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 )2016-10-21السیالن، معلومات للمرضى (
 من األمراض الُمعِدیة. الوقایةأطباء إعداد من  ،من األمراض الُمعِدیة الوقایةشرة ن

 لماذا تتلقى ھذه المعلومات؟
بمرض السیالن أو یُشتبھ بإصابتك بمرض السیالن. تشتمل ھذه النشرة على معلومات عن مرض السیالن،  مصابٌ ألنك 

 وكیف یتم عالجھ وما علیك القیام بھ. 

 ما ھو مرض السیالن؟ 
في األغشیة المخاطیة الموجودة في مجرى البول والمھبل والمستقیم  تظھرإن مرض السیالن عبارة عن بكتیریا غالباً ما 

 لحلق.وا

 الشخص بالسیالن؟یُصاب كیف 
ینتقل مرض السیالن في المقام األول من خالل االتصال الجنسي غیر المحمي، سواء عن طریق الجماع في الفرج أو في 
 فتحة الشرج، وفي بعض األحیان عن طریق الجنس الفموي. كما یمكن أن ینتقل من خالل المداعبة* بواسطة اللعب الجنسیة.

ض السیالن عن طریق المالبس، وال المناشف وال المراحیض، وذلك ألن البكتیریا ال یمكنھا البقاء على قید ینتقل مر الو
 الحیاة خارج الجسم. ویمكن أن یُصاب الشخص بمرض السیالن عدة مرات.

 االستمناء المشترك. ودون جماع،  حدھما اآلخرمداعبة كال الطرفین أل يالتدلیل، وھ/*المداعبة = المالطفة

 ھل یمكن للشخص مالحظة إذا ما أصیب بمرض السیالن؟

 ال تكون ھناك أیة أعراض لدى بعض المصابین، أي ال یمكن للشخص مالحظة إذا ما كان مصاباً. 
 وجودةمیشعر البعض ببعض األلم عند التبول. ویشعر البعض اآلخر بألم في الحلق، إذا كانت البكتیریا 

 فیھ.

أو ألم في الجزء األسفل من المعدة. كما /لون وال أصفریمكن أن ُتعاني بعض النساء من سیالن مھبلي 
الشخص  مارسیمكن أن ُیعاني الرجال أیضاً من إفرازات من مجرى البول وألم في كیس الصفن. إذا 

 أیة أعراض فإنكن ھناك تالجماع في فتحة الشرج فقد ُیعاني من إفرازات من المستقیم. وحتى إذا لم 
 .ىشدید العدومرض السیالن 

 ھل مرض السیالن خطیر؟
وبالتالي یصعب الحمل أو ینمو الجنین خارج الرحم (الحمل  ،فالوب اتتضرر قنات قدمعالجة المرض لدى النساء  عند عدم

إلى و العینین،في  التھابیمكن أن یُصاب الرجال بعدوى في البربخ. كما یمكن أن یؤدي مرض السیالن إلى وخارج الرحم). 
 .أحیاناً  التھاب في المفاصل الكبیرة

 مرض السیالن؟من عالج الكیف یتم 
إلرشادات ا تبعوات وفقاً للتعلیماتألدویة ا تتناول فإذامرض السیالن بالمضادات الحیویة (الحقن واألقراص). ب تُعالج اإلصابة

 . اً مجانیُقّدم إلشارة إلى أن العالج التي تلقیتھا من الطبیب، فإن العدوى تختفي. وتجدر ا
 ك إجراء فحص جدید للتأكد من زوال العدوى.من یُطلب. قد اً علیك العودة مرة أخرى إلى العیادة إذا ُحدد لك زیارة مجددینبغي 

 
 الجماعممارسة . واألسلم ھو عدم یجب علیك عدم المخاطرة بنقل المرض إلى شخص آخرفي حال إصابتك بمرض السیالن 

بار الشخص علیك إخفینبغي أو أي نوع آخر من الجنس قبل أن یُعلمك الطبیب بشفائك. في حال قمت بممارسة الجنس بالفعل، 
واقي /الذكريالواقي ال( ةواقیوسیلة علیكما استخدام ینبغي  ھبمرض السیالن، وأنٌب معھ الجنس بأنك مصا/الذي مارست معھا

 مھبلي).ال

 ذلك؟ معنى ما - المخالطین اقتفاء
الحصول على العالج، فمن جانب یتم الحد من  لیتسنّى لھممن المھم جداً العثور على األشخاص المصابین بمرض السیالن 

 خطر التعرض لألضرار (انظر أعاله)، ومن جانب آخر حتى ال تنتشر العدوى إلى آخرین.
الذي یقتفي المخالطین وإخباره ببیانات الشخص أو  لشخصإلى الذا فإذا كنت مصاباً بمرض السیالن فیجب علیك التحدث 

حدث بینك وبینھم اتصال جنسي، وفي بعض األحیان قد یجب علیك ذكر األشخاص الذین أو  األشخاص الذین جامعتھم
 . اضٍ م خالطتھم حتى عامٍ 
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الذین  األشخاصھویتك ه ألي شخص آخر). ولن یعرف ؤوما تقولھ للشخص الذي یقتفي المخالطین یكون سریاً (ال یتم إفشا
 إجراء الفحص. تطلب منھمفقط معلومات  یستلمونستتحدث عنھم. فسوف 

 ماذا یعني ھذا؟ -یوجد مرض السیالن في قانون الوقایة من العدوى 
األمراض مثل مرض السیالن، وذلك حتى ال ینتشر  تمنعیوجد في قانون الوقایة من العدوى قوانین سلوكیة من شأنھا أن 

ھ ینبغي علیھم فإنإصابتھم بمرض السیالن، ببھ تشإلى اآلخرین. وبالنسبة لألشخاص المصابین بمرض السیالن أو یُ المرض 
 التي یخبرھم بھا طبیبھم المعالج: اتباع تلك القواعد السلوكیة

 ینبغي علیك القدوم إلى زیارات المراجعة إذا طلب الطبیب منك ذلك. •
 یالن.بمرض الس بأن ھناك احتمالیة بأنك مصابٌ / أو  بمرض السیالن مصابٌ أنك بمعھ الجنس  ینبغي علیك إخبار الشخص الذي تمارس •
 قبل ظھور نتائج فحصك./ینبغي علیك استخدام حمایة عند ممارسة الجنس قبل انتھاء عالجك •
 

النیابي  مجلس التنظیم، فیمكنك االتصال بطبیب الوقایة من العدوى الموجود في أقاعدة سلوكیة وتعتقد أنھا خط تلقیتَ إذا 
 للمحافظة.

 معرفة المزید؟في ھل ترغب 
 مرض السیالن علىأكثر حول معلومات  أن تجدیمكنك 

www.1177.se 
www.folkhalsomyndigheten.se 

www.umo.se (عیادة الشباب على اإلنترنت) 
 
 

 (frivillig informationsruta)مربع معلومات اختیاري 
 
 
 

 

 
 

 

 (Du har träffat)لقد قابلت 
 

.…………………………………………………………………………………………… 
 

 )(Smittspårning bokad datumالتاریخ المحجوز القتفاء المخالطین 
 

.…………………………………………………………………………………………… 
 

  (Nästa återbesök)زیارة المراجعة التالیة 
.…………………………………………………………………………………………… 

 
 ) (Telefonnummer/telefontid till mottagningen)مواعید االتصال بالعیادة /رقم الھاتف

 
.…………………………………………………………………………………………… 
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