
 

• Antibiotik : digunakan untuk mengobati 

berbagai penyakit menular seksual yang 

disebabkan oleh infeksi bakteri, seperti    

gonore, chlamydia, dan sifilis 

• Antivirus : Pengobatan dengan obat         

antivirus hanya bertujuan untuk meredakan 

gejala dan mengurangi risiko penyebaran 

infeksi virus 

• Antijamur : Untuk penyakit menular       

seksual yang disebabkan oleh jamur,    

seperti candidiasis, dokter akan          

memberikan krim antijamur yang dioleskan 

ke vagina. 

• Antiretroviral (ARV) : Khusus untuk        

penderita HIV, dokter akan memberikan 

obat antiretroviral (ARV) 

• Bersikap setia pada satu pasangan      

seksual 

• Menjalani pemeriksaan kesehatan secara 

berkala, khususnya yang berkaitan 

dengan organ reproduksi 

• Menjalani vaksinasi, terutama vaksin 

HPV dan hepatitis B 
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• Tidak menggunakan NAPZA, terutama 

dengan berbagi penggunaan jarum suntik 

• Tidak berhubungan intim jika didiagnosis 

menderita penyakit menular seksual sampai 

dinyatakan sembuh oleh dokter 

Penyakit menular seksual dapat                  

menyebabkan beberapa komplikasi berikut: 

• Peradangan pada mata 

• Radang sendi (arthritis) 

• Radang panggul 

• Nyeri panggul kronis 

• Kemandulan (infertilitas) 

• Kehamilan ektopik 

• Penyakit jantung 

• Kanker dan  abses anus 

• Kanker serviks 
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Penyakit menular seksual atau biasa dikenal 

dengan infeksi menular seksual merupakan 

infeksi yang ditularkan melalui kontak       

seksual, baik seks vaginal, oral maupun anal. 

Penyebarannya pun bisa melalui darah,   

sperma, atau cairan tubuh lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

• Mengalami perubahan pada urine. 

• Rasa nyeri selama berhubungan seks. 

• Kutil atau memar. 

• Sakit panggul atau perut bagian bawah. 

• Vagina terasa panas atau gatal. 

• Keputihan abnormal atau perdarahan    

vaginal. 

• Keluar cairan dari penis. 

• Buang air kecil terasa menyakitkan atau 

panas  

Terdapat beberapa jenis patogen yang 

dapat menyebabkan penyakit menular     

seksual, di antaranya: 

• Infeksi bakteri, seperti Neisseria         

gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, 

Treponema pallidum, Haemophilus       

ducreyi 

• Infeksi virus, seperti Human                

Immunodeficiency Virus, Herpes simplex 

virus, Human papillomavirus, hepatitis B 

• Jamur, seperti Candida albicans 

• Parasit, seperti Phthirus pubis, Sarcoptes 

scabiei 

 

 

Ada beberapa faktor yang meningkatkan risiko 

Anda terkena penyakit menular seksual, yakni: 

• Berganti-ganti pasangan seksual 

• Kontak seksual tanpa menggunakan kondom 

• Pemaksaan kontak seksual 

• Tidak mendapatkan vaksin (untuk HPV dan 

hepatitis) 

• Riwayat terkena PMS 

• Penggunaan alkohol atau NAPZA 

(meningkatkan perilaku seksual berisiko) 

Terdapat banyak jenis penyakit menular seksual, 

misalnya: Klamidia, Gonore, HIV/AIDS, Sifilis, 

Herpes Genitalis, Kutu Kemaluan, Inveksi  HPV,  

Trikonomiasis, Hepatitis, Chancroid,               

Limfogranuloma Venereum 

 APA  ITU PMS? 

Penyebab 

AYO…..KENALI, CEGAH DAN HADAPI PENYAKIT MENULAR SEKSUAL 

Gejala  

Faktor Risiko 

Jenis-Jenis Penyakit Menular  

Seksual 


