Chlamydia este o infecție cu transmitere sexuală
(ITS) cauzată de bacteriile Chlamydia trachomatis.
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TRANSMITEREA

Poate ﬁ contagiată atunci când mențineți relații fără prezervativ cu
o persoană infectată prin sexul anal, vaginal sau oral. Femeile
însărcinate pot răspândi boala copilului său.
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SIMPTOME

Peste 70% dintre femei și 50% dintre bărbații cu infecție cu
chlamydie nu au simptome. Atunci când apar, acestea se manifestă de obicei în 2-14 zile de la actul sexual, dar deasemenea, pot
dura până la 21 de zile să apară. Simptomele pot include:
La femei
- Modiﬁcări de culoare, miros sau cantitate de secreții
vaginale
- Cicluri menstruale mai substanțiale sau sângerare
între perioade
- Sângerare după actul sexual
- Senzație de arsuri la urinare
- Durere sau disconfort la nivelul inferior al
abdomenului
- Dacă este lăsat netratat poate provoca boli
inﬂamatorii pelviene
La bărbaţi
- Senzație de arsuri la urinare
- Secreție la sfârșitul penisului
- Iritare sau durere în jurul uretrei
- Durere sau disconfort la testicule
- Uscăciune sau durere în gât
Atât la bărbați, cât și la femei, atunci când infecția este localizată în
zona rectală, de multe ori nu produce simptome; dar dacă există,
poate provoca durere, secreție sau sângerare rectală.
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DIAGNOSTICUL

Poate ﬁ diagnosticat cu probe prelevate din faringe și / sau rect.
Pentru infecția uretrală, de obicei, se face o analiză urinară.
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TRATAMENTUL

Infecția se vindecă cu un antibiotic. Acest tratament nu generează
protecție o viață întreagă, astfel încât puteți obține din nou
infecția.
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Prezervativul reduce riscul de infecție la sexul vaginal, anal sau
oral. Dacă jucăriile sexuale sunt partajate, este important să
folosiți un prezervativ nou pentru ﬁecare persoană și pentru ﬁecare practică sexuală. Se recomandă evitarea actului sexual până la
sfârșitul tratamentului și dispariţia simptomelor.
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