
Choroby przenoszone drogà p∏ciowà
(CPDP) – prezerwatywy a ryzyko za-
ra˝enia HIV; co trzeba wiedzieç?

CCoo ttoo ssàà cchhoorroobbyy pprrzzeennoosszzoonnee ddrrooggàà pp∏∏cciioowwàà??

Choroby przenoszone drogà p∏ciowà, w skrócie CPDP, sà chorobami, którymi mo˝na si´ zara-
ziç wskutek kontaktu seksualnego. Do zara˝enia mo˝e dojÊç w wyniku kontaktu z ró˝nymi
cz´Êciami cia∏a: penisem, pochwà, odbytem, wargami i jamà ustnà. CPDP sà wywo∏ywane przez

ró˝ne czynniki chorobotwórcze: bakterie, pierwotniaki, grzyby
chorobotwórcze i wirusy. Za wyjàtkiem chorób wywo∏ywanych
przez wirusy, wi´kszoÊç CPDP skutecznie leczy si´ odpowiedni-
mi antybiotykami. Natomiast w przypadku chorób wirusowych
leczy si´ tylko objawy, co nie likwiduje przyczyny choroby. Nie-
które choroby wirusowe wywo∏ujà dolegliwoÊci bólowe, inne
oszpecajà cia∏o (opryszczki, blizny i k∏ykciny), zaÊ zara˝enie HIV
jest Êmiertelne.

JJaakkiiee cchhoorroobbyy pprrzzeennoosszzoonnee ddrrooggaa pp∏∏cciioowwàà ssàà oobbeeccnniiee 
nnaajjppoowwsszzeecchhnniieejjsszzee??

Najcz´stszymi chorobami sà ki∏a (syfilis, lues), rze˝àczka, chlamy-
dioza, rz´sistkowica, opryszczka i AIDS, powodowany przez HIV.
Nast´pnie nale˝y wymieniç k∏ykciny wywo∏ywane przez wirusa
brodawczaka ludzkiego (HPV), czy wrzód weneryczny (szankier).

JJaakk rroozzppoozznnaaçç,, cczzyy ddoosszz∏∏oo ddoo zzaarraa˝̋eenniiaa cchhoorroobbàà pprrzzeennoosszzoonnàà
ddrrooggàà pp∏∏cciioowwàà??

Czasem mo˝na rozpoznaç, ˝e dosz∏o do zara˝enia, a czasem nie
jest to mo˝liwe bez specjalistycznych badaƒ. A to dlatego, ˝e
wiele tych schorzeƒ (zw∏aszcza u kobiet) przebiega bezobjawo-
wo lub trudno je zauwa˝yç, poniewa˝ zmiany chorobowe – takie
jak owrzodzenia i inne zmiany powierzchniowe – mogà wyst´po-
waç g∏´boko w pochwie lub w Êluzówce macicy. U m´˝czyzn ∏a-
twiej zauwa˝yç zmiany chorobowe, gdy˝ owrzodzenia wyst´pujà
zazwyczaj na penisie. Nast´pstwem choroby mo˝e byç ropny wy-
ciek z cewki moczowej i pieczenie podczas oddawania moczu. Do
cz´stych objawów CPDP u kobiet zalicza si´ up∏awy, cz´sto o cha-
rakterystycznej, nieprzyjemnej woni, kolorze lub konsystencji, bo-
lesnoÊç lub pieczenie przy oddawaniu moczu, opryszczki, owrzo-
dzenia bàdê brodawki na wargach sromowych lub w pobli˝u od-
bytu, a ewentualnie bóle w obr´bie miednicy mniejszej.

CCoo ppoowwiinnnnoo ssii´́ zzrroobbiiçç,, jjeeÊÊllii iissttnniieejjee ppooddeejjrrzzeenniiee,, ˝̋ee mmoogg∏∏oo
ddoojjÊÊçç ddoo zzaarraa˝̋eenniiaa CCPPDDPP??

JeÊli myÊlisz, ˝e mog∏o dojÊç do zara˝enia lub mia∏eÊ(aÊ) kon-
takt seksualny z osobà, która mo˝e byç chora, musisz bez-
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NNaajjcczz´́ssttsszzee oobbjjaawwyy
CCPPDDPP::

uu kkoobbiieett
• owrzodzeni (e) a, ubytki,

wypryski na wargach sro-
mowych, w pochwie,
w okolicy odbytu lub ust

• brodawki w okolicy lub na
narzàdach p∏ciowych

• up∏awy o nieprzyjemnym
zapachu, dziwnym zabar-
wieniu lub strukturze

• Êwiàd lub pieczenie w po-
chwie

• ból podczas moddawania
moczu lub towarzyszàcy
ruchom robaczkowym jelit

• ból lub dyskomfort pod-
czas stosunków p∏ciowych

• krwawienie lub plamienie
po stosunku

• bóle w miednicy mniejszej
• bolesnoÊç lub powi´ksze-

nie pachwinowych w´z∏ów
ch∏onnych

• wysypka

uu mm´́˝̋cczzyyzznn
• owrzodzenie lub rany na

powierzchni penisa lub
w okolicy odbytu

• ropny wyciek z cewki mo-
czowej

• ból lub pieczenie przy od-
dawaniu moczu

• bolesnoÊç lub powi´ksze-
nie pachwinowych w´z∏ów
ch∏onnych

• wysypka



zw∏ocznie udaç do lekarza chorób skórnych i wenerycznych. Adres takiej placówki mo˝na
znaleêç w codziennej prasie, w dziale „Telefony Zaufania”, gdzie dzwoniàc pod podany nu-
mer telefonu uzyskasz informacje – zazwyczaj o Oddziale Wenerologii szpitala lub przychod-
ni specjalizujàcych si´ w leczeniu tego typu schorzeƒ. Leczeniu powinna równie˝ poddaç si´
Twój partner/partnerka, aby zapobiec wzajemnemu zara˝aniu si´ lub zara˝aniu kolejnych
partnerów (partnerek).

WWaa˝̋nnyy ppoowwóódd,, ddllaa kkttóórreeggoo nnaallee˝̋yy lleecczzyyçç CCPPDDPP!!

Naukowcy sà zdania, ˝e „zwyk∏e” CPDP u∏atwiajà zara˝enie HIV. HIV jest wirusem wywo∏ujà-
cym AIDS – Êmiertelnà chorob´, którà mo˝na zaraziç si´ równie˝ w wyniku kontaktów sek-
sualnych. Owrzodzenia, ranki i ubytki powierzchniowe na narzàdach p∏ciowych mo˝na po-
równaç do otwartych drzwi, którymi HIV mo˝e dostaç si´ do organizmu bez ˝adnych prze-
szkód. Dlatego osoby chore na „zwyk∏e CPDP” nale˝à do grypy podwy˝szonego ryzyka zara-
˝enia Êmiertelnym HIV. Chlamydioza, rze˝àczka i rz´sistkowica podwajajà a nawet potrajajà
to ryzyko, otwierajàc wrota dla infekcji HIV, gdy˝ chorobowo zmienione powierzchnie nie
stanowià ˝adnej bariery dla zara˝enia HIV.

JJaakk cchhrroonniiçç ssii´́ pprrzzeedd cchhoorroobbaammii pprrzzeennoosszzoonnyymmii ddrrooggàà pp∏∏cciioowwàà??

Najpewniejszym sposobem ochrony przed zara˝eniem jest abstynencja – powstrzymanie si´ od
kontaktów seksualnych. JeÊli nie chcesz zrezygnowaç z kontaktów seksualnych, powinnaÊ je
odbywaç z jednym, sta∏ym i wiernym partnerem, który nie jest chory na ˝adnà z tych chorób.
JeÊli masz wi´cej ni˝ jednego partnera lub twój partner ma liczne partnerki, musisz zaliczyç si´
do grupy wysokiego ryzyka zara˝enia CPDP. Ryzyko to wzrasta jeszcze bardziej, jeÊli ty lub
twój partner za˝ywa narkotyki podawane drogà do˝ylnà. Do zara˝enia HIV mo˝e bardzo ∏a-
two dojÊç poprzez u˝ycie ig∏y, którà wstrzykiwa∏a sobie narkotyk osoba zara˝ona HIV. JeÊli
prowadzisz taki ryzykowny styl ˝ycia, m´˝czyzna koniecznie musi u˝ywaç lateksowych prezer-
watyw m´skich podczas ka˝dego stosunku. Choç ich stosowanie nie eliminuje ryzyka zara˝enia

ca∏kowicie, ogranicza je w znacznym stopniu pod wa-
runkiem, ˝e prezerwatywa stosowana jest zgodnie ze
sposobem u˝ycia. Nie ma nic niew∏aÊciwego w tym, je-
Êli jeden z partnerów – zw∏aszcza od „pierwszego ra-
zu” – ˝àda stosowania prezerwatywy! Wykazano, ˝e
lateksowe prezerwatywy w znacznym stopniu
ograniczajà zara˝enie wszystkimi CPDP. Czy wykluczajà
ryzyko zara˝enia w 100%? Nie, ale stosowane zgodnie
z zaleceniami producenta, dobrej jakoÊci (Êwiadectwo
dopuszczenia MZiOS) i przy ka˝dym stosunku stanowià
najlepszà ochron´ ze wszystkich obecnie dost´pnych.

JJaakkiicchh pprreezzeerrwwaattyyww ppoowwiinnnnoo ssii´́ uu˝̋yywwaaçç??

Powinno u˝ywaç si´ m´skich prezerwatyw wykona-
nych z lateksu. JeÊli Twój partner odmawia ich stoso-
wania, mo˝esz u˝ywaç prezerwatyw ˝eƒskich (Femi-
dom – w Polsce niedost´pna – trzeba sprowadzaç
z zagranicy). JeÊli któryÊ z partnerów jest uczulony na
lateks, mo˝na u˝ywaç prezerwatywy z innego two-
rzywa (niektóre prezerwatywy sà wykonane z poli-
uretanu – nale˝y sprawdziç na opakowaniu lub ulot-
ce informacyjnej). Prezerwatywy mo˝na dostaç prak-
tycznie w ka˝dym sklepie, lecz najlepiej nabywaç je
w aptece. Warto wiedzieç, ˝e Êrodki plemnikobójcze
(spermicydy) mogà zwi´kszaç ryzyko zara˝enia HIV –
prawdopodobnie dlatego, ˝e mogà dra˝niç Êluzówk´
pochwy i prowadzàc do jej mikrouszkodzeƒ, którymi
wirus mo˝e dostaç si´ do organizmu. To samo doty-
czy prezerwatyw z dodatkiem spermicydu, w przy-
padku uszkodzenia prezerwatywy. Dlatego przed
u˝yciem prezerwatywy nale˝y bezwzgl´dnie zapo-
znaç si´ ze sposobem u˝ycia!
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Wskazówki na temat
prawid∏owego stosowania

prezerwatyw

• Przy ka˝dym stosunku zak∏adaj no-
wà prezerwatyw´. Kontynuujàc
stosunek, nigdy nie u˝ywaj ponow-
nie tej samej prezerwatywy!

• Sprawd˝ na opakowaniu, czy nie
up∏ynà∏ termin wa˝noÊci - prezer-
watywy stare ∏atwiej ulegajà uszko-
dzeniu i sà mniej wytrzyma∏e.

• JeÊli u˝ywasz Êrodka pleminkobój-
czego (spermicydu), to tylko takie-
go, który zawiera 9-nonoksynol 
(sà dost´pne równie˝ prezerwaty-
wy z dodatkiem spermicydu).

• Na∏ó˝ spermicyd na czubek prezer-
watywy (kobiety mogà stosowaç
spermicyd dopochwowo).

• Delikatnie i ca∏kowicie odwiƒ pre-
zerwatyw´, jednoczeÊnie naciàga-
jàc jà na penisa, Êciskajàc jej koniu-
szek mi´dzy kciukiem i palcem
wskazujàcym.

• Po orgazmie (ejakulacji) wyciàgnij
penis z pochwy jeszcze w stanie
ca∏kowitego wzwodu, aby zapobiec
zsuni´ciu si´ prezerwatywy przy
wyciàganiu cz∏onka z pochwy.

• Przy wyciàganiu cz∏onka z pochwy
przytrzymaj prezerwatyw´ u nasa-
dy cz∏onka, tak, aby zapobiec zsu-
ni´ciu si´ prezerwatywy.


