Klamydia

Klamydia
Hvad er klamydia
Klamydiainfektion er en seksuelt
overført sygdom, der skyldes en
infektion med bakterien Chlamydia
trachomatis.
Klamydia kan give betændelse i urinrøret og/eller på livmoderhalsen.
Mange har ingen symptomer, men
kan alligevel smitte andre.

Hvordan smitter klamydia
Klamydia smitter ved samleje i skeden, endetarmen og ved oralsex.

Symptomer og komplikationer
Der går 1-3 uger fra man er smittet, til
man får eventuelle symptomer.
Kvinder kan have udflåd, svie ved
vandladning og pletblødning.
Mænd kan have udflåd fra urinrøret
og svie ved vandladning.
Kvinder der har klamydia, kan få
underlivsbetændelse.
Dette kan medføre, at æggestokkene
beskadiges og evnen til at få børn
nedsættes og der kan være øget risiko
for graviditet udenfor livmoderen.

Klamydia

Mænd der er smittet med klamydia,
kan få betændelse i en af bitestiklerne. Herved kan der opstå en øm
hævelse af den ene side af pungen.
Mænd bliver ikke sterile, da det kun
er den ene bitestikel, der rammes.

Hvordan tester man for klamydia
Hos kvinder tages en prøve af sekretet fra urinrøret og livmoderhalsen
med en vatpind.
Hos mænd tages en prøve fra urinrøret med en vatpind.
Typisk vil vi anbefale, at du også
bliver testet for andre seksuelt overførte sygdomme som gonoré, syfilis,
hepatitis og HIV.
Det tager ca. en uge inden der er svar
på prøverne.

Behandling af klamydia
Klamydia er let at behandle. Du vil få
recept på antibiotikum. I den første
uge anbefales det, at du ikke dyrker
sex.

Graviditet

Åbningstider:

Er du gravid, er det særlig vigtigt at
få behandlet infektionen, da klamydiainfektion kan overføres til det
nyfødte barn under fødslen. Det kan
resultere i øjen- eller lungebetændelse.

Klinikken er åben om tirsdagen
kl. 15.00-17.00.
Det er ikke nødvendigt at bestille tid.
Ved ankomst vil du få et nummer.
Der kan være ventetid.

Smitteopsporing
På klinikken opfordrer vi kraftigt til,
at du fortæller den eller de personer
du har haft sex med de seneste 6 måneder, at du er smittet med klamydia.
Derved kan de også blive undersøgt
om de er smittet og kan blive behandlet, hvorved smittekæden brydes.
Du kan få hjælp af en sygeplejerske
på klinikken til opsporing og kontakt
til partnere.
Husk at bruge kondom for at undgå
smitte fremover.

Spørgsmål
Har du spørgsmål, er du velkommen
til at kontakte os.
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