Короста - інформаційна листівка для пацієнта.
Ключові моменти.
• Короста – може бути інфекцією, що передається статевим шляхом.
• Вона передається від однієї людини іншій під час тісного контакту.
• Лікування просте.

Короста – може бути інфекцією, що передається статевим шляхом. Викликається Sarcoptes
scabiei.
Як ви можете захворіти на коросту?
❖ Ви можете заразитися коростою під час статевого акту або близького фізичного контакту з
будь-ким у кого вже є інфекція.
❖ Навіть якщо у вас раніше була короста, ви все одно можете нею інфікуватись.
Які симптоми корости?
❖ Найчастіша проблема – це свербіж. Який може виникнути протягом 6 тижнів.
❖ Ви можете побачити сріблясті лінії (до 0,5 см у довжину) особливо між пальцями, на
зап'ястях, ліктях, сосках і в області геніталій.
❖ Вони можуть викликати сверблячі червоні вузлики, особливо в області геніталій.
Чи потрібні мені якісь тести?
❖ Лікар може використати дуже маленьку голку, щоб взяти зразок шкіри і подивитися на
нього під мікроскопом для постановки діагнозу.
❖ Якщо ви підозрюєте, що ви були у контакті з хворим на коросту або іншими інфекціями, або
маєте симптоми, що можуть бути викликані коростою, зверніться до свого сімейного лікаря або
до місцевої клініки захворювань, що передаються статевим шляхом, або дерматовенерологічної
клініки.
❖ Якщо у вас короста, вам також слід пройти обстеження на інші інфекції, що передаються
статевим шляхом, такі як ВІЛ, сифіліс, гонорея та хламідіоз, оскільки ви можете заразитись
більше ніж однією інфекцією одночасно.
Яке лікування корости?
❖ Коросту зазвичай лікують лосьйоном або кремом, який слід наносити на все тіло,
включаючи шкіру голови, шкірні складки і під нігтями. Ліки слід залишити на деякий час в
залежності від того, який саме засіб використовується, може знадобитися повторна обробка
через тиждень.
❖ Одяг та постільну білизну потрібно прати при температурі не нижче 50 oC, щоб вбити
коростяних кліщів (або закрити у пластиковому пакеті на 72 години).
Чи слід займатися сексом при корості?
Слід уникати будь-яких статевих стосунків, навіть із презервативом, до тих пір, поки і ви, і ваш
партнер не закінчите лікування повністю і симптоми не зникнуть.
Які можливі ускладнення корости?
❖ Навіть після успішного лікування свербіж може тривати протягом декількох тижнів. Ви
можете використовувати простий пом'якшувальний крем для зменшення свербежу.
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Короста - інформаційна листівка для пацієнта.
❖ У людей з ослабленим імунітетом, включаючи людей з ВІЛ, може розвинутись кіркова
короста. Ви можете помітити підвищення на долонях, підошвах ніг і сідницях, пахвах і шкірі
голови. Ця форма корости дуже заразна, тому вам буде потрібен більш тривалий курс
лікування, а також ізоляція, поки ви не вилікуєтеся.
Короста та вагітність:
❖ Немає загрози для вагітності чи дитини.
Чи потрібно мені сказати своєму партнерові?
❖ Якщо у вас короста, важливо, щоб ваш статевий партнер та будь-які статеві партнери, які
були у вас протягом останніх 6 тижнів, пройшли обстеження та лікування. Це для того, щоб
запобігти вашому повторному зараженню.
Подальша допомога та інформація
Якщо ви підозрюєте, що у вас короста або будь-яка інша інфекція, що передається статевим
шляхом, зверніться до свого сімейного лікаря або до місцевої клініки захворювань, що
передаються статевим шляхом, або дерматовенерологічної клініки.
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