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Contacteu amb:

Telèfon de contacte:

GY1054AC

Les malalties de transmissió sexual (MTS) són infeccions que es transmeten durant les relacions sexuals
vaginals, orals o anals. Qualsevol persona que sigui sexualment activa corre el risc de contraure aquestes
malalties. Redueixi el seu risc informant-se sobre les MTS.
 

Les malalties de transmissió sexual

Conegui el seu risc
Qualsevol persona que tingui relacions sexuals està en
perill de contagiar-se d’una MTS. Conegui bé la seva
parella i sàpiga el seu nivell de risc.
• La millor defensa contra les MTS és abstenir-se de tenir

relacions sexuals.

• Si vostè només té una parella sexual, no tenen cap
MTS, i no tenen relacions amb ningú més, el seu risc de
contraure una MTS és mínim.

• Com més companys sexuals tinguin vostè i la seva
parella, més gran serà el seu risc de contraure MTS.
Recordi: pel que fa a les MTS, vostè té relacions amb
tots els excompanys sexuals de la seva parella.

Faci’s la prova
Algunes MTS no tenen símptomes, especialment durant
les primeres etapes; però si no es tracten, les MTS poden
causar esterilitat, danys al fetus, i fins i tot la mort. 
Si vostè manté relacions sexuals, faci’s proves amb
regularitat i insisteixi perquè la seva parella faci 
el mateix.

Protegeixi’s
Eviti contraure o transmetre MTS protegint-se amb un
condó durant les relacions sexuals. Si vostè té una MTS,
utilitzar protecció també pot evitar que en contregui una
altra; el sexe desprotegit pot fer que vostè es contagiï
amb la mateixa MTS una vegada i una altra.

Informi’s sobre les MTS
Cada MTS afecta el cos de manera diferent. Aprengui tot
el que pugui sobre aquestes malalties per poder-les evitar
o reconèixer els seus símptomes més eficaçment. Si
vostè descobreix que té una MTS, el seu metge escollirà
el tractament que més li convingui.

Passos per controlar les MTS
• Estigui pendent de qualsevol canvi en el seu cos. Si veu

o sent alguna cosa fora del normal, busqui atenció

mèdica. A més, conegui els símptomes de les MTS.

• Faci’s revisions mèdiques amb regularitat.

• Si té una MTS, aconsegueixi tractament tant per vostè

com per a la seva parella.

• Utilitzi protecció, com condons, per evitar contraure i

transmetre MTS.
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