
  Práce v prostituci musí být vždy bezpeèná. Za 
všech okolností používej kondom a vol ménì risk-
antní sexuální praktiky. I pøesto se mùžeš nakazit 
pohlavnì pøenosnou nemocí. Avšak nepodléhej 
panice: èím více o tìchto onemocnìních víš, tím 
lépe se pøed nimi mùžeš chránit. Všímej si proto 
pozornì svého tìla a okamžitì navštiv odborného 
lékaøe (nejlépe venerologa nebo gynekologa), 
jestliže máš nezvyklý výtok, kožní problémy nebo 
bolesti. 
 Pozor! Celá øada onemocnìní probíhá bez 
jakýchkoliv pøíznakù, takže jestli jsi nemocná se 
dá zjistit jen z krevních testù nebo z výtìru. Pra-
cuješ-li jako prostitutka, mìla by jsi se každé 4 
týdny nechat vyšetøit. 
  Rovnìž pro ženy s velkým poètem sexuálních 
partnerù roste riziko vzniku rakoviny dìložního 
èípku. Tomu se dá pøedejít preventivním vyšetøe-
ním u gynekologa, který by ti mìl 2x roènì provést 
cytologii/HPV-test. Pro všechny nemoci platí: èím 
døíve jsou objeveny, tím lépe a rychleji se dají léèit 
a vyléèit.



   Každá vìtší nemocnice má kožní ambulanci, 
kde se mùžeš nechat  vyšetøit, i když nemáš zdra-
votní pojištìní nebo jsi cizinka. V tomto pøípadì  
však náklady na vyšetøení musíš sama zaplatit. 
    V ÈR neexistuje možnost anonymního testo-
vání na pohlavnì pøenosné choroby (výjimkou je 
pouze test na HIV), tzn., že musíš pøedložit svùj 
osobní doklad (pas).
  Lékaøi a zdravotní sestry podléhají lékaøské 
mlèenlivosti (lékaøské tajemství), tzn. že nemohou 
bez tvého souhlasu o tvém zdravotním stavu 
informovat žádnou jinou osobu. Ví, že chceš být 
léèena diskrétnì, vše ti o tvé nemoci vysvìtlí, mají 
povinnost zjistit tvé sexuální partnery. Ty jako 
pacient máš povinnost, léèit se. Dodržuj pøesnì 
jejich pokyny a doporuèení, týkající se léèby a 
následných kontrol. Pak nebudeš mít žádné 
problémy a brzy se uzdravíš.
   V této brožurce se dozvíš více nejen o pohlavnì 
pøenosných chorobách, ale je zde i nìkolik užiteè-
ných rad týkajících se hygieny, menstruace, anti-
koncepce a podobnì.

Vyhni se pøímému kontaktu s krví, spermatem, 
moèí a stolicí (vždy používej gumové rukavice). 
Pøijdeš-li pøesto s nimi do styku, umyj a desinfikuj 
si potøísnìná místa. Pod prostìradlo dávej gumo-
vou podložku, kterou mùžeš dobøe èistit. Desin-
fikuj všechny pomùcky, které pøi S-M používáš 
(napø. Roberty, biè, dùtky, spínací špendlíky…)



kondomy pøi všech sexuálních praktikách
 
 
pohlavní styk, velmi vzácnì: infikovanými pøed-
mìty
 
 
2-7 dní po nákaze
 
 
Muži: lehké až tìžké bolesti pøi moèení, výtok z 
penisu
Ženy: bolesti pøi moèení, bìlavý výtok z pochvy 
nebo koneèníku
 
 
jen u venerologa, léèba antibiotiky, dùležité aby se 
léèili oba partneøi (ping-pong-efekt)
 
 
  Samoléèba je velmi nebezpeèná, protože nevíš 
jaká antibiotika máš užívat, abys nepotlaèila jen 
pøíznaky. Neléèená kapavka se stane chronickou 
a mùže vést k celé øadì komplikací: neplodnost, 
mimodìložní tìhotenství a jiné. Pøi porodu mùže 
dojít k nákaze dítìte.

znamená, že: volíš ménì riskantní sexuální prakti-
ky, vždy a správnì používáš kondom s lubrikaèním 
gelem na bázi vody, bez obsahu tuku

používej kondom nebo gumové rukavice, vyhni se 
pøímému kontaktu se spermatem

používej kondom nebo pøilož na ženské pohlavní 
rozstøižený kondom

Sroluj kondom tak, aby v rezervoáru nezùstal 
žádný vzduch a nìkolikrát bìhem styku kontroluj 
zda kondom dobøe sedí. Jestliže muž má pohlavní 
styk zároveò se dvìma ženami, musí pro každou z 
nich použít zvláštní kondom. Rovnìž musí kondom 
vymìnit pøi støídání análního a vaginálního styku.
 

Pøedstavuje nejvíce riskantní sexuální praktiku, 
protože sliznice koneèníku je velmi køehká a snad-
no zranitelná. Vždy použij speciální extra silný kon-
dom a lubrikaèní gel.



kondomy pøi všech sexuálních praktikách , nelíbej 
se se zákazníky, dodržuj hygienická pravidla

pohlavní styk,
velmi vzácnì: infikovanými pøedmìty,
nesterilní injekèní jehly,
pøenos z matky na dítì bìhem tìhotenství

Inkubaèní doba - 2-6 týdnù po nákaze

èím døíve se zaène s léèbou, tím rychleji a lépe se 
vyléèí, léèba jen u odborného lékaøe na kožní 
klinice!, antibiotika

èasto syfilis probíhá v 1. stádiu zcela bez pøízna-
kù, takže nejlépe se dá onemocnìní zjistit pravi-
delnými krevními testy
nechá-li se nemocná tìhotná žena léèit, dítì se 
narodí zdravé

  Není pro ženu optimálním øešením, je to velmi 
závažný zásah do organismu, který mùže zpùso-
bit mnoho komplikací (napø. následnou neplod-
nost, psychické problém….). Proto je pro tebe 
lepší tìhotenství pøedcházet užíváním antikon-
cepce.
Jestliže pøesto chceš tento zákrok podstoupit, 
mìla bys vìdìt, že v ÈR platí následující:

Miniinterrupce: možná do 8. týdne tìhotenství

Interrupce: do 12 týdne tìhotenství

   Pøi závažném ohrožení zdraví matky nebo plodu 
je možná výjimka (toto však musí objektivnì po-
soudit lékaøská komise).

Pøerušení tìhotenství si musíš vždy sama 
zaplatit, nezáleží na tom, zda jsi pojištìna,  èi ne.

Ilegální potraty jsou zakázány a jsou životu ne-
bezpeèné!!!



3 týdny po nákaze se objeví v místì infekce bez-
bolestný tvrdý vøed (genitálie, v ústech, na kone-
èníku), který se brzy zahojí
Èasto se vøed neobjeví nebo je na místì, kde si ho 
nevšimneš
nebolestivé zvìtšení mízní uzliny

 zaèíná 1-3 mìsíce po nákaze,
kožní problémy
Po nìkolika mìsících pøíznaky zcela vymizí, 
nemoc probíhá i nìkolik let bez pøíznakù, syfilis se 
dá spolehlivì zjistit jen z krevních testù.

5-20 let po nákaze
Mùže dojít k poškození jakéhokoliv orgánu nebo 
tkánì (srdce, kosti, nervový systém,…), bez léèby 
konèí nemoc smrtí.

pøedepisuje pouze gynekolog, musí se užít nej-
déle 1 hodinu po nechránìném pohlavním styku

pokud máš nìkolik nechránìných pohlavních 
stykù za sebou, užij 1. tabletu po prvním styku a 2. 
tabletu za 8 hodin

vysoká koncentrace hormonù má celou øadu 
vedlejších úèinkù (cela rozhodí menstruaèní 
cyklus), není vhodný pro mladší 21 let

doporuèeny jsou max. 4 tablety za mìsíc

mùže se vzít do 72 hodin po nechránìném 
pohlavním styku



mìkký vøed

 
Tyto nemoci jsou ve støední Evropì velmi vzácné. 
Jestliže však cestuješ do exotických zemí nebo 
máš styk s muži z tìchto zemí (napø. práce ve vel-
kých pøístavech jako je Hamburk), mùžeš one-
mocnìt. Kondomy tì chrání!!

velmi spolehlivì chrání pøed otìhotnìním, nepo-
škozují kondom
 

nechrání tì pøed pohlavnì pøenosnými chorobami 
a pøed HIV/Aids
 

je dùležité, abys je pravidelnì užívala (což mùže 
být pøi nepravidelném životním rytmu problém)
  

existuje velká øada druhù hormonálních prostøed-
kù, každá žena si mùže vybrat ten, který ji vyho-
vuje 
 

pilulky pùsobí preventivnì proti celé øadì závaž-
ných onemocnìní napøíklad rakovina vajeèníkù 
nebo dìložního hrdla

 
velmi spolehlivì chrání pøed otìhotnìním, nepo-
škozují kondom
 

nechrání tì pøed pohlavnì pøenosnými chorobami 
a pøed HIV/Aids
 

výhoda: nemusíš se starat o pravidelné užívání, 
jen jednou za tøi mìsíce dojít ke gynekologovi, ve 
výsledném efektu je levnìjší než pilulky.  Menstru-
ace je velmi slabá, u mnoha žen zcela vymizí.



kondomy pøi všech sexuálních praktikách , dodržuj
hygienická pravidla

pohlavní styk

Inkubaèní doba – 7-14 dní i déle

bolesti pøi moèení a pøi pohlavním styku
eventuálnì výtok
èasto bez pøíznakù

antibiotika, dùležité je léèit oba partnery 
(ping-pong-efekt) nemoc se po vyléèení èasto vrací

neléèená chlamydiová infekce se stává chronickou,
mùže zpùsobit neplodnost nebo mimodìložní tìho-
tenství, tato nemoc zvyšuje riziko HIV-infekce

chrání velmi dobøe pøed phlavnì pøenosnými cho-
robami a pøed HIV/Aids
  

chrání velmi dobøe pøed nechtìným tìhotenstvím 
(pøesto používej pøi práci v prostituci ještì jinou 
antikoncepèní metodu)
  

dùležité: aby kondom neprasknul, nesmí zùstat v 
rezervoáru kondomu vzduch, pak kondom dobøe 
sroluj (pozor na dlouhé nehty!), bìhem  styku 
kontroluj, zda kondom dobøe „sedí“

je spolehlivou metodou pro ženy, které už mají 
dìti, dobøe chrání pøed otìhotnìním
 

nechrání tì pøed pohlavnì pøenosnými chorobami 
a pøed HIV/Aids
 

spirála mùže nìkdy poškodit kondom a ten pak už 
není ochranou pøed nemocemi
 

spirála musí být po 4-5 letech vymìnìna, proto 
pøesnì dodržuj lhùtu, kterou ti gynekolog stanoví



kondomy pøi všech sexuálních praktikách, dodr-
žuj hygienická pravidla

pùvodci nemoci pøežívají ve vlhkém teplém pro-
støedí   (WC, bazény)

 
žluto – zelený pìnivý výtok
Sliznice genitálií je zanícená a lehko zranitelná, 
bolesti jsou nìkdy tak velké, že je pohlavní styk 
zcela nemožný.
bolesti pøi moènení

léky je možno užívat orálnì nebo zavádìt pøímo 
do pochvy
dùležité je léèit oba partnery  (ping-pong-efekt)
nemoc se po vyléèení èasto vrací

pøenašeèi jsou muži, èasto nemají žádné pøízna-
ky) tato nemoc zvyšuje riziko HIV-infekce

bìhem menstruace je zásadnì lepší nepracovat
 

Práce bìhem menstruace zvyšuje riziko nákazy, 
protože sliznice pohlavních orgánù je v tuto dobu 
pøekrvená a snáze zranitelná.
 

Když pøesto chceš pracovat, používej sterilní jed-
norázovou houbièku (speciální tampón), kterou 
mùžeš mít zavedenou max. 8 hodin!!!
 

Nepoužívej pøírodní moøskou houbu: pøi jejím 
vyndavání mùžou ve tvém tìle zùstat malé kousky 
a zpùsobit ti komplikace (také jejím vyvaøením se 
nezlikvidují všechny choroboplodné zárodky).



kondomy pøi všech sexuálních praktikách
dodržuj hygienická pravidla

 pohlavní styk

2-5 dní

 silný, bílý, tvarohovitý výtok, silné svìdìní

antimykotika (možno užívat orálnì nebo zavádìt 
pøímo do pochvy)
dùležité je léèit oba partnery (ping-pong-efekt)
nemoc se po vyléèení èasto vrací

žádné výplachy pochvy, omez sladká jídla a alko-
hol nenos silonové spodní prádlo nebo tìsné 
kalhoty pøíèinou mykózy je oslabení imunitního 
systému (napø. pøi cukrovce, HIV/Aids), tìhoten-
ství, stres, užívání, antibiotik

Pro prevenci témìø všech onemocnìní je dùležité 
dodržovat následující hygienická pravidla:
 

používej vždy jen svùj vlastní ruèník, používej 
vždy jen svùj vlastní holicí strojek a svùj kartáèek 
na zuby, nepùjèuj své spodní prádlo kolegyním. 
Po každém kontaktu s jakoukoli tìlní tekutinou si 
dùkladnì umyj ruce (SM, po použití WC),
 pij jen ze své sklenièky (ne s klientem).
 

Zkus se vyhnout práci ve wirpoolu, v masážní 
vanì, protože málo chlorovaná voda je živnou 
pùdou pro rùzné infekce (plísnì, chlamydie, tri-
chomonády).

Poševní výplachy  - radši NE!!!
Ve zdravé pochvì je kyselé klima, ve kterém 
nemùžou pùvodci onemocnìní pøižít. Výplachy 
toto pøirozené klima narušují a tím se zvyšuje 
riziko infekce. Výplachy tì tedy pøed pohlavními 
chorobami a HIV/AIDS nechrání – spíše naopak! 
Pro intimní hygienu používej jen èistou vodu, 
dùkladnì omývej záhyby vnìjších pohlavních 
orgánù. Po toaletì se utírej vždy jen „zepøedu 
dozadu“.



kondomy pøi všech sexuálních praktikách  
Dodržuj hygienická pravidla. V akutní fázi nemoci 
žádný sex (nakazit se mùžeš kontaktem s kùží 
nemocného).

pohlavní styk,kontakt s kùží           3-9 dní

silné svìdìní, zarudnutí kùže, vytvoøení bolesti-
vých puchýøkù v oblasti pochvy, dìložního hrdla, 
koneèníku, bolesti pøi moèení, bolesti jsou nìkdy 
tak velké, že je pohlavní styk zcela nemožný

herpes se nedá zcela vyléèit (máš jej po celý 
život), léèba jen zkracuje prùbìh nemoci a snižuje 
riziko nákazy, akutní fáze se vracejí, mohou být 
ménì bolestivé, pøesto jsou stále infekèní

stres bývá rizikovým faktorem, herpes se objevuje 

èasto spoleènì s jinými nemocemi (napø.  syfilis)

normální tìlesný kontakt (líbání, podání ruky, objí-
mání) je bezpeèný
 

nemùžeš se nakazit u holièe, pedikérky, v bazénu, 
na WC, nebo pøi používání spoleèného nádobí, 
pøíboru
 

komáøi HIV nepøenášejí
 

HIV se nepøenáší kašláním
 

Krevní transfuze podléhají pøísné kontrole.
 

Dva HIV pozitivní partneøi mají pøi pohlavním 
styku používat kondom.
 

HIV nepøežije teplotu nad 60'C
 

Pøi manipulaci s krví (první pomoc, S-M praktiky) 
používej jednorázové rukavice, dojde-li ke kon-
taktu s krví, potøísnìné místo desinfikuj



dochází ke zhroucení imunitního systému, v jehož 
dùsledku se objevuje øada závažných onemoc-
nìní: tuberkulóza, candidóza, herpes, zápal plic, 
nádorová onemocnìní, poškození nervového sys-
tému, parazitární infekce.
Vždy konèí smrtí.

neexistuje dosud možnost vyléèení
Témìø okamžitì po nakažení je èlovìk infekèní, 
mùže nakazit další osobu. Nové léky brzdí mno-
žení viru a tím zpomalují rozpad imunitního sys-
tému.

HIV protilátky se dají zjistit v krvi nejdøíve za 6-12 
týdnù. Negativní výsledek testu znamená, že jsi 
asi pøed 6-12 týdny (tzn. v minulosti) byla zdravá. 
Pozitivní výsledek testu znamená, že jsi naka-
žená HIV infekcí.

oèkování
dodržuj hygienická pravidla

Virus je obsažen ve stolici infekèní osoby. 
Cesta pøenosu: virus se musí dostat do úst. Toto 
se mùže uskuteènit pøímo od èlovìka k èlovìku, 
nebo nepøímo, stolice kontaminuje vodu (také 
kostky ledu!), potraviny, pøedmìty, (WC…).

15-20 dní

jako u chøipky (únava, teplota, bolesti svalù a klou-
bù, nechutenství), zvracení, bolesti v nadbøišku, 
svìtlá stolice, tmavá moè, žlutá pokožka a oèní 
bìlmo 

na infekèní klinice, min. 2 týdny izolace

dodržování pøísné diety (1 rok), žádný alkohol



kondomy pøi všech sexuálních praktikách, dodržuj 
hygienická pravidla
používej jen vlastní jednorázové sterilní injekèní 
jehly (drogy, tetování, piercing)

pohlavní styk, nesterilní jehly, krev, sperma, vagi-
nální sekret, mateøské
mléko, pøenos z matky na dítì bìhem tìhotenství

prùmìrnì 3 týdny

cca. 3-8 týdnù po nákaze má asi 50% infikova-
ných pøíznaky jako u chøipky, které však spon-
tánnì vymizí.
Následuje rùznì dlouhá doba bez pøíznakù one-
mocnìní, kdy nemocný nemá obtíže, po které 
nastává symptomatická fáze HIV infekce: nejèas-
tìjšími pøíznaky jsou mykózy, herpes, zvìtšené 
mízní uzliny, horeèka, prùjem, hubnutí. Tato fáze 
vede k onemocnìní AIDS.

kondomy pøi všech sexuálních praktikách, dodržuj 
hygienická pravidla, používej vlastní jednorázové 
sterilní injekèní jehly (drogy, tetování, piercing)
 
 

pohlavní styk, nesterilní jehly, krev, sperma, vagi-
nální sekret, sliny a další tìlní tekutiny
 
 

50-180 dní
 
 

jako u chøipky (únava, teplota, bolesti svalù a klou-
bù, nechutenství), zvracení, bolesti v nadbøišku, 
svìtlá stolice, tmavá moè, žlutá pokožka a oèní 
bìlmo, nìkdy bez pøíznakù
 
 

velmi nároèná dlouhotrvající a drahá , izolace na 
infekèní klinice, zákaz alkoholu a pøísná dieta
 
 

hepatitis B má akutní a chronickou formu
akutní: po vyléèení nemá nemocný velké zdravo-
tní komplikace
chronická: velmi tìžká forma, která mùže zpùsobit 
cirhózu jater, nemocný je pøenašeèem choroby
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