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ما هو؟ 
. ما يصل  وس هربس سيمبلكس وتنتقل باالتصال الجنسي العقبول عدوى شائعة يسببها ف�ي

ي 
إىل واحد من كل ثمانية أشخاص مصاب بالعقبول، وتشمل األعراض آالًما وتقرحات متكررة �ف

األعضاء التناسلية. 
ي األعراض.  تنت�ش العدوى 

ي للعقبول، إال أن الدواء يساعد عىل التحكم �ف
 ليس هناك عالج شا�ف

عن طريق ممارسة الجنس بدون وقاية. ويمكن أيًضا أن ينتقل من األم إىل الطفل أثناء الحمل 
والوالدة.   

ي المزيد عن حالتك. 
إذا كنت مصابة بالعقبول، فمن المهم أن تتل�ق العالج وأن تعر�ف

ي العام؟  ما الذي سيقوم به طبي�ب
قد يعطيك طبيبك الخاص معلومات حول: 

ي تقليل األعراض، 	 
وسات - يساعد العالج �ف ي ذلك العالج المضاد للف�ي

عالجك، بما �ف
ولكنه ال يشفيك من العقبول

فحص أي عدوى أخرى تنتقل بالممارسة الجنسية	 
إبالغ أي من ضاجعتيه	 
اتيجيات ممارسة الجنس بطريقة آمنة	  اس�ق
وسائل الوقاية وتحديد النسل	 
الموارد والدعم	 
عالج المشكالت ذات الصلة مثل مرض التهاب الحوض	 
ي إذا لزم األمر	 

إحالة إىل مرشد نفسي أو أخصا�ئ

قد يوصي طبيبك باإلحالة إذا كانت أعراضك حادة أو إذا كنت:
غ�ي واثقة من تشخيصك 	 
حامل	 
مصابة بداء السكر	 
ية	  وس نقص المناعة الب�ش ف ف�ي تحمل�ي

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

ي غضون أسبوع واحد لمراقبة حالتك والتحقق من استجابتك للعالج، كما 
قد يقابلك طبيبك مرة أخرى �ف

ف عىل مزيد من الدعم  ي الزيارة األوىل وستحصل�ي
قد ينتهي أيًضا من إجراء أي اختبارات لم يتم إجراؤها �ف

والمشورة حول التعامل مع األعراض ونوبات اشتداد المرض.

سوف يتحدث طبيبك العام معك عن العالجات إذا استمرت األعراض معك بعد نوبتك األوىل، فهناك 
ة تكرر ظهور األعراض ومدى شدتها. خيارات مختلفة تعتمد عىل وت�ي

ح طبيبك العام إحالتك إىل عيادة الصحة الجنسية إذا: كما وقد يق�ت
لديك أعراض العقبول مع أّن نتائج اختباراتك سلبية	 
حالتك معقدة	 
جهازك المناعي مكبوت	 
ي الحصول عىل إرشاد أو مزيد من الدعم	 

ف �ف ترغب�ي
ف من حالة التهابية	  تعان�ي

ة معلومات للمرصف ن�ش
مارس/أذار 2018.

العقبول )الهربس(

ّ تناولها؟ ي علي
ما األدوية ال�ت  

ي سأحتاج إىل 
ة ال�ت ما هي الف�ت  

تناول الدواء خاللها؟

ي الوقاية من ن�ش 
كيف يمكن�ف  

العدوى؟    

هل أنا معرض لخطر   
مضاعفات إضافية؟

ي 
هل سيكتشف أهلي وأصدقا�ئ  

األمر؟

؟ ي
كيف ستتأثر عالقا�ت  

ي الحصول عل 
أين يمكن�ف  

المزيد من الدعم والمساعدة؟

ي يمكن 
ما األسئلة ال�ت

أن أطرحها عل 
؟ ي طبي�ب



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.
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ماذا بوسعي أن أفعل؟ 
كائك  ي عىل السلوكيات الجنسية اآلمنة واسأىلي طبيبك العام إن كان عليك إخبار �ش

من المهم للغاية أن تتبعي إرشادات عالجك بدقة للتقليل من نوبات اشتداد المرض. تعر�ف
ف عن مرضك. السابق�ي

، وطرق تخفيف األلم عند التبول. ل لتخفيف تأث�ي األعراض، مثل المسكنات، ومنقوع المحلول الملحي ف ي الم�ف
ف بها �ف اتيجيات تقوم�ي ي إىل طبيبك حول إس�ق

تحد�ث

ي المزيد من المساعدة عىل التكيف مع الوضع.
ي من طبيبك العام إحالتك إذا رغبت �ف ف أنك مصابة بالعقبول. اطل�ب من الشائع أن تشعري بالقلق عندما تعلم�ي

؟   ما هي أنواع الدعم المتاحة ىلي
ي ليفربول 

عيادة الصحة الجنسية �ف
ف مساعدتك عىل التعامل مع وتقّبل تشخيص المرض المنقول عن طريق الممارسات الجنسية،  . يمكن للموظف�ي ي ليفربول فحوصات وتشخيصاً

تقدم عيادة الصحة الجنسية �ف
. ف كائك السابق�ي ي تتبع �ش

فضاًل عن مساعدتك �ف

ة.  یمكنك إما أن تطلب من طبيبك العام إحالتك أو االتصال بالعیادة بنفسك مبا�ش

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

ي معرفة المزيد؟ 
أين يمكن�ف

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

 	 healthdirect.gov.au : Health Direct - العقبول التناسىلي
 	 healthtranslations.vic.gov.au : جمة - العقبول التناسىلي المعلومات الصحية الم�ت
 	fpnsw.org.au الية: اتصل عىل الرقم 886 658 1300 أو اطلع عىل الموقع منظمة تحديد النسل األس�ت
 	shil.nsw.gov.au ي نيو ساوث ويلز:  اتصل عىل الرقم 624 451 1800 أو اطلع عىل الموقع

رابط معلومات الصحة الجنسية �ف
 	 shil.nsw.gov.au ي نيو ساوث ويلز: اتصل عىل الرقم 624 451 1800 أو اطلع عىل الموقع

رابط معلومات الصحة الجنسية �ف
 	sshc.org.au/amiok :نت ي للصحة الجنسية - أداة التقييم ع�ب اإلن�ق

مركز سيد�ف
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