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Bevezetésben:
Általánosságban:

Melyek a leggyakoribb szexuális úton terjedő betegségek?

• Bakteriális (Treponema p., Chlamydia tr., Neisseria g. stb.)

• Virális ( HIV, Hep B, Hep C, HPV, Herpes stb.)

• Protozoon ( Trichomonas, Gardenella stb.)

• Gomba ( Candida a.)

Milyen a gyakoriságuk Magyarországon és világszerte mely területeken a 
leginkább elterjedtek?

Miért van ezeknek népegészségügyi jelentősége?



Baktériumok



Baktériumok amiket jellemezni kell:
1. Chlamydia trachomatis

2. Treponema pallidum

3. Neisseria gonorrhea

4. Atipusosak közül: ureaplasma, mycoplasma



Általános vázlat az STD-t okozó 
baktériumok jellemzésére
• Mi a kórokozó amely a betegséget okozza?

• Milyen epidemiológiai jelentősége van?

• Mi a betegség ami kialakul?

• Milyen súlyos szövődményei vannak?

• Milyen tünetekkel jár a fertőzés? Differenciálás más fertőzésektől tünetek 
alapján

• Hogyan lehet diagnosztizálni? Milyen terápiát alkalmazunk? (antibiotikum 
kezelés)

• Egyidejű partnerkezelés fontos!

• Milyen járványügyi teendők vannak?



Vírusok



Vírusok amiket jellemezni kell:
1. Herpes genitalis (HSV2 általában, de HSV1 is lehet)

2. HIV vírus

3. Hepatitis B

4. Hepatitis C

5. HPV( alacsony és magas rizikójú csoportok)



Általános vázlat az STD-t okozó 
vírusok jellemzésére
• Mi a vírus, amely a betegséget okozza?

• Milyen epidemiológiai jelentősége van?

• Mi a betegség ami kialakul?

• Milyen súlyos szövődményei vannak?

• Milyen tünetekkel jár a fertőzés? Hogyan lehet diagnosztizálni? Milyen 
terápiát alkalmazunk? (antivirális kezelés)

• Egyidejű partnerkezelés fontos!

• Milyen járványügyi teendők vannak?

• Milyen daganatokra hajlamosíthatnak?



Gombák és protozoonok által okozott 
STD
Gombák

• Candida albicans

Protozoonok

• Trichomonas vaginalis

• Entamoeba histolitica

• Giardia lamblia



Szövődmények az STD 
következtében:
• Meddőség

• Méhen kívüli terhesség 

• Koraszülés 

• Veleszületett syphilis

• Conjunctivitis

• Újszülöttkori herpes fertőzés

• Onkogén kórokozó (HPV)



Prevenció
• Óvszer használat

• Szűrővizsgálat

• Monogám életmód

• Véradók szűrése

• Tűcsere

• Védőoltások

• Kontaktok felkeresése

• Korai diagnózis és kezelés



Jogi szabályozás
18/1998. (VI. 3.) NM rendelet; a fertőző betegségek és a járványok
megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Az ellátást végző orvos, illetve a járási hivatal felhívására a szexuális úton
terjedő fertőző betegségek (a továbbiakban: STD) esetén a bőr- és nemibeteg-
gondozók és az STD betegeket ellátó járóbeteg-szakrendelők, STD centrumok
felhívására a fertőző beteg és a kórokozó-hordozó környezetében (családi, 
munkahelyi vagy egyéb közösség) élő, velük érintkezett személyek, illetve
azok, akiktől a beteg fertőződhetett, kötelesek magukat orvosi vizsgálatnak
alávetni, a szükséges laboratóriumi vizsgálatokhoz mintát szolgáltatni vagy
annak vételét lehetővé tenni.



Köszönöm a figyelmet!


