Сифіліс - інформаційна листівка для пацієнта.
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Ключові моменти.
Сифіліс - це інфекція, що передається статевим шляхом.
Легко передається від однієї людини до іншої під час сексу, в тому числі орального.
Часто не викликає ніяких симптомів
Лікування просте
Якщо сифіліс не лікувати, він може викликати серйозні довгострокові проблеми зі
здоров'ям.
Зазвичай ви можете захистити себе, ЗАВЖДИ використовуючи презервативи, коли
займаєтеся сексом.

Що таке сифіліс?
❖Сифіліс – інфекція, що передається статевим шляхом. Викликається бактерією Treponema
pallidum.
Як ви можете захворіти на сифіліс?
❖Ви можете заразитися сифілісом, якщо займаєтеся сексом з кимось, у кого вже є інфекція.
Це може бути вагінальний, оральний або анальний секс. Вагітні жінки можуть інфікувати свою
дитину.
❖ Інфекція частіше зустрічається у чоловіків, які практикують секс з чоловіками, людей, які
часто змінюють статевих партнерів і людей, які не використовують презервативи під час сексу.
❖ Навіть якщо у вас раніше був сифіліс, ви все одно можете заразитися ним знову.
Які симптоми сифілісу?
❖Ознаки та симптоми однакові у чоловіків і жінок. Виділяють 4 стадії захворювання.
1. Первинний сифіліс.
Виразка (шанкр) розвивається там, де бактерії потрапляють в організм, зазвичай через 2-3 тижні
після статевого акту з інфікованою людиною, але він може з'явитися в будь-який час до трьох
місяців. Зазвичай буває одна безболісна виразка і найчастіше це виникає на статевому члені у
чоловіків, на вульві або піхві у жінок або в ділянці анусу. Залежно від розташування виразки, ви
можете не помітити її. Для загоєння виразки може знадобитися до 6 тижнів, і вона дуже заразна
для статевих партнерів.
Іноді може бути кілька виразок, вони можуть бути болючими або в таких місцях, як рот і губи.
2. Вторинний сифіліс.
Вторинний сифіліс розвивається через 3-6 тижнів після появи виразки, якщо не лікувати. Це
викликано бактеріями, що поширюються у вашому кровотоці. Ви можете помітити висипання на
шкірі, часто на долонях і підошвах ніг, вузлики в області геніталій, білі плями в роті, опухлі
залози або, що рідше, нерівномірне випадіння волосся, глухоту, проблеми з очима, запалення
печінки, нирок або мозку. Вторинний сифіліс дуже заразний для статевих партнерів.
Без лікування висип і інші симптоми вторинного сифілісу зазвичай зникають через кілька тижнів.
Однак симптоми можуть з'являтися і зникати протягом двох років.
3. Прихований сифіліс.
Після зникнення симптомів вторинного сифілісу симптоми можуть бути відсутні протягом
кількох років, але інфекцію можна виявити за аналізом крові.
4. Третинний сифіліс.
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Приблизно у 1 з 10 чоловік, які не лікувалися від сифілісу, розвинеться серйозне пошкодження
нервової системи, мозку, кісток або серця. Це може бути багато років по тому.
Чи потрібні мені якісь тести?
❖Так, якщо у вас виразка, яка може бути викликана сифілісом, можна взяти мазок з виразки, щоб
встановити діагноз. Також необхідно буде здати аналіз крові і відправити його в лабораторію, де
його будуть перевіряти на антитіла проти бактерій, що викликають сифіліс. У деяких людей
сифіліс не виявляється тестом відразу, тому, можливо, доведеться його повторити.
❖ Якщо ви вважаєте, що були в контакті з сифілісом, або у вас є симптоми що можуть бути
викликані сифілісом, вам слід відвідати свого сімейного лікаря, місцеву клініку захворювань, що
передаються статевим шляхом, або дерматовенерологічну клініку для обстеження.
❖ Якщо у вас сифіліс, вам також слід пройти тестування на інші інфекції, що передаються
статевим шляхом, оскільки у вас може бути більше однієї інфекції одночасно. Вам слід пройти
тестування на ВІЛ.
Яке лікування сифілісу?
❖ Важливо якомога швидше отримати лікування від сифілісу, так, як інфекція може викликати
ускладнення і серйозні проблеми зі здоров'ям, якщо її не лікувати.
❖Сифіліс лікують курсом антибіотиків, зазвичай ін’єкціями пеніциліну.
Чи слід займатися сексом при сифілісі?
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 сифілісу?
❖Сифіліс навряд чи призведе до яких-небудь довгострокових проблем, якщо його швидко
вилікувати. Однак без лікування сифіліс може поширитися на інші частини вашого тіла і
викликати серйозні проблеми.
❖ У 1 з 10 випадків, коли сифіліс не лікували, він може поширюватися через кровотік і викликати
інфекції в інших частинах вашого тіла, таких як кістки, серце і мозок. Це може не проявлятися
протягом декількох років.
❖Після того, як ви пройшли курс лікування від сифілісу, деякі аналізи крові завжди будуть
позитивними. Це не означає, що вам необхідне подальше лікування, але вам потрібно пам'ятати,
що ви лікувалися від сифілісу (і збережіть копію результатів своїх аналізів крові), щоб ви могли
повідомити про це лікарям в майбутньому, якщо вони запитають вас.
Сифіліс та вагітність:
Якщо ви вагітні, сифіліс може передаватися від вас до дитини під час вагітності. Це може
призвести до викидня, мертвонародження або серйозного захворювання дитини (вроджений
сифіліс), якщо мати не лікується під час вагітності. Якщо у вас підтвердили сифіліс, лікування
може бути безпечно проведене під час вагітності.
Чи потрібно мені сказати своєму партнерові?
❖ Якщо у вас сифіліс, важливо, щоб ваш статевий партнер та будь-які статеві партнери, які були
у вас протягом останніх 3 місяців, пройшли обстеження та лікування. Якщо у вас вторинний
сифіліс, то треба зв’язатися з усіма партнерами, які були у вас протягом останніх 2 років.
❖ Це для того, щоб запобігти повторному зараженню та ускладненням у партнерів.
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Подальша допомога та інформація:
Якщо ви підозрюєте, що у вас сифіліс або будь-яка інша інфекція, що передається статевим
шляхом, зверніться до місцевої клініки захворювань, що передаються статевим шляхом або
дерматовенерологічної клініки.
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