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Latvian translation of Syphilis: protecting your baby 

Sifiliss: jūsu mazuļa aizsardzība 

 

Kas ir sifiliss? 

Sifiliss ir seksuāli transmisīva infekcija. Infekcija parasti tiek nodota no cilvēka cilvēkam seksuālu sakaru ceļā. 
Sifilisu var viegli ārstēt ar antibiotiskiem medikamentiem. Pat ja jums sifiliss ir ārstēts agrāk, pastāv iespēja 
inficēties atkārtoti. 

Jo agrākā stadijā sifilisa infekciju ārstē, jo mazāka ir ilgstoša kaitējuma iespējamība. Sifilisam ir dažādi 
infekcijas posmi, taču, ja to neārstē, infekcija daudzu gadu gaitā var radīt nopietnu kaitējumu citiem 
orgāniem, piemēram, sirdij un smadzenēm (terciārais sifiliss). Terciārā sifilisa ārstēšana radīto kaitējumu 
nenovērš, bet var novērst stāvokļa pasliktināšanos. 

 

Kas notiek, ja man ir sifiliss un es esmu stāvoklī? 

Ja jums ir sifiliss un jūs esat stāvoklī, jūs varat nodot infekciju savam nedzimušajam mazulim jebkurā brīdī 
grūtniecības vai dzemdību laikā. 

Šī iespējamība ir lielāka infekcijas agrīnajās stadijās, un tas arī palielina spontānā aborta, nedzīvas 
piedzimšanas vai priekšlaicīgu dzemdību risku. Tāpat tas palielina mazuļa nopietnas slimības risku visa mūža 
garumā (iedzimtais sifiliss). 

Visām grūtniecēm Ziemeļīrijā grūtniecības laikā tiek piedāvāts veikt sifilisa testu. Tā ir daļa no parastajām 
pirmsdzemdību asinsanalīzēm, ko veic starp grūtniecības 10. un 14. nedēļu, taču to var veikt jebkurā 
grūtniecības posmā.  

 

Kas notiek, ja grūtniecības laikā man ir pozitīva sifilisa analīze? 

Ja grūtniecības laikā jums ir pozitīva sifilisa analīze, jums ir jāapmeklē uroģenitālās medicīnas speciālists.   

Pat ja jums sifiliss ir ārstēts iepriekš, jūs saņemsit nosūtījumu uz uroģenitālās medicīnas klīniku, jo joprojām 
pastāv iespēja, ka infekcija var tikt nodota jūsu mazulim. Speciālists sniegs jums konsultācijas par 
nepieciešamo ārstēšanu. Ir svarīgi saņemt pilnu ārstēšanas kursu, jo pretējā gadījumā infekcija var netikt 
izārstēta. 

 

Vai sifilisa ārstēšana grūtniecības laikā ir droša? 

Antibiotiskā ārstēšana (parasti ar penicilīnu) ir droša grūtniecības laikā, un tā nekaitēs jūsu mazulim. Ja jums 
ir alerģija pret penicilīnu, ārsts ar jums apspriedīs alternatīvas ārstēšanas iespējas. 

Dažreiz, ja jums ir agrīna sifilisa infekcija, ārstēšana var izraisīt īstermiņa reakciju, kas var ietvert drudzi, 
drebuļus, galvassāpes, muskuļu vai locītavu sāpes vai dzemdes saraušanos. Šīs reakcijas nav ilgstošas un 
dabiski pazūd 24–36 stundu laikā. Ja jums ir šādu reakciju risks, jūs varat tikt uzņemta slimnīcā novērošanai 
ārstēšanas pirmajās 24–48 stundās.  
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Ir svarīgi atcerēties, ka gadījumā, ja jūs grūtniecības laikā nesaņemat ārstēšanu, jūsu mazulis ir pakļauts 
lielākam riskam. 

 

Kas notiek, ja mazulis saslimst ar iedzimto sifilisu? 

Apmēram viens no septiņiem mazuļiem, kura mātei ir sifiliss, piedzimst ar šo infekciju (iedzimtais sifiliss). 
Iedzimtais sifiliss var ietekmēt jūsu mazuli dažādos veidos – no drudža, izsitumiem, akluma un kaulu 
problēmām līdz nepilnvērtīgai attīstībai pirmajos divos mūža gados. 

Pēc divu gadu vecuma sasniegšanas jūsu mazulim var būt kaulu un zobu attīstības problēmas. Reizēm 
iedzimtā sifilisa simptomi nav redzami uzreiz pēc piedzimšanas, bet attīstās, mazulim kļūstot vecākam. 

Iedzimto sifilisu ir iespējams novērst, sniedzot mātei antibiotisko ārstēšanu pirms mazuļa piedzimšanas. 
Mazulim pēc piedzimšanas arī var būt nepieciešama antibiotiska ārstēšana. 

 

Kā es zināšanu, vai ārstēšana ir sekmīga? 

Pēc ārstēšanas tiks pārbaudītas jūsu asinis, lai pārliecinātos, vai infekcijas vairs nav. Uroģenitālais speciālists 
jums pavēstīs, kad asinsanalīzes ir jāveic. Ir svarīgi veikt šīs analīzes, lai pārliecinātos, ka antibiotikas ir 
iedarbojušās un infekcijas vairs nav. Jūsu asinis tiks pārbaudītas arī pēc dzemdībām. 

 

Kas notiks ar mazuli pēc dzemdībām? 

Pēc dzemdībām mazuli rūpīgi pārbaudīs pediatrs, lai noteiktu iespējamas iedzimta sifilisa pazīmes, kā arī tiks 
veiktas asinsanalīzes. 

Pediatrs noteiks, vai mazulim pēc dzemdībām būs nepieciešama antibiotiska ārstēšana. Reizēm mazulim ir 
nepieciešama viena antibiotiku deva.  

Tā kā iedzimta sifilisa simptomi nav vienmēr redzami pēc dzemdībām, bet var rasties dažu nākamo mazuļa 
dzīves mēnešu laikā, mazulis tiks pierakstīts uz vizīti klīnikā. 

Ir svarīgi apmeklēt pediatru klīnikā, lai pārbaudītu, vai jūsu mazulis ir vesels un tam nav attīstījies sifiliss. 

 

Vai mazuļa barošana ar krūti ir droša gadījumā, ja man ir pozitīvas sifilisa analīzes? 

Jā, jūs varat barot savu mazuli ar krūti, jo infekcija ar krūts pienu netiek nodota. 

 

Vai ir vēl kas tāds, ko man vajadzētu zināt? 

Pat ja jums sifiliss jau kādreiz ir ārstēts, jūs viegli varat inficēties atkal, ja jūsu partneris nav pārbaudījies un 
saņēmis ārstēšanu. Ir svarīgi, lai arī jūsu partneris apmeklētu uroģenitālo speciālistu, veiktu analīzes un 
nepieciešamības gadījumā ārstētos. Ja jums šķiet, ka esat pakļauta atkārtotas inficēšanās riskam, jūs varat to 
apspriest ar savu vecmāti vai ārstu, kas var nozīmēt atkārtotu pārbaudi jebkurā brīdī grūtniecības laikā. 
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