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11. Aké sú naj!astej"ie sexuálne prenosné in-
fekcie a&ako sa pred nimi chráni%? 
Ako sa správa% a&stara% o seba, aby sme sa nenakazili sexuálne prenosn$mi infekciami?

Základné fakty o&sexuálne prenosn$ch infekciách (SPI) 
 •  Sexuálne prenosné infekcie (choroby) patria medzi prenosné – infek$né ochorenia, 

ktor(mi sa mô)e nakazi* ka)d( sexuálne aktívny $lovek a&zárove! ich mô)e sám prená-
+a* na svojich sexuálnych partnerov.

 •  Mô)u ma* (1) bakteriálny, (2) parazitárny alebo (3) vírusov( pôvod.
 •  Infekcie spôsobujú vírusy, baktérie $i iné mikroorganizmy, nachádzajúce sa v& pohlav-

n(ch orgánoch (genitáliách), ústach $i kone$níku nakazenej osoby a&do tela sa obvykle 
dostávajú pri sexuálnom styku. 

 •  Niektoré sú bolestivé alebo spôsobujú svrbenie bez vá)nej+ích následkov. Iné zase, v&prí-
pade ch(bajúcej lie$by v&po$iato$n(ch +tádiách alebo celkovom nelie$ení, mô)u spôso-
bi* sterilitu (neplodnos*), vá)ne po+kodi* zdravie alebo dokonca zaprí$ini* smr*. 

 •  Mnoho 'udí podce!uje mo)nos* nákazy, ch(bajú im dostato$né informácie o&rizikách, 
príznakoch a&spôsoboch lie$by ochorení.

 •  SPI spravidla nemajú dlhú inkuba!nú dobu ($as od nakazenia do vypuknutia ochorenia) 
a&prvé príznaky sa objavujú spravidla na pohlavn(ch orgánoch. 

 •  Pri prv(ch vidite'n(ch príznakoch je potrebné nav"tívi% lekára a&za!a% s&ich lie!bou $o 
najskôr. 

 •  Ak sa ochorenie v&akútnom (naliehavom, vá)nom) +tádiu nevylie$i, stáva sa chronick(m 
(dlhotrvajúcim). 

 •  Infekcia mô)e zasiahnu* #al+ie vnútorné orgány a&dosta* sa do krvi. Po mnoh(ch rokoch 
pokoja sa mô)e opä* prejavi*.

Veková hranica sexuálneho debutu (za$iatku aktívneho sexuálneho )ivota) sa zni)uje. Mladí 'u-
dia $asto striedajú sexuálnych partnerov (t. J. promiskuitné správanie) a&t(m zvy+ujú riziko ná-
kazy ochoreniami spôsoben(mi naj$astej+ie chlam$diami a&mykoplazmami (ples(ové ocho-
renia). Akonáhle vniknú do po+vy )eny, za$nú sa rozmno)ova* a&vyvolajú zápal po"vy. Z&nej sa 
zápal +íri do vnútorn(ch pohlavn(ch orgánov – na kr$ok maternice, do maternice a&na jej sliznicu. 
Ak pokra$uje, mô)e postihnú* aj vají$kovody a&vaje$níky. Zápal sa mô)e #alej prenies* a) na pob-
ru+nicu a&to je u) ve'mi&vá)ny stav, pri ktorom je ohrozen( )ivot )eny, lebo hrozí otrava krvi. 

+o by sa mali o&v$toku z&po"vy nau!i% diev!atá?
 •  .e v(tok z&po+vy mô'e by% rozdielny a&mô'e by%  jedn$m z&príznakov nejakej SPI.
 •  V$tok je hlien –  produkt po+vy a&k0$ka maternice. Sliznica po+vy aj k0$ka maternice sa 

skladá z&buniek produkujúcich hlien, ktor( je bu#:
  -   prejavom normálneho fungovania )ensk(ch pohlavn(ch orgánov alebo je
  -  prejavom infekcie. 
 •  Mno'stvo a&jeho pevnos% sa po$as men+trua$ného cyklu mení. 
 •  Nieko#ko dní pred men"truáciou sa v(tok stáva lepkav(m a&má mlie$ne zafarbenie. 
 •  V& priebehu ovulácie (dozrievanie vají$ka) sa stáva prieh'adn(m a& vyzerá ako vaje$n( 

bielok.
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 •  Najvä!"ie mno'stvo sa objavuje v&období ovulácie (okolo 14. d!a men+trua$ného cyk-
lu) a je $írej, hladkej formy s&jemne sladkou alebo mydlovou vô!ou, ktorá nie je nepríjem-
ná. 

 •  Zv(+en( v(tok mô)e by* spôsoben( aj stresom a&siln$mi emóciami. 
 •  U&diev$at sa objavuje zvy$ajne pred prvou men+truáciou – znamená to, )e pôsobia hor-

móny a&za$ínajú dozrieva* pohlavné orgány.
 •  Zdrav( v(tok z&po+vy je celkom be)n( a&jeho prítomnos* si nevy)aduje )iadnu +peciálnu 

lie$bu. Prítomnos% hlienu je potrebná z&viacer$ch dôvodov:
  -  udr)iava vlhkos* pohlavn(ch orgánov,
  -  prispieva k&udr)iavaniu správneho prostredia po+vy,
  -  pôsobí ako ohrada pred infekciami, 
  -  v&$ase ovulácie u'ah$uje prienik spermií do maternice a
  -  v&prvej fáze men+trua$ného cyklu predstavuje pre spermie svojou hustotou a&vis-

kozitou (lepkavos*ou) preká)ku.

V$tok spôsoben$ infekciou:
 •  Páli alebo svrbí, mení sa jeho farba, nepríjemne zapácha, je sprevádzan( boles*ami, 

niekedy aj zv(+en(mi teplotami. 
 •  Spôsobujú ho premno)ené baktérie, ktoré narú+ajú rovnováhu po+vového prostredia. 
 •  Zápalové ochorenia sú naj$astej+ou prí$inou náv+tev )ien u&gynekológa. 
 •  Mladé diev$atá a&)eny sa $asto hanbia nav+tívi* gynekológa, ale r(chle stanovenie pres-

nej diagnózy je základom lie$by. 
 •  Infekcia nepostihuje len sexuálne aktívne diev$atá a )eny, ale aj tie, ktoré e+te nemali 

pohlavn( styk. 
 •  Detskí gynekológovia odporú$ajú za$a* chodi* diev$atám na preventívne prehliadky 

okolo 15. roku veku.
 •  Práve v#aka nim sa $asto u& zdanlivo zdrav(ch diev$at odhalia príznaky za$ínajúceho 

ochorenia alebo vrodenej dedi$nej poruchy, ktorá sa mô)e úspe+ne lie$i* bez vá)nej+ích 
následkov na reproduk$né zdravie diev$at.

 •  Nevhodn( postup bez náv+tevy u&lekára mô)e zvy+ova* stres i&celkov( pocit nepohody.
 •  Nepríjemne zapáchajúci v$tok mô)e spôsobi* problémy i&v&spolo$nosti a&tak zni)ova* 

sebavedomie. 
 •  Je ve'mi dôle)ité dodr)iava* pravidlá intímnej hygieny (udr)iava* pohlavné orgány 

v&$istote – um(va* si ich $istou vodou, pou)íva* intímne vlo)ky, nenosi* tesné oble$enie 
z&umel(ch vlákien).

 •  Ak sa infekcie napriek tomu znova objavujú, je potrebné h#ada% iné prí!iny – cukrovka, 
u)ívanie hormonálnej antikoncepcie, obezita, u)ívanie antibiotík, poruchy obranyschop-
nosti (odolnosti vo$i infekciám). 

 •  Pre pocit istoty je potrebné ka)dú infekciu vy+etri* a&lie$i*. 

Najznámej"ie infekcie a&ochorenia prenosné sexuálnym stykom: 
 •  kvapavka, 
 •  syfilis, 
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 •  cystitída, 
 •  genitálny herpes, 
 •  genitálne bradavice, 
 •  genitálne v+i (filcky), 
 •  chlam(diové infekcie, 
 •  'udsk( papilomavírus, 
 •  vaginitída, 
 •  trichomoniáza, 
 •  ples!ové ochorenia – mykóza (kandidóza, moniliáza) a&
 •  HIV/AIDS.

??? Zvedavé otázky
? Ako sa tieto ochorenia prejavujú u&'ien a&u&mu'ov?
U&'ien: zápaly sa u diev$at prejavujú bielym alebo )lt(m v(tokom. Zvy$ajne zanecháva +kvrny na 
spodnej bielizni. Niekedy zapácha a&$asto ho sprevádza svrbenie. Zápaly vnútorn(ch pohlavn(ch 
orgánov sa prejavujú boles*ami v&spodnej $asti bru+ka a zv(+enou teplotou. Chlam(diové infekcie 
nemusia ma* )iadne nápadné príznaky a&neodhalené a&nelie$ené b(vajú prí$inou neplodnosti.
U&mu'ov: zápaly sa prejavujú $erven(mi&svrbiv(mi vyrá)kami, p'uzgierikmi na )aludi penisu a&bo-
lestiv(mi v(tokmi pri mo$ení, ktoré zanechávajú +kvrny na spodnej bielizni.

? Sú SPI  pre chlapcov a&diev!atá rovnako nebezpe!né? 
U&chlapcov len zriedka pozorujeme postihnutie pohlavn(ch orgánov (semenovodov, semenníkov 
alebo prostaty). Chlapcov je potrebné vies* tie) k&intímnej hygiene (udr)iava* penis v&$istote a&zba-
vova* ho smegmy – mazu na penise medzi predko)kou a&telom penisu – $istou vodou). U&diev$at 
je to hor+ie. Nelie$ené infekcie mô)u by* prí$inou neplodnosti (neschopnos* otehotnie* a&ma* 
die*a).

? Ako sa pred nákazou chráni%?
Vzostup v(skytu SPI priná+a ve'a problémov i do partnersk(ch vz*ahov. Sex nie je nikdy bez rizika 
(neplánované po$atie, prenos infekcie), preto je rozumné a zodpovedné realizova* „bezpe!nej"í 
sex“ (pou)ívanie prezervatívu – kondómu, ktor( riziko zni)uje, vernos* partnerovi $i partnerke, 
poznanie ich zdravotného stavu).
!!! Dôle'itá poznámka: alkohol a&drogy zni)ujú pocit zodpovednosti a&kontroly aj v&sexuálnom 
správaní.
U'ito!né odporú!ania
 •  Zaujímaj sa o&zdravotn( stav sexuálneho partnera $i partnerky.
 • Bu# vern( partnerovi $i partnerke. .iadaj vernos* partnerky/partnera.
 •  Pri príle)itostnom sexuálnom styku sa chrá! kondómom (nau$ sa ho pou)íva* bez pred-

sudkov). Aj v&prípade, )e diev$a/)ena u)íva antikoncep$né pilulky alebo sa chráni pred 
ne)elan(m po$atím vnútromaternicov(m telieskom. Chráni+ seba aj partnera $i partner-
ku.
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 •  Pamätaj v+ak: kondóm len zni)uje riziko, nevylu$uje ho!
 •  Ak sa ti partner zverí s&obavou, )e má infekciu, vyh'adaj lekára, aj ke# nepozoruje+ a&ne-

poci*uje+ )iadne príznaky.

? +o robi%, ak sa nám zdá, 'e máme sexuálne prenosnú infekciu?
Je potrebné nav+tívi* gynekológa (diev$atá), urológa (chlapci) alebo venerológa (lekár pre pohlav-
né choroby) $i v+eobecného lekára. Lekár urobí potrebné vy+etrenia, ur$í diagnózu (o akú chorobu 
ide), stanoví ú$innú lie$bu (vä$+inou antibiotikami), ktorú je potrebné dodr)a* do konca (u)íva* 
lieky po cel( predpísan( $as, aj vtedy, ke# sa zdá, )e príznaky ochorenia zmizli a&$lovek sa cíti 
zdrav().

? Ak sa infekcia zistí u&jedného partnera, musí sa lie!i% aj druh$ 
partner alebo partnerka?
Áno, musí! Aj vtedy, ak nemá )iadne prejavy ochorenia, ale mô)e by* zdrav(m nosi$om infekcie. 
Choroboplodné zárodky v&jeho tele pre)ívajú a&mô)u sa prenies* na iného partnera $i partnerku 
alebo znova nakazi* u) vylie$eného partnera $i partnerku.

? Existujú aj iné ochorenia pohlavn$ch orgánov?
Áno. Ka)d( z&pohlavn(ch orgánov, u&mu)a aj )eny, mô)e postihnú* rakovina, ktorá patrí do rúk le-
károv – +pecialistov a&pri podozrení na nejaké nezvy$ajné pocity $i novovzniknuté útvary je dobré 
vyh'ada* pomoc odborného lekára.

Obrazov$ materiál –  
ako to vyzerá, ke# sa nakazíme sexuálne prenosnou infekciou...

(1) Genitálny herpes

(2) Genitálne v"i – pedikulóza (filcky)

(3) Chlam$diové infekcie – vizualizácia baktérií
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(4) Kvapavka

(5) /udsk$ papilomavírus

(6) Syfilis

(7) HIV/AIDS

Zdroj: obrázky prevzaté z&internetov(ch zdrojov zdravotníckych stránok

-iadna ochrana nie je celkom bezpe!ná, no mô)e zní)i* riziko SPI.
Jedin$ spo#ahliv$ spôsob, ako sa nenakazi% SPI alebo neotehotnie%,

je nema% pohlavn$ styk, !omu hovoríme „abstinencia“.


