
Informacje dodatkowe
Program edukacyjny dla dziewcząt

Trochę teorii: 
Choroby przenoszone drogą płciową przez kontakt seksualne dopochwowy- tradycyjny 
stosunek; analny stymulowanie okolic odbytu oraz kontakt oralny drażnienie języki-
em narządów płciowych partnera. Kontakt oralny, choć może wydawać się bezpieczny,  
bo nie zachodzi się w ciążę jest niebezpieczny ze względu na zakażenie się chorobami wen-
erycznymi. Dzielenie się gadżetami erotycznymi również może prowadzić do zakażenia. 

Kiła - spowodowana jest przez bakterie. Pierwsze objawy pojawiające się w okresie  
3 tygodni od zakażenia, w okolicach narządów płciowych, odbytu lub jamie  
ustnej, pojawia się owrzodzenie, powiększają się węzły pachwinowe. Samoistnie znika, 
a po 3-4 miesiącach pojawiają się zmiany skórne. 

Rzeżączka - spowodowana przez bakterię, bakteria może powodować objawy  
w okolicach intymnych, objawy to ropne upławy i pieczenie przy oddawaniu moczu. 
Powodować może rzeżączkowate zapalenia gardła po seksie oralnym. Ryzykowne jest 
używanie ręcznika i gąbki, które mogły być używane przez osobą zakażoną, bakteria 
przeżywa tam od 3-24h. 

Chlamydia trachomatis (chlamydia) - jest bakterią powodującą zakażenie dróg 
moczowo- płciowych, jest najczęstszą chorobą przenoszoną drogą płciową. Można 
zarazić się przez kontakty seksualne oraz kontakt z narządami płciowymi zakażonego 
partnera. W pochwie pojawia się nadżerka, plamka, czerwona o nierównej brodawkow-
atej powierzchni oraz pieczenie przy oddawaniu moczu oraz częstomocz. 

Bakteryjne zapalenie pochwy - nie jest to choroba przenoszona drogą płciową, jednak 
bardzo często występuje u młodych kobiet o zaburzonym cyklu miesiączkowania, stosują-
cych tampony oraz przy braku dbania o higienę. Pojawia się u osób o obniżonej odpornoś-
ci organizmu. Pojawiają się szarawe upławy, tzw. „rybi zapach” wzmożony podczas okresu. 

Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) - przenoszony droga płciową, każdy rodzaj kontaktu 
seksualnego z zakażonym partnerem, ostatnio w badaniach bardzo często wskazywany 
seks oralny. Są to zmiany brodawkowe występujące w okolicy błon śluzowych, okolicy 
odbytu oraz układu moczowo-płciowego. W okolicach sromu są to miękkie, brodawkowa-
te grudki, w okolicach pochwy mogą pojawiać się grudki różowe lub brunatne, w okolicach 
ust pojawiają się brodawki. Zakażenie wirusem zwiększa zachorowalność na raka gardła, 
krtani i narządów płciowych, zwłaszcza u chłopców którzy nie są szczepieni na HPV. 

AIDS - choroba spowodowana przez wirus HIV, do zakażenia dochodzi przez kontakty 
seksualne oraz krew osoby zakażonej. Sam wirus HIV nie daje objawów, dlatego osoba 
może nie wiedzieć, że jest zakażona. Pewność mogą dać badania krwi. 

Rzęzistkowica - spowodowana przez pierwotniaki, pojawiają się żółto-zielone silne 
upławy, pieczenie w pochwie, silne parcie na mocz. 

Świerzb okolic intymnych - wywołany przez pasożyta, objawy to silne swędzenie  
w okolicach warg sromowych i wzgórka łonowego. 

Wszawica łonowa - na włosach łonowych pojawia się wesz, która powoduje swędzenie 
w okolicach ud, brzucha, pachwin i genitaliów.

INFORMACJE DODATKOWE DO TEMATU: 
Infekcje intymne. Choroby przenoszone drogą płciową.!


