
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

ات المعلومات الصادرة عن دل�ل الموارد  ���
الصح�ة معتمدة من ق�ل اللجنة االس�شارة 

� جنوب 
األهل�ة لش�كة الرعا�ة الصح�ة األول�ة ��

� � المحلي�� � العمومي�� � والممارس��
غرب س�د��

دل�ل
الموارد

الصح�ة

 منطقة 
جنوب 

      �
غرب س�د��

ما هو؟ 
ي عبارة عن إنتان جرثومي للرحم وقنوات فالوب والمبايض وقد يكون سببه مرًضا منتقاًل جنسيا غ�ي معالج، مثل السيالن أو المتدثرة 

ي الحو�ض المرض االلتها�ب
ي أيضا لألسباب التالية:

ي الحو�ض ض بالمرض االلتها�ب )كالميديا(   .  وقد تصاب�ي
يا المهبلية	  بسبب فرط نمو البكت�ي
بعد الوالدة	 
ي مثل اإلجهاض أو تركيب لولب رحمي	  بعد إجراء ط�ب

ي دون عالج إىل تلف األعضاء التناسلية.
ي الحو�ض قد يؤدي ترك المرض االلتها�ب

ما الذي سيقوم به طبيبي العام اآلن؟
نات لأللم إذا دعت الحاجة. قد يناقش طبيبك 

ّ
سيجري لك طبيبك تحليل بول ويصف لك عالًجا بالمضاد الحيوي عىل هيئة حقن وحبوب باإلضافة إىل مسك

: العام أيضا التاىلي
فحص أي عدوى أخرى تنتقل بالممارسة الجنسية إذا دعت الحاجة 	 
ي المستقبل	 

ي واتباع ممارسات الجنس اآلمنة �ض
التوقف عن ممارسة الجنس أثناء التعا�ض

( إذا كان اإلنتان ناجًما عن مرض منتقل 	  تعقب مخالطين المصاب )إخبار من مارست الجنس معهم بأنك مصابة بعدوى تنتقل عن طريق االتصال الجنسي
بالممارسة الجنسية 

ي إذا كانت حالتك حادة أو معقدة.
قد يحيلك طبيبك العام إىل أخصا�ئ

ما الذي سيقوم به طبيبي العام في المستقبل؟ 
ح طبيبك فحًصا آخر مثل  ي مقابلتك مرة أخرى قريًبا للتحقق من س�ي العالج ومناقشة نتائج التحاليل. إذا لم تتحسن حالتك فقد يق�ت

قد يرغب طبيبك العام �ض
ح أن تراجعيه بعد حواىلي ثالثة أشهر نظًرا لكون تكرار اإلنتان أمًرا شائعا. التصوير بالموجات فوق الصوتية. كما قد يق�ت

 ماذا بوسعي أن أفعل؟      
ي تناول المضاد الحيوي، ح�ت لو شعرت بتحسن قبل اإلنتهاء من تناوله.

استمري �ض

ي هو مرض منتقل بالممارسة الجنسية يجب 
ي الحو�ض إذا كان سبب المرض االلتها�ب

ض ح�ت  عليك التأكد من إبالغ كل من مارست الجنس معهم خالل الشهرين الماضي�ي
 سيمنعهم من 

ً
يقوموا بالفحص بدورهم. التحدث مع من مارست الجنس معهم سابقا

ن�ش العدوى وسيشجعهم عىل الحصول عىل العالج.

ما هي أنواع الدعم المتاحة؟
تقدم عيادة الصحة الجنسية في ليفربول دعما للمصابين بالعدوى المتنقلة جنسًيا 

كما تقوم بتعقب مخالطين المصاب. للحصول على موعد يرجى االتصال على الرقم 
.9827 8022

 أين يمكنني معرفة المزيد؟     
 	betterhealth.vic.gov.au : ي

ي الحو�ض قناة الصحة األفضل –  المرض االلتها�ب
 	fpnsw.org.au : ي

ي الحو�ض ي نيو ساوث ويلز– المرض االلتها�ب
تحديد النسل �ف

ي 
ي الحو�ض المرض االلتها�ب

ة معلومات عن حالة صحية ن�ش
ي يوليو/تموز 2020

صدرت �ف

ما العالج الذي أحتاج إليه؟

؟  ي
ي الحو�ف ي بالمرض االلتها�ب

ي إصاب�ت
ما السبب �ف

؟  ي ما هي مدة عال�ب

ي الحصول عىل المزيد من المساعدة؟
أين يمكن�ف

ي يمكن أن أطرحها 
ما األسئلة ال�ت

؟ ي عىل طبي�ب

https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/healthyliving/pelvic-inflammatory-disease-pid
https://www.fpnsw.org.au/sites/default/files/assets/PID_FS.pdf

