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 )STIs( ما هي العدوى المنقولة جنسًيا 
والفيروسات المنقولة بالدم )BBVs(؟

 )BBVs( والفيروسات المنقولة بالدم )STIs( يمكن أن تؤثر العدوى المنقولة جنسيًا 
على أي شخص.

بعض االلتهابات المنتقلة جنسيا قابلة للعالج وبعضها يشفى بشكل تلقائي واخرى 
تبقى بالجسم مدى الحياة. هناك أشياء يمكنك القيام بها لحماية نفسِك واآلخرين من 

اإلصابة بالعدوى.

كيف تنتشر STIs و BBVs؟

 .STIs بشكل أساسي عن طريق ممارسة الجنس بدون حماية مع شخص مصاب بـ STIs تنتشر
تنتقل العدوى عادة عبر السوائل الجنسية مثل: 

المني )السائل المنوي(	 
السوائل المهبلية 	 
سوائل الشرج )من داخل شرج الشخص(	 

:STIs هناك أنواع مختلفة من

 	])HPV( الفيروسات ]على سبيل المثال: الهربس وفيروس الورم الحليمي البشري
البكتريا )على سبيل المثال: الُمندثرة )الكالميديا( والسيالن والزهري(	 
الطفيليات )على سبيل المثال: داء المشعرات( 	 
الحشرات )على سبيل المثال قمل العانة(	 

 ‘المنقول عبر الدم’ يعني أن العدوى منقولة عبر الدم. عندما يحث تماس بين دمك ودم 
شخص مصاب. 

 )HIV( على سبيل المثال، يمكن أن ينتقل فيروس العوز المناعي البشري .STIs هي أيضا BBVs بعض
من خالل اتصال الدم بالدم والسوائل الجنسية.
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كيف يمكنني تقليل مخاطر تعرضي لإلصابة بـ STIs و BBV؟
يمكنِك تقليل خطراإلصابة بالعدوى المنقولة جنسيًا من خالل ممارسة الجنس بطريقة أكثر أمانًا. 

ممارسة الجنس األكثر أماًنا يعني استخدام الحواجز، مثل الواقي، خالل أي نوع من أنواع الجنس 
)المهبل، الجنس الشرجي أو الفموي(.

وهناك حاجة أيضا لواقي جديد إذا حصل تشارك بألعاب جنسية.

 الواقيات ليست فعالة بنسبة 100 ٪ لمنع اإلصابة بـ STIs. تحدثي 
مع طبيبِك أو ممرضتِك بخصوص الفحص. 

كيف لي أن أعرف إذا كنُت 
مصابًة بـ STI أو BBV؟

الفحص المنتظم هو أفضل طريقة لمعرفة إذا 
.BBV أو STI كنِت مصابًة بـ

يجهل الكثير من األشخاص أنهم مصابين بـ STI أو 
BBV ألنهم ال يعانون من أعراض. قد يكون لدى 

بعض األشخاص أعراض مثل:

الحكة حول المهبل أو القضيب أو الشرج	 
ألم أثناء التبول	 
إفرازات كريهة الرائحة أو غريبة اللون )سائلة( من 	 

المهبل أو القضيب أو الشرج
األلم أثناء ممارسة الجنس	 
نزيف مهبلي غير طبيعي	 

 Wear a condom to protect yourself from STIs
and BBVs

"BBVs"طرق انتشار الفيروسات المنقولة بالدم 

قضيب منتصب 
التزييتعليه واقي ذكري  الواقيات 
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كيف يمكنني تقليل مخاطر تعرضي لإلصابة بـ STIs و BBV؟
يمكنِك تقليل مخاطر اإلصابة بـ BBV عن طريق:

إجراء فحص منتظم	 
استخدام الواقي بشكل صحيح في كل مرة تمارسين فيها الجنس )مهبلي، شرجي، فموي(	 
عدم التشارك في معدات الحقن وشفرات الحالقة وقّطاعات  المرخصة  الخاضعة لرقابة الدولة	 
تحدثي مع طبيبِك أو ممرضتِك حول PrEP )برنامج الوقاية االستباقية من العدوى(	 

 ما هي عدد المرات التي يجب أن أخضع فيها الجراء فحص 
STIs أو BBVs؟

إذا كان عمرِك أقل من 30 عاما، افحصي مرة واحدة في السنة، حتى لو استخدمِت الواقيات 	 
٪100 من الوقت

إذا كنت ذكرًا يمارس الجنس مع ذكور آخرين، فافحص كل 3 أشهر، اعتمادًا على مخاطرك	 
في أقرب وقت ممكن إذا كان لديِك أي أعراض	 
إذا كنِت قلقة ألي سبب من األسباب	 

 ما الذي يمكنني أن أفعله إذا كنُت أعتقد أنني مصابة 
بـ STI أو BBV؟

إذا كنِت تعتقدين أنِك قد تكونين مصابة بـ STI أو BBV، فاذهبي إلى طبيبِك أو ممرضتِك إلجراء 
الفحوصات والحصول على العالج، إذا لزم األمر.

بعض العدوى يمكن أن تسبب مشاكل صحية خطيرة إذا لم يتم عالجها. على سبيل المثال، يمكن 
أن تؤدي العدوى غير المعالجة إلى العقم )عدم القدرة على إنجاب األطفال(. يمكن عالج العديد من 

STIs بسهولة إذا اكتشفت في وقت مبكر.

مارسي الجنس بطريقة أكثر أماًنا وال تتشاركي يأي من المعدات التي يمكنها نقل الدم إلى جسمِك 
أو إلى جسم شخص آخر.
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 ماذا أفعل إذا تم تشخيصي 
 )أو شريكي الزوجي( باإلصابة 

بـ STI أو BBV؟

قد يخبرونِك شخصيًا أو عبر مكالمة هاتفية 
أو رسالة عن طريق الهاتف الجوال أو البريد 

اإللكتروني بأنه تم تشخيص إصابتِك بـ STI أو 
 BBV. قد تكونين أنِت أيضًا تعانين من عدوى 

 من دون أن تعلمي بذلك ألنه قد ال يكون 
لديِك أعراض.

راجعي طبيبِك أو ممرضتِك إلجراء الفحص 
والحصول على العالج، إذا لزم األمر.

للمزيد من المعلومات:

اتصلي بطبيبِك أو بممرضتِك	 
 اتصلي بـ  	

Sexual Health Victoria‘s clinic 

)عيادة تنظيم األسرة في فيكتوريا(
اقرأي عن ما يمكن أن تتوقعيه عند إجراء 	 

BBV أو STI فحص

قد تكونين مهتمة أيًضا 
بالمشاهدة:

انقري فوق هذا الرابط لمشاهدة فيديو 
حول الشباب الذين يحصلون على خدمات 

الصحة الجنسية.

 :قةفاووبم عم رواشتلاب تامومعللا هذه رادصإ مت :نايب Multicultural Centre for Women‘s Health  نإ .طقف ةماع تاموعلم هذه عئاقولفة ايحص رفوة: تيلمسؤولإخلاء ا .)تافاثقلد ادعتملا ةمرألحة اص زكرم)
 . ادوملاة بصاخلنشر الا قوقح ةيلكم دونشر © تعلوا عبطلا قوقح .ةيفردلا كفة بظروصاة خينوناق ة أويبط ةروشم بطل كيلع بجية. ويفردلا فظرولا بسح ،آلخر صخش نم فلتخة تماعلا تامومعللا هذه ةمالءم

 هذبه ىلإ هذه عئاقولفة ايحص يف ةدوجوملا Sexual Health Victoria ماعل نشرلوا عبطلا قوقح نوناقل عضخثة) وتلاث فألطرا ،تالاحلا ضي بعف ، أو) 1968 قوحقل عةضااد خوم لقن أو رادصإ ةداعإب كل حسمن نحن
 ،قةبمسلا كتنظمم تناك إذا اة بنصاخلنشر الة اطبرتم ةيلسؤوم إخلاء يج أردُت نأ طبشر كالبطل تامومعللر ايفوت ضرغل ،حلربل فدة لا تهيونظمة تربم  انتقفاوم انادومل آخر لقن أو رادصإلل ةداعإ يأ بلطتي .ةداملا

.هلاسروإ هلاكمتسا كمكني يذلقة افاوملذج اومن لخلا نم

https://shvic.org.au/contact

