
Хламідіоз у жінок
Вступ

Хламідіоз — це ІПСШ (інфекція, що передається статевим шляхом), викликана бактеріями. Ця інфекція передається статевим
шляхом. Хламідіоз може виникати в різних ділянках тіла, зокрема в:

Уретрі. Це частина тіла, яка виводить сечу з сечового міхура.•
Шийці матки. Це найнижча частина матки.•
Горлі.•
Прямій кишці.•

Це захворювання не важко лікувати. Однак, якщо його не лікувати, хламідіоз може призвести до більш серйозних проблем зі
здоров’ям, включаючи запальне захворювання органів малого тазу (ЗЗОМТ). ЗЗОМТ може збільшити ризик того, що Ви не
зможете мати дітей. У вагітних жінок нелікований хламідіоз може викликати серйозні ускладнення під час вагітності або
проблеми зі здоров’ям дитини після пологів.

Які причини?

Це захворювання викликане бактерією під назвою Chlamydia trachomatis. Бактерії передаються від інфікованого партнера під час
статевого акту. Хламідіоз може передаватися через контакт зі статевими органами, ротовою порожниною або прямою кишкою.

Що підвищує ризик?

Такі фактори можуть підвищити ймовірність розвитку цього захворювання:

Неправильне використання презервативу або використання презервативу не кожного разу, коли Ви займаєтеся сексом.•
Якщо у Вас новий статевий партнер або декілька статевих партнерів.•
Якщо Ви жінка у віці 14–25 років і у Вас активне статеве життя.•

Які ознаки або симптоми?

У деяких випадках симптоми відсутні, особливо на ранніх стадіях інфекції.

При появі симптомів вони можуть включати:

Часте сечовипускання або відчуття печіння під час сечовипускання.•
Почервоніння, болючість або набряк піхви або прямої кишки.•
Виділення з піхви або прямої кишки.•
Біль у животі.•
Біль під час статевого акту.•
Кровотечу між менструальними циклами або нерегулярні менструації.•

Як це діагностується?

Це захворювання можна діагностувати за допомогою:

Аналізів сечі.•
Аналізів мазків. Залежно від Ваших симптомів, Ваш лікар може використати ватний тампон для забору зразка рідини з
піхви, прямої кишки, носа або горла для аналізу на наявність бактерій.

•

Обстеження тазу.•



Як це лікується?

Це захворювання лікується антибіотиками.

Дотримуйтеся цих інструкцій вдома:

Статеве життя

Повідомте свого статевого партнера або партнерів про Вашу інфекцію. До них належать будь-які партнери для орального,
анального або вагінального сексу, які у Вас були протягом 60 днів від появи симптомів. Статеві партнери також повинні
пройти лікування, навіть якщо у них немає ознак захворювання.

•

Не живіть статевим життям, доки Ви та Ваші статеві партнери не завершите лікування, і Ваш лікар не скаже, що все добре.
Якщо Ваш лікар призначив Вам одноразову дозу препарату в якості лікування, зачекайте принаймні 7 днів після прийому
препарату, перш ніж починати статеве життя.

•

Загальні інструкції

Приймайте безрецептурні та рецептурні препарати відповідно до вказівок Вашого лікаря. Завершіть лікування
антибіотиками, навіть якщо Вам стане краще.

•

Ви повинні отримати результати аналізів. Запитайте свого лікаря або відділ, який проводить аналіз, коли Ваші результати
будуть готові.

•

Приходьте на всі візити подальшого спостереження відповідно до вказівок Вашого лікаря. Це важливо. Можливо, через
3 місяці після лікування Вам доведеться знову пройти аналіз на інфекцію.

•

Як цьому можна запобігти?

Ви можете знизити ризик зараження хламідіозом таким чином:

Правильно використовуйте латексні або поліуретанові презервативи щоразу, коли Ви займаєтеся сексом.•
Спробуйте мати одного, а не декілька статевих партнерів.•
Запитайте свого статевого партнера, чи він здав аналіз на ІПСШ і отримав негативні результати.•
Проходьте регулярні медичні обстеження для перевірки на наявність ІПСШ.•

Зверніться до лікаря, якщо:

У Вас виникли нові симптоми або Ваші симптоми погіршуються.•

Ваші симптоми не покращуються після завершення лікування.•

У Вас гарячка або озноб.•

Ви відчуваєте біль під час статевого акту.•

У Вас нерегулярні менструальні цикли, кровотеча між менструаціями або після статевого акту.•

У Вас виникли грипоподібні симптоми, такі як нічна пітливість, біль у горлі або болі в м’язах.•

Ви не можете приймати антибіотики згідно з призначенням.•



Підсумок
Хламідіоз — це ІПСШ (інфекція, що передається статевим шляхом), викликана бактеріями. Ця інфекція передається
статевим шляхом.

○

Це захворювання лікується антибіотиками. Якщо його не лікувати, хламідіоз може призвести до більш серйозних
проблем зі здоров’ям, включаючи запальне захворювання органів малого тазу (ЗЗОМТ).

○

Ваші статеві партнери також повинні пройти курс лікування, щоб запобігти подальшому зараженню. Не живіть
статевим життям, доки Ви і Ваш партнер не пройдете курс лікування.

○

Приймайте лікарські препарати відповідно до вказівок Вашого лікаря та приходьте на візити подальшого
спостереження, щоб переконатися, що Ваша інфекція повністю вилікувана.

○
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