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Szanowna Klientko,  

Szanowny Kliencie, 

  

od 01.01.2016 obowiązują nowe uregulowania prawne dla świadczących usługi seksualne: 
 

odstępy między badaniami zostały zwiększone do sześciu tygodni. 
 

W ramach ustawowo przewidzianych badań dla osób świadczących usługi seksualne 
(Federalny Dziennik Ustaw: BGBl.  198/2015; BGBl. 728/1993 idgF) wykonywane będą 
następujące badania na obecność chorób wenerycznych oraz HIV: 

1. przed podjęciem wykonywania usług:  

• badania krwi w kierunku syfilisu (kiły) oraz HIV (ew. żółtaczka B),  

• wymaz na obecność gonokoków (bakterie powodujące rzeżączkę 
[tryper]) i chlamydii (bakterie powodujące tak zwaną chlamydiozę). 

2. następnie co 6 tygodni należy powtarzać badania dotyczące gonokoków i 
chlamydii, 

3. co 12 tygodni należy powtarzać badania krwi na występowanie syfilisu i HIV. 
 

Krótka informacja na temat wymienionych powyżej chorób 
 

SYFILIS (LUES) jest chorobą wywoływaną przez bakterię Treponema pallidum.  

Syfilis przenoszony jest głównie drogą płciową podczas kontaktów bez stosowania 
zabezpieczeń, dotyczy to również stosunków oralnych i analnych.  

Konsekwentne i prawidłowe stosowanie prezerwatyw chroni przez zakażeniem. 

Infekcja syfilisem diagnozowana jest przez obecność określonych białek (przeciwciał) we krwi 
(np. test TPPA). 

AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) jest chorobą powodowaną przez wirus HIV. 

Do infekcji wirusem HIV dochodzi podczas stosunku płciowego bez zastosowania 
zabezpieczeń oraz przez korzystanie z używanych igieł przy braniu dożylnych narkotyków. 

Najskuteczniejszą metodą ochrony przed HIV jest konsekwentne i prawidłowe stosowanie 
prezerwatyw. 

Infekcja HIV potwierdzana jest testami krwi. 
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ŻÓŁTACZKA B jest zapaleniem wątroby wywołanym wirusem Hepatitis-B (HBV). 

Typową drogą przenoszenia wirusa Hepatitis B w wieku dorosłym są kontakty seksualne bez 
stosowania zabezpieczeń. 

Ochroną przed infekcją są szczepienia (podstawowe składa się z trzech szczepień 
częściowych, odświeżenie szczepienia po kontroli ilości przeciwciał we krwi). 

Infekcję HBV stwierdza się badaniem krwi. 

RZEŻĄCZKA (TRYPER) jest chorobą powodowaną przez bakterie o nazwie Neisseriae 
gonorrhoeae (gonokoki). 

Rzeżączka przenoszona jest prawie wyłącznie przez kontakt seksualny bez zabezpieczeń. 

Konsekwentne i prawidłowe stosowanie prezerwatyw chroni przez zakażeniem. 

U osób, u których brak jest objawów chorobowych, infekcję stwierdza się przez pobranie 
wymazu z gardła, cewki lub pochwy i odbytu (tak zwany test PCR). Przy występowaniu 
objawów możliwe jest bezpośrednie stwierdzenie bakterii w wymazie. 

CHLAMYDIOZA organów płciowych wywoływana jest przez bakterię Chlamydia trachomatis. 

Chlamydioza organów płciowych przenoszona jest drogą płciową podczas kontaktów bez 
stosowania zabezpieczeń. 

Konsekwentne i prawidłowe stosowanie prezerwatyw chroni przez zakażeniem. 

Chlamydiozę organów płciowych stwierdza się przez pobranie wymazu z cewki moczowej lub 
pochwy. 

 

WAŻNE  

Jeśli występują dolegliwości wskazujące na infekcję przenoszoną drogą płciową, 
należy niezwłocznie przyjść do kontroli, niezależnie od momentu ostatniego 

badania i ustawowo ustalonych odstępów między badaniami, tak by jak 
najszybciej postawić diagnozę i rozpocząć konieczne leczenie. 

Regularne badania na choroby płciowe i HIV nie zastępują wizyty kontrolnej u 
ginekologa i badań profilaktycznych wczesnego rozpoznawania raka szyjki macicy 

i piersi. Lekarz specjalista ginekolog i położnik doradza również w sprawie 
antykoncepcji. 

 

 

 

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


