HASTA BiLGiLENDiRMESi
Test, ne zamandan beri sende enfeksiyon
olduğunu söyleyemez. Çoğunlukla enfeksiyon belirtileri olmadığı için, ne zaman ve kimden
hastalığın bulaştığının anlaşılması zordur.
bir

Teslim eden:

Klamidya enfeksiyonu
Bu nedir?

başkasıyla

Sonuç yalnızca sana ve doktoruna bildirilir. Doktorlar ve muayene personeli gizli tutma
yükümlülüğüne tabidir, yani başka hiç bir kimseye bir şey söyleyemezler (anne ve babana da).

Klamidya testini
ödemem gerekiyor mu?
Sende veya cinsel ilişkide bulunduğun partnerinde genital bölgede klamidyalar veya başkaca organizmalar ile enfeksiyona işaret eden şikayetler
olması durumunda, testin masrafları genelde
sağlık sigortaları (özel veya yasal) tarafından üstlenilmektedir.

Ayrıca...
Klamidyalar kucaklama ile, yüzme havuzlarında
ve klozet kapağından bulaşmaz.

Gençler için bilgiler
Muayenehane Kaşesi
Mutlu etmek almak not bir Alman yasal ya da özel sağlık
sigortası üyesi olan hastalar için geri ödeme ile ilgili geçerli
bilgiler vardır.

Yasal sigortalılar için:
Eğer sende herhangi bir belirti yoksa ve kendi
isteğin üzerine laboratuvar testinin yapılmasını
istiyorsan, masraflar yasal sağlık sigortası tarafından
üstlenilmemektedir ve kendin ödemen gerekmektedir.
Güncel fiyatları bireysel sağlık hizmetleri için sipariş
belgesinden öğrenebilirsin.
Özel sigortalılar için:
Eğer daha önce hizmetler hariç kılınmamışsa, geçerli
Hekimler için Ücret Tarifesine (GOÄ) göre özel sağlık
sigortaları tarafından masraflar üstlenilmektedir. Eğer
buna ilişkin soruların varsa, doktorun seni memnuniyetle bilgilendirecektir.
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Enfeksiyon, partnerinin seni
aldattığı anlamına gelmez.

HASTA BiLGiLENDiRMESi

Korunmasız cinselilişki ile aktarılmaktadır. Cinsel aktif olan her insan yakalanabilir. Enfeksiyon
riski, cinsel partnerlerin sık değiştirilmesi durumunda artmaktadır.

En önemli koruma!
Enfeksiyona karşı en iyi korunma, diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı da koruma sağlayan
kondomlardır, çünkü enfeksiyon organizmaları
sperma veya vajinal sıvı ile aktarılabilir.
Doğum kontrol hapı yalnızca hamileliği önler,
enfeksiyonlara karşı bir koruma sağlamaz!

Hastalığayakalananların çoğu bunu
fark etmez.
Eğer senkız olarak aşağıdaki belirtileri veya
değişiklikleri tespit edersen:

Öncelikle şunu söylemek gerekir:
Hiç kimsede klamidyaenfeksiyonu olduğu fark edilmez. Temiz olup olmamayla da bir ilgisi yoktur!

Klamidyalar nedir?
Klamidyalar, cinsel aktif kız ve erkeklerin genital
bölgelerinde yerleşebilen ve orada üreyebilen bakterilerdir.

Klamidyaenfeksiyonu nedir ve kendimi nasıl koruyabilirim?
Klamidyalar ile enfeksiyon çok sık görülen bir
enfeksiyondur.

• anormal vajinal akıntı
• ara kanama
• cinsel ilişkiden hemen sonra - kanama
• idrar yaparken veya alt karın bölgesinde ağrı
veya sen erkek olarak
• idrar borusundan beyazımsı akıntı veya
• idrar yaparken yanma hissi
mutlaka doktoruna gitmelisin ve kendini muayene
ettirmelisin.Tedavi edilmeyen klamidyaenfeksiyonu
ileride sana büyük sorunlar yaratabilir. Uzun süre
devam eden iltihaplar organlara hasar verebilir.

Sen kız olarak muhtemelen ileride doğal yoldan hamile kalamazsın. Erkek olarak da testislerin
belki de de yeterli miktarda sperma üretemeyeceğinden, ileride çocuk yapma
yeteneğin kısıtlanabilir.
Enfeksiyonun zamanında fark edilmesi durumunda, kurallara uyularak alındığında antibiyotik ile
iyi tedavi edilebilmektedir.
Bu ilaçlar iyi tolere edilmektedir.
Yan etkiler çok nadir görülmektedir. Soruların
olduğunda gönül rahatlığıyla seni /tedavi eden
doktorunabaşvurabilirsin.

Enfeksiyon nasıl tespit edilir?
Klamidyalar idrarda doğrudan tespit edilebilir.
Bunun için sabah kalktıktan hemen sonra sabah
idrarının ilk akımı gereklidir.
Kızlarda vajinal sürüntü de incelenebilir. Bunun
içinkadın doktoruna gitmelisin.
Her iki yöntem de güvenilirdir. Laboratuvar sonucu bir iki gün içinde çıkmaktadır.
Doktorunsenin için neyin en iyisi olduğunu seninle
görüşecektir.

Testte başka neyi
dikkate almam gerekiyor?
Sende klamidya enfeksiyonu tespit edilmesi durumunda, cinsel ilişkide bulunduğun partnerinin de
birlikte tedavi edilmesi gerekmektedir. Onda da bir
enfeksiyon olabilir. Partnerinin tedavi edilmemesi durumunda, tedaviden sonra tekrarhastalığa
yakalanabilirsin.

