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Lithuanian translation of Syphilis: protecting your baby 

Sifilis: kaip apsaugoti savo kūdikį 

 

Kas yra sifilis? 

Sifilis - tai lytiniu keliu platinama liga. Paprastai ji perduodama iš žmogaus žmogui lytinių santykių metu. 
Sifilis lengvai išgydomas antibiotikais. Net jeigu anksčiau jau ir persirgote sifiliu ir jį išsigydėte, juo galite 
užsikrėsti vėl.  

Kuo anksčiau sifilis pradedamas gydyti, tuo mažesnė ilgalaikės žalos tikimybė. Sifilis būna įvairių stadijų, 
tačiau daugelį metų negydoma ši liga gali rimtai pakenkti jūsų organizmui, pavyzdžiui, širdžiai ir smegenims 
(trečios stadijos sifilis). Gydant trečią stadiją pasiekusį sifilį padarytos žalos atstatyti nebegalima, galima tik ją 
pristabdyti.  

 

Ką daryti, jeigu sergu sifiliu ir esu nėščia? 

Jeigu sergate sifiliu ir esate nėščia, galite šią ligą perduoti savo negimusiam kūdikiui arba nėštumo, arba 
gimdymo metu.  

Tai labiau tikėtina ankstyvosiose ligos stadijose, be to, dėl to padidėja persileidimo, negyvo vaisiaus gimimo 
arba priešlaikinio gimdymo tikimybė. Dėl to taip pat padidėja rizika, kad kūdikis gims sirgdamas sunkiomis, 
chroniškomis ligomis (įgimtas sifilis).  

Visoms Šiaurės Airijoje gyvenančioms besilaukiančioms moterims siūloma išsitirti dėl sifilio. Tai įprastos 
nėščiosios sveikatos priežiūros, atliekamos 10-14 nėštumo savaitėmis, dalis, tačiau tokį tyrimą galima atlikti 
bet kuriuo nėštumo metu. 

 

Ką daryti, jeigu man esant nėščiai gaunamas teigiamas sifilio tyrimo rezultatas? 

Jeigu jums esant nėščiai gaunamas teigiamas sifilio tyrimo rezultatas, jus turi apžiūrėti ligoninėje dirbantis 
gydytojas, kurio specializacija - lytiniu keliu plintančios ir urogenitalinės ligos. 

Net jeigu jau esate sirgusi sifiliu ir nuo jo išsigydėte, būsite siunčiama į urogenitalinių ligų kliniką, kadangi 
išlieka  tikimybė šia liga užkrėsti savo kūdikį. Urogenitalinių ligų specialistas patars, koks gydymas jums turėtų 
būti taikomas. Būtina užbaigti visą gydymo kursą, kitaip ši liga gali likti iki galo neišgydyta. 

 

Ar saugu būnant nėščiai gydytis nuo sifilio? 

Nėščiosios gydymas antibiotikais (paprastai penicilinu) yra saugus ir vaisiui nekenkia. Jeigu esate alergiška 
penicilinui, gydytojas su jumis aptars alternatyvius gydymo metodus.  

Neretai, jeigu sifilis yra prasidėjęs neseniai, gydymas gali sukelti trumpalaikę reakciją, pasireiškiančią 
karščiavimu, šaltkrėčiu, galvos, raumenų ar sąnarių skausmais, gimdos spazmais. Paprastai tai trunka neilgai 
ir savaime praeina per 24-36 valandas. Jeigu jums būtų tokia rizika, galite būti paguldyta į ligoninę stebėjimui 
pirmąsias 24-48 gydymo valandas.  
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Neužmirškite, kad kūdikiui būtų didesnis pavojus, jeigu nėštumo metu toks gydymas jums nebūtų skirtas.  

 

Kas bus, jeigu mano kūdikis gims sirgdamas įgimtu sifiliu? 

Maždaug vienas iš septynių kūdikių, kurių motinos serga sifiliu, gimsta sirgdami šia liga (įgimtu sifiliu). Įgimto 
sifilio poveikis kūdikio organizmui gali būti įvairus - karščiavimas, bėrimas, aklumas, kaulų problemos, 
sulėtėjęs augimas pirmaisiais dviem gyvenimo metais.  

 Sulauks dviejų metų sulaukęs  jūsų vaikas gali turėti problemų dėl  kaulų ir dantų vystymosi. Kartais įgimto 
sifilio simptomų nematyti kūdikiui vos gimus, tačiau jie išryškėja jam augant. 

Įgimto sifilio galima išvengti, motinai paskyrus gydymą antibiotikais dar iki kūdikio gimimo. Be to, tik 
gimusį kūdikį taip pat gali tekti gydyti.  

 

Kaip sužinoti, ar gydymas buvo sėkmingas? 

Baigus gydymo kursą bus atliktas jūsų kraujo tyrimas, norint patikrinti, ar infekcijos nebėra. Urogenitalinių 
ligų specialistas jums pasakys, kada reikės atlikti tokį kraujo tyrimą. Šį tyrimą atlikti labai svarbu, nes tai 
vienintelis būdas įsitikinti, kad gydymas buvo veiksmingas ir liga buvo išgydyta. Kraujo tyrimas jums bus 
atliktas ir po gimdymo. 

 

Kas su mano kūdikiu bus daroma po gimimo? 

Vos gimusį jūsų kūdikį apžiūrės pediatras (vaikų gydytojas), ieškodamas įgimto sifilio simptomų, kuris taip pat 
atliks kraujo tyrimą.  

Pediatras jums pasakys, ar gimusį jūsų kūdikį reikės gydyti antibiotikais. Kartais kūdikiui užtenka vienos 
antibiotikų dozės.  

Kadangi kūdikiui vos gimus įgimto sifilio simptomai gali būti pastebimi ne iš karto, bet išryškėti per kelis 
ateinančius kūdikio gyvenimo mėnesius, su jumis bus susitarta dėl apsilankymo ambulatorinėje klinikoje, kad 
jūsų kūdikį apžiūrėtų gydytojas.  

Labai svarbu atvykti į ambulatorinę kliniką, kad jūsų kūdikį apžiūrėtų pediatras ir patikrintų, ar jis neserga 
sifiliu. 

 

Ar saugu žindyti kūdikį, jeigu sifilio tyrimas buvo teigiamas? 

Taip, kūdikį galite žindyti, nes per motinos pieną sifilio infekcija kūdikiui neperduodama. 

 

Ką dar man reikėtų žinoti? 

Net jeigu sifiliu jau sirgote ir jį išsigydėte, vis tiek galite juo užsikrėsti vėl, jeigu jūsų partneris dėl jo nesityrė ir 
jo nesigydė. Labai svarbu, kad jūsų partnerį apžiūrėtų urogenitalinių ligų specialistas, atliktų atitinkamus 
tyrimus ir, jeigu reikės, paskirtų gydymą. Jeigu manote, kad galite ir vėl apsikrėsti šia liga, pasikalbėkite apie 
tai su savo akušere arba gydytoju, kuris pasirūpins, kad vėl būtumėte ištirta bet kuriuo nėštumo metu. 
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