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هذا الكتيب هو عمل لجنة الصحة لجمعية مجتمع امليم+ هفي. تم تحرضي 

هذا الكتيب من قبل املتخصص يف طب األرسة د. فيليز أك وعامل النفس سلجوق 

جيليك.



هل هناك عالج ملرض السيالن؟

 ماذا افعل إذا كانت لدي أسائله تخص مرض

السيالن؟

أجل. األطباء؛ يبدأ العالج من خالل تقييم األعراض ونتائج الفحص ونتائج االختبار. 

تستخدم املضادات الحيوية يف العالج. يف السنوات األخرية ، تزايدت السالالت 

املقاومة للمضادات الحيوية. إذا مل يكن هناك انخفاض يف األعراض بعد أيام قليلة 

من بدء العالج ، تذكر أنه قد يكون بسبب املقاومة واسترش طبيبك مرة أخرى. 

يوىص بالعالج املزدوج باملضادات الحيوية يف الحاالت املقاومة. إذا كان هناك 

عدوى الكالميديا املتزامنة يف املصابني مبرض السيالن، يتم التخطيط لعالج مزدوج 

ضد كال العاملني. عالج الرشيك مهم. يجب عىل رشكاء املصابني مبرض السيالن 

االتصال مبركزهم الصحي لالختبار.

ميكنك استشارة طبيب األرسة أو طبيب املسالك البولية أو أخصايئ األمراض املعدية 

واألحياء الدقيقة الرسيرية. إذا كنت مرتدًدا بشأن هذا، فيمكنك استشارة جمعيات 

مجتمع امليم+ للوصول إىل أطباء ودودين مع االشخاص من مجتمع امليم+.

09

10



 كيف ميكنني معرفة إذا  كنت مصاب/ة07

بهذا املرض؟

 هل هناك عالقة بني مرض السيالن وباقي

االلتهابات؟

إذا كانت لديك العالمات واألعراض املذكورة أعاله، فاتصل باملركز الصحي. شارك 

شكواك مع طبيبك. عندما تخرب التاريخ الجنيس لطبيبك أيًضا فهيه توفر فرصة 

 للتعرف عىل طرق الوقاية من السيالن.

إذا كان لديك تاريخ من مامرسة الجنس بدون واقي ذكري يف األشهر الستة املاضية 

، أو إذا تم تشخيصك أو تم اإلبالغ عن عدوى بكتريية منقولة عن طريق االتصال 

الجنيس (الزهري ، السيالن ، الكالميديا) يف األشهر الستة املاضية ، ناقش أيًضا خيار 

 العالج الوقايئ قبل التعرض لفريوس نقص املناعة البرشية. مع طبيبك.

البكترييا املهبلية قد يكون لها خصائص البكترييا املهبلية الجرثومية بعد فرتة 

االنتقال الجراحي. يف حاالت اإلفرازات، والتهيج املهبيل الشديد، وااللتهاب املزمن 

الناجم عن اإلجراءات الجراحية، يجب استشارة األطباء ملعرفة مخاطر العدوى.

أجل. ميكن ألي شخص أن يكون مصابًا بأكرث من عدوى تنتقل عن طريق االتصال 

الجنيس. يف حالة وجود مرض السيالن، يوىص بإجراء اختبار متزامن لألمراض 

املنقولة باالتصال الجنيس األخرى.
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يف إصابة الفم والبلعوم، قد يبدأ بنقل العدوى بدون أعراض. عند وجود امل، يظهر 

التهاب يف الحلق وانتفاخ واحمرار يف الحلق. نظرًا ألن التهابات الحلق األخرى 

ستسبب نتائج مامثلة، فإن مشاركة تاريخك الجنيس مع طبيبك سيسهل طلب 

االختبارات املناسبة للتشخيص.    

ميكن مالحظة املضاعفات (املشاكل) املتعلقة مبرض السيالن مع اإلصابة أو بدونها. 

      

أ. املضاعفات املعدية: عدوى املكورات البنية املنترشة، مرض التهاب الحوض، 

متالزمة فيتز-هيو-كورتيس مع إصابة كبسولة الكبد   

  

ب. املضاعفات غري املعدية: هشاشة العظام التفاعيل (التهاب املفاصل) ،القرنية 

الجلدية، التي تشكل لويحات عىل الجلد



ما هيه اعرضا مرض السيالن؟06

السيالن؛ ميكن أن ينتقل دون أي أعراض ، وقد تظهر أعراض مختلفة حسب 

 املنطقة يف الجسم ، وأحيانًا تؤدي إىل مضاعفات (مشاكل) مختلفة: 

ميكن أن يكون السيالن يف بعض األحيان بدون أعراض. يف حالة عدم وجود اعراض 

رسيرية، قد ينقل الشخص البكترييا إىل رشيكه (رشكائه) دون أن يعرف أنها 

موجودة يف جسمه.     

      

قد تظهر العدوى أعراًضا مختلفة اعتامًدا عىل املنطقة املصابة بالجسم. يسبب 

التهابات مثل التهاب البلعوم يف الحلق ، والتهاب البلعوم يف البلعوم ، والتهاب 

مجرى البول يف املسالك البولية ، والتهاب عنق الرحم يف عنق الرحم ، والتهاب 

املستقيم يف املستقيم.     

  

السيالن؛ ميكن أن يسبب إفرازات يف املهبل وعنق الرحم ، وأحيانًا ميكن أن يكون 

موجوًدا بدون إفرازات. إذا انترشت العدوى ألعىل من عنق الرحم، تظهر بشكلة 

 صورة كبرية تشمل جميع طبقات الجهاز التناسيل.  

ميكن أن يسبب السيالن املستقيمي الحاجة امللحة لقضاء الحاجة(تينيسموس). 

قد يظهر التهاب أو دم يف الرباز. يجب فحص األشخاص املعرضني للخطر كل 6-3 

 أشهر.  

قد يكون هناك إفرازات وأمل يف القضيب. تؤدي عدوى الربوستاتا أيًضا إىل إفرازات 

من مجرى البول. ال يكون األمل دامئًا نتيجة لألمراض املنقولة باالتصال الجنيس؛ 

سيكون من العدل أن نقول إن تغري األس الهيدروجيني قبل القذف لحامية 

الحيوانات املنوية، أو األدوية التي تجفف اإلحليل، أو الصدمة من الجنس الخشن 

العدواين ميكن أن تسبب أيًضا أملًا يف مجرى البول.   



 الحامية الثانوية للنساء 

السنة. يف عدوى  امرأة لديها حياة جنسية بعمل فحص مرة واحدة يف  يُنصح كل 

مجرى البول؛ يجب أخذ مسحة مجرى البول أو اختبار البول، اللوايت ليدهن  تاريخ 

من  تاريخ  لديهن  اللوايت  املستقيم،  من  مسحة  أخذ  ؛يجب  الرشجي  الجنس  من 

الجنس الفموي؛ يوىص بأخذ مسحة من الحلق واختبارها للكشف عن مرض السيالن. 

مسحة الحلق الروتينية ليست كافية للكشف عن السيالن بدون أعراض يف الحلق. 

 االختبار املفضل لعينات من املواقع الثالثة هو اختبارات تضخيم الحمض النووي.

 حامية ثانوية للرجال الذين ميارسون الجنس مع الرجال 

بالنسبة ألولئك الذين لديهم رشيك جنيس واحد او نفس الرشيك، فإن الفحص من 

بالنسبة  كاٍف.  السنة  يف  واحدة  مرة  املستقيم)  اإلحليل،  (البلعوم،  الثالث  املناطق 

محمي،  الغري  والجنس  بالجنس  والعاملني  متعددين،  رشكاء  لديهم  الذين  ألولئك 

ينبغي النظر يف الفحص كل 3-6 أشهر، بسبب نسبة املخاطر العالية. إذا كان الزبون 

يتلقى العالج الوقايئ قبل التعرض لفريوس نقص املناعة البرشية أو كان لدى الزبون أو 

الرشيك (الرشكاء) رشكاء متعددون، يوىص بإجراء اختبار الزهري والسيالن والكالميديا 

أشهر.  3 كل  البرشية  املناعة  نقص  فريوس  اختبار  وكذلك  األقل،  أشهر عىل   6  كل 

عالمات  لديك  كانت  إذا  العدوى.  أرضار  تقليل  إىل  تهدف  وهي  الثالثية:  الوقاية 

وأعراض ملرض السيالن وغريه من األمراض املنقولة باالتصال الجنيس، فتوجه للمركز 

الصحي يف أرسع وقت ممكن.



يتم مشاركتها. تعتمد كيفية تنظيف األلعاب الجنسية عىل املواد التي صنعت منها. 

ميكن تنظيف االلعاب الجنسية املصنوعة من السيليكون والزجاج والفوالذ املقاوم 

للصدأ واألخشاب باملاء والصابون. ميكن لأللعاب املختلطة املصنوعة من البالستيك 

واللدائن واملطاط والسيليكون االحتفاظ بالبكترييا يف مسامها حتى لو تم غسلها باملاء 

والصابون. ميكن أن تتلف األلعاب التي تكون مشابهة للجلد بسبب الصابون. يعد 

 استخدام الواقي مع األلعاب الجنسية الطريقة األكرث أمانًا.  

مع  الجنس  ميارسون  الذين  للرجال  األولية  الحامية 

 الرجال، املثليني، الرجال ثنايئ امليول الجنيس،الرجال الكوير 

تزيد كل تجربة جنسية من خطر اإلصابة مبرض السيالن. تطبيق الحاجز/استخدام 

الواقي الذكري فعال يف منع العدوى املنقولة باملني. يعترب استخدام الواقي الذكري 

يجب  فاعلية،  أكرث  عىل حامية  للحصول  الرشجي.  الجنس  مامرسة  يف  أيًضا  وقائيًا 

وضع الواقي قبل بدء مامرسة الحب واستخدامه أثناء الجامع. يجب أن يكون الواقي 

بحجم مناسب ومناسب بشكل مريح. يجب فحص الواقي الذكري والتأكد إذا ما كان 

تالف او منتهي الصالحية. استخدام أكرث من واقي ذكري يف نفس الوقت ال يقدم 

فوائد، بل عىل العكس يزيد من خطر التمزق بسبب االحتكاك. يوفر استخدام املاء 

الواقي  إتالف  من  االحتكاك  ومينع  الراحة  السيليكون  عىل  القامئة  املزلقة  مواد  أو 

الذكري. ميكن لبعض الزيوت أن تضعف مادة الالتكس، مام يزيد من خطر التمزق. 

بعد القذف، يجب إزالة الواقي الذكري عىل الفور؛ إذا مل يتم إزالته عىل الفور، فقد 

استخدام  أيًضا  يجب  يلني.  القضيب سوف  ألن  الذكري  الواقي  من  يحدث ترسب 

املطاطي  الذكري  الواقي  باستخدام  يوىص  الجنسية.  لأللعاب  مع  الذكري  الواقي 

 الفموي ملامرسة الجنس عن طريق الفم أو الرشج (لعق الرشج). 

يعد  لألمراض.  املبكر  والتشخيص  الفحص  برامج  تستهدف  الثانوية:  الوقاية 

(التشخيص  املبكر  للتدخل  رضوريًا  الجنيس  باالتصال  املنقولة  األمراض  فحص 

تشخيص  الفحص  يوفر  (املشاكل).  املضاعفات  قبل حدوث  املبكر)  والعالج  املبكر 

 العدوى بدون أعراض ويقلل من خطر انتقال العدوى إىل رشيكك. 



من هم املعرضني للخطر؟

هل الحامية من مرض السيالن ممكنة؟
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تدابري  تطبيق  عدم  يؤدي  للخطر.  معرض/ة  هوه/هي  الجنس  ميارس  شخص  أي 

الوقاية األولية وتجارب العالقات مع أكرث من رشيك إىل زيادة خطر اصابة الجسم 

مبرض السيالن.

الجسم  صحة  لتحسني  الصحية  املامرسات  تستهدف  األولية:  الوقاية 

 وتقليل مخاطر اإلصابة باألمراض.   

ومزدوجات  واملثليات،  النساء،  مع  الجنس  ميارسن  الاليت  للنساء  األولية  الحامية 

 امليول الجنسية، والنساء الكوير   

ميكن للمرأة أن تنقل األمراض املنقولة باالتصال الجنيس إىل رشيكاتها من اإلناث. 

خطر انتقال العدوى أعىل بالنسبة لفريوس الورم الحليمي البرشي وفريوس الهربس 

البسيط. ميكن أن ينتقل السيالن بالسوائل املهبلية وعنق الرحم. حتى لو مل تظهر 

عليه/ا أي أعراض، ميكن للمصابني مبرض السيالن يف الحلق نقل العدوى إىل رشيكهم. 

من الوقايئ استخدام قفازات مطاطية/بالستك األسنان  العازل أثناء مامرسة الجنس عن 

طريق الفم، واستخدام قفاز األصبع، وتغيري الواقي يف كل مرة لأللعاب الجنسية التي 

نعم, ممكن.



ما هو مرض السيالن؟

كيف ينتقل مرض السيالن؟

كيف ال ينتقل مرض السيالن؟
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غري  املعدية  العوامل  أكرث  أحد  إنه  البنية.  النيرسية  بكترييا  تسببها  عدوى  وهي 

القرحة شيوًعا. يُعرف أيًضا مبرض الكونوريا.

عدم مشاركة األلعاب الجنسية واستخدام الواقي مع العالقات التي تكون عن طريق 

الفم والقضيب واملهبل يدعم الحامية من مرض السيالن وغريه من األمراض املنقولة 

جنسياً.

الجنس  طريق  عن  ينتقل  أن  ميكن  البكترييا؛  الجنيس.  االتصال  طريق  عن  ينتقل 

املهبيل والرشجي والفموي ومن مشاركة لأللعاب الجنسية.



 سلسلة الصحة الجنسية مع شريكي الجنسي-٤

ما هو مرض السيالن؟
كيف ينتقل مرض السيالن؟

كيف ال ينتقل مرض السيالن؟
من هم المعرضين للخطر؟

هل الحماية من مرض السيالن ممكنة؟
ما هيه اعرضا مرض السيالن؟

كيف يمكنني معرفة إذا  كنت مصاب/ة بهذا المرض؟
هل هناك عالقة بين مرض السيالن وباقي االلتهابات؟

هل هناك عالج لمرض السيالن؟
ماذا افعل إذا كانت لدي أسائله تخص مرض السيالن؟

اسئلة ما هو مرض السيالن
١٠ 

 مع



 مع



سلسلة الصحة الجنسية مع شريكي الجنسي

اسئلة ما هو مرض السيالن
١٠ 

 مع
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*koli: ويعني الجامع الجنيس يف لغة مجتمع امليم+ يف تركيا.


