
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 
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ما هو؟       
ية تنت�ش عن طريق ممارسة الجنس بدون وقاية أو من خالل استخدام إبر غ�ي نظيفة أو  الزهري مرض معدى ينتقل بالممارسة الجنسية.  وهو عدوى بكت�ي

نقل دم لم يخضع للفحص. يتم تشخيص مرض الزهري من خالل فحص الدم.

تبدأ العدوى كقرحة غ�ي مؤلمة عىل األعضاء التناسلية أو المستقيم أو الفم، ويمكن أن تتطور بعد ذلك إىل طفح جلدي أو أعراض أك�ث خطورة. ُيعالج مرض الزهري 
ي السابق ح�ت يحصلوا عىل العالج. 

بالمضادات الحيوية ومن المهم أن تتعالج بمجرد أن تدرك أنك مصاب به. وسيكون عليك أيًضا إخبار من مارست الجنس معهم �ف

ما الذي سيقوم به طبيبي العام اآلن؟ 
سيعطيك طبيبك العام معلومات عن:

عالجك وإجراء فحوص ألي عدوى أخرى تنتقل بالممارسة الجنسية	 
بدء عملية تتبع العالقات	 
اتيجيات ممارسة الجنس بطريقة آمنة والوقاية وتحديد النسل	  اس�ت
المشكالت ذات الصلة مثل مرض التهاب الحوض	 
الموارد والدعم.	 

ورية	  إن كانت إحالتك إىل مرشد نفسي �ف

ي الصحة الجنسية إذا:
قد تحتاج إىل اإلحالة إىل أخصا�ئ

ف	  إذا كانت لديك حساسية من البنسل�ي
كنت حامل	 
حالتك معقدة	 
ية مثال	  وس نقص المناعة الب�ش لديك عدوى أخرى كف�ي

ما الذي سيقوم به طبيبي العام في المستقبل؟  
ف  ي غضون ثالثة أشهر وستة و12 شهًرا ليجري مزيد من االختبارات للتأكد من زوال العدوى. إذا كنت امرأة حامل سيتع�ي

قد يقابلك طبيبك مرة أخرى �ف
عليك تكرار الفحص بعد مرور خمسة أسابيع عىل انتهائك من العالج.

ماذا بوسعي أن أفعل؟ 
من المهم للغاية أن تتبع إرشادات عالجك بدقة، وباإلضافة إىل استعادة صحتك يجب عليك أيضا التأكد من قيام كل األشخاص الذين ضاجعتهم/ضاجعتيهم 

هم. هم العدوى إىل غ�ي خالل األشهر الست الماضية للفحص أيضا وذلك لمنع ن�ش

ما هي أنواع الدعم المتاحة لي؟  
اصخيشتو تاصوحف   نع  لوبرفية في ليسنجة الحالص ةدايع مدقت قيرط نع لوقنمال ضرمال صخيشت لّبقتو عم لماعتال ىلع كتدعاسم نيفظوملل نكمي .ً

 عراش الضف ،يةسنجال تارساممالً ةرشابم كسفنب ةدالعیاب لاصتأو الا كتلاحإ ماالع كبيبط نم بلطت نأ امإ كنكمي .نيقباسال كئاكرش عبتت يف كتدعاسم
قمرال ىلع 8022 9827 نم يالأرض قباطال ىلع اهترايز أو 13 .لوبرليف يف تيرتس ثبزايإل

أين يمكنني معرفة المزيد؟
ي قراءة المزيد عن الزهري والصحة الجنسية، يمكن أن تساعدك قائمة الموارد التالية

إذا كنت ترغب �ف
healthdirect.gov.au :الزهري — Health Direct Australia 	

healthtranslations.vic.gov.au :)جمة — الزهري )موارد بلغات مختلفة 	 المعلومات الصحية الم�ت
stipu.nsw.gov.au :ي نيو ساوث ويلز — مرض الزهري

	 وحدة برامج األمراض المنتقلة جنسيا �ف

ة معلومات عن الحالة الصحية  ن�ش
ي يناير/ كانون ثان 2021

نسخة محدثة �ف

الزهري

ّ تناولها؟ ي علي
ما األدوية ال�ت

ي الوقاية من تكرار العدوى؟ 
كيف يمكن�ف

هل أنا معرض لخطر أية مضاعفات؟ 

ي األمر؟
هل سيكتشف أهلي وأصدقا�ئ

ي يمكن أن
 ما األسئلة ال�ت

؟ ي أطرحها عل طبي�ب

https://swsproject.healthpathways.org.au/Portals/31/factsheets/Contact%20Tracing.pdf
https://swsproject.healthpathways.org.au/Portals/31/factsheets/Contact%20Tracing.pdf
https://www.healthdirect.gov.au/syphilis
https://healthtranslations.vic.gov.au/bhcv2/bhcht.nsf/PresentDetail?Open&s=Syphilis
https://stipu.nsw.gov.au/wp-content/uploads/17.-Syphilis.pdf
https://www.swslhd.health.nsw.gov.au/communityhealth/sexualhealth/



