Zapalenie spojówek

Dla wielu osób sam pomysł jest całkowicie abstrakcyjny –
przecież choroby weneryczne wywołują objawy w okolicy narządów
płciowych! Taki pogląd jest dość powszechny, ale zupełnie
nieprzystający do rzeczywistości. Choroby przenoszone drogą
płciową zwykle rozwijają się bezobjawowo, a czasem ich objawy
są naprawdę nieoczywiste i zapalenie spojówek może być jednym
z nich! Co więcej, choć wydaje się, że zapalenie spojówek jest
obecnie dosyć proste w leczeniu, jeśli cała choroba nie będzie
właściwie leczona, może doprowadzić nawet do ślepoty! Dlatego
nie czas na śmiech i zdumienie – warto dowiedzieć się nieco
więcej na temat zapalenia spojówek – objawów oraz przyczyn,
które mogły tę chorobę wywołać!

Zapalenie spojówek – objawy
Kto miał kiedykolwiek zapalenie spojówek, wie jak bardzo jest
to nieprzyjemna przypadłość. Oczy pieką, łzawią, bolą, są
zaczerwienione, a często też wydobywa się z nich ropa.
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przedostawaniem się do niej szkodliwych czynników zewnętrznych
– jeśli sama jest uszkodzona i choruje, nie może właściwie
pełnić swojej roli. Stąd możliwość pogorszenia się stanu
narządów wzroku.
Zapalenie spojówek jest dosyć zaraźliwe, a osłabione już
jednym takim zachorowaniem oczy mogą być później podatne na
kolejne zakażenia. Dlatego też zaleca się, żeby osoby, które
chorują nie wychodziły z domu, nie zarażając innych. Jednak
bakterie, które wywołują stan zapalny mogły przedostać się do
organizmu chorego również poprzez kontakty seksualne!

Zapalenie spojówek – przyczyny
Przyczyną pojawienia się stanu zapalnego
spojówki może być między innymi bakteria
czy wirus przenoszony drogą płciową.
Oczywiście, nie jest to najczęstsza
przyczyna zachorowania, jednak warto
wiedzieć, że podobna możliwość istnieje i
ma miejsce częściej, niż niektórzy sądzą! Dlatego jeśli domowa
kuracja nie skutkuje, albo mimo leczenia stan spojówki nie
poprawia się (lub choroba szybko powraca), może być związana z
następującymi chorobami wenerycznymi:
Chlamydia – może być przyczyną ciężkiej infekcji ocznej,
która niejednokrotnie prowadzi nawet do ślepoty. Choć w
Europie ta przypadłość występuje niezwykle rzadko, w

niektórych rejonach np. Afryki to dość powszechna
choroba.
Rzeżączka
Opryszczka.

Zapalenie spojówek – badanie
Zapalenie spojówek może prowadzić do bardzo negatywnych
konsekwencji zdrowotnych, jeśli nie jest właściwie leczone. By
zaś wiedzieć jaka konkretnie bakteria go wywołała, należy
wykonać właściwe badania. Wiele osób nie chce od razu
sugerować lekarzowi, że uporczywe zapalenie spojówek może być
efektem choroby wenerycznej. Dlatego warto samodzielnie
sprawdzić, czy ktoś nas czymś nie zaraził – pomocne są w tym
testy PCR! Nie są drogie, a niezwykle skuteczne – ich wynik
jest zawsze wiarygodny. W dodatku można je bez trudu zamówić
przez internet i zbadać się we własnym domu – wygodnie i
dyskretnie. Jeśli chodzi o samo zapalenie spojówek, bez
recepty otrzymamy w aptece wszystkie podstawowe krople do
oczu, które pozwolą nam się uporać z chorobą. Jeśli jednak
jest pochodzenia wenerycznego, trzeba o tym wiedzieć, żeby
wdrożyć zupełnie inne, specjalne leczenie.

