
CİNSEL YOLLA 
BULAŞAN 
ENFEKSİYONLAR

Cinsel yolla bulaşan 
enfeksiyonlardan biri ya da birkaçı 
ile enfekte olduğunuzdan şüpheniz 
var ise en yakın sağlık kuruluşuna, 

müracaat edin. 

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 
onaylanmış tıbbi hizmet ya da diş 

sağlığı hizmeti veren kuruluşlardan 
sağlık hizmeti alınmalıdır.

KORKMAYIN AMA 
FARKINDA OLUN! 

Cinsel yolla bulaşan 
enfeksiyonlar sessiz 
seyredebilir, klinik olarak sizi 
hastalandırmayabilir ama siz 
bu enfeksiyona neden olan 
mikrobu taşır ve diğer kişilere 
bulaştırabilirsiniz. 

Bu enfeksiyonlar özellikle HIV, 
aynı ortamda bulunmakla, 
el sıkışmakla, yanaktan 
öpüşmekle, hasta bireyin 
hazırladığı yemekle ya da 
kullandığı çatal bıçak, tabağı 
kullanmakla, sivrisineklerle 
bulaşmaz.

Enfeksiyondan cinsel eşinizi 
haberdar edin ve tedavi gerekiyorsa 
birlikte tedavi olun.

Cinsel Yolla Bulaşan enfeksiyonlar neden 
önemlidir?

Cinsel ilişkisi sırasında bulaşan bu 
enfeksiyonlar:
• Toplumda yayılabilir.
• Cinsel organlarda enfeksiyonlar dışında 

kalıcı hasarlara, kısırlığa hatta kansere 
neden olabilir. 

• Sadece cinsel organı etkilemekle 
kalmayıp tüm vücudu hastalandırabilir.

• Gebelerde bebeklerin gelişim 
bozukluklarına, düşüklere, kanamalara, 
gebeliğin sağlıksız sonuçlanmasına ve 
doğan bebekte yaşam boyu sürecek 
sakatlıklara neden olabilir.
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CİNSEL YOLLA BULAŞAN ENFEKSİYONLAR

Sık görülen bu enfeksiyonlar nelerdir?

Genellikle cinsel ilişki sırasında çiftlerin birbirlerine 
bulaştırdıkları bakteri, virüs, mantar ve parazit 
türü ajanlarla hastalık oluşur. Bu hastalıklardan en 
yaygın olarak görülenleri: 

Bakterilerin neden olduğu hastalıklar
• Sifiliz: Halk arasında Frengi olarak bilinir. 
• Gonore: Halk arasında bel soğukluğu olarak 

bilinir. Ağrılı, sık idrara çıkma ile belirti verir.
• Chlamydia: Genellikle bel soğukluğu ile 

birlikte olur ve kısırlığa neden olur.

Virüslerin neden olduğu hastalıklar
• Hepatit  B, C: Halk arasında sarılık olarak bilinir. 
• Human Papilloma Virus (HPV): Bazı türleri 

kadınlarda rahim ağzı kanserine neden olur.
• Herpes: Halk arasında uçuk olarak bilinen 

hastalık üreme organlarında ortaya çıkar. 
Cinsel organlarda çok ağrılı, içi su dolu küçük, 
çok sayıda kesecik olarak ortaya çıkar.

• HIV: İnsan vücudunda direnç sistemini tutan 
ve çökerten virüsün adıdır. Uzun sürede 
bu virüsün neden olduğu yıkıcı hastalık ise 
AIDS’tir. 

Mantarların neden olduğu hastalıklar
• Mantar: Candida türü mantarlar en sık görülür. 

Ancak halk arasında inanılanın aksine cinsel 
yolla bulaşmaz. Beyaz, süt kesiği akıntı ve 
kaşıntı ile ortaya çıkar.

Parazitlerin neden olduğu hastalıklar
• Trichomonas: Aşırı kötü kokulu, yeşil, kaşıntılı 

akıntı ile ortaya çıkar.
• Kasık Biti ve Piresi: Cinsel organlarda özellikle 

kıllı bölgede beyaz sirkeler halinde ya da deri 
altında kırmızı çizikler halinde ortaya çıkar. 
Her ikisi de aşırı kaşıntılıdır.

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlardan   
Nasıl Korunmalı?

• En önemli korunma eşlerin birlikteliklerine saygı 
duymaları ve tek eşli olmalarıdır

• Şüpheli cinsel ilişkiden kaçınmak
• Her ilişkide mutlaka KONDOM (kadın ya da erkek 

kondomu) kullanmak
• Diş hekimi, sağlık müdahalesi, dövme, metal 

taktırma, manikür, pedikür gibi ortak alet  
kullanılan yerlerde aldığınız hizmetlerde, cilde 
hasar verecek herhangi bir kesici delici alet ya 
da iğne ile uygulama yapılacak ise sterilizasyon 
kurallarına uyulmalı, tek kullanımlık malzeme 
kullanılmalı

• Şayet bu enfeksiyonlar biri nedeni ile tedavide 
iseniz cinsel ilişkide bulunmayın, tedavinizi 
tamamlayın ve tedavi sonrası mutlaka kondom 
kullanın

• İltihaptan cinsel eşinizi haberdar edin ve tedavi 
gerekiyorsa birlikte tedavi olun

Cinsel ilişki dışında bulaşma yolları

• Anal, vajinal ve oral ilişkiler sırasında geçiş 
en fazladır

• Bu ajanlar, kişinin kan ve kan ürünleri ile 
ya da bu kişinin kan ve vücut sıvıları ile 
bulaşmış kişisel eşyaları ile diğer kişilere 

• Vücut salgılarından kadında vajina salgısı 
ya da erkekte meni ile

• Kan ve kan ürünleri ile 

• Kan ürünlerinin alınması ya da damara 
verilmesi sırasında kullanılan enjektörlerle

• Anneden bebeğe kan ya da plasenta yolu 
ile: Halk arasında bebeğin eşi diye bilinen 
dokudan bebeğe, ya da bebeğin doğumu 
sırasında gözüne ya da vücuduna, ya da 
emzirme sırasında vücuduna 

• Dövme, metal taktırma, manikür, 
pedikür, diş tedavileri sırasında başkaları 
için kullanılmış ve usulüne uygun 
arındırılmamış alet kullanımı, ortak 
enjektör kullanımı ile geçebilir.

KORUNMAK İÇİN;
Kan ve kan ürünlerinin kontrolü açısından 
zorunlu testlerin yapıldığından emin 
olunmalıdır. Ülkemizde 1987 yılından beri 
her kan ve kan ürününe gerekli testler 
yapıldıktan sonra hastaya verilmektedir.

HIV pozitif kadın gebe kalmışsa 
olası riskler kendisine anlatılmalı, 
gebeliğin devam etmesi durumunda 
bebeğin korunması için ilaç tedavisine 
başlanmalıdır.

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlarda 
belirtiler nelerdir?
• Kadın ya da erkekte cinsel organda anormal 

akıntı (kötü kokulu, renkli, kaşıntılı, yoğun ya da 
su gibi, ya da kanamalı)

• Yanmalı ya da ağrılı idrar yapma, ya da idrar 
tutukluğu

• Yanmalı ya da ağrılı büyük abdest yapma
• Alt kasık bölgesinde, belde ağrı, eklemlerde ağrı
• Üşüme, ürperme ile gelen ateş
• Bazen boğaz ağrısı
• Cinsel organ bölgesinde şişlik, kızarıklık, kaşıntı
• Cinsel ilişki sırasında ağrı
• Cinsel ilişki sonrasında kadınlarda vajinal 

kanama ya da erkekte idrar yaparken kanama 
• Sık tekrarlayan düşükler, ölü bebek
• Kısırlık


