
Health
Resource
Directory

South 
Western
Sydney

ما هي؟        
ي.  وس الورم الحليمي الب�ش ي )HPV( هي عدوى تنتقل بواسطة الممارسة الجنسية وتسببها سالالت من ف�ي وس الورم الحليمي الب�ش  الثآليل التناسلية أو ف�ي

ة فوق األعضاء التناسلية يمكنها أن تسبب األلم والضيق والحكة.     ينت�ش المرض عن طريق ممارسة الجنس بدون وقاية. تشمل األعراض نتوءات صغ�ي

وس  ن التخلص من ف�ي وس. ورغم ذلك يستطيع معظم المصاب�ي ي التخلص من األعراض ومنعها من معاودة الظهور، لكنه ال يتغلب عىل الف�ي
يساعد العالج �ن

ن تقريبا.  ي من جسمهم خالل عام�ي الورم الحليمي الب�ش

ي نهاية األمر إىل اإلصابة ب�طان عنق الرحم. لهذا السبب تحتاج النساء 
ي خاليا عنق الرحم مما يؤدي �ن

ات �ن وس تستطيع أن تسبب تغ�ي بعض سالالت الف�ي
ي لفحص عنق الرحم بانتظام ومراقبتهن طبًيا باستمرار. وس الورم الحليمي الب�ش المصابات بف�ي

وس بالفعل.  ي منع ٪90 من حاالت اإلصابة بالثآليل التناسلية إال أنه غ�ي فعال مع من أصيب بالف�ي
ي يساعد �ن وس الورم الحليمي الب�ش ومع أن اللقاح ضد ف�ي

ما الذي سيقوم به طبيبي العام اآلن؟ 
يد( والعالج  ن السائل )العالج بالت�ب وج�ي سوف يتحدث طبيبك العام معك عن خيارات العالج المتاحة لك. هناك مجموعة من األدوية تشمل المراهم والني�ت

ي من تلقاء نفسها.   
بالجراحة.  يمكن أن يساعدك الطبيب العمومي عىل إيجاد أفضل عالج يناسبك.  االمتناع عن العالج خيار أيضا ألن األعراض يمكنها أن تتال�ش

:  بالتاىلي
ً
سيقوم طبيبك العام أيضا

تنظيم إجراء مسحة عنق الرحم إذا لزم األمر	 
فحص أي عدوى أخرى تنتقل بالممارسة الجنسية	 
إعطائك نصائح حول كيفية إخبار األشخاص الذين مارست معهم الجنس	 
اتيجيات الوقائية	  إخبارك عن االس�ت
تنظيم مقابلة للمراجعة والمتابعة	 

ي بعالج حالتك.
ن أن يقوم أخصا�ئ يمكنك طلب اإلحالة إىل عيادة الصحة الجنسية إذا كنت تشعرين بالقلق، أو إذا كنت تفضل�ي

قد يوصي طبيبك باإلحالة إذا كانت أعراضك حادة أو إذا كنت:

غ�ي واثقة من التشخيص الذي حصلت عليه	 
حامل	 
مصاب بمرض السكري	 
ية	  وس نقص المناعة الب�ش ن ف�ي تحمل�ي

ما الذي سيقوم به طبيبي العام في المستقبل؟  
ن إىل تجربة أمر آخر.  سيقابلك طبيبك لمتابعة حالتك والتحقق من تقدم عالجك. فإذا لم يأت عالجك بفائدة أو لم تقدري عىل تحمله، فقد تحتاج�ي

ي ذلك مسحة عنق الرحم 
ن أيًضا عىل نتائج أي اختبارات أخرى، بما �ن المتابعة ح�ت اختفاء أي أعراض ظاهرة قد يقلل من فرصة عودتها. ستحصل�ي

.
ً
واختبارات األمراض األخرى المنقولة جنسيا

ة معلومات عن حالة صحية  ن�ش
ي يناير/ كانون ثان 2021

نسخة محدثة �ن

الثآليل التناسلية

؟ ي
هل هناك أية أسباب أخرى ألعرا�ض

هل يجب أن أخضع لفحص األمراض المنقولة جنسيا األخرى؟

ما العالج الذي أحتاج إليه؟

؟ ي
كم من الوقت سيستغرق األمر ح�ت تتحسن حال�ت

هل رصت معدية؟ 

؟  يكي هل يجب فحص �ش

ي معاودة الحياة الجنسية؟
م�ت يمكن�ض

ي الظهور؟
هل ستعود الثآليل التناسلية �ض

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



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�شار�ة 

� غرب 
األهل�ة لش�كة الرعا�ة الصح�ة األول�ة ��
 . � � المحلي�� � العموم�� � والممارس��

س�د��

الثآليل التناسلية

ماذا بوسعي أن أفعل؟
مار�ي الجنس بطريقة آمنة واسأىلي طبيبك عما هو آمن ح�ت يتم عالج األعراض. تأكدي من اتباع أي تعليمات حول العالج والرعاية الالحقة.

راجعي طبيبك العام للتحقق من تقدم أي عالج. إذا عانيت من انتكاسات راجعي طبيبك لمزيد من العالج. 

ي مواعيد اختبارات عنق الرحم المستقبلية. 
�ن حددي موعًدا إلجراء اختبار مسحة عنق الرحم إذا لم تقومي بذلك بالفعل، ودوِّ

ن بالثآليل التناسلية من  . سيؤدي العالج إىل التخلص من األعراض ويتخلص معظم األشخاص المصاب�ي ي ولو إن الشعور بالقلق أمر طبيعي
حاوىلي أال تقل�ت

ي النهاية. 
وس �ن الف�ي

؟   ما هي أنواع الدعم المتاحة لي
)Liverpool Sexual Health Clinic( عيادة الصحة الجنسية في ليفربول

 األدوية إذا كنت، أو يحتمل أن تكون، عرضة لإلصابة بفيروس 
ً
ر العيادة أيضا

ّ
 خصوصيا. توف

ً
تقدم عيادة الصحة الجنسية في ليفربول فحوصات وتشخيصا

 نقص المناعة البشرية.  هذا الدواء، ويسمى PEP، قد يمنع اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية إذا تم تناوله بعد 72 ساعة بعد التعّرض المحتمل له. 
يمكن للموظفين مساعدتك على التعامل مع وتقّبل تشخيص المرض المنقول عن طريق الممارسات الجنسية، فضاًل عن مساعدتك في تتبع شركائك السابقين.

یمکنك إما أن تطلب من طبيبك العام إحالتك أو االتصال بالعیادة بنفسك مباشرة. 
 	Ground Floor, 13 Elizabeth Street, Liverpool :العنوان
الهاتف: 8022 9827 	 

أين يمكنني معرفة المزيد؟
ي معرفة المزيد عن الثآليل التناسلية، فقد تستفيدين من قائمة الموارد التالیة:

ن �ن إذا كنت ترغب�ي
 	stipu.nsw.gov.au :ة الحقائق عن الثآليل التناسلية STIPU - ن�ش
 	 healthtranslations.vic.gov.au :جمة — تشمل موارد بلغات مختلفة المعلومات الصحية الم�ت

https://stipu.nsw.gov.au/wp-content/uploads/Genital-Warts.pdf
https://www.healthtranslations.vic.gov.au/bhcv2/bhcht.nsf/PresentDetail?Open&s=Genital_warts_&_HPV

