Przewlekły ból gardła
Ból gardła może się pojawiać z wielu
różnych przyczyn – czasem wystarczy zbyt
długo i głośno śpiewać, a czasem jest to
skutek nie dość ciepłego ubrania się w
chłodniejszy dzień. Jednak takie
niegroźne infekcje mijają raczej szybko,
więc gdy ból gardła jest przewlekły, powoduje u osoby chorej
podejrzenia, że dzieje się coś złego. Jeśli ból jest
przewlekły, a lekarz wyklucza zapalenie gardła czy anginę,
nasz strach wzrasta. Tymczasem… powodem takiego stanu może być
choroba weneryczna! Wiele osób jest zdziwionych, że może ona
dawać takie właśnie objawy – dlatego warto zapoznać się z
tekstem i dowiedzieć na ten temat więcej!

Ból gardła – przyczyny

Wciąż powszechne jest przekonanie, jakoby choroby przenoszone
drogą płciową powodowały objawy ograniczające się jedynie do
obszaru narządów płciowych i ich okolic. Nie jest to jednak
oczywiście prawda i przewlekły ból gardła może również być
jednym z objawów takiej choroby wenerycznej. Co ważniejsze,
choroby tego typu wręcz rzadko dają o sobie od razu znać, a
więc czasem nawet gdy się zarazimy, nie wiemy przez długie
lata, że jesteśmy chorzy. Oczywiście, czasem pojawiają się

rzeczywiście jakieś charakterystyczne objawy – właśnie w
obrębie narządów płciowych – jednak nie dzieje się to zawsze.
Do tego dochodzi raczej mała wiedza ludzi na temat chorób
przenoszonych droga płciową i chęci pogłębiania owej wiedzy –
każdy myśli, że jego to nie dotyczy.
Co więc należy robić? Zdecydowanie co jakiś czas się badać, a
poza tym odpowiednio się zabezpieczać. Przyjmowanie tabletek
antykoncepcyjnych zabezpiecza przed ciążą, ale nie przed
chorobami przenoszonymi drogą płciową, dlatego o wiele
bezpieczniejszą opcją jest jednak prezerwatywa. Co prawda nie
daje 100% ochrony, ale jednak bardzo dużą.
Przewlekły ból gardła może być spowodowany takimi chorobami
wenerycznymi jak:
Rzeżączka
Chlamydioza
Zakażenie Streptococcus agalactiae
Drożdżyca
Opryszczka
Kiła

Nietypowe objawy chorób

Choroby przenoszone drogą płciową mogą dawać naprawdę
nietypowe objawy, atakując inny narząd, niż wszyscy się
spodziewają. Zdarzają się na przykład przypadki zapalenia

spojówek spowodowanego chlamydią, bakterią, którą można się
zarazić przez bezpośredni kontakt z chorą osobą – głównie
oczywiście przez kontakty seksualne bez zabezpieczenia. Wiele
osób ignoruje takie choroby, ze wstydu lub z niewiedzy. Choć
jednak przez długi czas mogą przebiegać bezobjawowo lub dawać
nietypowe objawy, mogą być naprawdę groźne. A niestety
zgłaszamy się na ich leczenie, gdy wchodzą już w fazę
zaawansowaną.
Jeśli chodzi o przewlekły ból gardła, gdy wynika on z
zarażenia takimi drobnoustrojami nie różni się niestety od
zwykłego bólu gardła. Jeśli jednak nie ustępuje przez długi
czas mimo zażywania środków przeciwbólowych, a lekarz wyklucza
inne możliwości, warto przeprowadzić testy właśnie w kierunku
chorób wenerycznych.
Testy PCR – po co?
Testy PCR to innowacyjne badania, które pozwalają na wykrycie
choroby wenerycznej we wczesnym stadium – i to we własnym
domu, dzięki czemu unika się zawstydzających wizyt na przykład
w przychodni. To świetna alternatywa dla badań
laboratoryjnych, pozwalająca na wykrycie już jednego patogenu,
wywołującego którąś chorobę. Można je bez problemu zamówić na
naszej stronie!

