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Ostatnia uwaga...

INFORMACJA DLA PACJENTA

Przekazał(a):

...badanie na obecność chlamydii nie wykaże, kiedy
nastąpiło zarażenie. Ponieważ zakażenie często
przebiega bezobjawowo, trudno jest ustalić, kto i
kiedy zaraził nas chlamydią.
Infekcja nie oznacza więc koniecznie, że partner
nas zdradził.

Podczas porodu możliwe jest przeniesienie drobnoustroju z zarażonej matki na noworodka.
U
zarażonych
dzieci
rozwija
się
ropne zapalenie spojówek, którego leczenie
trwa kilka miesięcy. Może wystąpić także zapalenie płuc.
W przypadku stwierdzonej infekcji antybiotykoterapia może być prowadzona również w czasie
ciąży.
Z tego względu badania przesiewowe na
obecność chlamydii od wielu lat stanowią element profilaktyki zdrowotnej w ciąży, której
koszty są refundowane przez kasy chorych.

Chlamydia trachomatis
Pieczątka gabinetuа
Prosimy pamiętać, że informacje dotyczące zwrotu kosztów
dotyczą tylko pacjentów posiadających ustawowe lub prywatne
niemieckie ubezpieczenie zdrowotne.

Dla osób ubezpieczonych w systemie publicznym:
Pewne usługi medyczne nie są refundowane przez
kasychorych. Ponadto refundacja nie jest możliwa w
każdym przypadku (na przykład w przypadku wykonywania badań na własne życzenie). Z tego względu koszty wykonania tych usług pokrywa pacjent.
Aktualne ceny można sprawdzić na formularzu
zamówienia indywidualnych usług medycznych.
Dla osób ubezpieczonych prywatnie:
Refundacja z prywatnych ubezpieczeń chorobowych odbywa się zgodnie z obowiązującym taryfikatorem opłat
lekarskich [GOÄ, Gebührenordnung der Ärzte], o ile
nie miało miejsca wcześniejsze wyłączenie świadczeń.
Państwa lekarz chętnie odpowie na wszelkie pytania.
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Infekcje chlamydią
w czasie ciąży

Zakażenie chlamydią

Ponieważ zakażenia chlamydią nie podlegają
obowiązkowemu zgłaszaniu, częstotliwość ich
występowania można jedynie szacować.

W jaki sposób można się chronić?
Ryzyko zarażenia wzrasta wraz z liczbą partnerów
seksualnych. Używanie prezerwatyw znacznie zmniejsza ryzyko zakażenia. Należy pamiętać, że tabletki antykoncepcyjne nie chronią przed zarażeniem
chorobami przenoszonymi drogą płciową!

Jakie dolegliwości mogą wystąpić?

Czym jest Chlamydia trachomatis?
Chlamydia trachomatis jest bakterią, która rozwija
się wewnątrz ludzkich komórek i należy do przenoszonych drogą płciową drobnoustrojów chorobotwórczych.

Jak można się zarazić Chlamydia
trachomatis?
Zarażenie następuje poprzez (waginalny, analny lub
oralny) stosunek płciowy bez zabezpieczenia.
Zakażenia Chlamydia trachomatis należą do
najczęstszych na świecie zachorowań na choroby przenoszone drogą płciową. W Niemczech
zakażenia Chlamydia trachomatis dotyczą w
szczególności aktywnej seksualnie młodzieży
i młodych dorosłych. szczególności aktywnej
seksualnie młodzieży i młodych dorosłych.
Ok. 10 - 20 % młodych kobiet jest zakażonych.

Uokoło 80% kobiet i u około 50% mężczyzn
zakażenie przebiega bezobjawowo, w związku z
czym często jest niezauważane.
Dolegliwości mogą wystąpić po upływie 1-3 tygodni, zaś w przypadku infekcji narządów płciowych
nawet po upływie 6 tygodni.
U kobiet podczas oddawania moczu może wystąpić
pieczenie, świąd, a także upławy. Zakażenie
obejmuje często także jajniki i jajowody. Zapalenie
przydatków (łac. adnexitis) może wywołać gorączkę
i bóle brzucha. Skutkiem zakażenia chlamydią może
być również zapalenie tkanki okołowątrobowej (łac.
perihepatitis, ograniczone zapalenie otrzewnej).
U mężczyzn dochodzi do zapalenia cewki moczowej
z objawami podobnymi jak u kobiet (ropna wydzielina, świąd lub pieczenie podczas oddawania moczu).

Jakie istotne komplikacje mogą
wystąpić?
Ostra i przewlekła forma zakażenia może
prowadzić do nieodwracalnej niedrożności jajowodów.

Są one jedną z głównych przyczyn ciąż pozamacicznych oraz niepłodności.
Również u mężczyzn, zapalenie cewki moczowej i
prostaty może prowadzić do niepłodności.
Rzadko stwierdza się zapalenie spojówek. Infekcja może skutkować także reaktywnym zapaleniem
stawów.

W jaki sposób stawiana jest diagnoza?
Metodą z wyboru w diagnostyce infekcji Chlamydia trachomatis jest stwierdzenie obecności DNA
drobnoustroju z wykorzystaniem metod biologii
molekularnej (PCR) w pierwszych 5 ml porannego moczu (nie ze środkowego strumienia) bądź
wymazie z szyjki macicy.
Kasy chorych oferują wykonywane raz w roku badania przesiewowego moczu dla kobiet, które nie
ukończyły 25 roku życia

Co można zrobić?
Wczesne wykrycie zakażenia Chlamydia trachomatis i wdrożenie odpowiedniej terapii pozwala na całkowite wyleczenie. Stosuje się
antybiotykoterapię, która zazwyczaj jest dobrze
tolerowana.
Podobnie jak w przypadku wszystkich chorób
przenoszonych drogą płciową, terapii muszą
poddać się także partnerzy seksualni.
Podczas terapii należy powstrzymać się od stosunków płciowych bez zabezpieczenia (prezerwatywy).

