
Чи знаєш ти? 

нфекції, що передаються 
статевим шляхом

Română

НАЗВА ОЗНАКИ МЕХНІЗМ 
ПЕРЕДАЧІ ЯК ДІЗНАТИСЯ? ЛІКУВАННЯ

Вірус папіломи 
людини
(ВПЛ) 

Кондиломи, 
загострені кондиломи 
(папіломи), 
генітальні, анальні 
або ротові бородавки

Статевим шляхом, 
при контакті 
слизової оболонки 
з інфікованою 
ділянкою тіла (ласки) 

Медичне 
обстеження, мазки 
(вагінальний, із 
зіва)

Бородавки 
обробляють кремами 
і у разі потреби 
видаляють, лазер

Вагінальні 
мікози, баланіт 
голівки 
статевого члена 

Свербіж, рясні та 
кремоподібні білі 
вагінальні виділення, 
печіння, запалення 
голівки статевого 
члена

Сексуальні контакти, 
сексуальні ласки

Медичне 
обстеження, зішкріб 
або мазок

Відповідні препарати, 
крем для слизової 
оболонки або свічки 
для вагінального 
введення

Сифіліс 

Невелика рана 
або шанкр на 
генітальному, 
анальному, 
оральному рівні
Збільшення 
лімфатичних вузлів
Висипи
Рожеві плями

При безпосередньому 
контакті з 
ураженнями шкіри 
(висип, шанкр), навіть 
без проникнення під 
час статевого акту
Через кров
Від матері до дитини 

Аналіз крові
Швидкий тест

Відповідні 
антибіотики 

ВІЛ / СНІД

Найчастіше немає 
симптомів, іноді 
симптоми грипу

Статевим шляхом
Через кров
Від матері до дитини

Аналіз крові
Швидкий тест 

Одужання не існує, 
але є ефективне 
лікування, яке 
дозволяє  жити 
повноцінним життям 
та запобігає передачі 
вірусу

контакти

Namur : SASER  
https://pointsrelaissida.jimdo.com - 081/77.68.20

Liège : Centre S 
www.sidasol.be - 04/287.67.00 

 
Charleroi : Sida-IST Charleroi-Mons  

www.sida-charleroimons.be - 071/92.54.10 

Zanzu  
https://www.zanzu.be/fr/

Pentru a găsi un centru de depistare în 
apropierea dvs, vizitați site-ul : 

www.cool-and-safe.org
 

Éd. Resp. : Thierry Martin, Plateforme Prévention Sida 
Place de la Vieille Halle aux Blés 28/29 - 1000 Bruxelles

Усі ми — батьки, партнери, члени 
громади, релігійні лідери — маємо 
певну роль у запобіганні ІПСШ, це 

відповідальність кожного з нас

Plateforme Prévention Sida
Place de la Vieille Halle aux blés 29/28

1000 Bruxelles
Tél: 02/733.72.99

 
WWW.COOL-AND-SAFE.ORG

презерватив скринінг лікуванн



Інфекції, що передаються статевим 
шляхом, або ІПСШ

� ІПСШ або інфекція, що передається статевим 
шляхом, — це захворювання, яке передається 
через статеві стосунки з одним або кількома 
вже інфікованими людьми, під час сексу з 
проникненням або без нього. 

� ІПСШ викликаються бактеріями, вірусами, 
паразитами, грибками.

�   Найпоширенішими ІПСШ є: гепатити В і С, герпес, 
гонорея, хламідіоз, сифіліс, вірус папіломи 
людини, ВІЛ/СНІД...   

�   Деякі з цих інфекцій передаються не тільки 
внаслідок сексуальних контактів; наприклад 
ВІЛ/СНІД та гепатити можуть передаватися 
через кров.

Симптоми або ознаки  

� Ознаки ІПСШ часто можуть бути неявними або 
відсутніми.  

� Протягом тижнів або навіть місяців після 
статевого акту, при появі таких ознак, як 
незвичні виділення та/або виділення з 
неприємним запахом зі статевих органів, 
свербіж, печіння при сечовипусканні, висипання, 
ранки або виразки на статевих органах або на 
інших слизових оболонках (роті, анусі...), біль 
внизу живота, кровотеча або інші незвичні 
прояви, необхідно звернутися до лікаря.

�   Ці симптоми іноді можуть здатися незначними, 
але важливо ставитися до них відповідально, 
оскільки неліковані ІПСШ можуть мати серйозні 
довгострокові наслідки (безпліддя, рак тощо).  

�   Більшість ІПСШ добре лікуються протягом 
декількох днів або тижнів, якщо вони вчасно 
виявлені. 

�   Наявність ІПСШ послаблює слизові оболонки 
та робить їх більш проникними для ВІЛ. Крім 
того, будь-яка рана на статевих органах сприяє 
зараженню ВІЛ/СНІДом.

Діагностика

� Залежно від ІПСШ, діагностику роблять за 
допомогою комбінації різних видів аналізів:

 � клінічне обстеження статевих органів

 � мазок зі слизових оболонок або аналіз сечі 

 � аналіз крові

 � експрес-тест з краплею крові
Обстеження  проводиться сімейним лікарем та/
або гінекологом (для жінок), в центрі планування 
сім’ї, у медичному закладі, центрі профілактики 
та лікування ІПСШ...

Як захиститися 
 � використовувати чоловічий або жіночий 

презерватив під час статевого акту, 
 � нформувати статевого партнера у разі 

захворювання на ІПСШ, щоб він 
обстежився та використовував запобіжні 
заходи, 

 � не гадати, на яку хворобу ви страждаєте, і не 
займатися самолікуванням. ЗВЕРТАЙТЕСЯ 
ДО ЛІКАРЯ або ДО ПРАЦІВНИКА / 
ПРАЦІВНИЦІ АСОЦІАЦІЇ З ПРОФІЛАКТИКИ!

НАЗВА ОЗНАКИ МЕХАНІЗМ 
ПЕРЕДАЧІ ЯК ДІЗНАТИСЯ? ЛІКУВАННЯ

Гонорея
(Трипер)

Гнійні виділення 
з пеніса, біль при 
сечовипусканні, 
незвичайні вагінальні 
виділення 

Статевим шляхом Зішкріб зі статевих 
органів, мазок

Відповідні 
антибіотики

Хламідіоз
Аномальні 
виділення, вагінальні 
виділення, біль при 
сечовипусканні

Статевим шляхом, 
через сексуальні 
ласки

Мазок (дівчата) зразок 
сечі (хлопці)

Відповідні 
антибіотики 

Гепатит В

Часто немає ознак, 
втома, лихоманка, 
жовтяниця

Статевим шляхом 
Через кров
Від матері до дитини

Аналіз крові Не існує ліків 
для повного 
одужання, але 
є вакцина, яка 
поєднана з 
вакциною проти 
гепатиту А 

Гепатит С 
Втома, лихоманка, 
жовтяниця, але часто 
без ознак

Статевим шляхом 
Через кров
Від матері до дитини

Аналіз крові
Швидке тестування

Противірусні 
препарати, 
одужання через 
8-12 тижнів

Генітальний 
герпес 

Біль, печіння, 
виразки і пухирці на 
пенісі або вульві

При статевому контакті 
між слизовими 
оболонками навіть у акті 
без проникнення (контакт 
у разі орального сексу: 
рот — статевий орган 
або рот — анус), при 
безпосередньому контакті 
з ураженнями

Зішкріб, а у деяких 
випадках аналіз крові 

Зішкріб, а у 
деяких випадках 
аналіз крові


