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 هي سبب األمراض املنقولة جنسيا
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)الغريية أو مثيل الجنس(.

يف عالج األمراض املنقولة جنسيا، يجب إيالء 

اهتامم خاص أيضا للرشكاء.
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املبيضات و فطريات يف الجلد
و التهاب الجهاز التناسيل 

ما هي؟
املبيضات، املشعرات، تسبب التهابات امليكوبالزما ميكن من الجهاز 

التناسيل واملسالك البولية يف النساء أكرث سهولة وكذلك عند الرجال.

ويتسبب داء املبيضات بنوع من الفطريات التي تعيش يف أجسامنا 

دون أي تكلفة، وهذا يتجىل يف حالة قلة النظافة، املناعية لالكتئاب 

)األمراض املزمنة، والعالج باملضادات الحيوية، ومرض السكري(. لذلك، 

ال يتم هذا املرض يرتبط بالرضورة النشاط الجنيس، ولكن ميكن أن 

ينتقل من خالل هذا.

ما هي األعراض؟
مع الخسائر الناجمة عن مساحات األعضاء التناسلية للظهور سامت 

تبعا لنوع من الحكة، والعدوى واحمرار يف منطقة األعضاء التناسلية 

أو الرشج، واألمل عند التبول وأثناء الجامع.

كيف يتم تنتقل؟
مع الجنس غري اآلمن (عالقة جنسىة بال حمية ).

التشخيص
دراسة املجهر واإلفرازات التناسلية عن طريق ثقافة البكتريية.

العالج
املضادات الحيوية / antimycotics عن طريق الفم و / أو العالج 

املحيل )التحاميل والكرميات والدوش(.

الكالميديا

ما هي؟
انها عدوى تسببها البكرتيا التي تعيش داخل الخاليا.

ما هي األعراض؟
يف كثري من األحيان دون أن األعراض بعد 1 - 3 أسابيع ميكن أن 

تعطي التهابات املسالك التناسلية.

رجل وامرأة، وحرق مع التفريغ، التبول من القضيب، وآالم يف البطن، 

وإرشاك الرحم مام يؤدي إىل العقم )العدوى املزمنة(.

يف الحمل، ممكن اإلجهاض تلقائيا.

كيف يتم تنتقل؟
عالقة جنسية بال حمية

التشخيص
مع مخزن مؤقت معينة من اإلفرازات التناسلية أو عىل عينة من 

البول.

العالج
مع املضادات الحيوية.
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رام لقمي 

ما هو؟
.)HPV( انها عدوى يسببها فريوس، فريوس الورم الحليمي

ما هي األعراض؟
يبدأ هذا املرض، يف معظم الحاالت، من دون أعراض أو يتجىل مع 

زوائد )الثآليل أو قمي( إىل األعضاء التناسلية. يف بعض األحيان، يف 

حالة من األمراض املعدية التي تستمر عىل مر الزمن وبعد عدة 

سنوات، وميكن أن تؤدي إىل أورام الجهاز التناسيل )الرحم، لدى 

النساء(.

كيف يتم تنتقل؟
أثناء مامرسة الجنس دون وقاية.

استخدام الواقي الذكري ليست دامئا قادرة عىل حامية ضد هذا املرض 

الذي ميكن أن يرضب املناطق من الجلد التي ال تغطيها نفسها الواقي 

الذكري.

التشخيص
.PAP الرسيرية املراقبة اإلصابة، أو يف املرأة، مع اختبار

جميع النساء، اللوايت ترتاوح أعامرهن بني 25 و 64 سنة، ينبغي أن 

يؤديها كل 3 سنوات، واختبار PAP للوقاية من رسطان عنق الرحم.

العالج
االستعدادات املحلية تطبيق معني، إصابات الحروق.

ميكن الحصول عىل هذا املرض مرة أخرى.

املنع / الوقاية
باإلضافة إىل الواقي الذكري، لقاح متاح للنساء اللوايت مل تدخل بعد

حيز االتصال مع الفريوس.

التهاب الكبد الفريويس
)A، B، C التهاب الكبد(

ما هو؟
هي األمراض الفريوسية التي تؤثر عىل الكبد.

كيف تظهر؟
التهاب الكبد الحاد مع يرقان )اصفرار الجلد و عيون( وآالم الكبد؛  •

التهاب الكبد املزمن: التهاب الكبد B التهاب الكبد C وخاصة،   •
وقد تتطور عىل مر السنني لتعطي تليف الكبد أو أورام الكبد؛

حالة »صحية الناقل« أنه ال توجد أعراض ولكن ميكن أن تصيب   •
اآلخرين

كيف يتم تنتقل؟
:A مامرسة الجنس غري اآلمن )اللتهاب الكبد  • 

ووادي الذهب، األعضاء التناسلية(.

االتصال مع دم األشخاص املصابني.  •
من األم املصابة إىل الطفل )خالل الحمل أو الوالدة(.  •

التشخيص
مع اختبار الدم للكشف عن األجسام املضادة.

العالج
 C و B اسرتداد من دون مضاعفات، والتهاب الكبد A والتهاب الكبد

ميكن أن تصبح مزمنة، وهناك بعض األدوية الفعالة جدا.

.B للو A هناك لقاحات التهاب الكبد
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السيالن 

ما هو؟
انها عدوى بكتريية تسببها يف الحارض مكورة بنية إفرازات قيحية من

األعضاء التناسلية األشخاص املصابني.

ما هي األعراض؟
بعد 2 - 20 يوم من اإلصابة، وحرق مع التبول أو فتحة الرشج، 

وفقدان مادة قيحية من األعضاء التناسلية )أكرث وضوحا يف البرش(، 

والتهاب الحلق يف حالة إصابة تجويف الفم.

إذا تركت دون عالج ميكن أن يؤدي إىل العقم لدى النساء.

كيف يتم تنتقل؟
غري املحمية الجنس، من خالل االتصال مع األعضاء التناسلية 

الخارجية واملهبل والفم والرشج.

تجنب االتصال مع الحيوانات املنوية، ال مينع العدوى.

التشخيص
مع مسحة من اإلفرازات التناسلية أو من تجويف الفم.

العالج
يتم التعامل مع املضادات الحيوية.

ميكن الحصول عىل هذا املرض مرة أخرى.

هربس األعضاء التناسلية

ما هو؟
 عدوى يسببها فريوس.

ما هي األعراض؟
ميكن أن تجعل أي الحاالت البسيطة )احمرار وحرق( أن العديد من

بثور / القروح مؤملة، يف منطقة األعضاء التناسلية.

العدوى مييل إىل تكرار عىل مر الزمن، وخاصة يف أوقات الشدة، 

جسدية أو نفسية، ذلك أن الفريوس ال يزال مستمرا يف الجسم.

كيف يتم تنتقل؟
الجنس دون وقاية مع، إصابة عن طريق االتصال مع األغشية 

املخاطية.

التشخيص
انها املراقبة الرسيرية لإلصابة.

العالج
ال يوجد عالج العالجية، واألدوية املضادة للفريوسات املتاحة، ومع

ذلك، هي قادرة عىل تقصري مدة اآلفات والحد من شدة األعراض،  إىل 

جانب التقليل من ظهور حاالت االنتكاس.
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 فريوس نقص املناعة
 البرشية/اإليدز

ما هو؟
اإليدز )متالزمة نقص املناعة( هو مرض يسببه فريوس نقص املناعة 

البرشية ويتمثل يف خفض دفاعات الجسم.

ما هي األعراض؟
قد تبقى لسنوات دون أي عالمات )ولكن ميكنك أيضا تصيب رشيكك 

الجنيس( أو كام تظهر أعراض متفاوتة الخطورة.

كيف يتم تنتقل؟
االتصال الجنيس غري املحمي )، والرشج عن طريق املهبل، والجنس  •

عن طريق الفم( مع شخص مصاب.

الدم: تبادل اإلبر املصابة، وأدوات الوشم والثقب المللوثة بالدم   •
املصاب، وتقاسم استخدام الكائنات )شفرات الحالقة، مقص، 

فرشاة األسنان، وما إىل ذلك( امللوثة.

من األم املصابة إىل الطفل )أثناء الحمل والوالدة والرضاعة   •
الطبيعية(.

ال ميكن أن تنتقل عىل النحو التايل:
مع املصافحات، القبالت، العناق، ولدغ، وخدوش؛  •
اللعاب، السعال، والدموع، والعرق والبول والرباز؛  •

األطباق، والنظارات، والسكاكني؛  •
دورات املياه، واالستحامم، وأحواض السباحة، وحاممات البخار،   •

وصاالت رياضية.

التشخيص
وميكن إجراء اختبار للكشف عن األجسام املضادة لفريوس نقص 

املناعة البرشية بعد ثالثة اشهر عىل سلوك خطر آخر.

العالج
العالج مع األدوية املضادة للفريوسات، هو يف الواقع فعالة جدا يف 

السيطرة عىل العدوى وينبغي أن يستمر مدى الحياة.

الزهري

ما هو؟
 تسبب الجرثومة )امللتوية( اللولبية الشاحبة.

ما هي األعراض؟
فرتة الحضانة ترتاوح ما بني 10 و 90 يوما )متوسط 21 يوما( وبعد 

ذلك ميكنك عرض عدد من الحاالت الطبية: قرحة غري مؤملة صغرية 

عند نقطة حيث كانت القيم العدوى )األعضاء التناسلية أو الفم(، 

ملدة قرصة.

كيف يتم تنتقل؟
من خالل االتصال املبارش مع جروح ملتهبة )املهبل، والرشج عن 

طريق الفم و(.

ميكن أن ينتقل من األم إىل الجنني أثناء الحمل، مع احتامل الوفاة 

للجنني يف الرحم أو والدة طفل مع مرض الزهري الخلقي.

التشخيص
مع اختبار الدم للكشف عن األجسام املضادة، يف املتوسط، 04 يوما 

بعد اإلصابة.

يجب أن يتم التحقق حتى الرشكاء الجنسيني.

العالج
يتم التعامل مع املضادات الحيوية.
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 قامل
)الرأس والعانة(

ما هو؟
انها عدوى طفيلية بسبب القمل، والتي تضع البيض )الصئبان( الذي

 يفقس يف 7 - 10 أيام. الريقات استكامل تنميتها يف فرتة ما 

بني 7 - 13 يوم .

وترد البيض إىل قاعدة من الشعر مع مادة لزجة جدا ودائم ومن 

صعب التخلص منها بواسطة املشط.

ما هي األعراض؟
أعراض األكرث متيزا، ولكن ليس دامئا حارضا، هو الحكة املوضعية، أو

فروة الرأس يف منطقة األعضاء التناسلية.

كيف يتم تنتقل؟
وينترش الطفيل يف الغالب يف ظروف مزدحمة )املدارس والخطابات، 

 وكولونيا، وغريها( من خالل االتصال املبارش مع شخص مصاب 

)حتى أثناء مامرسة الجنس( أو بشكل غري مبارش من خالل األمشاط، 

والفرشاة والقبعات. اإلصابة يحدث بغض النظر عن مستوى النظافة 

الشخصية.

التشخيص
مع ردود الفعل، من خالل العدسة، القمل و / أو البيض يف شعرك أو 

شعر العانة، ويف بعض الحاالت، الحواجب، الرموش، اللحية.

العالج
ويتكون العالج من املنتجات الخاصة، يف رغوة، هالم كريم و.

يف معظم الحاالت،  البيض والقمل ميكن إزالتهام ميكانيكيا  مبشط.

 البيض ميكن استخدامها لخليط يتكون من نصف الساخنة والخل

1/2 املياه.
بعد أسبوع، للقضاء عىل القمل من البيض فقس أي ناجني، لديك 

لتكرار العالج.

ال توجد عالجات وقائية: واألدوية املضادة للطفيليات لن متنع 

اإلصابة، لذلك يجب أن يتم ذلك كإجراء وقايئ.

تدابري إضافية
تحقق من كل أفراد األرسة واألشخاص الذين هم عىل اتصال وثيق.

آلة غسل )°60( أو وسادات الجافة والرشاشف واملناشف واملالبس 

 )وخاصة القبعات، واألوشحة، ولعب اطفال، والنسيج، الخ.(

 يف اتصال مع الرأس والرقبة؛ كنس من الكرايس واألرائك، الحصري 

والسجاد التي يلعب فيها األطفال. مغمورة أمشاط وفرش يف املاء 

املغيل ملدة 10 دقائق.

تطهري املباين ال يستفيد ألن القمل ال ميكن البقاء عىل قيد الحياة فرتة 

طويلة يف البيئة.

ملنع انتشار العدوى، فمن املستحسن لألرس، والرصد الروتيني عىل 

األقل شعر أسبوعيا.
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 سعفة
)الرأس والجسم(

ما هي؟
وداء السعفة هو مرض معد من الجلد، والشعر، واألظافر التي تسببها

أنواع مختلفة من الفطريات املعروفة باسم الجلدية.

ما هي األعراض؟
فرتة الحضانة هو متغري، وعادة ما بني 5 و 14 يوم بعد االتصال.

 يظهر هذا املرض مع التصحيح محمر مستديرة أن متيل إىل االنتشار 

إىل الضواحي و توضحه يف املركز . يف حالة سعفة الرأس، والشعر كرس 

بسهولة.

بعد بدء العالج املناسب، وهذا املرض مل يعد معد.

كيف يتم نتقل؟
وينتقل املرض عن طريق االتصال املبارش مع الحيوانات املصابة 

)الكلب، القط( أو املرىض.

ميكن أن يحدث أيضا من خالل االتصال غري املبارش، ال سيام مع 

استخدام املشرتك من املالبس، وأمشاط، وفرش، والقبعات واألحذية.

التشخيص
املتخصص الذي أدىل به الفحص الرسيري والفحص املجهري.

العالج
مع األدوية املحلية والفم.

كيف ميكنني منع ذلك؟
مع قواعد مشرتكة للنظافة أن الجميع يجب أن تبدو:

أو استخدام الشخيص من املالبس والقبعات، وفرش، وأمشاط   •
ومستلزمات بصفة عامة؛

أو تجنب امليش حايف القدمني يف األماكن العامة مثل حاممات   •
السباحة وصاالت رياضية، واالستحامم، وغريها؛

أو تنفيذ التطهري دقيقة وطويلة من القدمني قبل الدخول إىل   •
حوض السباحة؛

أو تجنب املالعبة الكالب والقطط أو الحيوانات األخرى التي ال   •
تعرف الحالة الصحية، حتى أكرث من ذلك إذا الحظت أن الشعر 

سوء؛

أو أنها قد فحصها بانتظام من قبل طبيب بيطري وحيواناتهم   •
االليفة.

كيف ال ينترش؟
انه من املهم مالحظة ما ييل:

بشكل منفصل أو غسل الغسيل يف الغسالة عىل درجة حرارة   •
عالية )90 درجة(؛

أو أنها قد فحصها من قبل الطبيب البيطري عىل الحيوانات قد   •
تأيت يف اتصال مع الناس الذين يعانون  باملرض )ميكن للحيوانات 

أن تكون حاملة(.
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الجرب

ما هو؟
بل هو مرض جلدي الناجمة عن حرشة صغرية غري مرئية للعني

املجردة ويسمى سوس أوالعتة.

العث تلتصق املالبس التي تكون عىل متاس مع الجلد املريضة وبالتايل 

ميكن أن تنترش.

ما هي األعراض؟
هذا املرض يحدث بشكل رئييس يف الليل مع حكة مزعجة.

كيف يتم تنتقل؟
وينتقل الطفيل إىل البرش من خالل:

اتصال مبارش مع املريىض؛  •
اتصاالت غري مبارشة مع االستخدام املشرتك للمناشف، مالءات   •

ومالبس داخلية الخ. املستخدمة مؤخرا.

التشخيص
مع الكشف عن سوس من الجلد.

العالج
مع أدوية تطبيقها محليا عىل الجلد كله.

CLINICS MTS

ميال STM دعمقن
VIALE،جينر  44

 فتااله02/8578.9871
عة ،15اسال نة معمجنين إل الثاال نم

8،15 حتي 30

 S دعمقMT نيافوجي ناس وتسيس
VIALE ،تيويتام 13

 فتااله02/8578.2650
عةاسال نم سيمنين والخثاال

8،15 حتي 15،30

mtsmi@ats-milano.itديبرلا 
 :ترونيكلاإل

األداء: مجانا 
محادثات املعلومات الصحية؛  •

تحري فريوس األيدز والتحقيقات املصلية أو جوهري غريه من   •
األمراض التي تنتقل باالتصال الجنيس )الزهري، التهاب الكبد، 

والتهاب اإلحليل، والثآليل التناسلية، الكالميديا(؛

الجلدية، أمراض النساء و؛  •
املعالجة الدوائية لألمراض التناسلية؛  •

توجيه خدمات الدعم النفيس واالجتامعي.  •

ليس مطلوبا من وثائق الهوية، وصفة طبية، البطاقة الصحية. ميكنك 

الذهاب مبارشة، ولكن من األفضل أخذ موعد  ألن بعض الخدمات ال 

تتوفر إال يف أوقات معينة. ميكن أيضا الوصول إىل القرص )مع مراعاة 

القواعد املتعلقة موافقة( وكيانات أجنبية وغري املقيمني
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 خط هاتف فريوس نقص
MTS/املناعة البرشية 

الهاتف 02/8578.8912
األنشطة:

من االثنني إىل الخميس
9،30 حتي 15،30

العرض:
توجيهات بشأن تقديم الختبار فريوس نقص املناعة البرشية، يف   •

االختبارات التشخيصية وزيارات متخصصة ل MTS؛

املعلومات الصحية عىل األمراض املنقولة التوجه الجنيس؛  •
املشورة بشأن النفسية والثقافية واالجتامعية الحياة الجنسية؛  •

االستامع والنفيس ملستوى الدعم إشكالية حاالت )تشخيص فريوس   •
نقص املناعة البرشية أو عىل MTS، وطي واالزدواجية، رهاب 

املرض عدم الراحة النفسية(.

املستلمني:
من هم عرضة للعدوى السلوكيات املحفوفة باملخاطر والعوامل   •

املساهمة )رسوم اإلبالغ، مثيل الجنس من الرجال واملخنثني، 

والسياحة الجنسية(؛

املراهقني والشباب والبالغني يف حاجة يف مجال الحميمية   •
الجسدية والعالئقية؛

املرىض الذين يعانون من تشخيص فريوس نقص املناعة البرشية أو   •
MTS لرشكائهم / األقارب؛

األفراد املعنيني حول الحالة الصحية والعواقب املرتتبة   • 
عىل أفعال جنسية.

 دعم فريوس نقص املناعة
البرشية / اإليدز

VIALE نر، 44يج
 فتااله02.8578.9031/9032

 سكاف02.8578.9884

mtsmi@ast-milano.itديالبر 
ينكاإلل  :رتو

:ةيراتركساألمين / ال

ةعمنين إل الجثاال نم
8،30 حتي 15،30

تابلط ميدقت نكويم 
 ةماالع قافريل مغمش لقب ناد أو مراألف 

.تايعموالج
األداء:

نرحب وتحليل االحتياجات؛  •
الدعم والتوجيه للمريض وله  • 

 األرسة الستخدام الخدمات الصحية

 لالإلقليم؛

تدخالت الرعاية املنزلية مع الطبيعة؛  •
التمريض والتأهيل والحامية؛  •

التثقيف الصحي بشأن التدابري الصحية والوقاية؛  •
إدراجها يف مرافق املعتمدة ملرىض االيدز   • 

)اليوم مركز الرعاية، منزل اإلقامة، وتكية(.
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