Všeobecné pokyny pro nemocné
s pohlavními chorobami
 Veškerý personál venerologických pracovišť je speciálně školený
v zachování povinné mlčenlivosti.
 Informujte svého partnera o svém onemocnění.
 Přiveďte na vyšetření své partnery, nebo ohrožené osoby,
kontakty a pomozte je vyhledat za pomoci naší depistážní služby.
 Během návštěvy na naší ambulanci se Vám bude věnovat
depistážní sestra, která je součástí státního dozoru nad
pohlavními chorobami a podílí se na ochraně veřejného zdraví.
Její náplň práce spočívá ve shromažďování informací o
nemocném, tzv. "Hlášení pohlavních nemocí" = depistáž.
Současně asistuje u vyšetřovacích metod a zajišťuje Vaši
dispenzarizaci.
 Vaše zdravotní dokumentace je uložena v uzamčené kartotéce a
nikdo nepovolaný k ní nemá přístup.
 Vaši diagnózu nesmíme sdělit na Vaše pracoviště.
 Diagnóza se neuvádí ani na potvrzení o pracovní neschopnosti.
 Depistážní sestře a lékaři je třeba uvést všechny osoby, se kterými
jste měl pohlavní, či jiný intimní styk.
 Je třeba si pamatovat, že prodělané onemocnění syfilis Vám
neposkytuje ochranu před novou nákazou!
 Během léčení a v průběhu kontrol platí zákaz pohlavního styku po
dobu, kterou určí ošetřující lékař.
 Termíny kontrolních vyšetření určuje lékař a pacient je musí
dodržovat!
 Dodržujte pravidla bezpečného sexu, mějte stálého partnera,
používejte kondom, který Vás může ochránit před nákazou a ženy
před nechtěným těhotenstvím.
 Pokud Vaše onemocnění vyžaduje hospitalizaci na lůžkovém
oddělení, budete uloženi na izolační pokoj (přijímající lékař
indikuje pacienta podle epidemiologického hlediska).
 Léčba pohlavních chorob je ze zákona povinná. U žen, které
prodělaly syfilis a jsou těhotné, je nutná zajišťovací léčba, aby se
zabránilo narození poškozeného dítěte. Tato léčba je nutná při
každém těhotenství.
 Účinnou léčbu Vám zajistí pouze odborný lékař. Samoléčitelství
vede k poddávkování léku, nemoc přechází z akutního stadia do
chronického. Sami se nevyléčíte a nezabráníte opakované nákaze
od nevyšetřeného a neléčeného partnera.
 Své dotazy můžete směřovat buď na ošetřujícího lékaře nebo na
depistážní sestru či všeobecnou sestru, která Vám poskytuje
ošetřovatelskou péči.

Vyšetření v poradně pro pohlavní choroby je
možné každý den ve stanovených hodinách
(i bez doporučení odborným lékařem a bez objednání).
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edukační materiál pro pacienty

Sexuálním stykem se přenáší velké množství infekcí
‐ kvasinky, bakterie, viry, paraziti, prvoci aj. Z
virových onemocnění má výjimečné postavení HIV
infekce, která je příčinou AIDS. Mezi tzv. přenášené
nejčastěji pohlavním stykem patří syfilis, kapavka,
měkký vřed, granuloma inguinale a lymfogranuloma
venereum, které podléhají povinné léčbě, hlášení a
dlouhodobému sledování pacienta.

Syfilis

Tvrdý vřed

 Přehled klasických pohlavních chorob
Infekce šířené téměř výhradně pohlavním stykem.
 Příjice (syfilis, lues), původce Treponema
pallidum
 Kapavka(gonorrhoea), původce Neisseria
gonorrhoeae
 Měkký vřed (ulcus molle), původce
Haemophilus ducreayi
 Lymfogranuloma venereum (tzv. čtvrtá pohlavní
nemoc), původce Chlamydia trachomatis L1‐13
 Granuloma inguinale, původce
Calymmatobacterium granulomatosis

 Další pohlavně přenosné nemoci
Infekce šířené téměř převážně pohlavním stykem.
 Chlamydiová infekce, původce Chlamydia
trachomatis sérotypy D až K
 Herpes genitalis, původce Herpes simplex virus
 Condylomata accuminata, původce Human
papilomavirus (HPV)
 AIDS, původce virus HIV1, 2
 Parizatární infekce – scabies a pediculosis pubis

Vrozená syfilis

Sedlovitý nos
Kapavka

Hnisavý zánět močové trubice

Měkký vřed

Sexuálně přenosná treponematóza, tvořící 3%
všech sexuálně přenosných chorob a má
vzestupný trend. Inkubační doba je 2 ‐ 4 týdny.
Má 3 typická stádia:
I. primární – po 3 týdnech nákazy – vzniká
nebolestivý tvrdý vřed.
II. sekundární – asi 9. týden po infikování –
treponemová sepse, dochází k exsudativním
projevům na kůži i na sliznicích.
Syphilis latens je klinicky němá fáze tohoto
onemocnění a nemá žádné příznaky, pouze
pozitivní séroreakce.
III. terciární – nastupuje za 5‐30 let, kdy vznikají
zánětlivé granulomy ‐ gummata. Gummata v kůži,
cévách, mozku se provalují a vytéká z nich gumě
podobný sekret.
Následky: psychické změny, demence.

Granuloma inguinale

Postihuje kůži a podkoží genitálií a přilehlých oblastí,
která se vyskytuje především v tropech a subtropech
Afriky, jihovýchodní Asie, Karibiku, Austrálie, Indie,
Nové Guineje.
Následky: Destrukce pohlavních orgánů a třísel.

Chlamydiové infekce

Jedná se o infekci plodu nebo novorozence
spirochétou Treponema pallidum získanou od
matky intrauterinnì (transplacentárnì), kdy má
matka v krevním obìhu treponemy.
Plod buď v 5. ‐ 6. měsíci odumře nebo se narodí
s příznaky vrozené příjice (krvavé strupy kolem
nosu, sedlovitý nos, jizvy kolem úst).
Následky: smrt plodu.
Následky u pozdní syfilis: syfilitická stigmata
(šavlovité tibie, soudkovité zuby, sedlovitý nos,
postižené oči, vestibulární hluchota, neurosyfilis,
gumata na kostech).

Trachom

Člověk může být nakažen třemi druhy chlamydií.
Pouze Chlamydia trachomatis je původcem sexuálně
přenosných infekcí a postihuje především močové
a pohlavní ústrojí. (Chlamydia psittaci a Chlamydia
pneumonie způsobují u člověka plicní onemocnění.)
Následky:
Chlamydia trachomatis ‐ trachom – slepota, muži –
prostatitida, ženy – mimoděložní těhotenství, obě
pohlaví neplodnost.

Herpes genitalis

Herpes znamená opar, v tomto případě opar na
genitáliích.
Onemocnění je extrémní bolestivé a často recidivuje.
Následky: Herpetický virus se může během porodu
přenést na plod a způsobit u něj velmi vážnou
celkovou infekci s postižením nervového systému
a s vysokým rizikem celoživotního postižení.

Nejrozšířenější pohlavní nemoc na světě,
původce Neisseria gonorrhoeae (bakterie).
Onemocnění má obvykle charakter
hnisavého zánětu sliznic vylučovacích
a pohlavních orgánů. Inkubační doba 2 ‐ 10 dnů.
Následky:
Muži ‐ fimóza, parafimóza, prostatitida, sterilita
Ženy ‐ sterilita, mimoděložní těhotenství
U obou pohlaví – onemocnění pohybového
aparátu a endokardu.

Condylomata

Condylomata accuminata jsou drobné výrůstky, které
se často vyskytují ve skupinách „květákovitého“
tvaru. Postihují kůži a sliznici pohlavního ústrojí, okolí
řitního otvoru, ale i sliznice pochvy a děložního čípku.
Následky: muži – zúžení předkožky, ženy –
nekrotizující cervicitida a cervikální karcinom.

Původcem je gramnegativní bakterie
Haemophilus ducreyi. Projevuje se často
mnohočetnými vřídky v oblasti genitálu.
Následky: vředy genitálu hojící se jizvami.
Pokročilým stadiem nemoci je bolestivé zduření
mízních uzlin – tzv. bubony, jejich prasknutí
a vytvoření píštěle, z níž vytéká žlutozelený hnis
zbarvený krví.

AIDS

Je virové, přenosné, chronické a progredující
onemocnění.
V pokročilých stádiích se v důsledku snížení imunity
objevují těžké infekce a zhoubné nádory. Prognóza
onemocnění je vážná a mortalita (úmrtnost) vysoká.
Následky: vyčerpanost imunitního systému,
malignity, kožní anergie.

Kaposiho sarkom
Lymfo

Původcem jsou specifické sérotypy bakterie
Chlamydia trachomatis. Nemoc postihuje mízní
(lymfatické) uzliny (většinou tříselné u mužů
a pánevní u žen) a mízní cévy.
Následky:
Otoky, vředy a píštěle pohlavních orgánů, či
zúžení konečníku.

Parazitární infekce

Pediculosis pubis

Svrab je infekce kůže, vyvolávaná roztočem zákožkou
svrabovou. Je to sice nepříjemná, ale léčitelná
choroba. Další vyskytující se parazitární infekcí je
pediculosis pubis (veš, muňka). Žije v ochlupení
genitální a řitní oblasti, podpaží, vousech, ale i někdy
v obočí. Přenáší se zejména pohlavním stykem,
prádlem atd.
Následky: svědivá vyrážka, poruchy spánku,
chronická únava, alergické reakce.

