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Slovak translation of Syphilis: protecting your baby 

Syfilis: chráňte vaše dieťa 

 

Čo je syfilis? 

Syfilis je pohlavne prenosná infekcia. Infekcia sa zvyčajne prenáša z osoby na osobu pri pohlavnom styku. 
Syfilis sa dá ľahko liečiť antibiotikami. Stále sa môžete znovu nakaziť, aj ak ste sa už v minulosti liečili na 
syfilis. 

Čím skôr je syfilis liečený, tým je menšia šanca trvalého poškodenia. Syfilis má rôzne fázy infekcie, ale ak sa 
nelieči môže infekcia v priebehu viacerých rokov vážne poškodiť iné časti tela ako sú srdce a mozog 
(terciárny syfilis). Liečba terciárneho syfilisu nevylieči poškodenie, ale môže zabrániť jeho zhoršovaniu. 

 

Čo sa stane keď mám syfilis a som tehotná? 

Ak máte syfilis a ste tehotná, môžete preniesť infekciu na vaše nenarodené dieťa kedykoľvek počas 
tehotenstva a pôrodu, 

Toto sa môže s väčšou pravdepodobnosťou stať v raných fázach infekcie a zvyšuje riziko potratu, porodenia 
mŕtveho dieťa alebo predčasného pôrodu. Tiež sa zvyšuje riziko vážneho a celoživotného ochorenia dieťaťa 
(kongenitálny syfilis).  

Všetkým tehotným ženám v Severnom Írsku je v priebehu tehotenstva k dispozícii test na syfilis. Je súčasťou 
rutinných prenatálnych vyšetrení krvi, ktoré sa vykonávajú medzi 10. a 14. týždňom tehotenstva, ale môžu sa 
vykonávať v ktorejkoľvek fáze tehotenstva. 

 

Čo sa stane, keď mám pozitívny test na syfilis v priebehu tehotenstva? 

Ak máte pozitívny test na syfilis počas tehotenstva, bude potrebné, aby vás vyšetril lekár v nemocnici, 
ktorý sa špecializuje na genito-urinárnej lekárstvo (GUM). 

Budete odporučená na GUM kliniku aj v prípade, ak ste v minulosti bola liečená na syfilis, pretože môže 
existovať nebezpečenstvo prenosu infekcie na vaše dieťa. Lekár GUM kliniky vám poradí, aká liečba je 
potrebná. Je dôležité absolvovať plnú liečbu, inak existuje možnosť, že infekcia nebude vyliečená. 

 

Je liečba syfilisu bezpečná počas tehotenstva? 

Antibiotická liečba (obvykle penicilínom) je počas tehotenstva bezpečná a nepoškodí vaše dieťa. Ak ste 
alergická na penicilín, lekár s vami prediskutuje alternatívnu liečbu.  

Ak máte počiatočnú infekciu syfilisu, môže niekedy liečba spôsobiť krátkodobú reakciu, ktorá môže zahŕňať 
horúčku, zimnicu, bolesti hlavy, svalov alebo kĺbov, alebo sťahy maternice. Tieto netrvajú dlho a ustúpia 
prirodzene v priebehu 24 až 36 hodín. Ak vám hrozí toto riziko, môžete byť prijatá do nemocnice na 
pozorovanie počas prvých 24 až 48 hodín po ošetrení. 

Je dôležité si uvedomiť, že vaše dieťa je vo väčšom riziku, ak neabsolvujete liečbu počas tehotenstva.  
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Čo sa stane, ak sa u môjho dieťaťa vyvinie vrodený syfilis? 

Zhruba jedno zo siedmich detí, ktorých matky majú syfilis, sa rodia s infekciou (vrodený syfilis). Vrodený 
syfilis môže ovplyvniť vaše dieťa rôznymi spôsobmi - od horúčky, vyrážky, slepoty a problémov s kosťami po 
abnormality v raste počas prvých dvoch rokoch života. 

Po dvoch rokoch veku môže mať vaše dieťa problémy s vývojom kostí a zubov. Niekedy príznaky vrodeného 
syfilisu nie sú zrejmé pri narodení, ale rozvinú sa, ako vaše dieťa bude rásť. 

Vrodenému syfilisu možno zabrániť tým, že matka podstúpi antibiotickú liečbu skôr, než sa jej narodí 
dieťa. Dieťa môže po narodení tiež potrebovať antibiotickú liečbu.  

 

Ako sa dozviem, či liečba zabrala? 

Po liečbe vám bude skontrolovaná krv aby sa zabezpečilo, že infekcia bola vyliečená. Lekár kliniky GUM vám 
dá vedieť, kedy by ste mali absolvovať krvné testy. Je dôležité urobiť si tieto testy, aby ste sa uistili, že 
antibiotiká zabrali a infekcia je vyliečená. Krv vám skontrolujú tiež po pôrode dieťaťa. 

  

Čo sa stane s mojím dieťaťom po pôrode? 

Po pôrode bude vaše dieťa dôsledne skontrolované detským lekárom (pediatrom) pre prípadné známky 
kongenitálneho syfilisu a tiež sa mu urobia krvné testy. 

Detský lekár vás bude informovať, či vaše dieťa, bude po narodení potrebovať antibiotickú liečbu. Niekedy je 
potrebná jedna dávka antibiotík pre vaše dieťa.  

Nakoľko príznaky vrodeného syfilisu nie sú vždy prítomné pri narodení, ale môžu sa rozvinúť počas 
nasledujúcich niekoľkých mesiacov života dieťaťa, bude s vami dohodnuté vyšetrenie vášho dieťaťa na 
ambulancii.  

Je dôležité prísť do ambulancie na schôdzku s detským lekárom na skontrolovanie, či je vaše dieťa v 
poriadku a nevyvinul  sa u neho syfilis. 

 

Je bezpečné dojčiť moje dieťa, keď mám pozitívny test na syfilis? 

Áno, môžete dojčiť vaše dieťa, pretože infekcia neprejde na vaše dieťa prostredníctvom materského mlieka. 

 

Je ešte niečo, čo je potrebné vedieť? 

Aj keď ste sa liečili na syfilis, môžete sa ľahko znovu nakaziť, ak váš partner nebol testovaný a liečený. Je 
dôležité, aby bol aj váš partner vyšetrený lekárom GUM kliniky a testovaný a liečený, ak je to potrebné. Ak si 
myslíte, že u vás existuje riziko opätovného nakazenia infekciou, môžete to prediskutovať s vašou pôrodnou 
asistentkou alebo lekárom, ktorý v priebehu tehotenstva môže kedykoľvek zorganizovať ďalší test. 
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Public Health Agency, 12–22 Linenhall Street, Belfast BT2 8BS.  
Tel.: 0300 555 0114 (local rate)  
www.publichealth.hscni.net  
  

http://www.publichealth.hscni.net/

