جنسيًا
بطاقات اإللتهابات المنقولة
ّ
بطاقات إسم اإللتهاب
المنقول جنس ّيًا

بطاقات هل يوجد
لقاح؟

بطاقات

الوقاية

يؤمن الواقي حماية ج ّيدة لكن يجب
ّ
إستخدامه طوال العملية الجنس ّية.

الزهري

قمل العانة

الكالميديا

إلتهاب الكبد
الوبائي

فيروس نقص
المناعة البشري

الهربس
التناسلي

فيروس الورم
الحليمي البشري
ُ

القرحة
التناسلية
ّ

نعم

داء المشعرات
المهبلية
ّ

السيالن

نعم

يؤمن الواقي حماية ج ّيدة لكن يجب
ّ
إستخدامه طوال العملية الجنس ّية.

ب
طاقات العوارض لدى
المرأة ولدى الرجل
فترات متك ّررة من التق ّرح المؤلم في
األعضاء التناسل ّية أو الشرج.

إلتهاب ،وته ّيج و/أوحكة شديدة في
منطقة شعر العانة وحولها.

بعض الناس يختبرون عوارض شبيهة
بعوارض اإلنفلونزا واليرقان (الصفيرة)
ويكون البول لديهم داكن اللون.
والبعض قد ال يختبر أ ّية عوارض.

غالبًا ال تظهر العوارض لدى النساء.
أما العوارض بالنسبة للمرأة
والرجل فهي قروح مؤلمة على
األعضاء التناسلية ،تضخم الغدد
الليمفاوية في الفخذ.

معظمهن ال يظهرن أ ّية عوارض.
النساء:
ّ
لديهن إفرازات مهبل ّية غير
قد تظهر
ّ
التبول
عاد ّية أو يشعرن بحريق عند
ّ
الرجال :إفرازات من القضيب أو حريق عند
التبول .بعض الرجال ال تظهر عليهم أ ّية
ّ
عوارض.

النساء :معظمهن ال يظهرن أ ّية عوارض.
لديهن إفرازات مهبل ّية غير
قد تظهر
ّ
التبول.
عاد ّية أو يشعرن بحريق عند
ّ
الرجال :غالبًا ما التظهر العوارض لديهم.
قد تكون إفرازات من القضيب شبيهة
التبول.
بالقيح أو حريق عند
ّ

تبدأ بواحدة أو أكثر من القروح غير
المؤلمة على األعضاء التناسل ّية
والمستقيم ،أو الفم .قد نالحظ في
المرحلة الثانية الطفح الجلدي،
والجروح أو الضرر في األغشية المخاط ّية،
والحمى ،والشعور باإلنزعاج.
أما المرحلة الكامنة فتبدأ عندما تزول
ّ
هذه العوارض.

عمومًا ،ليس لفيروس نقص المناعة
البشري  أية عوارض في مراحله المبكرة.
لكنّه عاد ًة يؤدي الى مرض اإليدز .ونتيجة
لتدهور المناعة قد يعاني مرضى
اإليدز من اإللتهابات والسرطانات
المختلفة ،وغيرها من االمراض التي
تهدد الحياة.

يمكن أن يكون بدون عوارض.
بعض سالالت الفيروس تس ّبب الثآليل
التناسل ّية.

يمكن للنساء أن تختبر وجود إفرازات
مهبلية صفراء-خضراء ذات رائحة قوية.
قد يسبب أيضًا
ّ
الحكة أو عدم الراحة أثناء الجماع وأثناء
التبول.
ّ

إجراء الفحوصات الدور ّية لخاليا عنق الرحم .وفي حالة اإلصابة
يؤمن الواقي الحماية من العدوى ،لكن
بالثآليل التناسل ّيةّ ،
يجب استخدامه ّ
كل الوقت خالل العمل ّية الجنس ّية.
يؤمن الواقي حماية ج ّيدة لكن يجب إستخدامه طوال
ّ
العملية الجنس ّية .قد ال يعلم الشخص بأنه حامل هذه
العدوى البكتيرية بسبب غياب العوارض ،لذلك من
األفضل إستخدام الواقي ّ
كل الوقت لتأمين أكبر قدر من
الحماية

يؤمن الواقي حماية ج ّيدة لكن يجب
ّ
إستخدامه طوال العملية الجنس ّية.

يؤمن الواقي حماية ج ّيدة لكن يجب إستخدامه طوال
ّ
العملية الجنسية .كما يجب عدم مشاركة الحقن واألدوات
ّ
المعقمة أو شفرات الحالقة مع آخرين .على
الجراحية غير
المرأة الحامل أن تعلم طبيبها.

يؤمن الواقي حماية ج ّيدة لكن يجب
ّ
إستخدامه طوال العملية الجنس ّية.
أما إذا كان هناك قروح ال يغطيها
الواقي ،فيجب اإلمتناع عن ممارسة
الجنس حتى الشفاء.

على حاملي هذا النوع اإللتهابات أن يستخدموا الواقي
دائمًا بما أنه ليس هناك عالج شافي تمامًا ،وبما أنه ينتقل
حتى عندما تزول العوارض.
عند معاودة العوارض ،على حامل الهربس أن يمتنع عن
ممارسة أي نشاط جنسي بما أن الواقي قد ال يكون كافيًا
لحماية الشريك .كما يجب غسل اليدين ج ّيدًا من أجل
التأكّ د من أن العدوى لن تنتقل إلى أجزاء أخرى من الجسد.

اإللتزام بقواعد النظافة الشخص ّية
وتجنّب اإلتصال الجنسي مع شخص
مصاب الى حين شفائه ،وكذلك
تجنّب مشاركته األلبسة والفراش.

بطاقات

يؤمن الواقي حماية ج ّيدة لكن يجب إستخدامه طوال
ّ
العملية الجنسية .كما يجب عدم مشاركة الحقن واألدوات
ّ
المعقمة أو شفرات الحالقة مع آخرين .على
الجراحية غير
المرأة الحامل أن تعلم طبيبها كي يطلعها على طرق
الوقاية ويتابعها لمنع إنتقال الفيروس الى الجنين.
ّ
شك الشخص بإحتمال إنتقال العدوى إليه فإن هناك
إذا
يتم أخذه خالل الـ36ساعة من
عالج وقائي (ّ )prophylactic
لحظة اإلحتكاك مع الدم أو السوائل الجنس ّية غير الموثوق
بها ،وذلك لمنع إنتشار العدوى في الجسم.

سبل العالج
وإمكانية الشفاء

نعم .لكن إذا لم يتم معالجتها قد تزيد من
نسبة التعرض ألنواع أخرى من اإللتهابات.
خصائص إضافية :تنتقل عبر احتكاك الجلد
بالقروح المفتوحة الى مناطق أخرى من
الجسم ،خاصة لدى مداعبة المناطق التناسلية
المصابة باليد ونقل العدوى الى شخص غير
مصاب أو الى منطقة أخرى من الجسم عبر
اليد الملوثة.

تودي الى
نعم ،لكن إذا ت ُِركت دون عالج ،قد ّ
تؤدي
وقد
مرض إلتهاب الحوض لدى النساء،
ّ
حد سواء.
إلى العقم لدى الرجال والنساء على ًّ
إضافية :قد تنقل المرأة الحامل
خصائص
ّ
العدوى الى طفلها مما قد يسبب لديه
العمى .ممكن أن ينتقل أيضًا عبر احتكاك
السائل المنوي أو اإلفرازات المهبلية مع الفم
أو العين.

على الرغم من أنه لم يتم العثور على عالج
شاف اللتهاب الكبد الفيروسي -ب ،إالّ أنه
ٍ
في كثير من الحاالت يتخ ّلص الجسم من
العدوى من تلقاء نفسه.
مرض مزمن في الكبد.
أحيانا قد يتطور الى
ٍ
والرضع هم في خطر أكبر أن تصبح
األطفال
ّ
إصابتهم مزمنة.
الملوث
الدم
عبر
أيضًا
يتنقل
ة:
إضافي
خصائص
ّ
ّ
بالفيروس ومن المرأة الحامل إلى طفلها.

ك ّ
ّ
التحككم بالعوارض من
ال ،ولكن يمكن
تتطور
خالل العالج .بعض سالالت الفيروس قد
ّ
لتس ّبب سرطان عنق الرحم لدى النساء.
خصائص إضافية :في حال سبب الفيروس
الثآليل التناسل ّية ( ،)Genital wartsفيمكن
إزالتها في العيادة بواسطة التجميد أو الحرارة
أو الطالء الكيميائي .يمكن للثآليل أن تعود.

ك ّ
ّ
التحككم بالعوارض من خالل
ال ،ولكن يمكن
العالج.
إضافية :قد تنقل المرأة الحامل
خصائص
ّ
العدوى الى طفلها .يوجد نوع من الهربس
الذي يصيب الفم ويمكن أن ينتقل من الفم
الى األعضاء التناسلية والعكس.

ك ّ
ويؤدي في
ال  ،فاإليدز مرض مزمن،
ّ
النهاية إلى الوفاة .ولكن العالج (العالج المضاد
للفيروسات )Antiretroviral therapy -يبطئ
بشكل كبير .
تقدم المرض
ٍ
الملوث
إضافية :يتنقل أيضًا عبر الدم
خصائص
ّ
ّ
بالفيروس ومن المرأة الحامل الى طفلها.

نعم  ،إذا تم عالجه في مراحله المبكرة .بدون
عالج  ،تبقى العدوى في الجسم .في مرحلة
متأخرة من مرض الزهري ،يلحق الضرر باألعضاء
الداخلية ويمكن أن يكون قات ً
ال.
إضافية :قد تنقل المرأة الحامل
خصائص
ّ
العدوى الى طفلها .كما تنتقل العدوى أيضًا
عبر الجنس الفموي.

نعم .يستخدم غسول ط ّبي خاص على كامل
الجسم وكريم ط ّبي لتخفيف الحكة .كما
يتوجب غسل أغطية األسرة والثياب.
خصائص إضافية :يمكن أيضًا انتقاله عن
طريق المشاركة في استعمال أغطية األسرة أو
الثياب مع شخص مصاب بالعدوى.

تودي الى
نعم ،لكن إذا ت ُِركت دون عالج ،قد ّ
يؤدي
مرض إلتهاب الحوض لدى النساء مما قد ّ
الى العقم.أما المضاعفات لدى الرجال فهي
نادرة
إضافية :قد تنقل المرأة الحامل
خصائص
ّ
العدوى الى طفلها مما قد يسبب لديه التهاب
في الرئتين أو في العينين.

نعم

