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ПОЛОВО ПРЕДАВАНИ ИНФЕКЦИИ
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ФАКТИ НАМАЛЯВАНЕ 
НА РИСКА

ВНИМАНИЕ

 Ако сте бременна и имате полово предавана 
болест (ППБ), може да предадете инфекцията 
на вашето бебе.

 Всяка бременна жена трябва да бъде 
изследвана за някои полово предавани 
болести по време на първия пренатален 
преглед.

 Може да имате полово предавана болест, без 
да знаете. Много ППБ са безсимптомни. 

 Нелекуването на полово предавана болест 
може да доведе до сериозни здравословни 
проблеми както за вас, така и за вашето бебе.

 Много ППБ се лекуват лесно.

КАК БРЕМЕННИТЕ МОГАТ  
ДА ОГРАНИЧАТ ОПАСНОСТТА 
ОТ ЗАРАЗЯВАНЕ С ППБ?

 Най-сигурният начин да намалите риска от полово предавани болести по време на 
бременност е да нямате сексуални контакти или да имате сексуални отношения само с 
някой, който не е заразен и който е в интимни отношения само с вас.

 Презервативите могат да намалят риска от полово предавани болести, ако ги използвате 
правилно всеки път, когато имате сексуален контакт. Презервативът защитава само зоната, 
която покрива. Областите, които презервативът не покрива, могат да бъдат заразени.

 Измиването на гениталиите, уринирането или измиването с дамски душ след секс няма да 
ви защитят от нито една полово предавана болест.
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КАКВИ СА ПОСЛЕДСТВИЯТА НЕОБХОДИМИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

КОГА ТРЯБВА ДА СЕ ИЗСЛЕДВАМ?

 Трябва да се изследвате при първото посещение при 
лекар, след като разберете, че сте бременна.

 Дори да сте били тествани за полово предавани болести 
преди, трябва да бъдете изследвани отново, когато 
забременеете.

 Може да е от полза някои от тестовете да се направят 
отново, когато наближите датата на раждане.

КАК МОГА ДА РАЗБЕРА ДАЛИ ИМАМ ППБ?
Повечето ППБ се установяват коректно само с PCR 
тест. Не всички лекари назначават изследване на бре-
менните жени за полово предавани болести, така че е 
най-добре вие да помолите вашия доктор да направи 
това. Добре е да се тествате за следните полово преда-
вани болести:
• Хламидия
• Гонорея
• Сифилис
• Генитални микоплазми 
• Хепатит В

Докторът може да препоръча да се изследвате също 
така и за хепатит С.

КАК ППБ МОЖЕ ДА СЕ ОТРАЗИ  
НА МЕН И МОЕТО БЕБЕ?

 ППБ по време на бременност може да 
предизвика спонтанен аборт.

 Може да предадете инфекцията на вашето 
бебе преди, по време или след раждането.

 Раждането може да започне преждевременно. 

 Лекарят може да реши да направи цезарово 
сечение, за да предпази бебето от инфекция.

 Инфекцията може да причини сериозни 
здравословни проблеми на вашето бебе.

МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ЗАРАЗЯ С ППБ  
ДОКАТО СЪМ БРЕМЕННА? 

 Да, може да се заразите с ППБ докато сте бременна, 
ако имате сексуален контакт с някой, който има ППБ. 
Бременността не предпазва вас или вашето бебе от 
полово предавани болести. Може да забременеете 
и докато имате ППБ. Ако сте бременна и имате ППБ, 
назначаването на лечение може да е от съществено 
значение.
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ПРЕДПАЗЕТЕ СВОЕТО БЕБЕ

АКО ИМАМ ППБ, КАКВО ОЗНАЧАВА ТОВА ЗА МОЯ ПАРТНЬОР? 

 Вашият партньор също може да има ППБ. 

 Задължително кажете на скорошните си полови партньори, за да могат и те 
да бъдат тествани и лекувани, ако е необходимо.

 Избягвайте сексуален контакт, докато и двамата с партньора ви не 
завършите лечението си, за да не се заразите един-друг повторно.

КАК СЕ ЛЕКУВАТ ППБ?

 Много ППБ може да бъдат 
излекувани с антибиотици. 

 Вашият доктор може да ви 
препоръча медикаменти за 
лечение на ППБ, които са 
безопасни за прием по време на 
бременност. 

 Приемете цялата предписана 
доза, за да сте сигурна, че сте 
излекувана. 

 Не споделяйте с други 
предписаното ви лекарство. Вие се 
нуждаете от цялата доза, за да се 
излекувате.

КАКВО ЩЕ СЕ СЛУЧИ, АКО НЕ СЕ ЛЕКУВАМ?
Ако не лекувате полово предавана болест, инфекцията остава в ор-
ганизма ви. Тя може да се разпространи из тялото и да причини сери-
озни здравословни проблеми. Вие може също така да предадете ППБ 
на вашето бебе. Много полово предавани болести могат да причинят 
сериозни здравословни проблеми на бебетата.
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ЗАЩИТЕТЕ СЕБЕ СИ И  
ВАШИЯ ПАРТНЬОР!

Задължително посетете ле-
каря си, ако вашият партньор 
се лекува от полово преда-
вана болест. Посетете лекар 
и ако вие или вашият полов 
партньор забележите някак-
ви симптоми, като необичай-
но възпаление, например. 
Ако имате някоя ППБ, трябва 
да бъдете тествани и за нали-
чието на други. Не забравяй-
те да кажете на скорошните 
си полови партньори, за да 
могат и те да бъдат тествани 
и лекувани, ако е необходи-
мо. Говорете открито и чест-
но с партньора си за полово 
предаваните болести.


