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 الكالميديا والسيالن

 
 هل هو قابل للشفاء؟                      ما نوع هذا المرض؟

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   

 بكتيريا أجل

 الكالميديا والسيالن

  من المهبل) إفراز(حدوث تنقيط 

 الشعور بألم أسفل البطن 

 الحاالت ليس لها أي أعراض العديد من 

 األعراض عند اإلناث؟

وااللتهاب  التهاب العين
 الرئوي

 عدوى مؤلمة 
 صعوبة حدوث حمل 

 ما األضرار المتوقعة؟

  من القضيب) إفراز(حدوث تنقيط 

 حرقان البول 

 العديد من الحاالت ليس لها أي أعراض 

 األعراض عند الذكور؟

ا، وخاصة شائعة جدً 
 الكالميديا

 مدى شيوعه؟
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 داء المشعرات

 

 

 أجل بكتيريا

 داء المشعرات

  من المهبل)إفراز(حدوث تنقيط 

 حكة األعضاء التناسلية وإفراز رائحة كريهة
  قد ال يصاحبه أي أعراض حدوث تنقيط

لف ل

 األعراض عند اإلناث؟

 آثار المرض على الجنين؟

 شائع جًدا الوالدة المبكرة

 هل هو قابل للشفاء؟ ما نوع هذا المرض؟

 مدى شيوعه؟

  تهيج في األعضاء التناسلية يجعل من السهل
اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، إذا 

 لهتعرضت 

 ما األضرار المتوقعة؟

 ال يصاحبه في العادة أي أعراض

 األعراض عند الذكور؟
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 مرض الزهري
 

 
 

 أجل بكتيريا

 مرض الزهري

 قروح 
 طفح جلدي 
 قد ال يصاحبه أي أعراض 

 األعراض عند اإلناث؟

 على الجنين؟ه آثار

عيوب خلقية، موت 
 الجنين

 مدى شيوعه؟

  أقل شيوًعا 
 )ولكنه ال يزال مهًما(

 هل هو قابل للشفاء؟ المرض؟ما نوع هذا 

 أمراض الدماغ والقلب 
 الوفاة 
  سهولة اإلصابة بفيروس نقص المناعة

ذ ة

 ما األضرار المتوقعة؟

 قروح  •
 طفح جلدي  •

 قد ال يصاحبه أي أعراض  •

 األعراض عند الذكور؟
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 فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز
 

 
   

 فيروس
 ال

 )ولكن قابل للعالج(

فيروس نقص المناعة 
 البشرية

 معظم الحاالت ليس لها أي أعراض

 األعراض عند اإلناث؟

 على الجنين؟ه آثار

 يمكن إصابة الطفل بعدوى

 مدى شيوعه؟

 )ولكنه مهم جًدا(أقل شيوًعا 

 هل هو قابل للشفاء؟ ما نوع هذا المرض؟

 ال يستطيع الجسم محاربة العدوى :اإليدز 
 الوفاة 

 ما األضرار المتوقعة؟

 معظم الحاالت ليس لها أي أعراض

 األعراض عند الذكور؟
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 مرض الهربس التناسلي
 

 
 

   

 فيروس
 ال

 )ولكن قابل للعالج(

 الهربس

 ظهور بثور وبقع جلدية 

 العديد من الحاالت ليس لها أي أعراض 

 األعراض عند اإلناث؟

 على الجنين؟ه آثار

 عيوب خلقية، موت الجنين

 مدى شيوعه؟

 جًداشائع 

 هل هو قابل للشفاء؟ ما نوع هذا المرض؟

  قد يعود األلم وظهور البثور في حاالت تفشي
 المرض 

 ما األضرار المتوقعة؟

 ظهور بثور وبقع جلدية 

 العديد من الحاالت ليس لها أي أعراض 

 األعراض عند الذكور؟
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 )HPV(فيروس الورم الحليمي البشري 
 

 

 فيروس
 ال

 )ولكن قابل للعالج(

فيروس الورم 
 الحليمي البشري

 )HPV(فيروس الورم الحليمي البشري 

 ظهور بثور ونتوءات بالجلد 

 العديد من الحاالت ليس لها أي أعراض 

 األعراض عند اإلناث؟

 الجنين؟ علىه آثار

نادر، ولكن قد يصاب الطفل 
 بورم حليمي بالحنجرة

 مدى شيوعه؟

 شائع جًدا

 هل هو قابل للشفاء؟ ما نوع هذا المرض؟

  قد تؤدي اإلصابة ببعض أنواع فيروس الورم
عنق (الحليمي البشري إلى اإلصابة بالسرطان 

)الرحم

 ما األضرار المتوقعة؟

 ظهور بثور ونتوءات بالجلد 

 العديد من الحاالت ليس لها أي أعراض 

األعراض عند الذكور؟
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 4.3النشاط  اتعبار" أي األمراض المنقولة جنسيًا أنا؟"

   ال شيء من أنواع/بعض/تصف كل عبارة أحد
 األمراض المنقولة جنسيًا في هذا الدرس

 

 يمكن ألي شخص اإلصابة بي دون أن يعرف، نظًرا ألني في كثير من األحيان ليس لي أية أعراض

 يمكن عالجي بالمضادات الحيوية

 أتسبب في حدوث تسرب من القضيب أو إفرازات المهبل

 اإلصابة ببعض أنواعي في ظهور بثور، بل وتؤدي بعض األنواع إلى اإلصابة بالسرطان تتسبب

 أتسبب في ظهور تقرحات أو التهابات في منطقة األعضاء التناسلية

 أستطيع أن أؤثر على أي طفل، إذا ُولد ألم مصابة بي

 أنا شائع جدًا بين الشباب الذين مارسوا الجنس

 الجسم من العدوى أقتل الخاليا التي تحمي

 يمكنني إصابة األشخاص عن طريق ممارسة الجنس عن طريق الفم أو الشرج

 في المستقبل) بالنسبة للذكر أو األنثى(إذا لم أعالج، فقد أصعب من احتمالية حدوث الحمل 

 


