Kokios yra galimos gonorėjos komplikacijos?
Jeigu gonorėja pradedama gydyti laiku, retai
atsiranda ilgalaikių problemų. Negydoma gonorėja
gali išplisti į kitas kūno dalis ir sukelti
komplikacijų.
Moterims gali išsivystyti mažojo dubens
uždegimas (MDU), kuriam būdingas pilvo ar
dubens skausmas. MDU padidina riziką
negimdiniam nėštumui ir sukelia nevaisingumą.
Vyrams gali išsivystyti sėklidės prielipo uždegimas
(epididimitas).

Kas yra saugesnė lytinė elgsena?
Siekiant apsisaugoti nuo LPI, įskaitant
gonorėją,
rekomenduojama vengti atsitiktinių
lytinių santykių, mažinti lytinių partnerių skaičių
bei nuolatos ir teisingai naudoti prezervatyvus
lytinių santykių (vaginalinių, oralinių, analinių)
metu.

Pagrindinė informacija
Gonokokinė infekcija yra lytiškai plintanti
infekcija

Retais atvejais negydant gonorėjos, ji gali išplisti
į kraujotaką ir sukelti infekcijas odoje ir sąnariuose.

Lengvai perduodama lytinių santykių
(vaginalinių, oralinių, analinių) metu

Gonorėja ir nėštumas
Jeigu esi nėščia, gonorėja gali būti perduota
tavo kūdikiui gimdymo metu. Naujagimio
organizme infekcija gali sukelti konjunktyvitą (akių
junginės uždegimą).

Gonokokinė infekcija
(sin. – gonorėja) –
Paciento informacinis lapelis

Gydymas yra nesudėtingas
Daugiau informacijos

Laiku nediagnozuota sukelia reprodukcinės
sveikatos sutrikimų (pvz., nevaisingumą)
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Tu gali save apsaugoti VISADA naudodamas
prezervatyvus lytinių santykių metu

Ar aš turėčiau apie tai pasakyti savo
partneriams?
Jeigu esi užsikrėtęs gonorėja, turi pranešti
apie tai savo lytiniams partneriams, kad šie būtų
ištirti ir gydomi.
Lytinių partnerių gydymas neleistų tau vėl
užsikrėsti infekcija ir tuo pačiu lytiniai partneriai
būtų apsaugoti nuo komplikacijų išsivystymo.
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Kas yra gonokokinė infekcija?
(sin. gonorėja)
Gonokokinė infekcija
yra lytiškai plintanti
infekcija (LPI). Ją
sukelia bakterija –
Neisseria
gonorrhoeae.

Kaip tu gali užsikrėsti?
Gonorėja tu gali užsikrėsti lytiškai
santykiaudamas su tuo, kuris yra užsikrėtęs šia
infekcija. Dažniausiai infekcija perduodama
vaginalinių ir analinių lytinių santykių metu.

Gonorėja iš visų LPI perduodama bene
dažniausiai, ji ypač dažna tarp jaunų žmonių,
dažnai keičiančių lytinius partnerius ir tų, kurie
nenaudoja prezervatyvų lytinių santykių metu, tarp
vyrų, turinčių lytinius santykius su vyrais.
Nežiūrint į tai, kad gonorėja pagydoma, tu gali
ja užsikrėsti pakartotinai.

Kokie gonorėjos simptomai?
Daugiau nei 50 proc. moterų ir 10 proc. vyrų,
užsikrėtusių gonorėja, nebūna jokių simptomų. Jei
simptomai atsiranda, tai dažniausiai praėjus 2 – 7
dienoms po užsikrėtimo.

Dažniausi simptomai moterims yra:
Pagausėjusios ir pakitusios išskyros iš
makšties
Padažnėjęs ir skausmingas šlapinimasis
Kraujavimas tarp menstruacijų
Skausmas ar diskomfortas mažajame
dubenyje

Dažniausi simptomai vyrams yra:
Pūlingos ir gausios išskyros iš šlaplės
Deginimo jausmas, skausmas šlapinantis
Skausmas ar diskomfortas sėklidėse

Dažniausi simptomai moterims ir vyrams,
užsikrėtusiems gonorėja per analinius
lytinius santykius, yra:
Išangės niežulys
Šlapiavimas
Kraujavimas
Skausmingas tuštinimasis

Ar aš turėčiau išsitirti?
Jeigu tu manai, kad turėjai lytinį kontaktą su
asmeniu, užsikrėtusiu gonorėja ar kitomis LPI, arba
jauti gonorėjai būdingus simptomus, turėtum
kreiptis į savo šeimos gydytoją, ginekologą ar
dermatovenerologą.
Jeigu esi užsikrėtęs gonorėja, taip pat turėtum
išsitirti dėl kitų LPI – hepatito B, chlamidinės

infekcijos, sifilio, ŽIV, nes gali sirgti keliomis LPI
vienu metu.

Koks yra gonorėjos gydymas?
Svarbu kuo greičiau pradėti gonorėjos gydymą,
kadangi negydoma infekcija gali sukelti
komplikacijų.
Gydymą skiria gydytojas. Lytiniai partneriai turi
būti gydomi kartu.

Ar aš galėčiau lytiškai santykiauti, jei esu
užsikrėtęs gonokokinė infekcija?

Turėtum vengti bet
kokių lytinių santykių, net
ir naudojant prezervatyvą,
kol tu ir tavo partneris
nebaigsite viso gydymo
kurso ir kol simptomai
neišnyks.

