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инФеКции, ПреДиЗВиКани ОТ гЪбиЧКи

	 ГЕНИТАЛНА	КАНДИДОЗА	
Най-често болестта обхваща вулвата и вагината на жени-
те и главичката на пениса при мъжете. Причината в 2/3 от 
случаите е вътрешен проблем, в нарушен баланс на ваги-
налната флора. В 1/3 от случаите заразата идва отвън чрез 
сексуален контакт или при съприкосновяване със заразен 
предмет. Проявява се със сърбеж във вътрешността на вул-
вата и вагиналния отвор, изобилно бяло течение и усещане 
за парене при уриниране, силно зачервяване и подуване на 
лигавиците, обриви, често с белезникави слоеве. При мъ-
жете е рядка и по-лека болест. Проявява се като сърбеж 
на кожата на тестисите и на кожата на главичката на члена, 
която може да бъде покрита с малки червени пъпки. Лекува 
се с антибиотици, вагинални и орални, най-често и двамата 
партньори. Допълнителни рискови фактори: нехигиенич-
ност или прекалено изпиране, твърде чести полови контак-
ти, прекомерна употреба на кисели сапуни, диабет...

АКО	СПИ	/	ППИ	НЕ	СЕ	ЛЕКУВАТ,	ПОСЛЕДИЦИТЕ	СА:
Безплодност!

По време на бременността и раждането инфекцията 
може да се предаде на детето!

Повишен риск от заболяване от рак на главичката  
на матката!

КАК	ДА	СЕ	ЗАЩИТИМ	?
Единствената сигурна (100 %) защита е въздържане!

Преди да решиш да стъпиш в сексуален контакт, опознай 
партньора си! Чудесно е чувството да се довериш на няко-

го и да знаеш, че няма да ти изневери.
При всеки сексуален контакт използвай кондом!

СПЕЦИАЛНИ	МЕРКИ	ЗА	ЗАЩИТА:
Избягвай рисковото поведение!

Употребявай презервативи!
Използвай собствени прибори за лична хигиена!

Тестване на кръвни продукти, кръв, кръводарители  
и дарители на органи, на семенна течност ...



ПОЛОВО ПренОСиМи бОЛеСТи
ПОЛОВО ПРЕНОСИМИТЕ БОЛЕСТИ НЕ ВЪЗНИКВАТ САМИ.  
ТЕ СЕ ПРЕНАСЯТ ЧРЕЗ СЕКСУАЛЕН КОНТАКТ (вагинален, ана-
лен, орален) И СЕ ПРИЧИНЯВАТ ОТ БАКТЕРИИ И ПАРАЗИТИ

	 СИФИЛИСЪТ	
Сифилисът може да бъде много опасен, ако лечението не 
започне в ранния стадии. 
Източник: бактерия бледа спирохета. 
Как се пренася? Сифилисът е твърде заразен и в 95% от слу-
чаите се пренася чрез сексуален контакт. Може да се пре-
несе и чрез кръвта и при контакт с отворена рана на сифи-
листика. 
Симптомите се развиват в три фази:
Първите симптоми на заболяването се появяват само три 
седмици след незащитен сексуален контакт във вид на без-
обидни ранички обикновено на или близо до половите орга-
ни, а понякога на устните; 
Втората започва 2-3 месеца сред заразяването и продъл-
жава 2-3 години, понякога и повече и се изразява с червен 
петнист обрив по цялото тяло и лигавицата, които след из-
вестно време изчезват и отново се появяват; 
Третата представлява дълготрайни възпалителни промени 
на органите и особено на централната нервна система, кое-
то води до непоправими увреждания на мозъка, сърцето и 
други жизнено важни органи. 
Най-важно е с лечението да се започне колкото се може по-
рано. 
Лекува се с антибиотици.

	 ГОНОРЕЯ	(ТРИПЕР)	
Гонореята е най-старата известна венерическа болест. 
Причинител: gonococcus бактерии
Пренася се: чрез незащитен сексуален контакт, а може да се 
пренесе и чрез седалка на тоалетна, влажни хавлии, дрехи. 
Симптоми: при мъжете – възпалени пикочни пътища, силно 
парене при уриниране, мътна урина и гнойно течение (т.нар. 
„утринна капка”). При жените симптомите са слаби (болка, 
парене при уриниране, жълтеникаво течение, придружено с 
болки в долната част на корема). 
Лекуват се двамата партньора с антибиотици. 

	 ИНФЕКЦИИ	ХЛАМИДИЯ	И	МИКОПЛАЗМА	
Изразяват се с увеличен слузно-гноен секрет от половите 
органи. Най-често е без симптоми, което е опасно, защото 
ако не се лекува може да доведе до безплодност при жена-
та. В редки случай при жената може да се появи необичай-
но течение, болка при уриниране, кървене между циклите 
или след полово сношение. При мъжете се проявява като 
течение със светъл цвят и болка/парене при уриниране. Но-
вородените се заразяват при раждането. Последиците при 
тази инфекция при новородените, са конюнктивит на очи-

те, който може да причини слепота и възпаление на белите 
дробове, което да доведе до пневмония с тежка клинична 
картина и смъртен изход. Изключително е важно да се ле-
кува навреме, едновременно при двамата партньори, за да 
не доведе до сериозни последици, особено до стерилитет 
(поради увреждане на яйцепровода). 
Лекува се с антибиотици. 

	 ТРИХОМОНИАЗА		
Причинител е паразита trihomonas vaginalis. Много разпрос-
транена и неприятна инфекция при жените. 
Пренася се при необезопасен сексуален контакт, както и чрез 
влажни предмети (хавлии, бански, тоалетни седалки и пр.). 
Симптоми: болка в областта на гениталиите, както и обил-
но пенливо течение с неприятна миризма и жълтозелен 
цвят, придружено със сърбеж и усещане за парене във ва-
гината. Сексуалните контакти могат да станат болезнени. 
Лекуват се двамата партньори, като за известно време 
трябва да се избягват сексуалните отношения. 

	 СРАМНИ	ВЪШКИ	
Причинител са паразитни въшки. Това е насекомо дълго 2 
мм, който се захваща за косъма. Храни се с човешка кръв, 
бързо се размножава, движи се бавно и живее 2-3 седмици. 
Пренася се чрез сексуален контакт, а може и чрез близък 
телесен контакт, употреба на общи хавлии, облекло и пр. 
Симптомите са силен сърбеж около гениталната област, 
възможна и появата на слаби следи от кръв от долната стра-
на на тялото. Лекува се чрез нанасяне на изписан от лекар 
лосион или шампоан. Необходима е дезинфекция на облек-
лото и постелното бельо. 

инФеКции, ПриЧинени ОТ ВирУСи

	 ХИВ/СПИН
Синдром на придобита имунна недостатъчност – потърсете 
допълнителна информация за тази болест! 

	 ХЕПАТИТИ	B	И	C	
Група заболявания, които представляват възпалителни про-
мени на чернодробната тъкан по различни причини. 
Злоупотребата с алкохол или наркотици представляват ри-
скови фактори, за възникване на хепатита. 
Най-често се пренася чрез съвместно използване на зара-
зени игли с лица позитивни за вируса на В хепатита (при ин-
травенозните наркомани), чрез слюнка. При малък процент 
инфекцията може да се пренесе чрез сексуален контакт 
(хетеросексуален или хомосексуален). Носителят на виру-

са не е задължително да се разболее, но е т.нар. хроничен 
носител. Днес по-редки пътища за заразяване, но с вредни 
последствия, са трансфузията на кръв и кръвни продукти, 
диализата, както и случай на убождания на здравни работ-
ници по време на различни интервенции. Пренасянето от 
майката на бебето е пример за вертикално предаване.
За разпространяване на инфекцията допринася рисковото 
поведение: наркомания, промискуитет.
Симптомите са: умора, гадене и повръщане, отслабване, гла-
воболие, жълто оцветяване на кожата (т.нар. „жълтеница”). 
Не съществува лекарство за тези хепатити. Лекуват се 
само симптомите.
Има ваксина срещу хепатит B. Препоръчва се на лицата в по-
вишен риск (напр. наркомани, медицински работници и пр.).
Ако заболелите лица не се лекуват в най-тежките случаи се 
стига до цироза на черния дроб и хепатоцелуларен карцином.

	 ГЕНИТАЛНИ	БРАДАВИЦИ	–	КОНДИЛОМИ	
Причиняват се от човешкият папилома вирус – това са до-
брокачествени образувания на кожата и лигавицата около 
ануса и гениталиите. Брадавиците представляват меки буч-
ки, не са болезнени, на цвят светло червени или с цвета на 
кожата. Могат да бъдат единични или групирани в голям 
брой и придружени с умерен сърбеж. Понякога затворят 
входовете на уретрата или ануса, а е възможна и злокачест-
вена трансформация.
Лечението е сложно. Могат да се премахват хирургически и с 
лекарства, но е невъзможно пълно излекуване. 
Вирусът остава в тялото и е възможно отново да се проявява. 

	 ПОЛОВ	(ГЕНИТАЛЕН)	ХЕРПЕС	
Причинява се от вируса herpes simplex. Пренася се чрез нео-
безопасен сексуален контакт, както и от майка на дете при 
раждане и чрез съприкосновение със заразената област.
Симптоми: парене, сърбеж по кожата на половите органи, 
съпроводено с появата на мехурчета. Когато механично се 
пукат избива бистра течност, след което се образуват много 
болезнени циреи, които изсъхват и образуват тъмни стру-
пеи, които падат и не оставят белези. Възможно е повиша-
ване на температурата и обща умора. Когато човек веднъж 
се зарази с вируса на herpes simplex, той остава завинаги в 
тялото. Половият херпес не може да се излекува, но може 
да се намали честотата на появяване на симптомите. 

	 КОНТАГИОЗЕН	МОЛУСКУС	
Доброкачествено заболяване на кожата и лигавицата, ха-
рактеризиращо се с малки перловидни туморчета с хлътнал 
център, от което страдат деца и възрастни.
Сексуалният контакт не е единственият начин за инфектира-
не. Най-често се локализират в долната част на коремната 
стена, срамната област, гениталиите, бедрата и други мес-
та. Могат да бъдат единични или групирани. 

не СЪЩеСТВУВаТ риСКОВи грУПи! 
СЪЩеСТВУВа СаМО риСКОВО 

ПОВеДение!


