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Foaie informativă testare pozitivă pentru OÖ
Veți primi aceste informații în cazul unui test pozitiv, pentru îndrumări privind procedurile
ulterioare și posibilele locuri de tratament.
(Bitte zutreffende Infektion ankreuzen.)

O

GONORRHOE (TRIPPER)
Carnetul dumneavoastră de sănătate va fi retras pentru moment și nu veți putea să vă
angajați în activități sexuale în acest moment. După ce boala a fost tratată și vindecată,
puteți efectua o nouă examinare obligatorie și puteți obține din nou carnetul de sănătate. Vă
rugăm să aduceți certificatul de tratament cu dumneavoastră la prima examinare după
tratament.
În cazul unui test pozitiv, vă puteți adresa birourilor enumerate mai jos (pagina 2).

O

SYPHILIS (LUES)
Carnetul dumneavoastră de sănătate va fi retras pentru moment și nu veți putea să vă
angajați în activități sexuale în acest moment. După ce boala a fost tratată și vindecată,
puteți face un alt examen obligatoriu. Astfel, vă veți recupera carnetul de sănătate și veți
putea începe din nou să lucrați legal. Este important să păstrați confirmarea de tratament
medical (o puteți obține direct de la cabinetul medical) pentru totdeauna după tratament și
să o aduceți cu dvs. la toate examinările ulterioare la cabinetul medical (pe hârtie sau sub
formă de fotografie pe telefonul mobil).
În cazul unui test pozitiv, vă puteți adresa birourilor enumerate mai jos (pagina 2).

O

HIV
În acest caz, cartea dvs. de sănătate (Gesundheitsbuch) va fi retrasă și nu vi se va mai permite
niciodată să lucrați în servicii sexuale în Austria.
Vă recomandăm să profitați de consiliere gratuită suplimentară și cuprinzătoare de la biroul
de consiliere - AIDSHILFE OÖ (Blütenstrasse 15/2, 4020 Linz; programări: Tel. 0732 2170). Aici
veți găsi toate informațiile de care aveți nevoie despre boală și despre posibilele tratamente.
De asemenea, este recomandat să faceți un alt test HIV pentru a verifica dublu rezultatul.
Testele gratuite pentru HIV sunt oferite de AIDSHILFE OÖ. Aidshilfe Oberösterreich poate
oferi, de asemenea, informații despre tratamentul suplimentar www.aidshilfe-ooe.at. Veți
găsi, de asemenea, biroul de consiliere Aidshilfe în alte părți ale Austriei - aici veți găsi
adresele: https://www.aidshilfen.at/aidshilfen

O

INFECȚIA CU CLAMIDIA
Veți primi carnetul de sănătate și, conform legii, veți putea continua să lucrați. Cu toate
acestea, se recomandă cu tărie să consultați un medic, deoarece infecția cu chlamydia este,
de asemenea, o boală cu transmitere sexuală transmisibilă. Aceasta nu se va vindeca fără
tratament și poate avea, de asemenea, consecințe pe termen lung asupra sănătății.
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Centre de tratament:
KUK – Med. Campus II – Dermatologie und Venerologie
KUK - Med. Campus II - Dermatologie și Venereologie
Krankenhausstrasse 7a, 4020 Linz
Programări: Tel. +43 (0) 5 7680 83 – 4120
Interpretarea video poate fi solicitată în diferite limbi atunci când faceți o programare.
Klinikum Wels-Grieskirchen – Dermatologie und Aniologie
Grieskirchner Str. 42, 4600 Wels
Terminvereinbarung: +43 (0)7242 415 – 2347
Montag – Freitag: 08:00 – 12: 00 Uhr
Interpretarea video poate fi solicitată în diferite limbi atunci când faceți o programare.
Medici stabiliți
Tratamentul poate fi efectuat și de către medicii generaliști. Prin urmare, puteți contacta, de
asemenea, un ginecolog sau un dermatolog în cabinet privat pentru o programare în cazul
unui test pozitiv.

Dacă aveți o asigurare de sănătate austriacă, costurile tratamentului vor fi acoperite de
aceasta.
Dacă nu aveți o asigurare de sănătate austriacă, costurile tratamentului pot fi acoperite de
un alt organism, în anumite condiții. De exemplu, în anumite cazuri, este posibil ca agenția
de asistență socială (Sozialhilfeverband sau Statutarstadt) să suporte costurile. Vă rugăm să
contactați centrul de consiliere LENA. Vă vom ajuta să clarificați care este opțiunea care vi se
potrivește.

Dacă aveți întrebări, puteți contacta centrul de consiliere LENA de luni până joi. Oferim
informații gratuite și confidențiale, consiliere și, dacă este posibil, însoțire la medici și spitale,
și suntem, de asemenea, bucuroși să vă ajutăm să clarificați posibilitatea de a acoperi costurile.
___________________________________________________________________________
Sfaturi și asistență gratuite:
Beratungsstelle LENA: Steingasse 25, 4020 Linz
Număr de telefon: +43 732/77 55 08; lena@caritas-linz.at
Program și programări Luni: 14-4; Marți-Joi: 9 a.m. - 4 p.m.
www.lena.or.at

