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Romanian translation of Syphilis: protecting your baby 

Sifilis: protejarea bebelușului dvs. 

 

Ce este sifilisul? 

Sifilisul este o infecție cu transmitere pe cale sexuală. În general, infecția este transmisă de la o persoană la 
alta, în timpul contactului sexual. Sifilisul poate fi tratat ușor cu medicamente antibiotice. Chiar dacă ați 
fost tratată pentru sifilis în trecut, puteți contacta din nou boala.  

Cu cât este tratată mai devreme infecția cu sifilis, cu atât există o posibilitate mai redusă să apară vătămări 
de durată. Sifilisul are diferite etape ale infecției, dar dacă nu este tratată, de-a lungul mai multor ani infecția 
poate vătăma grav alte părți din organism, cum sunt inima și creierul (sifilis terțiar). Tratamentul pentru 
sifilisul terțiar nu va vindeca vătămările, dar le poate împiedica să se agraveze.  

 

Ce se întâmplă dacă am sifilis și sunt gravidă? 

Dacă aveți sifilis și sunteți gravidă, puteți transmite infecția către copilul nenăscut, în orice moment în timpul 
sarcinii sau al nașterii.  

Există o probabilitate mai crescută ca acest lucru să se întâmple în stadiile timpurii ale infecției, ceea ce va 
determina creșterea riscului de avort spontan, a riscului de sarcină avansată oprită din evoluție sau a riscului 
de naștere prematură. Acest lucru va determina, de asemenea, creșterea riscului de boală gravă, pe toată 
durata vieții copilului (sifilis congenital).  

Tuturor femeilor gravide din Irlanda de Nord li se oferă un test de sifilis în timpul sarcinii. Acesta face parte 
din analize prenatale de sânge de rutină care se efectuează în perioada cuprinsă între 10 și 14 săptămâni a 
sarcinii, dar acesta se poate efectua în orice etapă a sarcinii. 

 

Ce se întâmplă dacă rezultatul meu la testul de sifilis este pozitiv în timpul sarcinii? 

Dacă rezultatul dvs. la testul de sifilis este pozitiv în timpul sarcinii, va trebui să fiți examinată de un medic 
de la spital, care este specializat în medicina genito-urinară (GUM). 

Chiar dacă ați fost tratată anterior pentru sifilis, vi se va recomanda să mergeți la clinica GUM, deoarece 
poate exista în continuare posibilitatea de transmitere a infecției către bebeluș. Medicul GUM vă va oferi 
recomandări cu privire la tratamentul de care aveți nevoie. Este important să urmați tratamentul complet, 
altfel există posibilitatea ca acesta să nu vindece infecția. 

 

Tratamentul pentru sifilis este sigur în timpul sarcinii? 

Tratamentul cu antibiotic (de obicei, penicilină) este sigur în timpul sarcinii și nu va avea efecte dăunătoare 
pentru bebelușul dumneavoastră. Dacă sunteți alergică la penicilină, medicul va discuta cu dvs. despre un 
tratament alternativ.  
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Uneori, dacă aveți o infecție cu sifilis într-un stadiu timpuriu, tratamentul poate provoca o reacție pe termen 
scurt, care poate include febră, frisoane, dureri de cap, dureri la nivelul mușchilor sau al articulațiilor sau 
contracții uterine. Acestea nu durează mult și dispar de la sine într-un interval cuprins între 24 și 36 de ore. 
Dacă există acest risc, este posibil să fiți internată în spital pentru observație în primele 24 până la 48 de ore 
ale tratamentului.  

Este important să rețineți că bebelușul dvs. este supus unui risc și mai ridicat dacă nu efectuați 
tratamentul în timpul sarcinii.  

 

Ce se întâmplă dacă bebelușul meu contactează sifilis congenital? 

Aproximativ unul din șapte bebeluși ale căror mame au sifilis se nasc cu infecția (sifilis congenital). Sifilisul 
congenital poate afecta bebelușul în mai multe moduri - de la febră, erupție pe piele, orbire și probleme 
osoase până la incapacitatea de a crește în mod corespunzător în primii doi ani de viață.  

După vârsta de doi ani, copilul dumneavoastră poate avea probleme cu dezvoltarea oaselor și a dinților. 
Uneori simptomele sifilisului congenital nu sunt evidente la naștere, ci apar pe măsură ce copilul crește. 

Sifilisul congenital poate fi prevenit prin administrarea de tratament cu antibiotice mamei înainte de 
nașterea copilului. Este posibil să fie necesar ca și bebelușului să i se administreze tratament cu antibiotice 
după naștere.  

 

Cum voi ști dacă a funcționat tratamentul? 

Vi se va efectua o analiză de sânge după tratament pentru a se asigura faptul că infecția a dispărut. Medicul 
GUM vă va spune când trebuie să efectuați analizele de sânge. Este important să efectuați aceste analize 
pentru a fi sigură că antibioticele au funcționat și infecția a dispărut. Vi se va mai efectua o analiză de sânge 
după nașterea copilului. 

 

Ce se întâmplă cu bebelușul meu după naștere? 

După naștere, bebelușului i se va efectua un control complet de către medicul de copii (pediatru), pentru a 
detecta orice semne de sifilis congenital și i se va efectua și o analiză de sânge.  

Pediatrul vă va spune dacă bebelușul are nevoie de tratament cu antibiotice după naștere. Uneori pentru 
bebeluș este necesară o doză de antibiotic.  

Având în vedere că simptomele de sifilis congenital nu sunt întotdeauna prezente la naștere, ci pot apărea în 
următoarele luni de viață ale bebelușului, vi se va face o programare pentru ca bebelușul să fie consultat la o 
clinică în regim ambulatoriu.  

Este important să respectați programarea cu pediatrul la clinica în regim ambulatoriu, pentru a se verifica 
dacă bebelușul dumneavoastră este bine și nu a dezvoltat sifilis. 
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Este sigur să îmi alăptez bebelușul dacă rezultatul meu la testul de sifilis este 
pozitiv? 

Da, vă puteți alăpta bebelușul, deoarece infecția nu se transmite către acesta prin intermediul laptelui 
matern. 

 

Mai trebuie să cunosc și altceva? 

Chiar dacă ați fost tratată pentru sifilis, puteți să vă infectați din nou dacă partenerul dumneavoastră nu a 
fost testat și tratat. Este important ca și partenerul să fie examinat de un medic GUM și testat, și tratat, dacă 
este necesar. Dacă credeți că există riscul să contactați din nou infecția, puteți discuta despre acest lucru cu 
moașa sau cu medicul, care pot programa un alt test în orice moment în timpul sarcinii. 
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