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Про сифіліс 

Що таке сифіліс? 
Сифіліс – це венеричне захворювання, що викликається бактерією. Хвороба має різні стадії розвитку, і 
якщо її не лікувати, може викликати серйозні наслідки. 

Як передається сифіліс? 
Сифіліс передається статевим шляхом через слизові оболонки статевих органів, рота або заднього 
проходу. Зараження від матері до дитини відбувається під час вагітності і може призвести до 
мертвонародженості або серйозного вродженого захворювання дитини. Ризик зараження дуже високий 
на ранніх стадіях захворювання. Якщо мати отримує лікування протягом перших чотирьох місяців 
вагітності, дитина рідко заражається. 

Чому важливо здавати аналізи на сифіліс? 
Якщо ви приїжджаєте з країни з високим рівнем захворюваності, важливо пройти обстеження на 
сифіліс. Це стосується особливо вагітних жінок, тому всі вагітні проходять обстеження на сифіліс. Та-
кож важливо знати, чи ви є інфіковані, для того, щоб уникнути зараження інших. Якщо ви не впевнені 
щодо інфікування, ви можете пройти обстеження шляхом взяття аналізу крові. Перевірка на сифіліс є 
добровільною і безкоштовною. 

Які симптоми сифілісу? 
Сифіліс може прогресувати безсимптомно, і може пройти до 3 місяців, перш ніж захворювання буде 
виявлено при аналізі крові. Спочатку можна помітити безболісну рану на місці, де бактерія проникає 
в організм, наприклад, на геніталіях, задньому проході, пальцях або роті. Рана загоюється самостійно 
протягом кількох тижнів. Без лікування у близько половини тих, хто заразився з часом розвиваються інші 
симптоми (це може зайняти від кількох тижнів, місяців – до 2 років). Найпоширенішими симптомами 
є втома, висипання, збільшення лімфатичних вузлів і випадання волосся. Висипання зазвичай 
спостерігаються у верхній частині тіла, а також на долонях і підошвах ніг. Сифіліс також може викликати 
інфекцію центральної нервової системи та вплинути на зір і слух. Без лікування через багато років сифіліс 
може викликати захворювання серця, судин і головного мозку. 

Як уникнути зараження сифілісом? 
Найважливішим заходом захисту від зараження сифілісом є використання презервативів під час 
вагінального та анального статевого акту, і під час орального сексу. 

Яке подальше обстеження і лікування ви отримуєте, якщо тест на сифіліс позитивний? 
Якщо тест буде позитивним, вас направлять до спеціаліста для оцінки та можливого лікування 
антибіотиками. Лікування ефективне, ви позбавитесь інфекції і будете здорові. Випадки повторного 
інфікування також зустрічаються. Обстеження, лікування та спостереження безкоштовні. Подальше 
обстеження включає аналізи крові через 3, 6 і 12 місяців після завершення лікування. Результати тесту не 
матимуть негативного впливу на заяву щодо проживання в Норвегії. 


