
Pohlavně přenosná onemocnění 
STDs = Sexually transmitted diseases neboli pohlavně přenosná onemocnění jsou onemocnění, 

která se přenáší nejčastěji právě pohlavním stykem. Projeví se spíše u žen než u mužů.  
Muži jsou však častějšími přenašeči.

Nejčastější 
STD's
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HPV* + Chlamydie
Kapavka
Syfilis
HIV**
Žloutenka typu B a C

*HPV - Human Papilloma Virus
**HIV je virus, který později způsobuje onemocnění AIDS (tj. syndrom 
získaného selhání imunity). To, že je člověk HIV+ (pozitivní) nezname-

ná, že už je nemocný AIDS.

Pohlavní, anální, 
orální styk

Sperma/vaginální 
sekret

Z matky na dítě (těhotenství, porod, mateřské 
mléko)

Krev   
(infikovaná jehla)

Sliny

Jak se STDs přenáší?

Jak se STDs projevují?

Bez 
příznaků!

Výtok, 
zápach 

z pochvy

Bolest či 
krvácení 
při sexu

Krev 
v moči 

Neplo-
dnost
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na kůži
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Zajímá tě více?   
Více o tom, jak se starat o své #prsakoule, srdce 

a reprodukční orgány nebo kdy a kam zajít  
na preventivní prohlídku - zjistíš  

na www.loono.cz/prevence

Sleduj nás na sociálních sítích @loonocz:

Otestuj si své  
znalosti z prevence  

na bit.ly/TestPrevence

Dodržuj zásady 
správné intimní 

hygieny (speciální 
mýdlo, prodyšné 
spodní prádlo)

Nech se očkovat 
proti HPV

Používej 
kondom

 Nech se s 
partnerem/

kou pravidelně 
testovat

Kde se nechat otestovat na STDs?

Jak STDs předcházet?

A kolik vyšetření stojí?
V případě rizikového nebo nechráněného pohlavního styku či pokud už 
máš příznaky, je vyšetření zdarma. V případě preventivních testování se 

vyšetření hradí (od 500 Kč).

Mapu testovacích 
center najdeš na:

DŮLEŽITÉ:  
Testovat a případně  

léčit na STDs by se měli  
i všichni tvoji sexuální part-
neři. Nezapomeň je proto 
informovat v případě, že 

budou tvé testy  
pozitivní. 

Jsi měl/a 
nechráněný 
pohlavní styk 

Nech se testovat!

Avšak nejdříve za 
tři měsíce, dříve by 
krevní testy neu-

kázaly přítomnost 
STDs.

Máš už  
stálého part-
nera a chcete 
spolu mít styk 

bez kondo- 
mu

Máš některý 
ze výše uvede-
ných příznaků  

STD

Poraď se se svým 
gynekologem  nebo 
dermatovenerolo-
gem o možnostech 
preventivního testo-

vání na STDs

Nestyď se, nehledej 
rady na internetu, 
ale nech se testo-
vat hned, nejlépe  
u dermatovenero-

loga.

Namiř foťák 
 chytrého telefonu


