СЕКСУАЛНО
ПРЕНОСЛИВИ
ИНФЕКЦИИ
- симптоми и начини на тестирање-
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НАЧИН НА
1
ТЕСТИРАЊЕ

2

РОК ЗА
ДОБИВАЊЕ НА
РЕЗУЛТАТИ

3

СИМПТОМИ И ВАЖНИ
ИНФОРМАЦИИ

1

ХИВ

2

КЛАМИДИЈА

Брз тест – преку крв од прст:
3 месеци по контакт со ХИВ односно
3 месеци по сексуалниот однос при
2
кој има изложување на ХИВ

За жени: брис од грлото на матка
(цервикс) доколку има појава на
симптоми или по препорака на
лекар.

До 30 минути

1-2 работни денови

За мажи: урина и/или брис од пенис
доколку има појава на симптоми или
по препорака на лекар.3

3

ХУМАН
ПАПИЛОМА
ВИРУС
(ХПВ)

4

КАНДИДА

Кај жени се открива преку ПАП тест,
односно земање брис од грлото на
матката во случај на појава на
симптоми, по препорака на лекар
или при редовниот преглед за ПАП.
Кај мажи се открива преку
анален/уретрален брис во случај на
појава на симптоми или по
препорака на лекар.

Брис од грлото на матката, односно
ПАП доколку има појава на симптоми
или по препорака на лекар.

3-4 недели
за ПАП тест;
2 недели
за анален/
уретрален брис.

3-4 недели

Не постојат специфични симптоми кои се поврзани со ХИВ, односно кај
некои луѓе нема видливи симптоми, а кај некои луѓе може да се јават
симптоми кои асоцираат на настинка или грип.
Важно е да се знае дека ХИВ статусот може да се дознае само преку ХИВ
тестирање и дека во нашата држава има АРТ (антиретровирусна)
терапија која им помага на ХИВ позитивните лица да имаат квалитетен и
долг живот. Оваа терапија е бесплатна и достапна на Инфективната
клиника во Скопје.
Кај жени најчесто не се јавуваат симптоми. Ако ги има, тие можат да
бидат: невообичаено крвавење и невообичаен исцедок од вагината, болка
во долниот дел на стомакот, болка при мокрење или пак почесто мокрење.
И кај мажите може да нема симптоми, но доколку ги има тие најчесто се:
чувство на печење при мокрење, болка при мокрење, невообичаен
исцедок од пенисот, отечени тестиси и треска.
Важно е да се знае дека доколку не се лекува, кламидијата може да
предизвика дополнителни здравствени компликации (на пример
неплодност) и за мажите и за жените.

И кај мажите и кај жените најчесто не се појавуваат симптоми, но сепак
некои од типовите може да предизвикаат појава на брадавици (кожни
и/или генитални).
Постојат различни типови ХПВ кои можат да бидат нискоризични
типови, средноризични типови и високоризични типови. Во случај на
позитивен наод за ХПВ, се зема брис за ХПВ типизација.

Кај жените може да предизвика чешање во пределот на вагината, бел, густ
вагинален исцедок со специфичен мирис, отечена и црвена слузница на
вагината, болка или печење при сексуален однос и при мокрење.
Кај мажите може да предизвика печење, чешање, а понекогаш и осип на
пенисот и воспаление (црвенило) на главата на пенисот и кожниот набор.

5

ТРИХОМОНАС

6

7

Брис од грлото на матката, односно
правење ПАП тест доколку има
појава на симптоми или по
препорака на лекар.

3-4 недели
доколку се прави
ПАП тест.
2-3 работни денови
доколку се земе брис
само за тестирање
на трихомонас.

Кај жените вообичаено не се појавуваат симптоми. Но, ако се појават, тие
најчесто се: невообичаен секрет од вагината (секрет со невообичаена боја
и/или мирис), болка во долниот дел на стомакот и болка при сексуален
однос.

За жени: брис од вагина доколку
има појава на симптоми или по
препорака на лекар.
ГОНОРЕЈА

СИФИЛИС

За мажи: урина и/или брис од
пенис, доколку има појава на
симптоми или по препорака на
лекар.

Преку земање крв од вена, која се
зема доколку има појава на
симптоми или по препорака
на лекар.

Може да предизвика иритација, печење, чешање во пределот на
гениталните органи, пенлив, жолтеникав исцедок со непиријатен мирис од
вагината или пенисот, чувство на непријатност или болка за време на
сексуалниот однос.

1-2 работни денови

2-3 работни денови

Кај мажи најчестите симптоми се: невообичаен исцедок од пенисот (секрет
со невообичаена боја и/или мирис) и печење при мокрење.
Важно е да се знае дека доколку не се лекува и гонорејата, како и
кламидијата, може да се прошири на целата уретра и да предизвика
неплодност и кај мажите и кај жените.
Симптомите се заеднички и кај мажите и кај жените и зависат од фазата на
инфекцијата.
Прва фаза: мала безболна раничка (или неколку ранички). Можна појава
на зголемени лимфни јазли.
Втора фаза: кожен осип во вид на црвени или кафеави дамки, брадавици
или пак гнојни меурчиња. Во оваа фаза можна е и појава на зголемени
лимфни јазли, покачена телесна температура, болка во коските и
зглобовите.
Трета фаза: појава на израстоци на телото (различни по големина, во
форма на топче) најчесто на кожата, коските или пак црниот дроб, а овие
израстоци може да се појават било каде на телото.Во оваа фаза сифилисот
може да предизвика тешки заболувања кои може да го спречат
функционирањето на човековото тело.
Важно е да се знае дека навременото откривање и лекување на сифилисот
го спречува неговиот развој во втора или трета фаза.

1. Овие методи на тестирање се нудат во Младинските центри „Сакам да знам“ на ХЕРА, меѓутоа постојат и други методи на тестирање.
2. Освен преку незаштитен сексуален однос, ХИВ може да се пренесе по крвен пат (пр. при користење на нестерилен прибор за
инјектирање дрога), од бремена жена/мајка со ХИВ на плодот/детето за време на бременоста, пораѓањето и на доењето.
3. Во младинските центри се нудат услуги од гинеколог и дерматолот/дерматовенеролог со кои може да се консултираш дали има
потреба за тестирање за сексуално преносливи инфекции.

ВАЖНО

Дури и да немаш некои од горенаведените симптоми,
препорачливо е да се обратиш кај лекар доколку си имал
незаштитен секс, доколку имаш или си имал сексуален
партнер кој има/имал некои од симптомите поврзани со
сексуално пренослива инфекција или доколку планираш
родителство. Во Младинските центри „Сакам да знам“ на
ХЕРА се нудат дијагностика и скрининг на ХИВ и
сексуално преносливи инфекции и бесплатна терапија за
СПИ. Дополнително се нудат услуги од гинеколог и
дерматолог/дерматовенеролог со кои можеш да се
консултираш околу потребата од тестирање за
сексуално пренослива инфекција.
Сите услуги се доверливи и се извршуваат без упат,
лична идентификација и здравствена книшка, а се
целосно бесплатни.

ЗАПОМНИ

Сексуалниот однос треба да биде уживање, а не причина
за инфекции. Посети ги нашите центри за да земеш
кондом и бесплатно да се тестираш за ХИВ и сексуално
преносливи инфекции. Не ти требаат ни книшка ни пари,
потребна е само желба за заштита на сексуалното и
репродуктивно здравје.

ПОСЕТИ НЕ

Младински центар „Сакам да знам“ – Водно
Телефонски број: 02 3176 950
Ул. Елисие Поповски бр. 2, Скопје
(Амбуланта Водно, заден влез)
Младински центар „Сакам да знам“ – Шуто Оризари
Телефонски број: 02 2651 955
Ул. Индира Ганди бб, Скопје
(Амбуланта Шуто Оризари, прв кат)

