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األمراض التناسلية
األمراض التناسلٌة هً األمراض التً تنتقل فقط عن طرٌق االتصال الجنسً مع شخص واحد أو أكثر ٌحمل
العدوى .وٌمكن أن ٌحدث االتصال الجنسً بٌن شخصٌن من جنسٌن مختلفٌن (عالقة طبٌعٌة) أو بٌن شخصٌن
من الجنس نفسه (عالقة شاذة) .و هناك طرق عدٌدة ٌتم االتصال الجنسً عبرها تشمل القضٌب ,المهبل ,الفم
والشرج .و تحتاج الجراثٌم التً تسبب معظم األمراض التناسلٌة إلى بٌئة دافئة ورطبة لتبقً حٌة فٌها ,وقد
تسبب مضاعفات خطرة إذا لم تعالج.

حقائق يجب أن تعرفها عن األمراض التناسلية:
"ال تنتقل عن طرٌق مقاعد المراحٌض أو مقابض
األبواب أو األكواب أو المصافحة أو فً برك السباحة".
"إذا كان الزوج حامال للعدوى فقد ٌنقلها إلى
زوجته ,وإذا عولج الزوج ولم تعالج الزوجة فقد تنقل له
العدوى مرة أخرى .لذاٌ ,جب معالجة الزوجٌن فً آن
واحد".
معظم األمراض التناسلٌة ال تسبب أعراضا فورٌة,
ومعظم الحاملٌن للعدوى ال ٌعرفون إنهم مصابون بها وقد
ٌنقلونها إلى غٌرهم.
ٌمكن أن ٌصاب الشخص بالمرض التناسلً نفسه
أكثر من مرة.
إذا كان المرء مصابا بمرض تناسلً فمن المؤكد أن
ٌكون الشخص الذي ٌمارس معه الجنس عرضه لإلصابة
بالعدوى.
العقم احد اخطر العواقب الناجمة عن اإلصابة ببعض األمراض التناسلٌة.
لألمراض التناسلٌة عواقب وخٌمة على صحة الجنٌن أو ٌؤدي إلى وفاته.
االمتناع عن ممارسة الجنس هً الطرٌقة الوحٌدة للوقاٌة التامة مع العلم أن استعمال وسائل منع
الحمل ال تقً من اإلصابة الجنسٌة باستثناء الحاجز الواقً (العازل).
" لٌس باستطاعتك أن تحكم ما إذا كان أي شخص مصابا بمرض تناسلً أم ال .وإذا لم تحترس فقد
تتعرض لإلصابة دون أن تعلم ذلك".

أمثلة لبعض األمراض التناسلية:
مرض السيالن:
تسببه البكتٌرٌا التً تعٌش فً المسالك التناسلٌة لدى الرجال والنساء و ٌنتقل عن طرٌق الجماع.
األعراض:
ٌشعر معظم الرجال بألم شدٌد وإفرازات صفراء وألم عند التبول.
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قد ٌكون لدى النساء إفرازات وألم شدٌد عند التبول وألم فً البطن أو قد ال تكون لدٌهن أي أعراض
على اإلطالق.
المضاعفات:
قد ٌصاب الرجال الذٌن ال ٌتم معالجتهم من المرض بضٌق فً اإلحلٌل أو التهاب فً البروستاتا أو
بخراج ,أال أن العالج المبكر ٌحول دون حدوث هذه المضاعفات.
قد تصاب النساء ,حتى الالتً ال تظهر علٌهن األعراض ,بالتهاب فً قناتً فالوب وٌصبن بالعقم.
العالج:
ٌجب مراجعة الطبٌب ,فهناك أمراض أخرى تسبب األعراض نفسها.
ال تتناول أي مضاد حٌوي من األصدقاء أو من صٌدلًٌ ,جب أن ٌوصف المضاد الحٌوي المناسب
بعناٌة من قبل الطبٌب.

مرض الزهري:
ٌنتج الزهري عن كائن عضوي ٌسمى الجرثومة اللولبٌة التً تنتقل عبر الجلد أو األغشٌة المخاطٌة إلى
مجرى الدم .وتنتقل العدوى فً جمٌع الحاال ت تقرٌبا عن طرٌق االتصال الجنسً ,تختفً األعراض فً نهاٌة
األمر إال أن المرض قد ٌستمر فً التفاقم إذا لم ٌعالج.
األعراض:
المرحلة األولى ( :من أسبوع واحد إلى أثنى عشر أسبوعا بعد االتصال الجنسً)
ٌحدث تقرح فً المنطقة المحٌطة التً دخلت الكائنات العضوٌة عبرها إلى الجسم (عادة تكون األعضاء
التناسلٌة وأحٌانا فً الفم أو الشرج) ,وٌستمر التقرح من أسبوع إلى خمسة أسابٌع وال ٌكون مؤلما .قد تكون
هناك أٌضا غدد متورمة فً المنطقة (منطقة األعضاء التناسلٌة عادة).
المرحلة لثانية( :من شهر إلى ستة أشهر بعد االتصال الجنسً)
ٌظهر طفح جلدي على الصدر والظهر والذراعٌن والرجلٌن ,كما ٌحدث تضخم العقد اللمفاوٌة فً الرقبة
واإلبطٌن ومنطقة األعضاء التناسلٌة وما إلى ذلك.
ٌشعر الفرد بحمى والتهاب فً الحلق وباإلعٌاء فً كل أعضاء الجسم .قد تختفً األعراض ولكن ٌتكرر
التقرح والطفح الجلدي.
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المرحلة الثالثة( :ثالث سنوات فأكثر بعد االتصال الجنسً)
تتمٌز بحدوث قروح فً الجلد واألعضاء الداخلٌة ,فقدان اإلحساس فً الذراعٌن والرجلٌن ,الم والعجز بسبب
تلف القلب واألوعٌة الدموٌة والحبل الشوكً أو المخ.
العالج:
ٌمكن الشفاء التام من مرض الزهري بالمضادات
الحٌوٌة إذا بدأ العالج قبل بلوغ المرحلة الثالثة
للمرض.
طرق الوقاٌة:
تناول جمٌع أنواع األدوٌة التً توصف لك
وال تتوقف عن تناولها بعد أخذ جزء قلٌل منها,
وراجع الطبٌب للمتابعة.
حافظ على صحة أطفالك وٌجب علٌك إجراء كشف عام أنت و زوجتك خالل فترات الحمل.
تحدث إلى زوجتك إذا كا نت تعانً من مشكلة ألنها لن تزول من تلقاء نفسها ,الن كل منكما ٌحتاج إلى
العالج.
ٌجب استشارة الطبٌب لٌحدد نوع المرض الذي تعانً منه لٌصف العالج المناسب.
تجنب ما ٌعرضك لألمراض التناسلٌة ,تعرف على أعراضها وراجع الطبٌب فً حالة وجود أي
تقرحات أو غدد متورمة أو إفرازات أو طفح جلدي أو الم أو حكة.
حافظ على عفتك بعد الزواج ,وكن مخلصا لزوجتك.
دع زوجتك تجري فحصا لدى الطبٌب لمنع احتمال انتقال العدوى لك مرة أخرى.
ال تتناول دواء من احد األصدقاء أو الصٌدلً بدون استشارة الطبٌب.
تجنب انتقال األمراض التناسلٌة ,لذا ٌنبغً استعمال الحاجز الواقً إذا كان أحد الزوجٌن قد سبق أن
أصٌب بأحد األمراض التناسلٌة.
ال تمارس الجنس إال مع زوجتك.
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