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تعقّب األشخاص ھو إعالمھم أنھم بحاجة للخضوع لفحص صحتھم الجنسیة ألنھ تم تشخیص عدوى منقولة جنسیاً لدى أحد شركائھم.
إذا تم تشخیص عدوى منقولة جنسیاً لدیك، من المھم أن:

 • تتأکد من خضوع شرکائك السابقین للفحص وتلقیھم العالج   
• توقف شركاءك السابقین عن نشر العدوى إلى أشخاص آخرین عن طریق الخطأ 

• تتأكد من عدم إعادة إصابتك - إذا كنت ال تزال مع نفس الشریك 
 إن تعقّب األشخاص أمر مھم للغایة إذا كان لدیك فیروس نقص المناعة البشریة، فھو حالة تشكل خطراً على الحیاة. البدء بالعالج في وقت مبكر یمنحك أفضل فرصة

للعیش بشكل جید مع الفیروس، كما أنھ یساعد على الحد من انتشاره

سوف یعمل معك طبیبك العام للعثور على أفضل طریقة لتتبّع األشخاص. یمكنك اختیار األمر الذي یجعلك تشعر بالراحة أكثر
یمكنك أیضا التحدث إلى طبیبك العام حول كیف یمكن أن تكون رّدة فعل شركائك - والتخطیط لبعض االستراتیجیات للتعامل مع ھذا األمر

 ما ھو؟

 ماذا سیفعل طبیبي العام اآلن؟

 كیف أخبر شركائي؟
إذا اخترت إخبار الشركاء السابقین بنفسك، سیقوم طبیبك العام بما یلي:

• إرشادك بشأن ما تحتاج إلى قولھ - للتأكد من أنك تعطي شركاءك المعلومات الصحیحة 
 مساعدتك على إیجاد طریقة إلخبار شركاءك - سواء عبر اإلنترنت أو شخصیاً (راجع قسم الدعم أدناه 

• للحصول على الموارد للمساعدة
إعطائك رسالة لشركائك - لمساعدتھم على تحدید خطواتھم التالیة )

 إحالتك إلى عیادة متخصصة للصحة الجنسیة- للحصول على دعم مخصص لمساعدتك على التعامل مع ھذا 
• األمر

إذا طلبت من طبیبك العام إبالغ شركاءك:
 علیك أن تقرر من الذي سوف یقوم بإخبارھم - طبیبك العام، مندوب عن مزّود الخدمات الصحیة أو وكالة 

• صحیة أخرى
• ستحتاج إلى إعطاء الموافقة - لن یتصل طبیبك العام بأي شخص دون موافقتك 

• یمكنك أن تبقى مجھول الھویة – وفقاً لمدى ارتیاحك لھذه العملیة 
 سوف یساعدك طبیبك العام أیضاً على إیجاد طرق لتقلیل فرصة حدوث ھذا األمر مرة أخرى، ویمكن أن 

(تشمل ھذه ااالستراتیجیات استخدام الواقي الذكري والخضوع لفحوصات منتظمة لألمراض المنقولة جنسیاً
 في بعض الحاالت، قد یقوم طبیبك العام بإحالتك إلى عیادة متخصصة للصحة الجنسیة، على سبیل المثال، إذا
 كان لدیك فیروس نقص المناعة البشریة أو مرض الزھري أو مرض السیالن أو إذا كنت تواجھ صعوبة في

االتصال بشركائك السابقین أو إذا كنت تصاب بالعدوى بشكل متكّرر

 ما ھي األسئلة التي ینبغي أن أطرحھا على طبیبي العام؟
لماذا أحتاج إلى إخبار األشخاص؟

من یجب أن أخبر؟
ماذا علي أن أقول لھم؟

ھل أحتاج للتأكد من خضوعھم للفحص؟
ماذا لو كنت أشعر بالحرج الشدید من إخبار اآلخرین؟

ھل ستعرف عائلتي وأصدقائي؟
أین یمكنني الحصول على المزید من المساعدة والدعم؟

ماذا لو لم یكن لدي أي وسیلة لالتصال بشركائي السابقین؟

.

.

.

تعقّب األشخاص
ورقة معلومات للمرضى
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طرق إلعالم شریكك

یمكنك إعالم شریكك بنفسك

 یمكنك أن تطلب من طبیبك العام القیام بذلك
 إما دون اإلفصاح عن ھویتك، أو نیابة عنك

 یمكنك استخدام خدمة تعقّب الشركاء
السابقین إلرسال برید إلکتروني أو

  SMS رسالة نصیة

 احصل على المساعدة من عیادة الصحة
الجنسیة في لیفربول



 ما الذي یمكنني القیام بھ؟
 كثیر من الناس المصابین بأمراض تنتقل عن طریق الجنس ال یعرفون أنھم مصابون ذلك ألنھ لیس لدیھم أي أعراض. على الرغم من ھذا، فقد یحصل لدیھم مضاعفات -

أو، قد ینقلون المرض إلى شریك جدید
في ما یلي الطریقة التي تضمن بھا سیر عملیة تتبع األشخاص بسالسة:

 • ضع قائمة بجمیع الشركاء المحتملین الذین قد یحتاجون ألن یعرفوا
• فكر في إشارات، مثل مواقع أو أحداث معینة 

• حتى لو كان لدیك شریك جنسي واحد فقط، ما زلت بحاجة إلعالمھ  
• اطلب إحالة إلى عیادة الصحة الجنسیة إذا كنت تفّضل التحدث إلى أخصائي في الصحة الجنسیة 

تعقّب األشخاص
ورقة معلومات للمرضى

 إخالء مسؤولیة
 ھذه المعلومات مخصصة لیطلع علیھا األشخاص الذین تم

 تشخیصھم من قبل طبیبھم. وھي لیست مصممة لیتم
استخدامھا لتشخیص حالة أو كبدیل للرعایة الطبیة المستمرة

 أوراق المعلومات الصادرة عن دلیل الموارد
 الصحیة معتمدة من قبل اللجنة االستشاریة

 المجتمعیة التابعة لشبكة الصحة األولیة في جنوب
غرب سدني واألطباء العامین المحلیین

 ھل ترید الحصول على المزید من المعلومات؟
إذا كنت ترغب في قراءة المزید عن تعقّب األشخاص والصحة الجنسیة، یمكن أن تساعدك قائمة الموارد التالیة:

(Liverpool Sexual Health Clinic)عیادة الصحة الجنسیة في لیفربول
   

(NSW Sexual Health Info Link) رابط المعلومات حول الصحة الجنسیة في نیو ساوث ویلز  - 
 ھاتف 1800 451 624 (من االثنین إلى الجمعة، 9:00 صباحاً حتى 5:00 بعد الظھر

(Sexual Health Plus) الصحة الجنسیة وأكثر - NSW Health دائرة الصحة في نیو ساوث ویلز

swslhd.nsw.gov.au/communityhealth/sexualhealth/default.html 
shil.nsw.gov.au 

 health.nsw.gov.au/sexualhealth/pages/default.aspx 

 ما ھي وسائل الدعم المتاحة؟
(Liverpool Sexual Health Clinic) عیادة الصحة الجنسیة في لیفربول

 تقدم عیادة الصحیة الجنسیة في لیفربول فحوصات خاصة لألمراض المعدیة المنقولة عبر الجنس وتشخیصھا. توفر العیادة أیضاً األدویة إذا كنت
 قد تمنع اإلصابة بفیروس نقص المناعة البشریة ،PEP مصاباً، أو قد تكون في خطر اإلصابة بفیروس نقص المناعة البشریة. ھذه األدویة، وھي تسمى

 إذا أخذت 72 ساعة بعد التعّرض المحتمل. فضالً عن مساعدتك في تعقّب الشركاء، یمكن للموظفین مساعدتك على التعامل مع تشخیص األمراض
المنقولة عن طریق الجنس والتعایش معھا. یمکنك إما أن تطلب من طبیبك العام إحالتك أو اتصل بالعیادة مباشرةً

العنوان: الطابق األرضي 13 ،                                             ، ھاتف 
المواقع اإللكترونیة لتعقّب األشخاص:

یمكن للمواقع اإللكترونیة التالیة إرسال رسالة نصیة قصیرة أو برید إلكتروني مجھول المصدر إلخبار شركائك بأنھم بحاجة للخضوع للفحص:
letthemknow.org.au  : Let Them Know

The Drama Downunder :(للرجال الذین یمارسون الجنس مع الرجال) :  
: (Aboriginal and Torres Strait Islander specific) Better to Know 

Elizabeth Street, Liverpool 

   thedramadownunder.info 
 bettertoknow.org.au/notify

یتوقف الحد الذي ینبغي أن تعود بھ إلى الوراء على نوع المرض المنقول جنسیاإلى أي مدى ینبغي علي العودة إلى الوراء لتعقّب الشركاء 

 الشریك
الحالي فقط

 الشھران
األخیران

 األشھر الثالثة
األخیرة

 األشھر الستة
األخیرة

 اإلثنا عشر
شھرا األخیرة

داء المشعرات
المیكوبالزما التناسلیة

 المتدثّرةالزھري األوليالسیالن
 التھاب الكبد الوبائي من النوع

  الزھري الثانوي
B أو C

 المرحلة الكامنة
 المبكرة من مرض

الزھري

 9827 8022

https://www.swslhd.health.nsw.gov.au/communityhealth/sexualhealth/
https://letthemknow.org.au/
https://www.thedramadownunder.info/
http://www.bettertoknow.org.au/
https://www.swslhd.health.nsw.gov.au/communityhealth/sexualhealth/
https://www.health.nsw.gov.au/sexualhealth/Pages/nsw-sexual-health-infoline.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/sexualhealth/Pages/default.aspx



