
 
 

Gali būti, jog jūs nežinote, kad ją turite! 
Pasirinkti chlamidijos testą 

 

Kas yra chlamidija? 
Chlamidija yra dažniausiai diagnozuojama lytiškai plintanti infekcija (LPI) Jungtinėje Karalystėje. 

Dažniausiai ja serga jaunesni nei 25 metų amžiaus vyrai ir moterys. Bakterija, kuri sukelia chlamidiją, 

yra randama sergančiųjų spermoje, makšties išskyrose ir seilėse. Chlamidija yra lengvai perduodama 

vieno asmens kitam nesaugaus lytinio akto metu (pvz. kai nenaudojamas prezervatyvas). 

 

Kodėl chlamidija yra problema? 
Negydoma chlamidija gali sukelti skausmą dubens srityje, ektopinį nėštumą (kai vaisius užsimezga 

kiaušintakiuose) ir nevaisingumą (negalėjimą susilaukti vaikų). Rizika didėja, jei nuolatos sergate šia 

liga. 

 

Daugeliui chlamidija sergančių asmenų nepasireiškia jokie simptomai. Jeigu jums pasireiškė kokie 

simptomai, galite pastebėti: 

 Neįprastas išskyras iš makšties 

 Skausmą šlapinantis arba lytiškai santykiaujant 

 Kraujavimą po lytinių santykių ar laikotarpiu tarp menstruacijų 

 Dubens skausmą (skausmas pilvo apačioje) arba skausmingas sėklidės 

 

Jeigu jums pasireiškia kurie nors iš šių simptomų, turite kreiptis į sveikatos priežiūros specialistą, 

netgi jeigu testas rodo neigiamą rezultatą dėl chlamidijos, nes galbūt jūs turite kitą infekciją. 

 

Kaip dažnai turėčiau atlikti chlamidijos testą? 
Jeigu esate jaunesnis nei 25 metų ir gyvenate aktyvų lytinį gyvenimą, turėtumėte kasmet atlikti 

chlamidijos testą arba kiekvieną kartą, kai pakeičiate savo lytinį partnerį. 

 

Kur galėčiau gauti nemokamą chlamidijos 

testą? 
 Poliklinikose 

 Bendruomenės vaistinėse 

 Lytinės sveikatos klinikose 

 Internetu/telefonu parsisiųsti mėginių ėmimo 

rinkinius, kuriuos galite atlikti namie 

 

 

 

 

 

 

 



Kas yra chlamidijos testas?  
Testas yra nemokamas ir paprastas. Viskas, ką jums reikia padaryti, yra duoti šlapimo mėginėlį arba 

makšties tepinėlį (jį turite atlikti pati). Jūsų apžiūrėti nereikia. Jūsų gali būti paprašyta užpildyti 

anketą - jeigu norite, galite paprašyti pagalbos ją pildant. Mums taip pat reikės kažkokiu būdu 

susisiekti su jumis, kad galėtume informuoti apie jūsų rezultatus. Tai gali būti jūsų adresas, mobiliojo 

telefono numeris arba elektroninis paštas. Labai svarbu žinoti, kad joks medicininis testas nėra 

tikslus 100 procentų. Tačiau labai retai pasitaiko neteisingas chlamidijos testo rezultatas. Jeigu esate  

susirūpinę, aptarkite tai, gavę savo rezultatus. 

 

Testas yra konfidencialus. Netgi jeigu esate jaunesnis nei 16-os metų, jūs turite tas pačias teises į 

konfidencialumą kaip ir visi kiti asmenys. Išskirtiniais atvejais, pavyzdžiui, jei gydytojas arba sveikatos 

priežiūros specialistas mano, jog jums gresia rimtas pavojus ir yra būtina tą informaciją perduoti, jie 

privalo pirmiausia pasikalbėti su jumis prieš atskleisdami tą informaciją kitiems. Tai taikoma visiems, 

nepaisant asmens amžiaus. 

 

Organizacija pavadinimu „Anglijos visuomenės sveikata“ (angl. Public Health England) skaičiuoja, kiek 

žmonių Anglijoje serga chlamidija ir kitomis LPI. Mes nusiųsime jiems jūsų testo rezultatus, tačiau 

neatskleisime jūsų vardo ar kontaktinių duomenų. 

 

O jeigu aš sergu chlamidija? 
Jeigu jūs sergate chlamidija, jums bus skiriami antibiotikai infekcijai gydyti (prašau informuoti mus, 

jeigu jūs galėtumėte būti nėščia, kadangi tokiu atveju jums būtų skiriami kitokie antibiotikai). Kai 

kuriems žmonėms nuo antibiotikų pasireiškia šalutinis poveikis, dažniausiai tai skrandžio sutrikimai. 

Asmenys, su kuriais neseniai turėjote lytinių santykių, taip pat turėtų būti tikrinami.  

 

Rekomenduotina pasitikrinti vėl praėjus maždaug 3 mėnesiams nuo gydymo pabaigos. Tai yra dėl to, 

kad praktika rodo, jog asmenys, kurie kartą suserga chlamidija, yra linkę vėl ja sirgti, o pakartotinės 

infekcijos didina rimtų sveikatos sutrikimų riziką. Su jumis gali būti susisiekta dėl galimybės 

pakartotinai pasitikrinti. Taip pat svarbu laikytis saugesnio sekso patarimų, pateiktų toliau.  

 

Kaip man apsisaugoti nuo chlamidijos ir kitų LPI? 
Galite sumažinti riziką susirgti chlamidija ar perduoti šią, ar kitas LPI kitiems tokiais būdais: 

 Visuomet naudokite prezervatyvą santykiaudami su savo nuolatiniais ir naujais partneriais. 

 Sumažinkite savo lytinių partnerių skaičių ir venkite vienu metu turėti lytinių santykių daugiau 

nei su vienu partneriu. 

 Dėl chlamidijos tikrinkitės kiekvienais metais ir pakeitę lytinį partnerį. 

 

Dėl išsamesnės informacijos ir norėdami sužinoti, kur galite pasitikrinti savo rajone: 

 Apsilankykite http://www.nhs.uk/Conditions/Chlamydia/Pages/Introduction.aspx 

 Skambinkite Lytinės sveikatos pagalbos linijos numeriu: 0300 123 7123 tekstiniu telefonu: 0800 

521 361  
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