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Kapavka
Přenáší se nechráněným pohlavním stykem, análním i orálním sexem 
bez kondomu.
Projevuje se pálením a řezáním při močení, výtokem z pochvy, penisu 
nebo konečníku (2–7 dní po nákaze). V 50 % probíhá bez příznaků, 
to však nic nemění na následcích onemocnění.
Neléčení může vést k rozvinutí vážnějších infekcí, poškození pohlavních 
orgánů a neplodnosti. V těhotenství hrozí riziko komplikací, potratu a při 
porodu nákaza dítěte (může dojít k jeho oslepnutí, těžkým deformacím 
až smrti).
Léčí se speciálními antibiotiky s účinkem do několika dní, většinou 
v domácí léčbě. 

Syfilis
Přenáší se nechráněným pohlavním stykem, análním i orálním sexem 
bez kondomu, ale i přes drobná poranění na kůži nebo sliznici. Nakazit 
se tedy můžete i při uspokojování partnera rukou.
1) V místě, kudy nemoc pronikla (genitál, ústa, ruka, konečník…), se 
během 2-6 týdnů po nákaze vytvoří malá ranka nebo tvrdý nebolestivý 
vřed. Ten časem vymizí, ale nemoc v těle zůstává. 
2) O několik týdnů později se po těle objeví infekční červenohnědá 
vyrážka, puchýře pokryté bílošedým povlakem v oblasti genitálií, 
třísel a podpaží.
3) Syfilis postihuje vnitřní orgány, kůži, kardiovaskulární systém, 
pohybovou a centrální nervovou soustavu, může skončit smrtí.
V 1. a 2. stádiu probíhá léčba antibiotiky a dá se zcela vyléčit. 3. stádium 
je neléčitelné. 

HIV (Human Immunodeficiency Virus)
AIDS
HIV se přenáší krví, pohlavními tekutinami (sperma, poševní tekutina) 
a z matky na dítě (během těhotenství, porodu a mateřským mlékem). 
Rizikový je tak každý nechráněný sex: vaginální, orální a zejména 
anální, kde může dojít k poranění a kontaktu s krví.
Prvotní příznaky se objeví cca po třech týdnech od nákazy (průjem, 
horečka, zduřené uzliny), nemusí se však objevit vůbec. Jediným 
spolehlivým ukazatelem je laboratorní vyšetření. Ihned po nakažení 
existuje vyšší riziko přenosu viru na další osoby.
HIV vede k selhání imunity a ke vzniku onemocnění AIDS. Organismus 
se tak stává náchylným k řadě dalších infekčních a nádorových 
onemocnění a končí smrtí.
HIV se dá léčit, lze tak snížit riziko propuknutí AIDS a výrazně tak 
prodloužit délku života. HIV pozitivní však člověk zůstává napořád.

Další sexuálně přenosné nemoci
Mezi další onemocnění patří například chlamydie, trichomoniáza, 
genitální opar nebo papilomavirus (původce genitálních bradavic 
i rakoviny děložního čípku).

Prevence
Nejúčinnější prevencí je používání kondomů po celou dobu styku. 
Testy, pravidelné prohlídky na gynekologii, případně návštěva kožního 
lékaře, urologa či venerologa, HIV/AIDS centra či poradny co nejdříve 
při podezření na možnou nákazu či příznaky.

Pohlavní nemoci a zákon
Úmyslné šíření pohlavních nemocí je trestné. Trestná sazba odnětí 
svobody se pohybuje mezi 6 měsíci až 12 lety. Legislativa ČR upravuje 
šíření pohlavních nemocí v zákoně č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku.


