
فرعت فيك العلاج يقة الإنتقال طر علامات الاسم

 المعالجة با�لكريمات
 وإذا لزم الأمر ،

 الاستخراج الموضعي
للثآ�يل أو الليزر

 ا�فحص ا�طبي ومسحة
 )المهبل ، ا�شرج ،

الحلق( ا�ثآ�يل

يق ا�وسائل  عن طر
يق  الجنسية ، عن طر

 ملامسة غشاء مخاطي مع
 منطقة مصابة من الجسم

المداعبات

 ا�ثآ�يل ا�تناسلية ،
ا�ثآ�يل ا�شرجية وا�فم

  فيروس ا�ورم الحليمي

 دواء مناسب ، كريم
 يوضع على الأغشية
يضة  المخاطية أو ا�بو
لإدخاله عبر المهبل

 فحص طبي عينة محلية
 ومسحة

 الاتصال الجنسي ،
مداعبات جنسية

 حكة ، إفرازات مهبلية
يمية  بيضاء سميكة وكر
 ، حرقة ، ا�تهاب في

 حشفة

 ا�تهاب الحشفة ا�فطري المهبلي
في الحشفة

ية  المضادات الحيو
.المناسبة

فحص الدم
اختبار سريع

يق الاتصال  عن طر
 المباشر مع الإصابات

))طفح جلدي ، قرح
يلاج حتى بدون إ

يق الدم عن طر
يق الأم وا�طفل  عن طر

 جرح صغير أو قرح
 على مستوى الأعضاء
 ا�تناسلية ، ا�شرجية

، ا�فم
ية ا�غدد الليمفاو

طفح جلدي
بقعة وردية

مرض الزهري

 لا يوجد علاج بل
 علاج فعال للعيش
 بصحة جيدة ومنع

انتقال ا�فيروس

فحص الدم
اختبار سريع

ً جنسيا
يق الدم عن طر

يق الأم يق طر  عن طر
  وا�طفل

 غا�بًا لا توجد أعراض
 أحيانًا متلازمة شبيهة

بالإنفلونزا

ية  فيروس نقص المناعة ا�بشر
/ الإيدز

Iletişim 

Namur : SASER  
https://pointsrelaissida.jimdo.com - 081/77.68.20

Liège : Centre S 
www.sidasol.be - 04/287.67.00 

 
Charleroi : Sida-IST Charleroi-Mons  

www.sida-charleroimons.be - 071/92.54.10 

Zanzu  
https://www.zanzu.be/fr/

ارة ي ز ا�قرب منك ، قم ب حص ب ى مركز ف عثور عل ل ل
www.cool-and-safe.org

 
Éd. Resp. : Thierry Martin, Plateforme Prévention Sida 

Place de la Vieille Halle aux Blés 28/29 - 1000 Bruxelles

 سواء كنا آباء أو شركاء أو أعضاء في مجتمعنا أو قادة دينيين
 ، فلدينا جميعًا دور نلعبه في ا�وقاية من الأمراض المنقولة

.بالاتصال الجنسي. إنها مسؤو�يتنا تجاه الجميع

Plateforme Prévention Sida
Place de la Vieille Halle aux blés 29/28

1000 Bruxelles
Tél: 02/733.72.99

 
WWW.COOL-AND-SAFE.ORG

Condom Screening Treatments

هل تعرف ؟

نسي ج اتصال ال ال ة ب نقول م أمراض ال ال
الأمراض المنقولة جنسيا

ة ي عرب ا�



ً الأمراض المنقولة جنسيا

 الأمراض المنقولة جنسياً هي مرض ينتقل من
خص أو أكثر مصاب جنسية مع ش  خلال العلاقات ال

.بالفعل ، مع أو بدون إيلاج

يا   الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي تسببها البكتير
يات .والفيروسات والطفيليات والفطر

جنسي المعروفة  اتصال ال  من بين الأمراض المنقولة بال
هربس ، والسيلان ،  التهاب اللكبد ب و س ، وال

حليمي ،  والكلاميديا   ، والزهري ، وفيروسات الورم ال
خ إيدز ، إل .وفيروس نقص المناعة البشرية / ال

يق الجنس  وبعض هذه الأمراض لا ينتقل عن طر
 فقط ؛ هذه هي حالة فيروس نقص المناعة البشرية
 / الإيدز والتهاب اللكبد ، والتي يمكن أن تنتقل عن

يق الدم .طر

الأعراض أو العلامات

جنسي  غالبًا ما تكون علامات الأمراض المنقولة بالاتصال ال
.سرية جدًا أو غير موجودة

جماع ، إذا ظهرت ي الأسابيع أو حتى الأشهر التي تلي ال  ف
حة ، حكة  العلامات إفرازات مهبلية غير عادية و / أو كريهة الرائ
جنس ي ال  ، حرقان عند التبول ، بثور ، حبيبات أو تقرحات ف

خ. .( ، خاطية الأخرى )الفم ، الشرج ، إل م  أو على الأغشية ال
ي أسفل البطن ، نزيف أو أي مظاهر أخرى غير عادية ، م ف  أل

جب استشارة الطبيب ي
.

ي بعض الأحيان غير مهمة بالنسبة  قد تبدو هذه العلامات ف
جد لأن عدم حمل ال  لك ، وللكن من الضروري أن تأخذها على م
ها جنسي يمكن أن يكون ل  علاج الأمراض المنقولة بالاتصال ال

 عواقب وخيمة على المدى الطويل )العقم ، والسرطان ، وما
ى ذلك .)إل

جنسي بشكل  يمكن علاج معظم الأمراض المنقولة بالاتصال ال
ي غضون أيام قليلة أو حتى أسابيع عند اكتشافها  جيد للغاية ف

ي الوقت المناسب  .ف

خاطية م  الإصابة بعدوى منقولة جنسيًا تضعف الأغشية ال
جعلها أكثر قابلية للاختراق لفيروس نقص المناعة البشرية.  وت

ي الأعضاء التناسلية يؤدي ى ذلك ، فإن أي جرح ف  بالإضافة إل
إيدز ى الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية / ال .إل

الفرز

جنسي ،  على حسب  الأمراض المنقولة بالاتصال ال
ختلفة من الفحوصات بالتشخيص أنواع م يمكن :ل

الفحص السريري للأعضاء التناسلية
حص بول عينة موضعية )مسحة( أو ف

عينة من الدم
اختبار سريع بقطرة دم

 يتم الفحص من قبل طبيبك و / أو طبيب أمراض
ي مركز التخطيط ، المركز الطبي ، مركز  النساء ف

جنسي الأمراض المنقولة بالاتصال ال

حمي نفسك كيف ت
جنسية أنثوي أثناء العلاقات ال ي الذكري أو ال  استخدام الواق

،
ي حالة الإصابة بعدوى منقولة بالاتصال  أبلغ شريكك ف

جنسي حتى يتمكن من التشاور وحماية نفسه .ال
  لا تحاول أن تخمن ما الذي تعاني منه ولا تعتني بنفسك
 اذهب إلى طبيب أو عامل مجتمعي من جمعية وقائية !

جالعلا فرعت فيك ؟ تقال ان قة ال ي طر علامات
علامات
اسم ال

ية  المضادات الحيو
المناسبة

 مسحة من الأعضاء ،
 ا�تناسلية

نس ج من خلال ال م د من أل  إفراز صدي
تبول ،  ا�قضيب عند ا�

ة ر عادي ية غي ل ب  ،إفرازات مه

السيلان
بول لان ، ال  السي

 الساخن

ية  المضادات الحيو
المناسبة

 مسحة عنق الرحم بنات
عينة بول بنين

 من خلال ا�وسائل
داعبات م نسية ، ال ج  ال

نسية ج ال

عية ، ي ر طب  إفرازات غي
م عند ية ، أل ل ب  إفرازات مه

تبول ا�
ا دي امي  الكل

ا يوجد علاج  ل
لكن لقاح ي ول  علاج

تهاب  مشترك مع ال
د أ كب ل ال

عينة من الدم نس ج من خلال ال
دم يق ال عن طر

أم وا�طفل يق ال طر

 في كثير من الأحيان لا
 توجد علامات ، إرهاق ،

حمى ، يرقان لكبد ب اب ال ته ال

 تاداضم
 ، تاسوريفلا
 يف شاعتنالا

عوبسأ 12-8

اختبار سريع نس ج من خلال ال
دم يق ال عن طر

أم وا�طفل يق ال طر
دم نة من ال عي

 
رقان  إرهاق ، حمى ، ي

ا توجد أعراض لكن ل  و�
أحيان ر من ال ي ي كث ف

كبد ج ل اب ال ته ال

 كريم أو علاجات
 مناسبة مضادة

للفيروسات

 ا�عينة الموضعية وفي بعض
الحالات فحص الدم

اتصال يق ال  عن طر
أغشية ين ال نسي ب ج  ال
دون ى ب اطية حت خ م  ال
لاج )جنس ا�فم  إي

يق  وفتحة ا�فم( عن طر
اشر مع ب م اتصال ال  ال

إصابات   ال

 ألم وحرقان وتقرحات
 وبثور صغيرة على ا�قضيب

أو ا�فرج
ي اسل ن ت س ال رب ه  ال


