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ما هو؟
. تشمل األعراض الشائعة إفرازات من األعضاء التناسلية واأللم عند التبول وعدوى تصيب العيون.  يا وتنتقل باالتصال الجنسي السيالن هو عدوى تسببها البكت�ي

وال تظهر أي أعراض عىل نسب تصل إىل 80 بالمائة من النساء و10 إىل 15 بالمائة من الرجال.
تنت�ش العدوى عن طريق ممارسة الجنس واالتصال الجنسي بدون وقاية. يتم عالج السيالن بشكل فعال بالمضادات الحيوية. من المهم أن تتل�ق العالج وتتأكد 

ن للفحص لمنع تكرار العدوى.  ن والسابق�ي كائك الحالي�ي من إجراء �ش

ي العام اآلن؟  ما الذي سيقوم به طبي�ب
: سيصف لك طبيبك العام مضادات حيوية لعالج العدوى. قد يناقش طبيبك العام أيضا التاىلي

فحص أي عدوى أخرى تنتقل بالممارسة الجنسية	 
ن المصاب’	  ن بوجوب إجراء االختبار. ويعرف ذلك أيضا باسم ‘تعقب مخالط�ي إخبار من ضاجعتهم خالل الشهرين الماضي�ي
يكك االنتظار قبل ممارسة الجنس مرة أخرى	  ي عليك أنت و�ش ة ال�ق الف�ق
اتيجيات لممارسة الجنس اآلمن وتقليل مخاطر تكرار العدوى	  اس�ق

ي المستقبل؟ 
ي العام �ف ما الذي سيقوم به طبي�ب

ي غضون أسبوع واحد للتحقق من مدى فعالية العالج واستمرار األعراض لديك من عدمها. وسوف تحصل أثناء موعد المتابعة 
سيقابلك طبيبك مرة أخرى �ن

. عىل نتائج أي اختبارات أخرى لألمراض المنقولة باالتصال الجنسي
ن من انتهاء عالجك للتحقق من زوال العدوى. قد يطلب منك طبيبك العام الخضوع لفحص األمراض  تب طبيبك العام موعًدا آخر للمتابعة بعد أسبوع�ي س�ي

ي غضون ثالثة أشهر.
المنقولة باالتصال الجنسي مرة أخرى �ن

ح طبيبك العام إحالتك إىل عيادة الصحة الجنسية إذا: كما وقد يق�ق
ي إظهار وجود المرض ح�ق بعد العالج	 

استمرت نتائج اختباراتك �ن
كانت حالتك معقدة أو من المرجح أن تحتاج إىل رعاية متخصصة 	 
أنت حبىل	 
ي الحصول عىل إرشاد أو مزيد من الدعم	 

كنت ترغب �ن

ماذا بوسعي أن أفعل؟    
من المهم أن تتناول أدويتك حسب التوجيهات للتأكد من معالجة العدوى بشكل صحيح. تعرف عىل ممارسات 

الجنس اآلمنة، واسأل طبيبك العام م�ق يمكنك معاودة ممارسة الجنس واكتشف كيف يمكنك تجنب تكرار 
ورة إجراء االختبار والحصول عىل العالج.  ن ب�ن كائك السابق�ي العدوى. ستحتاج أيًضا إىل إخبار �ش

ي 
من الشائع أن تشعر بالقلق عندما تعلم أنك مصاب بالسيالن. اطلب من طبيبك العام إحالتك إىل أخصا�ئ

ي المزيد من الدعم للتكيف مع الوضع.
الصحة الجنسية إذا رغبت �ن

ف  تعقب مخالط�ي
المصاب

لمنع انتشار مرض السيالن ، من 
المهم أن تخ�ب أي شخص كنت عىل 

عالقة جنسية به خالل الشهرين 
ف الماضي�ي

هناك طرق للقيام بذلك دون 
اإلفصاح عن هويتك إن شئت

ي أصدرناها 
راجع صحيفة الحقائق ال�ت

ف المصاب  عن تعقب مخالط�ي
للحصول عىل مزيد من المعلومات

ة معلومات عن الحالة الصحية ن�ش
ي أبريل/نيسان 2019

صدر �ن



هذە المعلومات مخصصة ألشخاص حصلوا ع� �شخ�ص من طب�بهم.  
و�� غ�� مصممة لالستخدام ك�شخ�ص لحالة مرض�ة أو ك�د�ل للرعا�ة 

الطب�ة المستمرة

نرشات املعلومات الصادرة عن دليل املوارد الصحية معتمدة 

من قبل اللجنة االستشارية األهلية لشبكة الرعاية الصحية 
األولية يف جنوب غرب سيد� وامل رس� العموم� املحلي�

ما هي أنواع الدعم المتاحة؟
)Liverpool Sexual Health Clinic( ي ليفربول

عيادة الصحة الجنسية �ف
ي تنتقل عن طريق الممارسات   لألمراض ال�ق

ً
ي ليفربول وسائل الوقاية قبل وبعد التعرض وفحوصات تراعي الخصوصية وتشخيصا

تقدم عيادة الصحة الجنسية �ن
كائك  ي تتبع �ش

ن مساعدتك عىل التعامل مع وتقّبل تشخيص المرض المنقول عن طريق الممارسات الجنسية، فضاًل عن مساعدتك �ن الجنسية. يمكن للموظف�ي
ة.  . يمكنك إما أن تطلب من طبيبك العام إحالتك أو االتصال بالعيادة بنفسك مبا�ش ن السابق�ي

 	.Ground Floor, 13 Elizabeth Street, Liverpool :العنوان
الهاتف: 8022 9827	 

ي معرفة المزيد؟
أين يمكن�ف

ي قراءة المزيد عن السيالن والصحة الجنسية، يمكن أن تساعدك قائمة الموارد التالية:
إذا رغبت �ن

ن وسكان جزر مضيق توريس( 	  من األفضل أن تعرف – السيالن: bettertoknow.org.au )للسكان األصلي�ي
ة حقائق عن السيالن: fpnsw.org.au أو باالتصال عىل الرقم 886 658 1300	  ي نيو ساوث ويلز – ن�ش

تحديد النسل �ف

What questions should I ask my doctor? 
ي سأحتاج إىل تناول الدواء خاللها؟ 

ة ال�ت ما هي الف�ت

كم من الوقت عىل االنتظار قبل أن أستطيع معاودة ممارسة الجنس؟

ي الوقاية من ن�ش العدوى؟     
كيف يمكن�ف

هل أنا معرض لخطر أي مضاعفات إضافية؟

ي األمر؟ 
هل سيكتشف أهىلي وأصدقا�ئ

؟  ي
كيف ستتأثر عالقا�ت

؟ من عىلي أن أخ�ب

ي الحصول عىل المزيد من الدعم والمساعدة؟
أين يمكن�ف

؟ ي ي يمكن أن أطرحها عىل طبي�ب ما األسئلة ال�ق

السيالن 

http://www.bettertoknow.org.au/bugs/mensbusiness/Gonorrhoea.html
https://www.fpnsw.org.au/factsheets/individuals/stis/gonorrhoea

