
CZYM JEST NIEBEZPIECZEŃSTWO OBJAWY PODEJRZENIE ZAKAŻENIA LECZENIE

CHLAMYDIA

Chlamydia to zakażenie przenoszone 

drogą płciową (STI) przenoszone drogą 

analną i pochwową oraz seks oralny. Jest 

to jedna z najczęstszych chorób 

przenoszonych drogą płciową, wraz z kiłą 

i rzeżączką.

Chlamydia może powodowad 

nieodwracalne zmiany narządów 

płciowych i powodowad niepłodnośd. 

Należy wziąd pod uwagę, że chlamydie i 

wiele innych chorób przenoszonych drogą 

płciową może zwiększad ryzyko zarażenia 

wirusem HIV.

Białe wodniste wydzieliny z prącia.

Uczucie pieczenia lub ból podczas 

oddawania moczu.

Uczucie, że chcesz oddad więcej moczu.

Zapalenie lub ból jąder.

Bolesnośd gardła.

Ból lub obecnośd krwi lub ropy w 

odbytnicy.

50% zakażeo chlamydią nie powoduje 

żadnych objawów. To dlatego wiele 

osób nie wie, że je mają, a ponieważ 

nie szukają leczenia, nadal przekazują je 

swoim partnerom.

Jeśli podejrzewasz, że masz chlamydię, 

powinieneś udad się do naszego ośrodka - 

wykonamy badania przesiewowe w kierunku 

chorób przenoszonych drogą płciową, takich 

jak Chlamydia. Jeśli wyniki wyjdą 

pozytywnie, zostanie ci przepisane leczenie. 

Musisz powiadomid swoich partnerów 

seksualnych i powstrzymad się od seksu, 

dopóki nie zostaniesz wyleczony.

antybiotykoterpia

RZEŻĄCZKA

Rzeżączka to zakażenie przenoszone 

drogą płciową (STI), które zostaje 

przenoszone drogą analną i pochwową 

oraz seks oralny. Jest to jedna z 

najczęstszych chorób przenoszonych 

drogą płciową wraz z kiłą i chlamydią.

Rzeżączka może powodowad trwałe 

zmiany narządów płciowych i prowadzid 

do niepłodności. Może również 

powodowad ból i obrzęk w kolanach i 

innych stawach, małe czerwone pęcherze 

na skórze i problemy z sercem. Należy 

wziąd pod uwagę, że rzeżączka i wiele 

innych chorób przenoszonych drogą 

płciową może zwiększyd szanse zakażenia 

się wirusem HIV.

Białe wodniste lub ropne wydzieliny z 

prącia.

Palenie lub ból podczas oddawania 

moczu.

Uczucie, że chcesz oddad więcej moczu.

Bolesne lub opuchnięte jądra.

Bolesne lub opuchnięte gardło.

Ból w odbytnicy lub obecnośd krwi i 

ropy.

Jednak w wielu przypadkach rzeżączka 

nie powoduje żadnych objawów. 

Dlatego wiele osób nie wie, że je mają, 

a ponieważ nie są leczone, nadal 

przekazują je swoim partnerom.

Jeśli podejrzewasz, że możesz mied 

rzeżączkę, powinieneś udad się do naszego 

ośrodka a my wykonamy niezbędne badania. 

antybiotykoterpia



KIŁA

Kiła jest przenoszoną drogą płciową 

infekcją (STI), drogą analną i pochwową 

oraz seks oralny, a nawet przez kontakt 

ze skórą zmienioną przez kiłę. Jest to 

jedna z najczęstszych chorób 

przenoszonych drogą płciową wraz z 

rzeżączką i chlamydią.

Jeśli nie zostanie prawidłowo leczona, 

wiele lat później kiła może powodowad 

poważne zaburzenia umysłowe, ruchowe, 

wzroku i serca. Należy wziąd pod uwagę, 

że kiła i wiele innych chorób 

przenoszonych drogą płciową może 

zwiększyd szanse zakażenia się wirusem 

HIV.

Jeden lub więcej wrzodów na 

genitaliach, w odbycie lub w jamie 

ustnej.

Wysypka skórna na całym ciele, ale 

częściej na dłoniach, podeszwach stóp i 

tułowiu.

Uszkodzenia na błonach śluzowych.

Powiększenie gruczołów chłonnych.

Gorączka i zmęczenie.

Jednak w wielu przypadkach kiła nie 

wykazuje żadnych objawów lub może 

stopniowo zanikad, chociaż infekcja 

utrzymuje się. Dlatego wiele osób nie 

wie, że je mają, a ponieważ nie są 

leczone i  nadal przekazują je swoim 

partnerom.

Jeśli podejrzewasz, że możesz mied kiłę, 

możesz umówid się na wizytę w naszym 

ośrodku a my wykonamy niezbędne testy.  

Jest to szybki test, który powie ci, czy jesteś 

zarażony kiłą w ciągu 20 minut, po prostu 

pobierając kilka kropli krwi.

antybiotykoterpia

HPV

Brodawki narządów płciowych pojawiają 

się jako niewielki guz lub grupa guzów w 

okolicy narządów płciowych i zwykle są 

bezbolesne. Są one nabywane poprzez 

penetrację odbytu i pochwy, poprzez 

kontakt między skórą a brodawką i drogą 

seksu oralnego.

Brodawki narządów płciowych są 

spowodowane przez wirusa brodawczaka 

ludzkiego (HPV), wirusa, który jest bardzo 

łatwo przenoszony. W większości 

przypadków nie powoduje żadnych 

objawów ani problemów zdrowotnych u 

osób nim zarażonych.

Brodawki narządów płciowych są 

spowodowane przez mniej poważny 

typ HPV i zazwyczaj nie są związane z 

rakiem. Istnieje jednak poważniejszy 

rodzaj wirusa HPV, który nie powoduje 

powstawania brodawek ani innych 

widocznych objawów i może zwiększad 

ryzyko wystąpienia raka odbytu.

Zewnętrzne brodawki mogą byd czasami 

wyraźnie widoczne. Te wewnętrzne muszą 

byd zdiagnozowane przez lekarza za pomocą  

anoskopii lub cytologii analnej.

W zależności od tego, jakie są 

brodawki, ich liczba i 

lokalizacja, lekarz może zalecid 

ich usunięcie, stosując leczenie 

kremem, zamrażając je, a w 

niektórych przypadkach 

konieczne jest chirurgiczne 

usunięcie.

HIV

Ludzki wirus upośledzenia odporności 

(HIV) można przenosid drogą płciową: 

przez penetrację analną i pochwową, a 

rzadziej przez seks oralny.

Infekcja HIV osłabia układ odpornościowy 

i jeśli nie jest leczona przez lata, prowadzi 

do AIDS, która wywołuje szereg chorób, 

które mogą powodowad śmierd.

Infekcja HIV jest zwykle infekcją 

bezobjawową, chociaż kiedy wirus 

dostanie się do organizmu, może 

powodowad następujące objawy, które 

często pozostają niezauważone:

Objawy grypopodobne, z gorączką, 

bólem stawów i mięśni, ogólne 

zmęczenie.

Wysypka skórna.

Obrzęk węzłów chłonnych.

Biegunka.

Ból gardła.

Chociaż objawy te ustępują samoistnie, 

jeśli infekcja nie jest leczona - 

postępuje i osłabia układ 

odpornościowy, aż do momentu, w 

którym osoba rozwinie się w AIDS.

Jeśli podejrzewasz, że możesz mied HIV, 

poproś o spotkanie w naszym centrum.  

Wykonamy  szybki test, który wymaga tylko 

kilku kropli krwi aby w ciągu 20 minut 

dowiedzied się, czy jesteś zarażony wirusem 

HIV. W tym samym czasie otrzymasz porady 

dotyczące zdrowia seksualnego, a jeśli wynik 

okaże się pozytywny, będziesz miał 

zaproponowaną wszelką pomoc 

psychologiczną oraz skirowanie do poradni 

chorób retrowirusowych..

Nadal nie można wyleczyd 

wirusa HIV, ale można go leczyd 

za pomocą terapii 

antyretrowirusowej, co 

sprawia, że średnia długośd 

życia i jakośd życia osób 

żyjących z HIV są teraz równe 

populacji ogólnej. Co więcej, 

leczenie jest w stanie obniżyd 

poziom wiremii do poziomu 

niewykrywalnego i w tych 

okolicznościach ryzyko 

transmisji wynosi praktycznie 

zero.



WZW TYPU B

Wirusowe zapalenie wątroby typu B jest 

zakażeniem wątroby wywołanym 

wirusem. W kontakcie seksualnym może 

byd przenoszona przez penetrację analną 

i pochwową bez prezerwatywy, a w 

mniejszym stopniu poprzez seks oralny. 

Większośd osób zakażonych wirusowym 

zapaleniem wątroby typu B całkowicie 

wyzdrowieją, ale w niektórych 

przypadkach choroba przechodzi w fazę 

przewlekłą, powodując zmiany wątroby, 

które w niektórych przypadkach mogą 

powodowad raka wątroby, a nawet 

prowadzid do śmierci.

Żółknięcie skóry i białek oczu 

(żółtaczka).

Ekstremalne zmęczenie.

Gorączka i bóle stawów.

Utrata apetytu.

Nudności i wymioty.

Ciemny mocz.

Ból w okolicy wątroby.

Jednak niektóre infekcje zapalenia 

wątroby typu B nie wykazują żadnych 

objawów. Oznacza to, że wiele osób nie 

wie, że ją posiada, a ponieważ nie są 

leczone, nadal przekazują je swoim 

partnerom.

Jeśli podejrzewasz, że masz zapalenie 

wątroby typu B, udaj się do naszego 

centrum, gdzie możesz wykonad badanie 

krwi, które powie Ci, czy chorujesz na WZW 

typu B.

Nie ma lekarstwa na WZW typu 

B. Jednak istnieje szczepionka, 

która może ochronid cię przed 

wirusem, który ją wywołuje. 

Punkt kontrolny BCN prowadzi 

bezpłatny program szczepieo 

zarówno w przypadku 

wirusowego zapalenia wątroby 

typu B, jak i wirusowego 

zapalenia wątroby typu A.

WZW TYPU A

Wirusowe zapalenie wątroby typu A jest 

zakażeniem wątroby wywołanym przez 

wirus. Jednym ze sposobów jego 

rozprzestrzeniania jest kontakt oralno-

analny, biorąc pod uwagę, że wirus jest 

obecny w kale.

Większośd osób, które zachorują na WZW 

A, całkowicie zdrowieją i uzyskują 

odpornośd nabytą.  Niektóre osoby jednak 

mogą wymagad hospitalizacji.

Ekstremalne zmęczenie.

Gorączka.

Nudności, dyskomfort w jamie 

brzusznej lub utrata apetytu.

Ciemny mocz.

Jasne stolce.

Żółknięcie skóry i białek oczu 

(żółtaczka).

Objawy pojawiają się 2 do 7 tygodni po 

zakażeniu i mogą trwad od 2 tygodni do 

6 miesięcy, chociaż niektórzy dorośli nie 

mają żadnych objawów.

Jeśli podejrzewasz, że masz zapalenie 

wątroby typu A, powinieneś udad się do 

naszego ośrodka celem wykonania testu z 

krwi.

Osoby z WZW typu A muszą 

odpocząd i stosowad zdrową 

dietę, aby zapewnid stopniowe 

ustępowanie objawów. Bardzo 

ważne jest również, aby osoba, 

która wyzdrowiała z WZW typu 

A, powstrzymała się od picia 

alkoholu, ponieważ praca 

wątroby po infekcji jest bardzo 

osłabiona.

Nie ma lekarstwa na WZW typu 

A, ale istnieje szczepionka, 

która chroni przed wirusem, 

który ją wywołuje. Nasze 

Centrum prowadzi szczepienia 

w przypadku wirusowego 

zapalenia wątroby typu A, jak i 

żółtaczki typu B.



WZW TYPU C

Wirusowe zapalenie wątroby typu C jest 

zakażeniem wątroby wywołanym przez 

wirus. Zasadniczo rozprzestrzenia się 

poprzez kontakt krwi z osobą zakażoną, 

w związku z czym sex, przy kórym może 

wystąpid kontakt z krwią, wiąże się z 

większym ryzykiem przeniesienia.

Ostatnio nastąpił wzrost liczby 

przypadków zakażeo wirusem zapalenia 

wątroby typu C poprzez sex u 

homoseksualistów, związanych z 

praktykami takimi jak penetracja bez 

prezerwatywy, seks grupowy, dzielenie 

się zabawkami erotycznymi, które mogą 

powodowad małe zmiany.

Może stad się niebezpieczny. Z czasem 

osoby z przewlekłym wirusowym 

zapaleniem wątroby typu C narażone są 

na poważne problemy zdrowotne, takie 

jak:

zwłóknienie oraz rak wątroby.

Skutki zapalenia wątroby typu C mogą byd 

widoczne po wielu latach od zakażenia. W 

niektórych przypadkach poważne objawy 

pojawiają się dopiero 30 lat później.

Zmęczenie.

Ból mięśni i stawów.

Wymioty.

Biegunka.

Ból brzucha

Ciemny mocz 

Żółtaczka (zażółcenie skóry i białek 

oczu).

Jeśli wystąpi którykolwiek z tych 

objawów i nie znikną po kilku dniach 

należy udad się do naszego Centrum 

natychmiast. 

Jeśli podejrzewasz, że możesz mied zapalenie 

wątroby typu C, podejdź do naszego 

Centrum, gdzie możemy wykonad Ci badanie 

krwi, aby dowiedzied się, czy zostałeś 

zarażony.

Ostatnio pojawiły się nowe leki, 

które mogą wyleczyd wirusowe 

zapalenie wątroby typu C, 

chociaż są one podawane tylko 

w bardzo poważnych 

przypadkach.

ZIARNICA 

WENERYCZNA 

PACHWIN (LGV)

Jest to przewlekła infekcja wywołana 

przez Chlamydia trachomatis, która 

atakuje narządy płciowe i pachwinowe 

węzły chłonne. Jednym ze sposobów  

przenoszenia jest seks analny.

Jeśli jest leczone, rokowanie jest dobre, 

ale jeśli nieleczone powikłania mogą 

pojawid się wiele lat później.

Pierwsze objawy mogą pojawid się od 7 

do 30 dni po ekspozycji na bakterię. 

Początkowo bardzo małe uszkodzenie 

lub grudka pojawia się w miejscu 

ekspozycji z bakterią, która trwa 

średnio od 3 do 5 dni.

2 do 6 tygodni po uszkodzeniu, węzły 

chłonne pachwiny stają się boleśnie 

opuchnięte. Jeśli nie zostanie to szybko 

leczone, stan może się pogorszyd i 

spowodowad uszkodzenia z ropną 

wydzieliną oraz bliznami w okolicy.

Może również powodowad ogólne 

objawy, takie jak ból stawów, gorączka 

i złe samopoczucie.

Jeśli podejrzewasz, że masz  (LGV), udaj się 

do naszego Centrum gdzie wykonamy test.

Infekcję można leczyd 

odpowiednimi antybiotykami. 

Wśród najczęściej 

przepisywanych do leczenia 

LGV są doksycyklina i 

erytromycyna.


