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Hungarian translation of Syphilis: protecting your baby 

Szifilisz: gyermeke védelmében 

 

Mi a szifilisz? 

A szifilisz egy nemi úton terjedő fertőző betegség. A fertőzés általában nemi érintkezés útján terjed egyénről 
egyénre. A szifiliszt hatékonyan, könnyen lehet kezelni antibiotikummal.  Amennyiben a múltban már volt 
kezelve szifilisszel, abban az esetben is újra elkaphatja a betegséget. 

Minél előbb  a fertőzést, annál kisebb az esélye a tartós károsodás kialakulásának. A szifilisznek több 
fertőzési szakasza van, de ha nem kezelik, több év alatt súlyos kárt tud tenni a test többi részében is, mint 
például a szív és az agy (harmadlagos szifilisz). A harmadlagos szifilisz kezelése nem fogja meggyógyítani a 
károsodást, de megelőzheti a rosszabbodást. 

 

Mi történik, ha szifiliszes vagyok és terhes? 

Ha szifiliszes és terhes, akkor át tudja adni a fertőzést a még meg nem született gyermekének a terhesség 
bármely szakaszában vagy a szülésnél. 

Ez leginkább a fertőzés kezdeti szakaszainál jellemző, és növeli a vetélés, halvaszületés vagy koraszülés 
esélyét. Ezen kívül növeli annak kockázatát, hogy a gyermek súlyos, élethosszig tartó betegséget kapjon el 
(veleszületett szifilisz). 

Észak-Írországban minden terhes nőnek felajánlják a szifiliszteszt elvégzését a terhessége alatt. Ez a szülés 
előtti rutin vérvizsgálat része, melyet a terhesség 10. és 14. hete között végeznek el, de a terhesség bármely 
szakaszában elvégezhető. 

 

Mi történik akkor, ha a szifilisztesztem eredménye pozitív lett a terhességem alatt? 

Amennyiben a szifiliszteszt eredménye pozitív lett, egy olyan kórházi orvosnak meg kell vizsgálnia Önt, 
akinek a szakterülete a genitourinális orvoslás (GUM). 

Még akkor is beutalást fog kapni a GUM klinikára, ha előzőleg szifilisszel volt kezelve, mert még így is 
fennállhat annak a veszélye, hogy a fertőzést átadja a gyermekének. A GUM orvos tanácsot fog adni, hogy 
milyen kezelésre van szüksége. Fontos, hogy a teljes kezelést megkapja, különben lehet rá esély, hogy a 
fertőzés nem múlik el. 

 

Biztonságos a szifilisz elleni kezelés a terhesség alatt? 

Az antibiotikumos kezelés (általában penicillin) biztonságos a terhesség alatt, és nem ártalmas a gyermekre. 
Amennyiben allergiás a penicillinre, az orvosa más kezelést fog Önnek ajánlani. 

Néhány esetben, amikor a szifilisz fertőzés kezdeti szakasza áll fenn, a kezelés rövid ideig okozhat lázat, 
hidegrázást, fejfájást, izom- és ízületi fájdalmat vagy a méh összehúzódását. Ezek nem tartanak sokáig és 
maguktól elmúlnak 24-36 órán belül. Amennyiben ennek kockázata fennáll Önnél, lehetséges, hogy kórházi 
megfigyelésre lesz szükség a kezelés első 24-48 órájában. 
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Fontos megjegyezni, hogy a gyermeke nagyobb kockázatnak van kitéve, ha nem veszi igénybe a kezelést a 
terhesség alatt. 

 

Mi történik, ha a gyermek szifilisszel jön világra? 

Körülbelül minden hetedik olyan gyermek a fertőzéssel születik meg, akinek az anyja szifiliszes (veleszületett 
szifilisz). A veleszületett szifilisz több módon befolyásolhatja a gyermeket, előfordulhat: láz, bőrkiütés, 
vakság, és csontproblémák, valamint  nem megfelelő növekedés  a gyermek első két életévében. 

Lehetséges, hogy a gyermeknek a második életévétől csont- és fogfejlődési problémái lesznek. Néhány 
esetben a veleszületett szifilisz tünetei nem egyértelműek, azonban az idő múlásával megjelennek.  

A veleszületett szifilisz megelőzhető az anyának a gyermek születése előtt adott antibiotikumos 
kezelésével. Lehetséges, hogy a gyermeknek is antibiotikumos kezelésre lesz szüksége a születése után. 

 

Hogyan  tudhatom, hogy hatékony volt-e a kezelés? 

A kezelés után vérvizsgálattal fogják ellenőrizni, hogy a fertőzés biztosan elmúlt-e. A GUM orvosa 
tájékoztatni fogja Önt, hogy mikor szükséges elvégeztetnie a vérvizsgálatot. Fontos, hogy részt vegyen 
ezeken a vizsgálatokon és megbizonyosodjon róla, hogy az antibiotikum hatékony volt és a fertőzés 
elmúlt. Újra elvégzik a vérvizsgálatot, miután megszülte gyermekét. 

 

Mi történik szülés után a gyermekemmel? 

Szülés után a gyermekorvos a gyermekét teljes körűen kivizsgálja, hogy nincs-e a veleszületett szifilisznek 
bármilyen jele és vérvizsgálatot is elvégez. 

A gyermekorvos tájékoztatni fogja, ha a gyermekének szüksége van antibiotikumos kezelésre a szülés után. 
Egyes esetekben egy adag antibiotikum szükséges az újszülöttnek. 

Mivel a veleszületett szifilisz tünetei nem mindig jelentkeznek a születésnél, hanem az újszülött első néhány 
hónapjában jelennek meg, időpontot fog kapni egy járóbeteg klinikára, hogy megvizsgálják gyermekét. 

Fontos elmenni a járóbeteg-klinikára  kapott időpontjára, hogy a gyermekorvos megbizonyosodhasson 
gyermeke jólétéről és arról, hogy   nem szifiliszes. 

 

Biztonságos szoptatnom a gyermekem, ha a szifilisz tesztem eredménye pozitív? 

Igen, biztonságos szoptatnia a gyermekét, mert szoptatással nem fogja megfertőzni az újszülöttet. 

 

Van még valami, amiről tudnom kell? 

Még ha volt is már kezelve szifilisz miatt, akkor is könnyedén megfertőződhet újra,  ha a partnerét nem 
vizsgálták ki és nem kezelték. Fontos, hogy a partnere is elmenjen a GUM orvoshoz, hogy elvégezzék   a 
tesztet és szükség esetén kapjon kezelést. Amennyiben úgy gondolja, hogy újra megfertőződhet, forduljon 
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segítségért szülésznőjéhez vagy orvosához, akivel új időpontot tudnak egyeztetni a terhessége alatt a teszt 
elvégzésére. 
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