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التعرف على وضعك الصحي عن طريق 
 فحص العدوى الجنسية 

 ما يحدث في موعد الفحص النموذجي 
 للعدوى المنقولة جنسيا 

ماذا يحدث في حال كانت نتيجة الفحص ايجابية 
 ؟ 

يطلب منك الطبيب معلومات عن اي في في موعد نموذجي، 
)بما احتمال لالصابه من الممكن ان تكون قد تعرضت اليها 

من في ذلك التاريخ الجنسي الخاص بك( أو أي أعراض 
فأن  داعي للقلق  . الالممكن أنك كنت قد أحسست بها

ولن يكون لديك ايه مل مع هذه القضايا؛ التعا العيادات تعرف
من قبل. إذا كان لديك أعراض،  حاله لم يحدث أنهم لم يرونها

من المناطق حيث يتحقق الطبيب  نيسيجرى لك فحص بد

أيضا سلسلة من اختبارات سيكون هناك المصابة المحتملة. 

الدم التي تستخدم الختبار فيروس نقص المناعة البشرية 

وهناك أيضا  ، والزهري. توالتهاب الكبد  بوالتهاب الكبد 
ك براعم قطن كبيرة على أجزاء من نوع من الفحص يتم بفر

من المنطقة أوافرازات  لفحص موادويستخدم هذا الجسم، 

عادة ما يتم استخدام عينة البول الختبار والمصابة . 

ثالثين دقيقة ولكن  وعادة ما يستغرق هذا االختبار الكالميديا. 

  .يمكن أن يستغرق فترة تصل الى ساعتين تبعا لوقت االنتظار
 

 متى أحصل على نتائج التحليل ؟

في نفس  حههذا يختلف بين العيادات. قد تكون بعض النتائج متا

اليوم، مثل اختبار فيروس نقص المناعة البشرية الدم األساسي 

و  ، مثل الكالميدياللتحليالت األخرىفي العيادة بينما يمكن 
من أسبوع  الكبد فئة أ، ب و ج أن تستغرقالسيالن، والتهاب 

.أربعة أسابيع إلى  

جميع العيادات المجانية  وتقدم .للمتابعهاعتمادا على العيادة، قد تتلقى موعد 

المتاحة جنبا إلى جنب مع العالج المجاني على  المشورة المجانيةالمذكورة، 

إلى المستشفى لرؤية طبيب ومن الممكن أن تحليلك العيادة المدى القصير. 

 يطلب منك أن تدفع فقدعيادة خاصة  تإذا حضر أما في حال مختص.
المتابعة. يرجى مراجعة العيادة لمزيد من المعلومات.لتعيين الرسوم   

كيف يمكنني حماية نفسي من األمراض 
 الجنسية المنقولة عن طريق العدوى؟

نفسك من الحصول على األمراض المنقولة حماية يمكنك 

: منها جنسيا في عدة طرق مختلفة  

: استخدام الواقي الذكري يقلل من انتشار استخدام الحماية

 األمراض المنقولة جنسيا. 

: البقاء مع شريك واحد غير مصاب  البقاء مع شريك واحد

 يقلل من انتشار األمراض المنقولة جنسيا. 

ينصح بها لقاحات آمنة وفعالة، هناك : اللقاحالحصول على 
نوع ب لمنع فيروس الورم الحليمي البشري والتهاب الكبد 

وتقوم وزارة الصحه بتطعيم الفتيات في السنه األولى 
 للدراسة في مرحلة المدرسة المتوسطة. 

: اغسل قبل وبعد ممارسة الجنس. الغسل بعد ممارسة الجنس

.تجنب تقاسم المناشف أو السوائل األخرى  



 أختبار عدوى األمراض الجنسية في ايرلندا

 ما هي عدوى األمراض الجنسية؟  أين يمكنني الحصول على الفحص؟ 

عدوى األمراض الجنسية هي 
التي تنتقل الجنسية األمراض  

من شخص إلى آخر عن 

طريق االتصال الجنسي، 

وأحيانا عن طريق االتصال 

تنتشر هذة التناسلي. و
مختلف،  األمراض بشكل

تكون مصابا ويمكن أن 
بمرض عن طريف العدوى 

العديد من  الجنسية من دون أن يكون لديك أعراض وهذا ينطبق على 

ليس لديهم أعراض. بعض األمراض  حيث أنهم األمراض المنقولة جنسيا

السيالن، الثآليل ، شيوعا تشمل الكالميديا  واألكثر المنقولة جنسيا

 التناسلية، فيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز، فيروس الورم الحليمي
والتهاب الكبد . البشري،  

 لماذا يجب علي القيام بالفحص؟

من المهم الحصول على اختبار لبعض األمراض 

ألن المنقولة جنسيا 
تبدي أعراضا  معضمها ال

تشير الى احتمال المرض. 
  .  وفي حال لم يتم عالج 

بعض األمراض المنقولة 

يتسبب ذلك جنسيا يمكن أن 
طويلة المدى مثل  بمشاكل 

العقم ومضاعفات الحمل 

ومرض التهاب الحوض، 

مراض المنقولة ويمكن للألوتلف الجهاز، وحتى الموت.

جنسيا أن تنتج مجموعة واسعة من األعراض، بما في 

ذلك إفرازات غير عادية من القضيب والشرج، أو 

المهبل، وألم عند التبول، والقروح غير العادية، 

والقرحة، أو تقرحات في األعضاء التناسلية للمنطقة، 

 التبول.وعدم الراحة أو ألم في فتحة الشرج، واأللم أثناء

ويتم الفحص  دبلن، التالية في مدينةالعيادات يمكنك الحصول على الفحص في 
نه لن يتم ابالغ أحد عن حضورك وعن نتائج الفحص دون وهذا يعني أبسرية 

علمك ولن تحتاج الى احالة من الطبيب للقيام 
  بالفحص. 

هل يمكنني الحصول على الفحص في عيادة طبيب العائلة أو عيادة طبية 

 خاصة ؟ 

نعم يمكنك سؤال الطبيب عن اختبار األمراض المنقولة جنسيا، ويمكنك 

غير ممولة من أيضا الذهاب الى عيادة خاصه. وبما أن هذه الفحوصات 

 القطاع العام فانها قد تتطلب منك دفع الرسوم الخاصة بذلك.  

هل يتم تغطية تكاليف الفحص اذا كان لدي 
 بطاقة طبية من وزارة الصحة؟

ولكن بعض العيادات ممكن أن توفر الفحص بسعر لألسف، ال. 
 منخفض لحاملين البطاقة الطبية. 

 ماذا لو كنت طالب دراسي؟ 

يمكنك كطالب أن تحصل على استشارة 

طبية مجانية أو مدعومة بواسطة الجامعة 

التي تنتمي اليها. رجاء التحقق مع 

 الجامعة.  

St. James Hospital (Tel: 01 4162315/4162316) 
GUIDE Clinic, James’s Street, Dublin 8 
  تلقيح للتالسيميا مجانا ,ترجمة ,الفحص الكامل

،  الخدمات متوفرة كل يوم خميس الساعه 81فحص للذي دون سن 
 العاشرة صباحا.
 
Gay Men’s Health Service: Baggot Hospital     
(Tel: 016699553) 
18 Upr Baggot St, Dublin 4 
  تلقيح للتالسيميا مجانا ,الفحص الكامل, خدمة ترجمة 
 
 
Mater Misericordiae Hospital (Tel: 01 8032063) 
Infectious Diseases Unit, Eccles Street, Dublin 
   تلقيح للتالسيميا مجانا ,الفحص الكامل, خدمة ترجمة

فما فوق 81وهذا يشتمل سن   
  
Women’s Health Project for women working in 
prostitution( Tel: 3531 6699515) 
WHP Clinical Services, Baggot St Clinic 
  تلقيح للتالسيميا مجانا ,الفحص الكامل, خدمة الترجمة
 ويتواجد عامل أجتماعي للمساعدة 
 
Dublin AIDS Alliance (Tel: 01 873 3799) 
53 Parnell Square West, Dublin 1 
 فحص لنقص المناعة/ االيدز فقط
 
Beaumont Hospital (Tel: 01 809 3006) 
Beaumont Road, Dublin 9 
 فحص لنقص المناعة /االيدز فقط وتتواجد خدمة الترجمة 
 

 هل يمكنني اجراء الفحص في المنزل؟

رسال عينات إلى بأتسمح لك  جمعية تنظيم األسرة األيرلنديةنعم، فان 

المعدات  المختبر وتلقي النتائج الخاصة بك على االنترنت. يمكنك طلب 

الخاصة بالفحص بسعر قياسي واجراء عدة اختبارات لألمراض 

.والسيالن وفيروس نقص المناعة البشريةصحة الكالميديا منها الجنسية   

  ويتوفر ذلك عن طريق األنترنت:

website: http://www.ifpa.ie/Sexual-Health-

Services/STI-Services/Home-STI-Tests  

 

  ؟يمكن الحصول على اختبار أيضا أين

و عيادة صحة يمكنك الحصول على اختبار في عيادات صحة المرأة 

تتلقى  فقدكان لديك بطاقة طبية وهذا سيكون مقابل ثمن. وأن  .الرجل

.الخصم. يرجى مراجعة العيادة لمزيد من المعلومات  


