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Vážená klientka, 

vážený klient, 

  

od 01.01.2016 platia nové zákonom stanovené pravidlá pre poskytovateľky a poskytovateľov 
sexuálnych služieb: 
 

Interval zdravotnej prehliadky vyšetrenia bude predĺžený na šesť týždňov. 
 

V rámci zákonom predpísanej zdravotnej prehliadky osôb, ktoré poskytujú sexuálne služby 
(Z.z. 198/2015; Z.z 728/1993 v platnom znení), na oslobodenie od pohlavne prenosných 
chorôb a HIV-infekcie sú vykonávané nasledovné vyšetrenia: 

1. Pred zahájením činnosti: 

- krvné testy na syfilis a HIV (príp. hepatitída B), 
- ster na gonokoky (baktérie, ktoré zapríčiňujú kvapavku [Tripper] a 

chlamýdie (baktérie, ktoré vyvolávajú tzv. chlamýdiovú infekciu). 

2. Následne v odstupe 6 týždňov sa opakuje vyšetrenie na výskyt gonokokovej a 
chlamýdiovej infekcie. 

3. V odstupe 12 týždňov sa opakuje rozbor krvi na syfilis a HIV. 
 

Krátke informácie k menovaným chorobám 
 

SYFILIS (LUES) je choroba zapríčinená baktériou Treponema pallidum. 

Syfilis je prenášaný hlavne prostredníctvom nechráneného pohlavného styku, dokonca aj cez 
orálny a análny sex. 

Dôsledné a správne používanie prezervatívov chráni pred nakazením/infekciou. 

Diagnóza syfilisu prebieha dôkazom určitých bielkovín (protilátok) v krvi (napr. TPPA-Test). 

AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) je choroba, ktorá je zapríčinená HIVírusom 
(HIV). 

Infekcia s HI-Vírusom prebieha  prostredníctvom nechráneného sexu a tiež výmenou ihiel  pri 
vnútrožilovom užívaní drog. 

Najúčinnejším opatrením, ochranou pred HIV je dôsledné a správne používanie kondómov.   

HIV-infekcia je diagnostikovaná krvným testom. 
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HEPATITÍDA B je zápal pečene, ktorá je spôsobená vírusom hepatitídy-B (HBV). 

Typické spôsoby prenosu hepatitídy B v dospelosti sú nechránené sexuálne kontakty. 

Ochranu pred infekciou poskytuje vakcína (základná imunizácia pozostáva z troch očkovaní, 
preočkovania prebiehajú po kontrole na koncentráciu protilátok tvorených v krvi). 

Detekcia infekcie HBV sa vykonáva pomocou krvi. 

KVAPAVKA (TRIPPER) je choroba, ktorá je zapríčinená baktériami menom Neisseriae 
gonorrhoeae (gonokoky). 

Kvapavka sa prenáša takmer výhradne nechráneným pohlavným stykom. 

Dôsledné a správne používanie kondómov  chráni pred nakazením/infekciou. 

Dôkaz o infekcii u osôb bez chorobných príznakov  sa vykonáva z výteru z hrdla, močovej 
trubice, príp. z pošvy a konečníka (takzvaný PCR-Test). Pri existencii chorobných príznakov je 
možná aj priama detekcia baktérií steru. 

CHLAMÝDIOVÁ INFEKCIA pohlavných orgánov je zapríčinená baktériami menom Chlamydiae 
trachomatis. 

Genitálna chlamýdiová infekcia sa prenáša nechráneným pohlavným stykom. 

Dôsledné a správne používanie kondómov  chráni pred nakazením/infekciou. 

Dôkaz o chlamýdiovej infekcii genitálií sa vykonáva z výteru močovej trubice, príp. pošvy. 

 

 

DÔLEŽITÉ  

Pri príznakoch, ktoré poukazujú na sexuálne prenosnú infekciu, prídite okamžite na 

vyšetrenie, bez ohľadu na dátum poslednej kontroly a na zákonom  ustanovený interval 
kontroly, aby sa mohla čo najskôr stanoviť diagnóza a začať požadovaná liečba. 

Pravidelné vyšetrenie na oslobodenie od prenosných chorôb a HIV-infekcie nenahrádza 
gynekologické vyšetrenie na rakovinu krčka maternice alebo rakoviny prsníka. Odborný 

lekár/lekárka pre gynekológiu a pôrodnosť Vám tiež poskytne poradenstvo k téme 
Antikoncepcia. 

 

 

 

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


