Ar aš galėčiau lytiškai santykiauti, jei esu
užsikrėtęs sifiliu?

Ar aš turėčiau apie tai pasakyti savo
partneriams?

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

Jeigu sergi pirminiu ar antriniu sifiliu, apie
tai turėtum pranešti savo lytiniams partneriams,
kad jie būtų ištirti ir gydomi.

Kokios yra galimos sifilio komplikacijos?

Lytinių partnerių gydymas neleistų tau vėl
užsikrėsti sifiliu ir tuo pačiu lytiniai partneriai
būtų apsaugoti nuo komplikacijų išsivystymo.

Jeigu sifilis pradedamas gydyti laiku, retai
atsiranda ilgalaikių problemų. Tačiau negydant
sifilis gali išplisti į kitas kūno dalis ir sukelti
komplikacijų.
1 iš 10 asmenų negydant sifilio išsivysto
rimti nervų sistemos, smegenų, kaulų ir širdies
pažeidimai. Jų gali neatsirasti ir keletą metų.
Kai kurių tyrimų rezultatai dėl sifilio po
gydymo bus teigiami visą gyvenimą. Tai nereiškia,
kad tau reikia tolimesnio gydymo, bet turi
prisiminti, kad buvai gydytas nuo sifilio (ir turėti
kraujo tyrimo rezultatų kopiją), kad ateityje apie tai
galėtum pasakyti gydytojui, jeigu jis to paklaus.

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

Daugiau informacijos
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Pagrindinė informacija
Sifilis yra lytiškai plintanti infekcija
Lengvai perduodama lytinių santykių
(vaginalinių, oralinių, analinių) metu,
Gydymas yra nesudėtingas
Negydant sifilio, gali kilti rimtų ilgalaikių
sveikatos problemų
Tu gali save apsaugoti VISADA naudodamas
prezervatyvus lytinių santykių metu

Sifilis ir nėštumas
Jeigu esi nėščia, sifilis gali būti perduotas
vaisiui nėštumo metu. Jei užsikrėtusi motina
negydoma nėštumo metu, gresia neišnešiojimas,
vaisiaus mirtis ar rimti kūdikio susirgimai (įgimtas
sifilis). Nustačius sifilį nėštumo metu skiriamas
saugus gydymas. Lietuvoje dėl sifilio tiriamos
nėščios moterys pirmąjį kartą iki 12 nėštumo
savaitės ir 2 kartą – nuo 29 iki 40 nėštumo
savaitės.
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Kas yra sifilis?
Sifilis yra lytiškai
plintanti infekcija
(LPI). Ją sukelia
bakterija – Treponema
pallidum.

Kaip tu gali užsikrėsti?
Sifiliu tu gali
užsikrėsti
lytiškai
santykiaudamas su tuo,
kuris yra užsikrėtęs šia
infekcija. Bakterija į
organizmą patenka per
gleivines (lyties organų,
burnos, tiesiosios žarnos)
ar odos smulkius pažeidimus (įtrūkimus) tiesioginio
kontakto, dažniausiai lytinių santykių (vaginalinių,
oralinių, analinių) metu.
Infekcija yra dažnesnė tarp žmonių, kurie
dažnai keičia lytinius parnerius ir tų, kurie
nenaudoja prezervatyvų lytinių santykių metu, tarp
vyrų, turinčių lytinius santykius su vyrais.
Nežiūrint į tai, kad sifilis pagydomas, tu
gali užsikrėsti juo pakartotinai.

Kokie sifilio simptomai?
Požymiai ir simptomai
moterims, tiek vyrams. Skiriamas:

vienodi
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1. Ankstyvas sifilis (iki 2 metų trukmės nuo
užsikrėtimo)
Pirminis sifilis
Paprastai praėjus 2 – 3 savaitėms (10 – 90 d.) po
užsikrėtimo infekcijos patekimo vietoje atsiranda
opelė (kietasis šankeris). Paprastai tai būna viena
neskausminga, apvali, nedidelė opelė dažnai ant
varpos vyrams, ant vulvos ar vaginoje, ant gimdos
kaklelio moterims, arba išangėje. Priklausomai nuo
to, kur yra opelė, tu gali jos ir nepastebėti. Opelė
išnyksta per 3 – 6 savaites, tuo metu tu gali užkrėsti
kitą asmenį.
Antrinis sifilis
Antrinis sifilis negydant prasideda praėjus 3-6
savaitėms po kietojo šankerio atsiradimo. Bakterija
patenka į kraujotaką ir pažeidžia daugelį organų. Tu
gali pastebėti neniežtintį odos bėrimą bet kurioje
kūno vietoje, dažnai atsirandantį delnuose ir
paduose, ataugas lytinių organų gleivinėje (plačiąsias
kondilomas), padidėjusias tonziles ir baltas apnašas
burnoje, padidėjusius neskausmingus limfmazgius ar
rečiau išslinkusių galvos, barzdos, antakių plaukų
lopinėlius, gali išsivystyti kurtumas, kepenų, inkstų
ar smegenų uždegimas, kilti akių problemų. Antrinis
sifilis yra labai užkrečiamas.
Be gydymo antrinio sifilio bėrimas ir kiti
simptomai išnyksta paprastai po keleto savaičių.
Tačiau, simptomai gali tęstis keletą metų.

Latentinis (slaptasis) ankstyvas sifilis
Po antrinio sifilio simptomų išnykimo gali nebūti
jokių požymių keletą metų, bet infekcija bus
nustatoma iš kraujo tyrimo.
2. Vėlyvas sifilis (susergama vėliau nei po
dviejų metų nuo užsikrėtimo)
1 iš 10 asmenų negydant sifilio išsivysto rimti nervų
sistemos, smegenų, kaulų ir širdies pažeidimai. Tai
atsitinka dažniausiai praėjus 5 – 10 metų nuo
užsikrėtimo pradžios.

Ar aš turėčiau išsitirti?
Jeigu tu manai, kad turėjai lytinį kontaktą
su asmeniu, užsikrėtusiu sifiliu, arba pasireiškė
sifiliui būdingi požymiai, turėtum kreiptis į šeimos
gydytoją, ginekologą ar dermatovenerologą.
Jeigu esi užsikrėtęs sifiliu, taip pat turėtum
išsitirti dėl kitų LPI – hepatito B, chlamidinės
infekcijos, sifilio, ŽIV, nes gali sirgti keliomis LPI
vienu metu.

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

