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Bolesti a pálení při močení, bílý až zelenožlutý výtok

z  močové trubice (u žen z rodidel) nebo svrbění

v  konečníku či bolesti v krku. Pokud máte tyto problémy,
mohli jste se nakazit kapavkou . Kapavka může probíhat i bez
příznaků, ale neléčená vede k  různým komplikacím včetně
neplodnosti.

Bolesti při močení, občas vodnatý výtok z močové

trubice nebo rodidel, tyto obtíže mohou značit nákazu
chlamydiemi. Chlamydiové infekce někdy probíhají
i   bez příznaků, ale pokud se neléčí, mohou vést k různým
komplikacím např.: kloubním potížím, mimoděložnímu
těhotenství či neplodnosti. Tyto infekce jsou nejčastější.

Skvrnka či pupínek na genitálu, v konečníku, v ústech , která se později změní
v  nebolestivou oděrku až vřed. Následně se zvětší nejbližší lymfatické uzliny.
Zvýšená teplota , dále 9. až 1 0. týden po nechráněném pohlavním styku:
vyrážka na kůži trupu a končetinách nebo ložiska v oblasti genitálu či

v  ústech . Tyto příznaky mohou ukazovat na to, že máte syfilis. Syfilis může
probíhat i bez obtíží. Neléčená nemoc ale poškozuje mozek, míchu, nervy, srdce,
cévy, kosti a   kůži. V těhotenství se může přenést na plod, vyvolat potrat nebo
poškodit dítě vrozenými vadami.

Máte po nechráněném pohlavním styku (tj. bez kondomu)
za 2 až 14 dní některý z uvedených příznaků?

Ve vlastním zájmu požádejte o vyšetření.



Svědění genitálu nebo zarudnutí předkožky a/nebo žaludu,

u žen pálení v pochvě a hustý tvarohovitý výtok z genitálu.

Jestliže máte tyto problémy, můžete mít kvasinky.

Malé bradavičnaté výrůstky na sliznici genitálu nebo konečníku a pocit

svědění, tyto příznaky poukazují na virové onemocnění zvané kondylomata.
Určité typy virů (papilomaviry)
mohou vést, např. u žen,
k  rakovině děložního čípku. Muži
mohou přenášet virus na své
partnerky.

Puchýřky na genitálu, v konečníku nebo v ústech , které se
brzy změní v  bolestivé vřídky, se nazývají opar (resp.
genitální herpes). Často se vrací, když je postižený oslabený.
Pokud se jednou oparem nakazíte, viry, které ho způsobují,
přežívají ve Vašem těle již celý život i v  případě, že se
puchýřky zahojí. Nakazit se můžete od druhého člověka, který
má právě výsev puchýřků.

Objeví-li se u Vás za 2 až 4 týdny po rizikovém sexuálním styku horečka, bolesti

hlavy, svalů, kloubů, zánět nosohltanu, zduřelé lymfatické uzliny, vyrážka na

trupu nebo na zádech , mohlo by se jednat o akutní HIV infekci, která po
letech vede k selhání obranyschopnosti – onemocnění AIDS. Infekce virem HIV
může probíhat i bez příznaků, infekci lze prokázat pouze laboratorním
vyšetřením, testem na HIV.

Pozorujete-li na sobě za 2 týdny až 6 měsíců nažloutlou kůži,

nažloutlé bělmo, tmavou moč a světlou stolici spolu

s  příznaky podobnými chřipce, potom můžete mít některou
z  infekčních žloutenek typu A, B, C. Zežloutnutí může být
nenápadné.
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