Zawsze obierz bezpieczny
kurs po wyjściu z portu...

HIV

CHLAMYDIOZA

To wirus powodujący upośledzenie odporności. Do zakażenia się nim
dochodzi najczęściej drogą kontaktów seksualnych. W kontaktach
heteroseksualnych łatwiej przenosi się z mężczyzny na kobietę. Dla
obu płci najbardziej ryzykowne są kontakty analne. Zakaźna jest także
krew – dlatego zakażenie przenosi się wśród osób używających
wspólnych igieł i strzykawek. Nieświadoma swojego zakażenia kobieta
może przekazać zakażenie swemu dziecku w czasie ciąży i porodu, a
także w czasie karmienia piersią. Zakażenie HIV przez wiele lat nie daje
żadnych objawów sugerujących chorobę. Ale po latach HIV tak
niszczy układ odpornościowy, że organizm nie jest w stanie bronić się
przed infekcjami i nowotworami. Istniejące leki antyretrowirusowe nie
usuwają HIV z organizmu, jednak na tyle zmniejszają jego ilość, że
zakażony człowiek nie musi zachorować na AIDS.

Chlamydie są to bakterie, które namnażają się tylko wewnątrz komórek
innych organizmów. Gatunek Chlamydia trachomatis zakaża najczęściej
narządy moczowo-płciowe. Spowodowane nim zakażenia objawiają się
najczęściej zapaleniem cewki moczowej. U kobiet zakażenie często
przebiega bez dolegliwości (pojawią się np. po spożyciu alkoholu). U
mężczyzn pojawia się śluzowy, czasem śluzowo-ropny wyciek z cewki
moczowej i ból lub pieczenie podczas oddawania moczu. Zakażenie
nieleczone może prowadzić do dużych powikłań, jak zapalenie najądrzy
i prostaty u mężczyzn; u kobiet są to zapalenia narządów płciowych,
niepłodność. Leczenie odpowiednimi antybiotykami prowadzi do
trwałego wyleczenia, o ile leczeni są wszyscy partnerzy seksualni.

OPRYSZCZKA
RZEŻĄCZKA
Powoduje ją bakteria dwoinka rzeżączki. Początkowo może nie dawać
objawów lub bardzo niewielkie. Łatwiej zauważa je mężczyzna: częste
parcie na pęcherz, ból i pieczenie podczas oddawania moczu, ropna
wydzielina z cewki moczowej, zaczerwienienie w okolicy jej ujścia. U
kobiet choroba częściej przebiega bez dolegliwości, niekiedy
występują ropne upławy, a także zapalenie cewki moczowej. Nie
leczona rzeżączka przechodzi w stan przewlekły i powodować może
wiele powikłań, od stanów zapalnych narządów płciowych (jądra i
prostata u mężczyzn, narządy miednicy małej u kobiet), aż nawet do
rzeżączkowego zapalenia stawów. Nieleczona lub zbyt późno leczona
może prowadzić nawet do nieodwracalnej bezpłodności. Leczenie jest
proste i skuteczne, prowadzi do całkowitego wyleczenia. Musi jednak
dotyczyć wszystkich partnerów seksualnych w tym samym czasie.

Nie zapomnij - niektóre choroby typu STI (ang.
Sexually Transmitted Infection) – przenoszone
drogą seksualnych kontaktów, mogą nie
dawać wyraźnych objawów. Przez to mogą
doprowadzić Cię do bezpłodności, a nawet i
śmierci. Boisz się tych chorób? Należy się ich
bać tylko na tyle by zapobiegać im,
uprawiając bezpieczny seks. Na 100%
bezpieczny jest celibat. Bezpieczny seks to
niewątpliwie seks monogamiczny, seks w
związku opartym
na wierności, seks
wyłącznie ze zdrowym partnerem. Zawsze im
mniejsza liczba partnerów, tym mniejsze
ryzyko. Ale też wystarczy jeden raz z kimś już
zarażonym, żeby nawet na zawsze stracić
zdrowie. Idąc z kimś do łóżka, idziecie z całą
swoją
przeszłością...
Prezerwatywa
to
minimum waszego bezpieczeństwa. Dobrej
jakości, właściwie założona (gdy jest tam,
gdzie powinna od początku do końca kontaktu
seksualnego), zdecydowanie zmniejsza ryzyko
zakażeń STI, w tym także wirusem HIV.
Konsultacja medyczna: dr Dorota Rogowska-Szadkowska

KIŁA
Pierwsze objawy kiły wywoływanej przez krętek blady mogą wystąpić
po 1-9 tygodniach od zakażenia. Typowa zmiana to owrzodzenie w
miejscu wniknięcia krętka do organizmu: na napletku, żołędzi,
wargach sromowych, języku, śluzówce jamy ustnej lub w innych
miejscach. Ta „zmiana pierwotna” nie zawsze jest dobrze widoczna,
zwykle nie boli i goi się sama po kilku tygodniach. W ciągu pierwszych
tygodni po zakażeniu może pojawić się symetryczna wysypka na
tułowiu i kończynach, która sama ustępuje. Ten pierwszy etap, kiła I
okresu, trwa ok. 3 msc. Po okresie bezobjawowym wysypka pojawia
się znowu, może dojść do uszkodzeń narządów wewnętrznych. Kiła II
okresu ponownie przechodzi w utajenie, nie dając objawów. Może
trwać wiele lat. W końcu dochodzi do zmian w naczyniach
krwionośnych, w tkance nerwowej (m.in. tętniaki, ślepota, zaburzenia
psychiczne - kiła III okresu). Leczenie wczesnego stadium jest proste i
skuteczne. Musi obejmować wszystkich partnerów jednocześnie.

Wywoływana przez wirusy opryszczki Herpes simplex. Zmiany
opryszczkowe na narządach płciowych mogą mieć postać bolesnych
lub swędzących pęcherzyków i nadżerek, ale mogą też nie sprawiać
dolegliwości. Po ok. tygodniu zmiany znikają i zazwyczaj nie pojawiają
się ponownie. Wirus jednak zostaje do końca życia w organizmie. Może
dochodzić do nawrotów. Leczenie opryszczki jest w zasadzie mało
skuteczne, całkowite wyleczenie jest niemożliwe.

ŻÓŁTACZKA ZAKAŹNA typu B i C
Wirusy HBV i HCV zwykle wywołują żółtaczkę (żółte zabarwienie skóry i
białkówek oczu), ale mogą też doprowadzić do marskości wątroby, a
nawet do raka wątroby i śmierci. Wirus HBV przenosi się tak samo jak
wirus HIV: poprzez seks, krew i z matki na dziecko. Leczenie jest
trudne, można zapobiegać zakażeniu dzięki skutecznej szczepionce.
Wirus HCV przenosi się najłatwiej poprzez krew, rzadziej w kontaktach
seksualnych (chyba że w ich trakcie jest kontakt z krwią), rzadziej z
matki na dziecko. Nie ma szczepionki zapobiegającej temu zakażeniu.
Leczenie jest trudne, kosztowne i nie zawsze skuteczne.

KŁYKCINY KOŃCZYSTE
Wywołuje je jeden z wirusów brodawczaka ludzkiego - HPV. Rozwijają
się w postaci miękkich białawych lub różowych grudek. Często tworzą
kalafiorowate skupiska. Zmiany te są często sączące i bolesne.
Czasami ustępują samoistnie, a zwykle ciągną się latami. Kłykciny
usuwa się chirurgicznie, laserem zamrażaniem albo przez stosowanie
kremów pobudzających miejscową odporność. Niektóre typy wirusów
HPV mogą powodować u kobiet najpierw nadżerki i zmiany w śluzówce
szyjki macicy, a po latach - raka. W mężczyzn te typy wirusów zwykle
nie powodują widocznych zmian, mimo iż wirus namnaża się i uwalnia
z ich narządów płciowych, co ułatwia przenoszenie infekcji na kobiety.
Istnieje szczepionka chroniąca przed zakażeniami najgroźniejszymi
typami HPV, jednak by była skuteczna powinna być zastosowana przed
rozpoczęciem aktywności seksualnej kobiet.

RZĘSISTKOWICA
Jedna z najczęstszych infekcji pochwy. Do zakażenia może dojść nie
tylko w następstwie kontaktów seksualnych, ale też przez używania
cudzego ręcznika czy korzystanie ze wspólnej toalety. U mężczyzn
zwykle przebiega bezobjawowo. U kobiet objawami są pieniste żółtozielone nieprzyjemne upławy, swędzenie w obrębie pochwy i pieczenie
przy oddawaniu moczu, ból podczas stosunku seksualnego. Leczenie
jest proste i skuteczne, musi obejmować wszystkich partnerów. Leki
stosowane w leczeniu rzęsistkowicy mogą powodować niebezpieczne
objawy przy przyjmowaniu ich razem z alkoholem.

GRZYBICE / DROŻDŻYCE
Skład flory bakteryjnej pochwy chroni kobiety przed namnażaniem się
normalnie występujących drożdżaków. Gdy dojdzie do zaburzeń jej
składu (np. po leczeniu innych chorób niektórymi antybiotykami) lub
do upośledzenia odporności, wówczas Candida powoduje stan zapalny
– świąd i pieczenie sromu i/lub pochwy, białe upławy. U mężczyzn
Candida może powodować zapalenie żołędzi i napletka. Leczenie jest
skuteczne, ale nawroty mogą występować.

