesz,
vérbaj)

Igen
minden 12 hétben

Vérvizsgálat

csomók és duzzanatok a
nemi szerven, a száj és a
végbélnyílás körül
nyirokcsomó duzzanata,
bőrkiütés

HIV/AIDS

Igen
minden 12 hétben

Chlamydia

Nem

Vérvizsgálat

Váladékvizsgálat

Vizeletvizsgálat

gyakran hosszú
ideig tünetmentes

sárgás, szagos
váladékozás a nemi
szervből és a végbélből

fájdalom, viszketés vagy
égés a vizeléskor

torokfájás orális szex után

fájdalom szex közben

Hepatitis B
vagy C
(ragályos
májgyulladás)

„Szopás és nyalás“ védekezés nélkül = Fertőzés veszély!!! (z.B.: Szifilisz, HPV,…)
Helyes óvszerhasználat:

Nem

Vérvizsgálat
gyakran tünetmentes
sárgaság

Fontos tudnivalók:
∙ Gonorrhoe, szifilisz oder HIV pozitiv esetén az egészségi könyvet bevonják.
∙ Nőgyógyászati viszgálat(ginekológus = nőgyógyász) ezen kívül szükséges! A kötelező viszgálat nem tartalmaz
pl. rákszürést. Férfiaknál ezen kívül az urológiai viszgálat (urológus) fontos. Ajánlat: legalább öt évente
ellenőrzés; pl.www.docfinder.at
∙ Kérjük keressen fel minden betegségi tünetnél egy szakorvost!
∙ Ausztriában jó kezelési lehetőségek vannak e betegségek esetében.
∙ Egyes betegségek esetén a partnerét is kezelni kell!
∙ Létezik fizetendő védőoltás a Hepatitis B és a HPV ellen!Érdeklödjön orvosánál.

∙ A pénisz merev kell legyen,amikor az óvszert ráhúzza!
∙ Az előbőrt (fitymát) hátrahúzni, az óvszer hegyét az újjávall öszzefogni
és a péniszre helyezni
∙ Az óvszer hegyét összefogva tartani és az óvszert a péniszen
legörgetni
∙ Az óvszert mindíg teljesen a pénisz tövéig görgesse le
∙ A magömlés után azonnal vegye ki a péniszt, még mielött elernyed

Kérdés esetén forduljon tanácsdó helyekhez a szexmunkások számára! Ott ingyen és bizalmasan
tanácsot és támogatást kaphat. A címüket lásd a „Sexwork-Info“ füzetben! Ezt megkaphatja pl. az
osztrák (kerületi-) egészségügyi hivatalokban!

FOGAMZÁSGÁTLÓ MÓDSZEREK
Metódus

Mechanikus

♂

Fogamzásgátlás
o

Óvszer

o
o

Használata

Hormonos

♀
o
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Diafragma
(pesszárium)
Portiosapka
stb.

Közvetlen a behatolás
előtt a merev péniszre
húzni.

A nemi aktus előtt a
hüvelybe, a méhnyak
elé, helyezni.

Véd a terhességtől és
a nemi betegséggel
való fertőzéstől

Megakadályozza a
sperma bejutását a
méhbe

Kémiai

♀
o
o
o
o
o
o

Tabletta
Háromhavi injekció
Tapasz
Spirál
Hővelygyűrű
Implantátum

♀
o

Rézspirál

Természetes

♀
o
o
o

♀

Hüvelykúp
Krém
Tabletta

Nőgyógyászoknál
kapható.

Nőgyógyász helyezi
be a méhbe.

A nemi aktus elött a
hüvelybe helyezni

Hormonális változások
útján megakadályozza a
terhesség lehetőségét

Megakadályozza a
megtermékenyitett
petesejt
beágyazódását.

Kiöli a hímivarsejteket.

Az eltávolítás
nőgyógyász által
történik.

o
o
o

Hőmérséklet mérés
Nyálka metódus
Naptármódszer

A termékeny és a nem
termékeny napok
kiválsztása .
A termékeny napokon
fontos más
fogamzásgátló módszer
alkalmazása: pl.óvszer.

Cserélni 3-5 évente.
Hogy és hol
kapható?

o
o
o
o

Sexüzlet
Szupermárket
Drogéria
Gyógyszertár

o

o

Nőgyógyászati
konzultáció
ajánlott
Gyógyszertár

o

Nőgyógyász
felkeresése
elengedhetetlen

o

Nőgyógyász
felkeresése
elengedhetetlen

o

Gyógyszertár

Biztonság HELYES
használatnál













Védelem nemi
betegségek ellen

IGEN

NEM

NEM

NEM

NEM

NEM

„Esemény utáni tabletta“ – csak vészhelyzetben: Legkésőbb 72 órával a nemi aktus után kell bevenni- receptmentesen kapható a gyógyszertárakban és a nőgyógyászati
ambulancián (kórházakban). Ez nem véd a nemi betegségektöl és a HIV/ AIDS- től!
Szivacs – menstruációs kehely – puha tampon: nem nyújt védelmet sem a nemi betegségek, HIV/AIDS, sem a terhesség ellen!
Kiadja: a Prostitució munkacsoportja az emberkereskedelem keretein belűl. A tartalomért pontos feldolgozás ellenére sem vállalunk felelősséget. A kiadó felelősségre vonása kizárt. Képek: a németországi egészségügyi
felvilágosítás nemzeti központjának kedves beleegyezésével és támogatásával:(www.bzga.de).

