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A szexszel valo pßnz-
kereses Qgyszeru,,
yiszpnt visszataszito
islehet.
Neha minde n kivälöa n alakul . Peldäu l ha jöl
erzed magad es meg egy jö üzlete t is tudsz
csinälni. H a kliensed csa k az t akarja  töled ,
amiben megegyeztetek , akko r persz e min -
den rendben es meg penzhez is jutsz.

Viszont mäjskea Ig Ruf hat,, es .ngainpssokmin
alulsul eL

Ezek olya n napok , amiko r minde n felresike -
rül. Nincs hol aludni, nem erzed jöl magad, es
räadäsul sürgösen penzr e i s van szükseged .
Kliensnek nyom a sinc s a  terepen . Bossz -
ankodsz, mer t minden rosszul megy, igy meg
aztän senki sem akar veled szöbaällni.

llyen napoko n kevesb e gondols z a z egesz -
segedre. D e ilyenko r i s övatosnak kel l len -
ned: h a ne m biztonsägosa n szexels z HIV -
vel e s mindenfei e nem i üto n terjedö beteg-
segekkel (eze k a z ün . STD- k -  a z ango l
megfelelö rövidi'teseböl) fertözödhetsz meg.
Ha STD-t, vagyis nemi üton terjedö betegse-
get kaps z (tripper , szifilisz , hepatitisz , stb.) ,
az ige n kellemetle n lu d lenni . llye n esetbe n
semmikeppen nem  tudsz dolgozn i nehän y
napig vagy hetig.
Ha az utcän , pälyaudvaron , bärokba n vag y
parkban dolgozol , a  sajät maga d fönöke va-
gy. E z azt jelenti , hog y minden t magadna k
kell szabälyoznod . Figyelne d kel l arra, hog y
gumit e s sikositö t hord j magadnäl . Me g ak-
kor is , ha egy klubban vagy a sajät lakäsod -
ban dolgozol , ügyel j arra,  hog y jöminösegü
gumi es sikositö keznel legyen.

Nem i enntkezes utjan terjedö betegsegek
rövidftve: STD-k

A szexüzletben valö munkäd sorän elöfordulhat, hog y szexuälis üton
terjedö (STD) betegseget kapsz. A legismertebbek a tripper, szifi-
lisz, es hepatitisz, de vannak kevesbe ismertek is, es azok sem ep-
pen veszelytelenek. Egyes STD-kkel szemben tudsz vedekezni,

jjasokkal szemben nem. Ez ügymond munkahelyi rizikö. Ha te
M magadon vag y klienseden felismersz,
"" ^az mär egy kis segitseget jelent a biz-

tonsägosabb munkäban . H a egy
STD-t elkapsz, azzal kell szä-

molnod, hogy rövidebb vagy hosz-
szabb ideig munkaszünetet kell tar-

tanod, ami persze anyagilag nem ki-
mondottan kedvezö.
Ha a nemi betegsegeket
nem kezelik ki, azoknak
bonyolult szövödmenyei
lehetnek.
Mint ahogy mär emlitettük: egyes
STD-k eilen tudsz vedekezni, mä-

sikak eilen nem. „idöben felismerni"
es „kezeltetni" a ket legjobb haditerv a

betegsegek eilen, a biztonsägosabb mun -
käert. Menj mindfg egy olyan orvoshoz, aki-

ben megbizol vagy egy körzeti orvosi
rendelöbe, ha azt eszleled, hogy
valami nincs rendben. Utasitsd el a
bärpult alöl vagy a Wiens szekrenye-
böl szärmazö „kezelest", hiszen
Soha nem tudhatod

• Milyen orvossägot
kapsz,

• Hogy azok hatnak-e,
• Hogy a te szervezeted

azokat egyältalän elviseli-e.

A sze~szel való Il~nz
k~reses ~Qvsze"u" , 
Ylszont VISszataszlto 
IS lehet. 
Néha minden kiválóan alakul. Például ha jól 
érzed magad és még egy jó üzletet is tudsz 
csinálni. Ha kliensed csak azt akarja tőled , 
amiben megegyeztetek, akkor persze min-
den rendben és még pénzhez is jutsz. 

Vjs~ont máské'~ is alqkulhat es .neJ a 

~ g: (Q) p [flJ 
b©l~g:[flJ 
j lUJg) [flJ ~ 
nJ ©l ~ [flJ ~O Ezek olyan napok, amikor minden félresike-

rül. Nincs hol aludni , nem érzed jól magad, és d ráadásul sürgősen pénzre is van szükséged. 
Kliensnek nyoma sincs a terepen . Bossz-

salnrs.SOkmln en 
balu 501 el. 

O O ~ O O ankodsz, mert minden rosszul megy, így meg 

Q) (Q) g: aztán senki sem akar veled szóbaállni. 

O O Ilyen napokon kevésbé gondolsz az egész-
ségedre. De ilyenkor is óvatosnak kell len-

!7 ned: ha nem biztonságosan szexelsz HIV-
O vel és mindenféle nemi úton terjedő beteg-

~ g: ~ 'VI [flJ ~ ségekkel (ezek az ún . STD-k - az angol 

D megfelelő rövidítéséből) fertőződhetsz meg. 
Ha STD-t, vagyis nemi úton terjedő betegsé-
get kapsz (tripper, szifilisz, hepatitisz, stb.) , 

G ~ (Q)
!7 ~(Q) az igen kellemetlen tud lenni. Ilyen esetben 

semmiképpen nem tudsz dolgozni néhány 
napig vagy hétig. 
Ha az utcán , pályaudvaron, bárokban vagy 

!7 
parkban dolgozol , a saját magad főnöke va-
gy. Ez azt jelenti , hogy mindent magadnak 

~ ~ m (Q) g) kell szabályoznod. Figyelned kell arra, hogy 
gumit és sikosítót hordj magadnál. Még ak-

\:) kor is, ha egy klubban vagy a saját lakásod-

f4\ , b "a_.n:..::..=dolg-=.:.:OZO.:.;..:..=...I, üg=yelj =arra ,~h09,--y jÓm_inŐ_Sé9Ű_ 
~ _ és sikosító kéznél 

A szexüzletben való munkád során előfordulhat , hogy szexuális úton 
terjedő (STD) betegséget kapsz. A legismertebbek a tripper, szifi-
lisz, és hepatitisz, de vannak kevésbé ismertek is, és azok sem ép-
pen veszélytelenek. Egyes ST D-kkel szemben tudsz védekezni , 

szemben nem. Ez úgymond munkahelyi rizikó. Ha te 
egy magadon vagy klienseden felismersz, 

már egy kis segítséget jelent a biz-
tonságosabb munkában. Ha egy 
STD-t elkapsz, azzal kell szá-

molnod, hogy rövidebb vagy hosz-
szabb ideig munkaszünetet kell tar-

tanod, ami persze anyagilag nem ki-
mondottan kedvező. 
Ha a nemi betegségeket 
nem kezelik ki, azoknak 
bonyolult szövődménye i 
lehetnek. 
Mint ahogy már említettük: egyes 
ST D-k ellen tudsz védekezni , má-

sikak ellen nem. ,időben felismerni" 
és ,kezeltetni" a két legjobb haditerv a 

betegségek ellen, a biztonságosabb mun-
káért. Menj mindíg egy olyan orvoshoz, aki-

ben megbízol vagy egy körzeti orvosi 
rendelőbe, ha azt észleled, hogy 
valami nincs rendben. Utasítsd el a 
bárpult alól vagy a kliens szekrényé-
ből származó , kezelést", hiszen 
Soha nem tudhatod 

• Milyen orvosságot 
kapsz, 

• Hogy azok hatnak-e, 
• Hogya te szervezeted 

azokat egyáltalán elviseli-e. 
® 



Kerdesek, melyeke t mär mindi'g fei akartam tenn i

Ho
em
Ha plyan valakivel szexelsz, akinek va-
lamilyen STD-je van, könnyen elkapha -
tod a betegseget.
A biztqnsägosabb szexszel csökkenthe-
ted a riziköt, de azt soha nem zärhatod
ki teljesen. A legtöbb STD a nyäl-
kahärtyäk väladekainak erintkezesevel
terjed. Nyälkahärtyäid a szädban,
fenekedben, szemedben es farkadban
(hügycsöben) vannak.

Dterjpdesenek
szelvet csok-resze

cente
• Anälis szexnel gumit hasznälva
• Ha mäs farkät szädba veszed

ugyancsak gumit hasznälv a
• Feneknyaläst mellözve
• Csökolözast ugyancsak mellözve

t *j«
8?&
;

yan lehet e
Mo| megs
ulni?

Sok nemi betegseg eseten közvetlenül
a kezelöorvos lud segfteni. Szabäly: mi-
nel hamarabb kezelesben reszesülsz,
annäl jobb. Ha nem teszel semmit, csak
roszabb lesz es idövel veszelyesse
välhat, söt egyes STD-k, mint a szifilisz
vagy särgasäg (hepatitisz B), hepatitisz
C es AIDS halälosak lehetnek .
Egy jö tipp: vizsgältasd ki magad evente
egy-ket alkalommal nemi betegsögekre.

A hepatitisz A es hepatitisz B  (särga-
säg) eilen oltässa l kapcsolatba n a z
utcai szociälis munkäsoktöl ill. projek-
tektöl (ci'mek a zsebkönyv vegen) ka-
phatsz bövebb informäciöt. Eg y ilyen
oltäs mindenesetre szigorüan betartan -
dö idöközökben többször i alkalommal
megismetelve fogja a värt vedelmet
nyüjtani. Mäsfajta nemibetegsegek
eilen pillanatnyilag ninc s vedöanyag.

Ebben csakis a rendszeres ellenör-
zes segft, hiszen üjra es üjra

kaphatsz STD-t. A vizsgä-
latok adott esetbe n

ingyenesek.

A hepatitisznek (mäjgyulladäs) legaläb b
hat különbözö fajtäja van, melyek betük-
kel vannak jelölve, mint peldäul hepati-
tisz A. Szämodra talän a legfontosabb a
hepatitisz A, B 6s C ismerete.

A hepatitisz A-t es B-t nemi erintkezes
ütjän kaphatod e l vagy adhatod toväbb,
mindenekelött anälis es orälis erintke-
zesnel, tehät peldäul feneknyaläsnäl
(hepatitisz A benne van a szeklet-
benl). Minden hepatitisz fajta kö-
rülbelül ket-härom hetig lap-
pang, s csak aztän veheted
eszre. Eközben megfertöz-
hetsz barätokat es klienseke t
isl

A hepatitisz C-t csak ver verrel
valö erintkezesevel kaphatod
meg. Különöse n
veszelyeztetettek tehät az olyan
emberek, akik közös injekciöstüt
hasznälnak valamin t aki k vert (infüziöt)
kapnak. De olyan különleges szexuälis
szolgältatäsaidnäl is , ahoi nälad
es a kliensnel is ver folyik
elkaphatod a hepatitisz C-t . A
hepatitisz C  azert olyan
veszelyes, mert az csak
nagyon erös gyögyszerekkel
kezelhetö, es az is csak az
esetek huszonöt szäzalekäban.
Az esetek fennmaradö 75
szäzalekäban sajnos a mäj tartös
kärosodäsäval jär, ami halälo s
kimenetelü lehet.

Ha olyan valakivel szexelsz, akinek va-
lamilyen STO-je van, könnyen elkapha-
tod a betegséget. 
A biztonságosabb szexszel csökkenthe-
ted a rizikót, de azt soha nem zárhatod 
ki teljesen. A legtöbb STO a nyál-
kahártyák váladékainak érintkezésével 
terjed. Nyálkahártyáid a szádban, 
fenekedben, szemedben és farkadban 
(húgycsőben) vannak. 

• Anális szexnél gumit használva 
• Ha más farkát szádba veszed 

használva 
I 

~.o~~Qnlehetegy T -lOI megsztr-a u nl?--
Sok nemi betegség esetén közvetlenül 
a kezelőorvos tud segíteni. Szabály: mi-
nél hamarabb kezelésben részesülsz, 
annál jobb. Ha nem teszel semmit, csak 
roszabb lesz és idővel veszélyessé 
válhat, sőt egyes STO-k, mint a szifilisz 
vagy sárgaság (hepatitisz S), hepatitisz 
C és AI OS halálosak lehetnek. 
Egy jó tipp: vlzsgáttasd kl magad évente 
egy-két alkalommal nemi betegségekra. 

A hepatitisz A és hepatitisz S (sárga-
ság) elleni oltással kapcsolatban az 
utcai szociális munkásoktól ill. projek-
tektől (címek a zsebkönyv végén) ka-
phatsz bővebb információt. Egy ilyen 
oltás mindenesetre szigorúan betartan-
dó időközökben többszöri alkalommal 
megismételve fogja a várt védelmet 
nyújtani. Másfajta nemibetegségek 
ellen pillanatnyilag nincs védőanyag . 

Ebben csakis a rendszeres ellenőr-
r ............... ZéS segít, hiszen újra és újra 
.... kaphatsz STO-t. A vizsgá-

latok adott esetben 
ingyenesek. 

~
i a I.d.iJömbség a 
ep.atj~sz rn,gfe-
~11~$.1 ormai 
ozott . 

A hepatitisznek (májgyulladás) legalább 
hat különböző fajtája van, melyek betűk
kel vannak jelölve, mint például hepati-
tisz A. Számodra talán a legfontosabb a 
hepatitisz A, S és C Ismerate. 

A hepatitisz A-t és 8-t nemi érintkezés 
útján kaphatod el vagy adhatod tovább, 
mindenekelőtt anális és orális érintke-
zésnéi , tehát például fenéknyalásnál 
(hepatitisz A benne van a széklet-
ben!). Minden hepatitisz fajta kö-
rülbelül két-három hétig lap-
pang, s csak aztán veheted 
észre. Eközben megfertőz
hetsz barátokat és klienseket 
is! 

A hepatitisz c..t csak vér vérrel 
való érintkezésével kaphatod 
meg. Különösen 
veszélyeztetettek tehát az olyan 
emberek, akik közös injekcióstűt 
használnak valamint akik vért (infúzió!) 
kapnak. Oe olyan különleges szexuális 
szolgáltatásaidnál is, ahol nálad 
és a kliensnél is vér folyik 
elkaphatod a hepatitisz C-t. A 
hepatitisz C azért olyan 
veszélyes, mert az csak 
nagyon erős gyógyszerekkel 
kezelhető, és az is csak az 
esetek huszonöt százalékában. 
Az esetek fennmaradó 75 
százalékában sajnos a máj tartós 
károsodásával jár, ami halálos 
kimenetelű lehet. 



r 2 - 1 4 nap utän: Fäjdalmak pisile s közben , särgäs
folyadek megjelenese, viszketes a fenekben es torokfäjäs is.
Minden tünet nelkül is lehet!

jmÖlCSÖk Szemölc s a peni;
makkjän vagy a fenekben, viszketes adot t
esetben szabad szemmel alig eszrevehetö

Szifilisz (Lu
kelesek, szäraz bor, läz, megdagadt fäjdalommente s
nyirokcsomök, börkiütes sok esetben különösebb jel
nelkül, a szifiliszt neha nehezen lehet felismerni.

UrJtrJtiSZ Fäjdalma s pisiles , neh a cseppek feheres
folyässal, herefäjdalmak.

Candida
Viszketes, neha hämlö bor a penisz makkjän ,
feher foltok a torokban

Hölyagok az ajkon, peniszen,
fenekben vagy torokban. A hölyagok eltünnek
ugyan, de üjra jönnek, ha beleg vagy.

U
mei

apOSTGTU Viszketes , ki s fekete pontocskäk a fanszörzeten,
lyek neha mozognak, kisebb börfelület i karcoläsok.

Rühösseg (Scabies) viszketes ,
kiütesek az egesz testen, leginkäbb az üjjközökben,
börräncokban, kezhajlatokban, a terdhajlat börfelületen.

H0patitiSZ A  Älmossäg , särgäs bor, särgäs szemfeherje ,
barna vizelet, vilägos szeklet. Hasmenes, megfäzässzerü tünetek.
Oltässal megelözheto .

H0patitiSZ B  Hasonl ö a hepatitisz A-ra, csak sokkal roszabb,
adott esetben mäjpanaszok, hänyäs , rosszullet . Oltässal megelözheto .

Fäjdalmas pisiles , neh a vizes cseppek es folyäs
jelennek meg. Vegtagpanaszok de esetenkent panaszok nelkül .

. ._j _ !  C Hasonl ö a hepatitisz A-ra , viszont nem lehet
Oltässal kivedeni, olyan embereket erint, akik közös tut hasznälnak ,
elöfordul vertranszfüziö utän is , legtöbbször ez egy igen bonyolul t
lefolyäsü betegseg.

Tripper 2 - 14 nap után: Fájdalmak pisilés közben, sárgás 
folyadék megjelenése, viszketés a fenékben és torokfájás is. 
Minden tünet nélkül is lehet! 

,- - - - - ' - .. 
Szifilisz ILues) Fájdalommentes fekélyes - f 
kelések, száraz bör, láz, megdagadt fájdalommentes ' . "1' 
nyirokcsomók, bőrklutés sok esetben kutonosebb jel -
nél kul, a sZIfilIszt néha nehezen lehe~ felismerni . -_ '-, ' 

Candida 
Viszketés, néha hámló bőr a pénisz makkján, 
fehér foltok a torokban 

Lapostetű Viszketés, kis fekete pontocskák a fanszOrzeten, 
meIY8k néha mozognak, kisebb bOrfelOleti karcolások. 

U ritriti SZ Fájdalmas pisilés, néha cseppek fehéres 
folyással , herefájdalmak. 

Herpesz Hólyagok az ajkon, péniszen, 
fenékben vagy torokban . A hólyagok eltűnnek 
ugyan, de újra jönnek, ha beteg vagy. 

Hepatitisz A Álmosság, sárgás bor, sárgás szemfehérje, 
barna vizelet , Világos széklet. Hasmenés, megfázásszerű túnetek. 
Oltással megelózhető 

Hepatitisz B Hasonló a hepatitisz A-ra, csak sokkal roszabb, 
Rühösség (Scabies) Viszketés, piros adott esetben májpanaszok, hányás, rosszullét. Oltással megelőzhető . 

=:::::::::~ .. ~ki~üt~é~se~k~a~Z~e~g~é~s~z~te~s~te~n~, ~le~g~in~k~áb~b~a~z~u~' jJ~'k~ŐZ~O~' k~b~en~,~~ .... ;:::; ~iiiiiiiilllllllllllli.lllllllli.lllliiiiiiiiiiiiiliiiiiiii~ I bőrráncokban , kézhajlatokban, a térdhajlat bőrfelületén . I 

Klamüdiák Fájdalmas pisilés, néha vizes cseppe k és folyás 
jelennek meg. Végtag panaszok de esetenként panaszok nélkül. 

Hepatitisz C Hasonló a hepatitisz A-ra, viszont nem lehet 
oltással kivédeni , olyan embereket érint, akik közös tűt használnak, 
előfordul vértranszfúzió után is, legtöbbször ez egy igen bonyolult 
lefolyású betegség. 



Ha az STD-kkel kapcsolato s iötanäcsoka t betartod , az mär
egy ige n bizto s vedekeze s a  HIV vfrussal szemben. A  követ-
kezö'fejezet csa k a  safer (ejtsd: szefe r -  jelentese: biztonsä-
qosabb) szexsze l foglalkozi k a z AID S illetv e HI V vfrussal
kapcsofatban. A  HI V vi'rus t lenyegese n nehezeb b elkapni ,
mint az STD-k valamelyiket, ezert a köyetkezö HlV-r e vonat -
kozö safer szexszabalyok betartäs a meg nem jelenti a z STD-
kel szembeni vedekezest .
Mi az a HIV 6s AIDS ?
HlV-nek nevezzü k az t a
vi'rust, amelyikke l megfer -
tözödhet az ember.
Magät a  betegseget , mel y
azt a n kitörhet , nevezzü k
AIDS-nek (AIDS =  szerzet t
immunhiänyos tünetegyüt-
tes).

Különösen fennäl l a  veszelye annak ,
hogy HlV-vel fertözödjel, ha
• dugäsnäl ne m hasznälsz övszert

vagyis gumit,
• teged dugnak es nem hasznältok

gumit,
• sperma jut a szädba,
• käbitöszert olyan tüvel lösz be ma-

gadnak, amelyiket mäs mär hasznält .

Egy mäsik veszelyhelyzete t jelenthet
szämodra h a alkoholt , tablettä t vag y
mäs käbitöszer t szeds z b e munkä d
sorän. Ugyan a munka könnyebnek tü-
nik, viszon t kevesb e vigyäzo l a z
egeszsegedre, ne m vagy elövigyäza -
tos, olya t tesze l meg , ami t különbe n
nem tennel!

- -  - —^ —  * ̂ * 1^- —r - ->fc ™gyogyterapia?
Minden embernek vannak a  szerveze-
teben olyan anyagok, melyek ö t a be-
tegsegektöl övjäk . Azok a z embere k
akiknek AID S betegsegü k van , ne m
müködnek ezek az övanyagok kielegi-
töen. Eppe n ezer t olyan fertözeseket
kaphatnak, melyekke l szervezetü k
nem lud megküzdeni , ezer t me g i s
halhatnak.
A fertözese k (peldäu l tüdögyulladä s
vagy erö s hasmenes ) eg y bizonyo s
ideig ige n jö l kezelhetök. Söt a fertö-
zött vereböl az üjabb gyögyszerek ha-
täsära „e l i s tünhet" a HI V virus. Saj -
nos a virus azonba n toväbbra  i s büj -
käl a  különbözö bels ö szervekbe n es
a nyirokcsomökban . A  vtru s ilyenko r
meg jelen van a szervezetben, a  ver-
ben viszont nem lehet kimutatni .

Viszont:
• senk i nem tudja megmondani milyen
hosszü idei g kel l a  gyögyszereket
szedni,
• senk i ne m tudja, hog y a gyögysze -
rek hosszütävon hatnak-e,
• nem minden ember szervezete visel i
el a  gyögyszereke t (kemöny mellek -
hatäsok)
• a  gyögyszerek bevetel i szabälya i
igen komplikältak , s  a szexüzletben
dolgozö fiü k szämära majdhog y be -
tartnatatlanok (mindl g azono s idö -
pontban több tucat mennyisegö tablet-
tät kell bevenni),
• m a m6g semmilyen vödöoltä s nem
ismert.

Pillanatnyilag tehä t az t mondhatjuk ,
hogy a z AIDS-sze l kapcsolato s fertö -
zösek igen iöl kezelhetök. Az AIDS-es
emberek elete i s meghosszabbodik .
Ez persz e nem jelenti, hog y nem kell
nagyon vigyäznod: a  teljes gyögyuläs
a ma l ismerete k szerin t ninc s kilätäs -
ban. A tudomäny mal älläsa szerint te-
hät az AIDS gyögyithatatlan.

SZ6-ni:
r:ezengem

*

Mi az ß nem-safer
[vagyis nem biz-
tonsagos)szex?
A nem-safe r szex az, ha sperma vagy
ver kerü l a  t e vag y szexpartnere d
szervezetebe (pl. : szäjba , fenekbe ,
nagyobb felületü sebbe, szembej.
Vagyis nem-safe r szexnel a HIV virus
es STD-k is megfertözhetnek.

Fü
ne

a szexpart-
m szamatol

'szelye,a n na k a vesz<
hoavArDS-etkapök?
Ha betartod a  safe r sze x szabälyai t
akkor nem . Ezze l szembe n a  nem -
safer sze x magas veszely t jelenthet .
Ez arra a szexpartnerre i s vonatkozik,
akibe szerelmes vagy. Akkor is, ha ez
nehezedre esik : A  szerelem ne m ved
meg a z AIDS-töl . Megbizn i egymäs -
ban annyit jelent, mint gumit es sikosi-
töt hasznälni.
A lenyeg tehät, hogy hqgyan szexels z
^s nem nogy kivel es milyen sürün .

Nem, semmikeppen!
Akkor is, ha valaki HlV-vel fertözött, lehet
hogy nagyon egeszsegesen nez ki.

Ha az STD-kkel kapcsolatos jótanácsokat betartod, az már 
egy igen biztos védekezés a RIV vírussal szemben. A követ-
kezőlejezet csak a safer (ejtsd: széfer - jelentése: biztonsá-
gosabI5) szexszel foglalkozik az AIDS Illetve HIV vírussal 
Rapcsoratban. A HIV vírust lényegesen nehezebb elkapni, 
mint az STD-k valamelyikét, ezért a következő HIV-re vonat-
kozó safer szexszabályok betartása még nem jelenti az STD-
kel szembeni védekezest. 
MI az a HIV és AIDS? 
HIV-nek nevezzük azt a 
vrrustii amelyikkel megfer-
t6z6d et az ember. 
Magát a betegséget, mely 
aztan kltörh8\t nevezzük 
AIDS-nek (AID~ = szerzett 
Immunhiányos tünetegyüt-
tes). 

Különösen fennáll a veszélye annak, 
hogy HIV-vel fertőzödjél , ha 
• dugásnál nem használsz óvszert 

vagyis gumit, 
• téged dugnak és nem használtok 

gumit, 
• sperma jut a szádba, 
• kábítószert olyan tűvel lősz be ma-

gadnak, amelyiket más már használt. 

Egy másik veszélyhelyzetet jelenthet 
számodra ha alkoholt, tablettát vagy 
más kábítószert szedsz be munkád 
során . Ugyan a munka könnyebnek tű
nik , viszont kevésbé vigyázol az 
egészségedre, nem vagy el ővigyáza
tos, olyat teszel meg , amit különben 
nem tennél! 

~ -- -

~uelhelő-e .. .az 
l.d~5 - letJ!ZJk-e 
gyogyterapla? 
Minden embernek vannak a szerveze-
tében olyan anyagok, melyek őt a be-
tegségektől óvják. Azok az emberek 
akiknek AIDS betegségük van , nem 
működnek ezek az óvanyagok kielégí-
lően . Éppen ezért olyan fertőzéseket 
kaphatnak , melyekkel szervezetük 
nem tud megküzdení, ezért meg is 
halhatnak. 
A fertőzések (például tüdőgyulladás 
vagy erős hasmenés) egy bizonyos 
ídeig igen jól kezelhetők. Sőt a fertő
zött véréből az újabb gyógyszere k ha-
tására "el is tűnhet" a HIV vírus. Saj-
nos a vírus azonban továbbra is búj-
kál a különböző belső szervekben és 
a nyirokcsomókban. A vírus ilyenkor 
még jelen van a szervezetben, a vér-
ben viszont nem lehet kimutatni . 

(Viszont: 
.. senki nem tudja megmondani milyen 
hosszú ideig kell a gyógyszereket 
szedni, 
.. senki nem tudja, hogy a gyógysze-
rek hosszútávon hatnak-e, 
.. nem minden ember szervezete viseli 
el a gyógyszereket (kemény mellék-
hatásOk) 
.. a gyógyszere k bevételi szabályai 
igen komplIkáltak, s a szexüzletben 
dolgozó Mk számára majdhogy be-
tarthatatlanok (mindfg azonos i dő
pontban több tucat mennyiségO tablet-
tát kell bevenni), 
.. ma még semmilyen védőoltás nem 
Ismert. 

Pillanatnyilag tehát azt mondhatjuk, 
hogy az AIDS-szel kapcsolatos fertő
zések igen /'ÓI kezelhetők. Az AIDS-es 
emberek é ete is me9hosszabbodik. 
Ez persze nem jelenti, hogy nem kell 
nagyon vigyáznod: a teljes gy6avulás 
a mai Ismeretek szerint nincs Kilátás-
ban. A tudomány mal állása szerint te- . 
hát az AIDS gyogyfthatatlan. 

KéJdé$ek.. I ket mar mlndlíl8J: ~ rettem vo na tenm: 
avaav: ez engem erdeKelnef 

~
i az il nem-sefer vagYIs n(tm blz-

On'98goS} szex~ 
A nem-safer szex az, ha sperma vagy 
vér kerül a te vagy szexpartnered 
szervezetébe (pl.: szájba, fenékbe , 
nagyobb felületu sebbe, szembe). 
Vagyis nem-safer szexnél a HIV vírus 
és STD-k is megfertőzhetnek. 

Függ a szexparJ1-nenHm szamato 
i!nnakA'Ov.eszelye, 
~g~~Ii~1 5-et 
Ha betartod a safer szex szabályait 
akkor nem. Ezzel szemben a nem-
safer szex magas veszélyt jelenthet. 
Ez arra a szexpartnerre is vonatkozik, 
akibe szerelmes vagy. Akkor is, ha ez 
nehezedre esik: A szerelem nem véd 
meg az AIDS-től. Megbízni egymás-
ban annyit jelent, mint gumit és sikosí-
tót használni. 
A lényeg tehát, hogy hogyan szexelsz 
és nem hogy kivel és milyen sűrűn . 

Lát~~tó_-e_az, hj! 
~glf,,1 HiV feHo-

Nem, semmiképpen! 
Akkor is, ha valaki HIV-vel fertőzött, lehet 
hogy nagyon egészségesen néz ki. 
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pom-eaz
r Jt, ha fer-iakkal szexelek?

Nem, h a safer szexet alkalmazol. Ak -
kor minden veszely nelkül szexelhetsz
ferfiakkal. Egyebken t a  nökke l val ö
szexelesre i s vonatkozik : it t i s csak a
safer szex a biztonsägos.

Ha anelkul du-,

äunk.Tiogy elel-pznenK, az nem
iztonsagos?

Nem, az sem biztonsägos .
Nagyon könnye n megeshet , hog y ki -
sebb eszrevehetetle n sebek keletkez-
nek a  farkado n vag y fenekedben .
Ezeken a  pic i sebeke n keresztü l HI V

Jertözött ver kerülhet a  szervezeledbe.J

urun fqr-
ul'eio, hpgy ol-an vgfaki^el H|V

Azt nem tudja megmondani senki.
Ha te mär sok ferfival vagy növe l lefe -
küdtel, akko r valöszinüleg vol l mär
közöttük valaki,  ak i fertözött . Tf z ferf i
közül, akik rendszeresen mäs es mäs
szemellyel szeretkeznek , lehet , hog y
egy virushordozö . Azonban addig ,
amig te az t biztonsägosa n csinälod ,
nem kell aggödnod.

Mi aza safer
szex?
A safe r szex az , h a t e dugäsnä l e s
szopäs közbe n jöminöseg ü gumi t e s
megfelelö sikositö kremet hasznälsz.
Toväbbä szopäsnä l figyel j arra, hog y
lehetöleg gumiva l dolgozz . H a te e s
kliensed gum i nelkü l akarto k szopni ,
akkor vigyäzz, hog y n e jusson sperm a
a szädba . D e hasznäl j inkäb b gumit ,
hiszen a z megö v tege d mä s nemibe -
tegsegektöl is . A z elövälade k (aza z
„örömcseppek") inkäbb kiseb b veszely t
jelent. H a müfarkat (gumifarkat ) vagy
mäs jätekszert hasznälsz , ügyel j arra ,
hogy a z egyszerr e csak eg y szemel -
yen kerüljö n hasznälatra . Kemenyebb
szexjätekoknäl, peldäu l ostorozäsnäl ,
arra kel l vigyäznod , hog y a z ostor t i s
csak egy szemelyen hasznäld, nehog y
többek vere kerüljön erintkezesbe.
Safer szex nökkel: ilyen esetben is gu-
mit kell hasznälni dugäsnäl .
Safer szexnel nagyon minimäli s anna k
a veszelye, hogy HlV-vel fertözödj.

Tehät megegyszer:
A gum i nelkül i dugä s semmikeppen
sem biztonsägos!
Ha szopäsnä l sperm a ju t a  szädba ,
akkor a szopäs sem biztonsägos!

Eppen ezert:
Dugäsnäl mindfg gumit kell hasznäln i
Szopäsnäl lehetöle g mindf g gumi t kel l
hasznälni

A gumikröl , a  szopäsröl  es a  szexuäli s
üton terjedö betegsegekrö l különfele is-
mertetö- e s reklämanyagok i s leteznek.
Ezzel kapcsolatban kerdez d meg a szo-
ciälis munkäsokat, streetworkereket!

Ha a szex-
business-ben

dolgozol
szelyetegy lenetseges Hiv-fertozes veszelyet

f^l |udd ismerni,,tudnod kell bizonyosjatekszabalyokrol.

A safer szex legfontosabbszabalyai:
Soha nem szabad dugni megfelelö gumi es
sikositö krem nelkül!
Nem kerülhet szopäs közben sperma a szäjba,
lehetöleg gumi t kell hasznälni
Sebekbe nem juthat mäs spermäja vagy vere
Mufarkak es mäs iätekszerek (pl. vibrätor) nem
hasznälhatök ket Tenekben, csak vagy a tiedben,
vagy az öveben, azokat soha nem szabad
közosen hasznälni!
SM (szado-mazö) vagy piercing eseten mindig
pontosan kell tudnod hog y mftteszel, különben
fertö'zesek vagy nem kivani serülesek jöhetnek
letre.

Ällandö klienseknel sem csökken a rizikö

~~_a~°tWt-~,~~ ffakJ(af szexeTek? 
Nem, ha safer szexet alkalmazol. Ak-
kor minden veszély nélkül szexelhetsz 
férfiakkal. Egyébként a nőkkel való 
szexelésre is vonatkozik: itt is csak a 
safer szex a biztonságos. 

unk o elel-Ha an~'lkÜI du~ 
9,znen ,9j'z nem 
6lztonsagos? 
Nem, az sem biztonságos. 
Nagyon könnyen megeshet, hogy ki-
sebb észrevehetetlen sebek keletkez-
nek a farkadon vagy fenekedben . 
Ezeken a pici sebeken keresztül HIV 
fertőzött vér kerülhet a szervezetedbe. 

MilyensMrűn for-
dul ela, IkOJl~ 01-
X~~~"e,~~~la~1 HIV 
fertozott-( 
Azt nem tudja megmondani senki. 
Ha te már sok férfival vagy nővel lefe-
küdtél , akkor valószínüleg volt már 
közöttük valaki , aki fertőzött. Tíz férfi 
közül , akik rendszeresen más és más 
személlyel szeretkeznek, lehet, hogy 
egy vírushordozó . Azonban addíg , 
amíg te azt biztonságosan csinálod, 
nem kell aggódnod. 

@ 

Mi az asafer 
szex"? 
A safer szex az, ha te dugásnál és 
szopás közben jóminőségü gumit és 
megfelelő sikosító krémet használ sz. 
Továbbá szopásnál figyelj arra, hogy 
lehetőleg gumival dolgozz. Ha te és 
kliensed gumi nélkül akartok szopni , 
akkor vigyázz, hogy ne jusson sperma 
a szádba. De használj inkább gumit, 
hiszen az megóv téged más nemibe-
tegségektől is . Az e l ővá l adék (azaz 
.örömcseppek") inkább kisebb veszélyt 
jelent. Ha müfarkat (gumifarkat) vagy 
más játékszert használsz, ügyelj arra, 
hogy az egyszerre csak egy személ-
yen kerüljön használatra. Keményebb 
szexjátékoknál, példáulostorozásnál , 
arra kell vigyáznod , hogy az ostort is 
csak egy személyen használd, nehogy 
többek vére kerüljön érintkezésbe. 
Safer szex nőkkel : ilyen esetben is gu-
mit kell használni dugásnál. 
Safer szexnél nagyon minimális annak 
a veszélye , hogy HIV-vel fertőződj . 

Tehát mégegyszer: 
A gumi nélküli dugás semmiképpen 
sem biztonságosl 
Ha szopásnál sperma jut a szádba, 
ajP<or a szopás sem biztonságosl 

Eppen ezért: 
Dugásnál mindIg gumit kell használni 
Szopásnál lehetőleg mindIg gumit kell 
használni 

Apropó! 
A gumikról, a szopásról és a szexuális 
úton terjedő betegségekről különféle is-
mertető- és reklámanyagok is léteznek. 
Ezzel kapcsolatban kérdezd meg a szo-
ciális munkásokat, streetworkereket! 

Ha a szex-
business-ben 

-Ahhoz, hOgi _~d~0i8riI~g~O~ZUili°;ét1 
,gy lelíetse es. r 
T~ -Judd iSJll rni t 

- Jatekszabalyokrol. 

Asafer s;zex legfontosabb 
szaDalyal: 

S.oha .n~m !jzab~d dugni megfelelő gumi és 
slkoSltO krem nelkül! 

Nem ~erülhet ~zopás közben sperma a szájba 
lehetole umlt kell használni ' 

Sebekbe nem juthat más spermája vagy vére 

Müfar~ak é!j má.s iátékszerek (pl. vibrátor) nem 
hasznal~.at9k ket fenékben, csak vagy a tiédben, 
v~gy az oveben, azokat soha nem szabad 
kozosen hasznaini! 

SM (szado-mazó) vagy piercing esetén mindíg 
pon!o!jan kell tuétnO(lktlo.Qy mit teszel különoen 
f~rtozesek vagy nem ívanl sérülések'Jöhetnek 
letre. 

Állandó klienseknél sem csökken a rizikó 



eiaszex
alvokat

3jztonsägos
[ovetkezo s

kiverem a farkät?

öt masszirozom?

ujjaimmal fenekebe fürok?

öklömmel a fenekebe nyiilok
(fisting)?

öt ütöm vagy ostorozom?

öt megpuszilom vagy csökot adok
neki?

öt szopom, anelkül, hogy szämba
elvezne?
öt leszopom, es sperma jut a
szämba?

afeneket nyalom?

kezebe adom, hogy kiverje?

szäjäba adom, hogy szopjon?

szäjäba adom, hogy leszopjon
es a szäjäba elvezek?

gumi nelkül fenekebe dugom?

gumival es sikositöval fenekebe
dugom?

ö az ujjäval fürja?

ö kinyalja?

ö gumi nelkül dugja?

öklevel dugja?

IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN

IGEN
IGEN
NEM
IGEN

IGEN
IGEN
IGEN

NEM

IGEN

IGEN
IGEN

NEM

IGEN

de hasznäl,,
gumikesztyut)

de hasznälj
gumikesztyüt)

(ha feneke
nem verzik)

(csak
szämodra
yeszelytelen)
akkor is,
.ia nem
elvezel el)

akkor is .
.)a ö nem
elvez el)

de hasznälj
gumikesztyül

Es akkor meg ott van a dirty-szex
Altalaban az t mondhatjuk, hogy a szeklet (scat, kaviär, kaka-szex) es a vizelet
(natürpezsgö, golden shower, pisi-szex) ne m jelentenek HlV-veszelyt, ha
betartod a jatekszabalyokat! Mas betegsegek viszont igenis terjedhetnek. A dirty-
szexnel tehät vigyäzz különösen arra, hogy semmi nem jut szäjba es szembe!

umi es sikosito krem
Ha te valaki t dugsz , vag y tege d dugnak, mindenkeppe n jö
minösegü gumi t e s vizzel oldöd ö vag y szilikontartalm ü sikosito
kremet kell hasznälnod.
Soha ne hasznälj dugäsra olaj - vagy zsirtartalmü szert (pl . nivea-
kremet, bebiolajat, margarint, stb.) mert attöl a gumi elszakadhat.
Utcai szociäli s munkäsoktö l (streetworkerektöl) , AIDS-segelyala-
pitvänyoktöl, szakrendelöktö l e s egyeszsegügy i hivataloktö l
megkaphatod az „igazit es jöt". Sokszor akär terftesmentesen, te-
hät teljesen ingyen.
Legy övatos olcsö cegek gumiautömatäival szemben. Sokszor ta-
lälsz azokban olya n gumikat , melye k többszörösen meg vannak
törve (akä r ügynevezet t kindertojäsokban vag y öngyüjtökban) ,
vagy szavatossäguk lejärt. Ezek a gumik a legtöbb esetben hasz-
nälhatatlanok!

Egy tipp: egyez z meg klienseddel , hog y csa k a  te jö gumiaida t
hasznäljätok!

Egy ki s ättekintes a  jelenleg kaphatö jobb gumi - es sikosftömär-
käkröl:

A ferfi feneke szükebb es nem nedvesedik ügy mint a vagina. A guminak tehät
igencsak van mit kibirnia. Ezert jö, ha extra erös gumit hasznälsz, mint peldäul
HT-Speciäl, Hot Rubber (hol, classic, easy), Mondos, GaySafe.

kreme.
K Y jelly, Softglide Masculin, Eros, Wet Stuft es a gyögyszertärak sajät
keszitmenyei megkönnyitik a behatoläst a fenekbe es bösegesen kell belölük
hasznälni. Masszirozäshoz es farokvereshez is kitünöen alkalmasak .

l, nivea-kremtol es olajtol!

~
iztonsá~os saJe) a szex, ha a ovetkez s lbalyokat 
etartom .'--.... ~:.....-_-----

ujjaimmal fenekébe fúrok? 

őt ütöm vagy ostorozom? 

őt megpuszilom vagy csókot adok 
neki? 

szájába adom, hogy leszopjon 
és a szájába élvezek? 

gumi nélkül fenekébe dugom? 

IGEN 
IGEN 
IGEN 
IGEN 
IGEN 
IGEN 
IGEN 
NEM 

de használt 
umikesztyut) 

de használt 
umikesztyut) 

I G E N (ha feneke 
nem vérzik) 

IGEN 
IGEN 

(csak I G E N számodra 
veszél elen 

N E M ~~k~~~S, 
élvezel el) 

IGEN 
IGEN 
IGEN 
NEM 
IGEN de használt 

umikesztyut) 

És akkor még ott van a dirty-szex 
Általában azt mondhatjuk, liogy a széklet (seat, kaviár, kaka-szex) és a vizelet 
(natúrpezsgö, golden shower, pisi-szex) nem jelentenek HIV-veszélyt, ha 
betartod a játékszabályokat! Más betegségek viszont igenis terjedhetnek. A dirty-
szexnél tehát vigyázz különösen arra, hogy semmi nem jut szájba és szembe! 

A férfi feneke szúkebb és nem nedvesedik úgy mint a vagina. A guminak tehát 
Igencsak van mit klbirma Ezért Jó, ha extra erős gumit használsz, mint például 
HT-Speclál , Hot Rubber (hot , classIc, easy), Mondos, GaySafe. 



Kerdesek, melyeket
m i nd ig jei szerenemvolna Tnar fenni

Mi az oka annajk, hogy neha aqumi elszakad?
Ennek több oka lehet:
Ha a gumi dugäsnäl elszakad, annak legtöbbször az az oka,
hogy tül vekony gumit hasznältäl. Vegy extra-erös gumit.

Lehet, hogy lejär t a minösegmegörzesi ideje.

A gumi csomagoläsänak kibontäsakor , vagy a farokra
felhelyezeskor is megserthetted a gumit a körmöddel .

Rosszul huztad fei es nem hagytäl a kiömlö spermänak helye t a
gumi vegenel.

Tül keves sikositöt tettel a gumira.

Tül sokszor es tül erösen löktel ügy, hogy eközben a farkad
teljesen kihüztad.

Nem megfelelö anyagot hasznältäl sikositökent (pl . vaj, bebiolaj,
vazelin, stb.).

Vagy pedig egyszerüen pecched voll. Neha elöfordul hogy egy
gumi elszakad. Kellemetlen, de sajnos megesik ! Egyezz meg
tehät klienseddel, hogy akkor i s ha ö gumival dug teged, nem a
fenekedben elvez el.

Hogyan hüzom fei a gumit jöl
tnaüam vaov a kfiens farkara?
Vlindenki, aki mär hüzott fei gumit, ismeri a problemät. Neha nem
ehet felgörgetni a gumit (akkor forditva tartottad), neha kicsuszik
az ember kezeböl (akkor sikositö vol t az ujjaidon), vagy az a fity-
ma alä csüszik es räadäsul a  csomagoläst i s nehez felbontani.
tt csak ez segit: gyakorolni, gyakorolni, gyakorolni...

Ez a kis hasznälati utasitgs
"segitsegedre szolgal.

Elotte
Tartsd a gumi vegen levö kis spermagyüjtö
csücsot (reservoir) a hüvejk- es mutatöujjad
között, a legördülö gyürü ekkor kivül van. Ha
nincs a guminak ilyen reservoirja, akkor prö-
bälj egy olyat összeszoritässal kepezni. Eb-
ben a reservoirban nem lehet levegö, külön-
ben a gumi könnyen tönkremehet .
Görditsd a gumi gyürüjet amennyire csa k
lehet a farkad töve feie.
A gumit mindig magad hüzd fei.
Kenj el lehetöleg sok sikositöt a gumin es a
enek nyiläsa körül (a legjobb, ha „tocsog" a
nedvessegtöl)
Egy csepp sikositö krem a gumiban belü l nö-
veli a valösägerzetet.

Dugäs közben
Kezdjetek lassan es figyelmesen az aktust. A
fenek egy idö utän meglazul, ig y aztän a gu-
mi sem serül meg olyan könnyen .
Ha a kliensen lovagolsz, ö nem tudja a farkät
teljesen kihüzni es a dugäst i s jobban kontrol -
läläs alatt tarthatod.
Ellenörizd többször, hogy a gumi rendese n
rajta van-e a farkadon ill. az ö farkän.

Utäna
Tartsd a gumit szorosan, ha a farkät kihüzo d
a fenekedböl. A kihüzäst me g kell kezdeni ,
amig a farok meg all.

Kérdések. melveket mincha Tel szerettem VOlnaTnar tenni 
,hogy neha a 

Ennek több oka lehet: 
Ha a gumi dugás nál elszakad, annak legtöbbször az az oka, 
hogy túl vékony gumit használtál. Végy extra-erős gumit. 

Lehet, hogy lejárt a minőségmegőrzési ideje. 

A gumi csomagolásának kibontásakor, vagy a farokra 
felhelyezéskor is megsérthetted a gumit a körmöddel. 

Rosszúl húztad fel és nem hagytál a kiömlő spermának helyet a 
gumi végénél. 

Túl kevés sikosítóttettél a gumi ra. 

Túl sokszor és túl erősen löktél úgy, hogy eközben a farkad 
teljesen kihúztad. 

Nem megfelelő anyagot használtál sikosítóként (pl. vaj , bébíolaj, 
vazelin , stb.). 

Vagy pedig egyszerüen pecched volt. Néha előfordul hogy egy 
gumi elszakad. Kellemetlen , de sajnos megesik! Egyezz meg 
tehát klienseddel , hogy akkor is ha ő gumival dug téged, nem a 
fenekedben élvez el. 

Mindenki, aki már húzott fel gumit, ismeri a problémát. Néha nem 
lehet felgörgetni a gumit (akkor fordítva tartottad) , néha kicsúszik 
az ember kezéből (akkor sikosító volt az ujjaidon), vagy az a fity-
ma alá csúszik és ráadásul a csomagolást is nehéz felbontani. 
Itt csak ez segít: gyakorolni , gyakorolni , gyakorolni ... 



Szopäs
A szopäs a legelterjedtebb mödja a szexnek fiü k es kliensek között. Ha yalakit szop-
nak, akkor az nyugodtan hätradölhet , szemeit becsukhatja es valami szepr e gondol -
hat. A legtöbb fiu szämära ez egeszen rendben van.
Egy klien s farka t szopni, a z mä r eg y kicsi t mäs . Egye s fiük  ez t jönak tartjak , mer t
akkor gyorsa n meg y a munka, mäso k kellemetlenne k vag y undon'tönak taläljäk. A z
ember nyugodta n szopha t gumiva l is , akkor talän mär nem olyan undorito vagy kel -
lemetlen a dolog.
A HlV-fertözes elkapäsanak veszelye csak akkor all fenn, ha sperma kerül a szajba.

Utcaf iüprojektek cfmei a nemetnyelvu
területeken:

Kerdesek. melyeket mär mindfg
fei szeretfem vom a tenm
Mi van.akkor, ha az en farkamatszonialc?
Neked nem all fenn a veszelye, hogy HlV-e t kapjäl .
Viszont te fertözhetsz, ha te HlV-pozitfv vagy es az ö szäjäba elvezel .

Mlvan akkor, ha en szopommas Tarkaf?
Ameddig ne m kerül sperma a szädba, ne m all fenn annak veszelye, hogy
elkapod-e a HlV-et.
Sokszor megesik, hogy a kliensek ige n fei vannak izgulva es a hügycsöv-
ükben mär magfolyadek van. Akkor elküldheted a  kliensedet szopä s elött
pisilni, mert az kitisztitja a magfolyadekot a hügycsöböl.
Ha neked kisebb sebeid MI . serüleseid (fogfnyverzes, fogi'nygyulladäs,
hölyagok, torokgyulladäs) vanna k a szädban, hasznälj alapvetöen gumit .

Mi van. ha ö,a szämba eivezett,
vaav nedia elvezru alcar?
Szajba jutö sperma nagy HlV-veszelyt jelent szämodra. Utal j erre
kliensednek. Akkor is, ha ö több penzt iger, gondold meg jöl, hogy mire
vagy hajlandö. Szajba elvezni , az unsafe, vagyis nem biztonsägos. H a ez
megiscsak megtörtenne , köpd ki azonnal a  spermät es mosd ki a szädat
lehetöseg szerint bö vi'zzel. Lehetöleg ne nyelj le semmit.

Nil van akkor, haa kljensem azt nmondia. noav o teszmliene maaat?•"•• ••"!*"•» m***^g,.mm.  uuu>u«u>uu> u ..-—f

\le hagyd magad csöbehüzni. Mindenk i az t mond amit akar . Lehet, hogy
gazat mond, fehet hogy nem. Senkin ne m lehet lätni, hogy HlV-fertözött -
e vagy sem.
Egy negativ teszteredmen y sem mond semmit a pillanatnyi valös ällapo -
rol. Az AIDS-teszt csak körülbelül härom-neg y hettel a megfertözödes

tulajdonkeppeni idöpontja utä n füj „riadöt".

Nemetorszäg
Sub/way Berlin
Nollendorfstrasse 31
D-10777 Berlin
Tel.:+49 (30) 215 61 31
Fax:+49 3 0 28 0 88 13
Hetfön 11-18,
kedden, csütörtökön,
penteken 14-18öräig

Callboy Hotlin e
Tel.:+49 (30) 215 61 31

Basis Projekt
Knorrestrasse 5
D-20099 Hambur g
Tel: +49 (40) 24 96 94
Fax: +49 (40) 280 26 73
Hetfön 15-19 ,
kedden 12-16,
szerdän, csütörtökön 11-16,
penteken 12-1 6 öräig

KISS
Alte Gasse 37
D-60313 Frankfurt/Main
Tel./Fax:+49(69)293671,
Hetfön, szerdän 14-19,
csütörtökön 16-2 0 öräig

Looks
Stephanstrasse 4
D-50676 Köln
Tel./Fax: +4 9 (221) 240 56 50
Szerdän 14-18 ,
csütörtökön 16.30-18.30 öräig

Marikas
Dreimühlenstrasse 1
D-80496 München,
Tel: +49 (89 ) 725 70 84
Fax +49 (89) 7479 3943
Pentekenkent 12-17 öräig

Sväjc
Herrmann
Müllerstraße 37
CH- 8004 Zürich
Tel und Fax:+41-1-291 00 15
Hetfö, szerda,
csütörtök 12-16 öräig.

Ausztria
Verein Wiener Sozial Projekte
Stricherprojekt
Schönbrunnerstr. 4B1
A-1040 Wien
Tel:+43-1-58 66 209

Bad Bo"ys" >Projel<t be i ÖvegyT !
Zichy Jenö ucta 29
H-1066 Budapest
Tel: +36-1-1533439
Fax:+36-1-351 20 15
Email: budapest@compuserve.com

Hollandia
AMOC/DHV
Stadhouderskade 159
NL - 1074 BC Amsterdam
Tel.:+31-20-6721 192
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~~~Pa~~lterjedtebb módja a szex nek fiúk és kliensek között. Ha valakit szop-
nak, akkor az nyugodtan hátradől het, szemeit becsukhatja és valami szépre gondol-
hat. A legtöbb fiú számára ez e!)észen rendben van. 
Egy kliens farkát szopni , az mar egy kicsit más. Egyes fiúk ezt jónak tart/'ák, mert 
akkor gyorsan megy a munka, mások kellemetlennek vagy undorftónak ta álják. Az 
ember nyugodtan szophat gumival is, akkor talán már nem olyan undorító vagy kel-
lemetlen a dolog. 
A HIV-fertőzés elkapásának veszélye csak akkor áll fenn, ha sperma kerül a szájba. 

Kérdése~ melveket már. mindíg 
fél szerenem "0Ina tenni 
Mi van ~kor, ha az én farkamat 
Neked nem áll fenn a veszélye, hogy HIV-et kapjál. 
Viszont te fertözhetsz, ha te HIV-pozitív vagy és az ő szájába élvezel. 

fJr, ha én szopom 
Ameddíg nem kerül sperma a szádba, nem áll fenn annak veszélye, hogy 
elkapod-e a HIV-et. 
Sokszor r:negesik, hogy a kliensek igen .fel vannak izgulva és a hÚ!lYcs~.v
!.ikben mar magfolyadék van. Akkor elkuldheted akllensedet szopas elott 
pisilni, mert az kitisztít ja a magfolyadékot a húgycsőből. 
Ha neked kisebb sebeid ill. sérüleseid (fog fnyverzés, fogínygyulladás, 
hólyagok, torokgyulladás) vannak a szádban, használj alapvetően gumit. 

Szájba jutó sperma nagy HIV-veszélyt jelent számodra. Utalj erre . 
kl iensednek. Akkor is, ha ő több pénzt Igér, gondold meg jól , hogy mire 
vagy hajlandó. Szájba élvezni , az unsafe, vagyis nem biztonságos. ~a ez 
mégiscsak megtörténne, köpd ki azonnal a spermát és mosd kl aszadat 
lehetőség szerint bő vízzel. Lehetőleg ne nyelj le semmit. 

Mi va 
Ne hagyd magad csőbehúzni. Mindenki azt mond. amit akar. Lehet, .~Ogy 
igazat mond, lehet hogy nem. Senkin nem lehet latm, hogy HIV-fertozott-
e vagy sem. 
E9Y negatív teszteredmény sem mond semmit a pillanatnyi valós áll~po
trol. Az AIDS-teszt csak körülbelül három-négy héttel a megfertőződes 
tulajdonképpeni időpont ja után fúj . riadót". 

Utcafiúprojektek címei a németnyelvű 
területeken: 

Németország 
Sub/way Berlin 
Nollendorfstrasse 31 
0-10777 Berlin 
Tel.: +49 (30l215 6131 
Fax: +49 (30 280 88 13 
Hétfőn 11-1 8, 
kedden, csütörtökön, 
pénteken 14-18 óráig 

Callboy Hotline 
Tel. : +49 (30) 215 6131 

Basis Projekt 
Knorrestrasse 5 
0-20099 Hamburg 
Tel: +49 (40) 24 96 94 
Fax: +49 (40) 280 26 73 
Hétfőn 15-19, 
kedden 12-16, 
szerdán, csütörtökön 11 -16, 
pénteken 12-16 óráig 

KISS 
Alte Gasse 37 
0-60313 Frankfurt/Main 
Tel ./Fax: +49 (69) 293 671, 
Hétfőn , szerdan 14-19, 
csütörtökön 16-20 óráig 

Looks 
Stephanstrasse 4 
0-50676 Köln 
Tel./Fax: +49 (221) 240 56 50 
Szerdán 14-18, 
csütörtökön 16.30-18.30 óráig 

Marikas 
Oreimühlenstrasse l 
0-80496 München, 
Tel : +49 (89 l 725 70 84 
Fax +49 (89 74793943 
Péntekenként 12-17 óráig 

Sváic 
Herrmaifn 
MüllerstraBe 37 
CH- 8004 Zürich 
Tel und Fax: +41 -1-2910015 
Hétfő , szerda, 
csütörtök 12-16 óráig. 

Ausztria 
Verein Wiener Sozial Projekte 
Stricherprojekt 
Schönbrunnerstr. 4Bl 
A - 1040 Wien 
Tel : +43-1-58 66 209 

~~~X~~!lb~~~~Jl 
Zichy Jenő ucta 29 
H-l066 Budapest 
Tel : +36-1-1533439 
Fax: +36-1-3512015 
Email: budapest @compuserve.com 

Hollandia 
AMOC/OHV 
Stadhouderskade 159 
NL - 1074 BC Amsterdam 
Tel. : +31-20-67 '21 192 
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