BELSOĞUKLUĞU
Belsoğukluğu, cinsel faaliyet sırasında, cinsel organlar arasında veya cinsel organ ile ağızdaki
veya makattaki mukoza arasındaki temas aracılığıyla bulaşan, cinsel yoldan geçen bir
hastalıktır. Enfeksiyon çok bulaşıcıdır ve gonokok isimli bir bakteri nedeniyle meydana gelir.
Gonokoklar, mukozaya yerleşmeyi sever ve en çok cinsel organlar, idrar yolu, makat ve
boğazda görülürler. Bakteri, ayrıca kan ve vücuttaki diğer organlara da yayılabilir ve bunlarda
iltihaplanmaya yol açar. Günümüzde belsoğukluğu Norveç’te ender görülen bir hastalık
olmakla birlikte, dünyanın başka bölgelerinde daha yaygındır.
Doğru şekilde kullanılan prezervatif bulaşmaya karşı koruyucudur. Prezervatif, cinsel ilişki
boyunca çıkarılmamalıdır.
BELİRTİLER
Erkeklerin çoğunda belsoğukluğu, bir-iki gün sonra veya bir hafta içinde belirtilerini gösterir.
İşeme sırasında yanma ve idrar yolundan, genellikle çok miktarda, akıntı ortaya çıkar.
Erkeklerde belsoğukluğu, erbezinin üstündeki kanallara [epididimise] yayılarak kısırlığa
neden olabilir.
Kadınlarda, erkeklerdekine benzer belirtilere ek olarak döl yolundan akıntı görülebilir.
Belirtiler daha zayıftır ve genellikle çok az belirgin oldukları için farkedilmezler. Ayrıca
kadınlarda düzensiz kanamalar ortaya çıkabilir. Belsoğukluğu kadınlarda, döl yatağı
borularına yayılarak kısırlığa neden olabilir.
Bir kadında doğum yaparken belsoğukluğu bulunması halinde, bu durum çocukta göz
enfeksiyonuna yol açabilir. Tedavisi yapılmayan belsoğukluğu yeni doğan çocuklarda bir kaç
gün içinde körlüğe neden olabilir.
MUAYENE
Belsoğukluğu tahlil örnekleri, pamuklu çubuk ile idrar yolu ve rahim boynu, gerekirse boğaz
ve makattan alınır. Kültür yapılması için alınan örnekler labaratuara gönderilir.
TEDAVİ
Belsoğukluğu antibiyotik ilaçlar ile tedavi edilir. Herkesin bir ya da iki hafta sonra kontrole
gitmesi gerekir. Yeni labaratuar tahlilleri yapılır ve bu tahliller hastanın iyileşip iyileşmediğini
gösterir.
Kişi, tedaviden sonra kontrole gidip, iyileştiği ilan edilmeden önce cinsel ilişkide
bulunmamalıdır.
ÜCRETSİZ MUAYENE VE TEDAVİ
Bulaşıcı hastalıklara karşı korunma yasasında belsoğukluğu, kamu sağlığı açısından tehlikeli
olarak değerlendirilmektedir. Bu durum, ücretsiz muayene ve tedavi hakkını içerir. Kişinin
şimdiki ve daha önceki eşlerine, hastalığa yakalanmış olduğunu bildirmesi çok önemlidir.
Doktor ve hastanın işbirliği yaparak hastalığın nasıl bulaştığını tespit etmeleri, cinsel ilişkide
bulunulan ve hastalığı kapmış olabilecek kişilerin muayene ve tedavisi bakımından gereklidir.

