
انتبه! هذا المنشور ال يحل محل االستشارة الطبية. جميع محتويات المنشور يتم تقديمها بهدف توفير المعلومات ال غير, وليس بهدف تقديم النصيحة الطبية ايا كانت, فهي ال تشكل بديال عن مراجعة طبيبك الخاص أو مراكز الفحص واإلستشارة.

Al-Qaws  for Sexual and Gender Diversity in Palestinian Society
(ج.م.) الفلسطيني  المجتمع  الجندرية في  و  الجنسية  للتعددية  القوس 
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:مراكز فحص االيدز
عيادة لفينسكي, شارع لفينسكي 108, تل أبيب 03.537.3738
جمعية مكافحة اإليدز, شارع هنتسيف 18 تل أبيب 03.5613.000

عيادة البارسيم, شارع البارسيم 15 حيفا 04.8619.719
العيادة المفتوحة, البيت المفتوح شارع هاسوريج 2 القدس 02.6250.502
جمعية مكافحة اإليدز, شارع مسادا 6/40 بئر السبع 08.648.6519

ألسئلة حول االيدز, األمراض الجنسية والجنس األمن 
يمكنك مراسلتنا على العنوان التالي, السـرية تامة

B7ebk.2amn@alqaws.org

:á«°ùæ÷G ¢VGôeC’G äÉeÓY

•  إفرازات غير عادية من العضو الجنسي 
(عند الشباب والصبايا)
•  حرقة  عند التبول

•  حكة أو جروح (مع وجع أو مندون) في 
منطقة األعضاء الجنسية  أو فتحة الشرج.

عدم ظهور هاي العالمات ال يعني  إنو 
اإلصابة مصرتش!  بكتير مرات بتحدث 
اإلصابة وما بتظهر عالمات, وفي هاي 

الحالة ممكن نقل العدوى لشريك الجنس.

 ióª∏d áæµ‡ èFÉàfh ¢VQGƒY

 :á«°ùæ÷G ¢VGôeCÓd ó«©ÑdG

• عقم (عند الرجال والنساء) 
• سرطان عنق الرحم
• سرطان البروستاتا 

• إلتهاب الكبد مزمن وسرطان الكبد
• داء نقص المناعة المكتسبة  (يعني اإليدز)

• ضرر للمخ
• ضرر للمولود

 ,íLÉfh §«°ùH êÓY ‘ á«°ùæ÷G ¢VGôeC’G Ö∏ZC’

!êÓ©dG òNC’ ¬LƒàJ ∂fEG OOôàJ Ée

 áHÉ°UE’G ™æe øµ‡ ∞«c

?á«°ùæ÷G ¢VGôeC’ÉH

•  إستعمال دائم للواقي - الكوندوم في كل إتصال 
جنسي - على أنواعه (حتى الجنس الفموي)

•  اذا شفت عالمات للمرض او كان عندك أي شك في 
الموضوع فعليك تجنب االتصال الجنسي وتروح تنفحص ! 

•  الزم تخبر شريك/ شريكة/شركاء/شريكات الجنس عن  
تلقيك   للعدوى عشان ينفحصو كمان ويتلقو العالج !

 ¢SQÉeCG ƒfEG øµ‡ ∞«c

? øeBG ¿ƒcCGh ¢ùæ÷G

•  إختيار شريك / شريكة الجنس للي في 
عندك شعور باألمان تجاهه  أو تجاهها

•  مهم كتير إنو تحكي عن الموضوع, 
وإنو تتميز عالقتك بالصراحة واألمان.

•  إجراء فحص شامل لألمراض الجنسية قبل 
ممارسة الجنس مع شريك/ة جديد/ة

•  حقك إنك ترفض أي عالقة جنسية مع 
شريك أو شريكتك إزا ما كانتش آمنة !

 !´GƒfG á«°ùæ÷G ¢VGôeC’G

"التقرحات" (جروح):
Syphilis الزهري  •  

  •  الهربس Herpes (فموي أو مهبلي)

"اإلفرازات":
Gonorrhea السيالن  •  

Chlamydia داء المتدثرات  •  
Candida فطريات المهبل  •  

"األمراض أخرى":
AIDS إيدز - HIV فيروس نقص المناعة البشرية  • 

HBV HCV فيروسات الكبد - إلتهاب الكبد  • 
Papilloma Virus - فيروس الورم الحليمي  • 

Phthirus Pubis قمل العانة  • 
Scabies الجرب  • 

منها الناتجة عن جراثيم, ومنها عن فايروسات 
أو فطريات. عدا عن هيك، منقدر نوزّعها 

عثالث مجموعات: 

 øY ádƒ≤æŸG ¢VGôeC’G »g ƒ°T
? STDs ¢ùæ÷G ≥jôW

 الحكي هون عن مجموعة امراض او عدوى الي بتنتقل 
عند الرجال والنساء عن طريق اإلتصال الجنسي بأشكاله 

المختلفة إن كان مهبلي، شرجي أو حتى فموي.
: ƒfEG ±ô©àH

•  التبول أو االستحمام بعد الممارسة الجنسية ما بمنع انتقال العدوى
•  إستعمال حبوب منع الحمل أو مبيد للحيوانات المنوية – ما بمنع اإلصابة 

•  الشخص اللي ُأصيب بمرض جنسي ممكن إنو ُيصاب بنفس المرض 
كمان مرة أو بمرض جنسي ثاني وباألخص اإلصابة باإليدز! 
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