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تقدم هذه النرشة معلومات عن كيفية مامرسة الجنس عىل نحو
أكرث أماناً ،وبذلك تحمي نفسك من العدوى التي تنتقل عن طريق
االتصال الجنيس .عدوى املتدثرة (الكالميديا) هي إحدى هذه
العدوى ،وكذلك فريوس العوز املناعي البرشي (هو إي يف.)HIV/
وتجد هنا معلومات عن أكرث أنواع العدوى شيوعاً وعن املضاعفات
التي قد تنشأ يف حال عدم تلقّي العالج الطبي الالزم .كام تحصل
أيضاً عىل إرشادات عن الجهات التي ميكنك االتصال بها لطلب
املشورة وأماكن إجراء الفحوص.
(إس يت إي )STI/هو اختصار للمصطلح اإلنجليزي (Sexually Transmitted
 )Infectionsأي األمراض التي تنتقل عن طريق االتصال الجنيس .وهي ذات األمراض
التي تُسمّى األمراض التناسلية.

االتصال الجنيس

ميكن أن تكون مامرسة الجنس جزءاً إيجابياً من الحياة .واالتصال الجنيس هو عىل
األغلب تعبري عن الرغبة وتوكيد للذات .وميكن أن يكون الجنس أكرث بكثري من الجامع
املهبيل أو مامرسة الجنس عن طريق الفم أو الرشج .ومامرسة الجنس ال تعني فقط
إيالج قضيب الرجل يف مهبل املرأة أو يف الرشج أو الفم .إن االستمناء معاً هو أيضاً أحد
أشكال املامرسة الجنسية .واستعامل املستلزمات الجنسية عندما يكون املرء وحده أو
مع شخص آخر هو أيضاً مامرسة جنسية .ويف اللقاء الجنيس مع شخص آخر هناك دامئاً
احتامل يف أن تُصاب بعدوى تنتقل عن طريق االتصال الجنيس.

ما الذي يسبب العدوى؟

إن البكترييا أو الفريوسات هي التي تسبب العدوى التي تنتقل عن طريق االتصال
الجنيس .أنواع العدوى التي نرشحها هنا هي:
الكالميديا/املُتدثّرة (بكترييا)
املفطورة التناسلية/ميكوبالزما جنيتاليوم (بكترييا)
السيالن (بكترييا)
السفلس (بكترييا)
العوز املناعي البرشي( HIV/فريوس)
الثآليل التناسلية/اللقموم (فريوس)
الحأل/الهربس (فريوس)
التهاب الكبد (فريوس)

إن الغشاء املخاطي هو النسيج الرقيق الذي يوجد يف اإلحليل والفم والبلعوم واملهبل
واملستقيم .وغالباً ما تقوم البكترييا والفريوسات التي تسبب األمراض التناسلية باخرتاقها

عند حدوث املرض .ميكن للثآليل التناسلية والحأل والسفلس أن تظهر أيضاً عىل الجلد
املحيط بالعضو التناسيل .وميكن للبكترييا والفريوسات أيضاً أن تكون يف السائل املنوي،
وإفرازات املهبل ،وقيح الجروح ،والدم .وفريوس العوز املناعي البرشي ( )HIVوفريوس
التهاب الكبد مثاالن عىل ذلك.
ميكن أن تشفى العدوى التي تسببها البكترييا ،أما تلك التي تسببها الفريوسات فمن
النادر شفاؤها عن طريق العالج باألدوية .ولكن ميكن تخفيف أعراض املرض وكبح
جامح تطوّره .ميكنك أن تأخذ لقاحاً ضد بعض أنواع الثآليل التناسلية ( )HPVوضد
التهاب الكبد من الفئتني (أ) و(ب).
يف حال مل تتلقَّ العالج من عدوى جارية ،فقد تُصاب مبضاعفات تؤثر عىل صحتك بطرق
مختلفة.

متى ميكن أن تُصاب بالعدوى؟

ميكن لجميع البرش ،بغض النظر عن العمر أو الجنس (من حيث الذكورة واألنوثة) أو
امليول الجنسية ،أن يصابوا بالعدوى التي تنتقل عن طريق االتصال الجنيس .وميكن أن
مارست الجنس مع النساء أو مع الرجال أو كنت متارس الجنس
َ
تُصاب بالعدوى سواء
املغاير أو املثيل أو املزدوج .وليك تُصاب بالعدوى عن طريق االتصال الجنيس ،ال ب ّد أن
تكون قد مارست الجنس بدون حامية مع شخص يحمل البكترييا أو الفريوسات التي
تسبب هكذا عدوى.
ال ميكنك رؤية ما إذا كان شخص ما يحمل العدوى .وليس بالرضورة أن يشعر الجميع
بأنهم مصابون بعدوى جارية ،فعدد كبري من األمراض التناسلية ال يظهر لها أي أعراض،
بت
خصوصاً عند بداية اإلصابة بالعدوى .وليس من املؤكد أن تشعر بأنك قد أُصِ َ
بالعدوى .ولذلك ميكن أن تُصاب بالعدوى من رشيكك الجنيس دون أن يعرف أي منكام
ذلك .وهذا يعني أيضاً أنك قد تقوم بنقل العدوى عن غري وعي إىل رشيك آخر .ويكفي
أن تكون قد مارست الجنس مع رشيك جنيس واحد فقط لتُصاب بالعدوى .إن مامرسة
الجنس مع بضعة رشكاء يف عالقات جنسية متعددة يزيد من احتامل اإلصابة بالعدوى
أو نقلها.

بعض أنواع العدوى تنتقل بشكل أسهل من غريها

إن مامرسة الجنس بدون حامية تعني عدم استعامل وسائل الحامية يف اللقاء الجنيس،
كالعازل املطاطي مثالً .وبالتايل يزداد احتامل انتقال أنواع مختلفة من العدوى .وقد
يتباين الخطر أيضاً بحسب كيفية مامرسة الجنس غري املحمي ،أي عدم أخذ االحتياطات
الالزمة عند مامرسة الجامع عن طريق املهبل أو الجامع الرشجي أو عن طريق الفم.
بعض أنواع العدوى تنتقل بشكل أسهل من غريها؛ فالكالميديا مث ًال تنتقل بشكل أسهل
من فريوس العوز املناعي البرشي ()HIV؛ إذ تكفي مالمسة األغشية املخاطية يف العضو
التناسيل بطريقة ما لتنتقل بكترييا الكالميديا .وهذا يعني إذاً أنه ليس بالرضورة أن
متارس الجنس عن طريق املهبل أو الرشج ليك تُصاب بالكالميديا.
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نصائح وحقائق عن العدوى التي تنتقل عن طريق
االتصال الجنيس

عند إصابتك مبرض تناسيل غري معالَج ميكن للعدوى األخرى أن تنتقل عىل نحو أسهل.
فإذا كنت مصاباً بالكالميديا مثالً ،فأنت معرض لإلصابة بشكل أكرب بالعدوى التي تنتقل
عن طريق االتصال الجنيس ،مثل السفلس أو الثآليل التناسلية أو الحأل أو فريوس العوز
املناعي البرشي ( .)HIVبعض هذه العدوى ال ميكنك الشفاء منها رغم العالج باألدوية.
غري أن العالج الدوايئ للعدوى الفريوسية ميكن أن يكبح من تسارع املرض ويخفّف من
أعراضه .بوسعك أن تحمي نفسك ضد العدوى وأن متارس الجنس بطريقة أكرث أماناً.

العازل املطاطي (الكبّود/الكوندوم) يوفّر حامية جيدة

ميكنك أن تقلل بنفسك من خطر إصابتك ورشيكك يف العالقة الجنسية من اإلصابة
بعدوى تنتقل عن طريق االتصال الجنيس ،من خالل استعامل العازل املطاطي أو واقي
اللحس .وينبغي عليك استعامل العازل املطاطي يف جميع أنواع املامرسات الجنسية
املتضمنة إيالج القضيب يف املهبل أو يف الرشج أو يف الفم .ويجب االستمرار يف استخدام
الواقي املطاطي طيلة فرتة الجامع .إذا انزلق الواقي املطاطي أو متزّق ،يصبح الجامع
غري محمي .إن االستعامل الصحيح واملستمر لوسائل الحامية يقلل من أخطار انتقال
البكترييا والفريوسات عىل نحو كبري.

الحامية من الحمل

يوفر العازل املطاطي حامية جيدة للرجال والنساء عىل ح ّد سواء؛ فهو مينع انتقال
البكترييا والفريوسات ،ومن ضمنها فريوس العوز املناعي البرشي ( .)HIVوكذلك يعمل
العازل املطاطي ،عند استخدامه عىل نحو صحيح ،كامنع جيد للحمل غري املرغوب فيه.
ولكن ليك تحصيل عىل حامية أكيدة من الحمل غري املرغوب فيه ،ينبغي عليكِ استكامل
الحامية بوسائل منع الحمل الهرمونية األخرى ،مثل :أقراص منع الحمل أو غرسة منع
الحمل أو اللولب .إن العازل املطاطي وحده هو الذي يحمي من فريوس العوز املناعي
البرشي ( )HIVواألمراض التناسلية األخرى .وعند متزق العازل املطاطي أثناء الجامع
ميكن للمرأة أن تأخذ أقراص منع الحمل لحاالت الطوارئ ( )akut p-pillerللح ّد من
احتامالت وقوع الحمل.

عادة ذات مسؤولية مشرتكة

لتكن لديك عادة ان تستعمل العازل املطاطي مع الرشكاء املؤقتني الذين متارس الجنس
معهم ،او عندما تبدأ عالقة جديدة .ميكنك انت والشخص الذي بدأت معه عالقة
جديدة أن تستعمال خالل العالقة بينكام العازل املطاطي ملدة ثالثة اشهر عىل األقل،
وميكنكام خالل الوقت إجراء الفحوص معاً للتأكد من عدم إصابة أحدكام بعدوى ما،
كالسيالن ( )gonorréأو الكالميديا ( .)klamydiaومع ذلك فان بعض أنواع العدوى
التي تنتقل عن طريق االتصال الجنيس ،مثل الزهري( ( )syfilisأوالتهاب الكبد (�hepa
 )titالتظهر بشكل مؤكد من خالل الفحص حتى بعد فرتة قد تصل اىل الثالثة اشهر بعد
االصابة بالعدوى ،ولذلك استمروا يف استعامل العازل املطاطي لحني أن تقوموا مجدداً
بإجراء الفحوص بعد ثالثة اشهر .إذا اظهرت الفحوص نتائج سلبية لكليكام ،اي أن
أحداً منكام غري مصاب مبرض تناسيل فبامكانكام حينئذ ان تتوقفا عن استعامل العازل
املطاطي اذا كنتام متنفقني عىل ذلك.
إن استخدام الحامية يعني إبداء االحرتام واالهتامم لنفسك ولرشيك يف
وتبي الدراسات التي أجريت ضمن اليافعني السويديني ،مثل
املعارشة الجنسيةّ .
( )UngKAB091أن الغالبية يرون أنه من اإليجايب أن يقرتح أحد الطرفني أن تستعمال
العازل املطاطي معاً لحاميتكام.

إن حامية اآلخرين من انتقال األمراض عن طريق العالقة الجنسية ليست مسؤولية فرد
واحد فقط؛ فاملسؤولية تقع بالتساوي عليك وعىل الشخص الذي متارس الجنس معه.
لذلك اسأل رشيكك عن العازل املطاطي يف حال نسيت أنت أن تصطحبه معك عند
مامرستكام الجنس .ويُستحسن أن تحتفظ بعدد احتياطي منها.

افحص نفسك يف حال ...

مارست الجنس بدون حامية
َ

شككت بأنك قد أُصبت بعدوى
َ

ظهرت لديك أعراض تدلّ عىل أنك مصاب بعدوى
 ْ
كان رشيكك يف العالقة الجنسية مصاباً بعدوى
متزّقَ العازل املطاطي الذي كنت تستعمله وتشكّ بأنك أُصبت بعدوى.

إذا اتضح أنك مصاب بعدوى تنتقل عن طريق االتصال الجنيس فينبغي عىل رشيكك
أيضاً أن يقوم بإجراء الفحوص.
يف حال إصابتك بعدوى ميكنك ،إن أردت ،إجراء الفحوص الطبية بعد ستة أشهر من
انتهاء فرتة العالج .وبهذه الطريقة ميكنك التأكد بأنك مل تُصَ ب بالعدوى مرة أخرى.
إذا كنت قد مارست الجامع مجدداً بدون حامية مع رشيك جديد ،قبل ميض فرتة ستة
أشهر ،فيجب عليك بالطبع أن تخضع للفحص قبل ذلك .ويف هذه الحالة ينبغي أن
متيض فرتة  4أسابيع عىل انتهاء العالج باملضادات الحيوية ليك تكون نتيجة التحليل
مؤكدة.

الحقوق والواجبات

إن العديد من أنواع العدوى التي نتحدث عنها هنا مُدرَجة يف قانون الحامية من
األمراض ا ُملعْدية .وهي أمراض تُعترب خطرية جداً عىل الفرد و/أو املجتمع بحيث أن
األشخاص املصابني بهذه األنواع من العدوى يجب أن يحصلوا عىل الرعاية والعالج ،وقد
يكون األشخاص القريبون منهم بحاجة إىل حامية ،عن طريق اللقاح مثالً ،من أجل منع
استمرار انتشار العدوى .يشمل قانون الحامية من األمراض املُعدِية أكرث من  60مرضاً
مُعدياً .ومن بني أنواع العدوى التي تنتقل ،فقط أو غالباً ،عن طريق االتصال الجنيس
فإن فريوس العوز املناعي البرشي ( ،)HIVالكالميديا ،السفلس ،السيالن ،التهاب الكبد
من الفئة (ب) ،هي التي يشملها القانون .وكذلك التهاب الكبد من الفئات (أ) و(ب)
و(ج) ،التي تنتقل عن طريق االتصال الجنيس أحياناً ،مشمولة أيضاً يف القانون .وهذا
يعني أن الفحص والعالج يكونان باملجّ ان .ميكنك أيضاً الحصول عىل مشورة ودعم خاص
إذا كنت بحاجة لذلك .وميكنك عن طريق الفحص معرفة ما إذا كنت مصاباً بعدوى ما.
ثم ميكنك يف أغلب الحاالت الحصول عىل العالج والتخلص من العدوى أو من األعراض.
إذا أُصِ بت مبرض مُدرَج يف قانون الحامية من األمراض املُعدِية ،فيجب عليك أن تتعاون
تقص العدوى .ويجب عليك أن تذكر من هو الشخص الذي تعتقد أنه نقل
يف عملية ّ
لك العدوى .وغالباً ما يذكر املرء الرشكاء الذين كان معهم خالل السنة األخرية ،ألنه قد
يكون من الصعب تحديد زمن حدوث العدوى والشخص الذي نقلها .كام يجب عليك
نقلت لهم العدوى
أيضاً أن تذكر من هو الشخص أو األشخاص الذين رمبا تكون قد َ
قبل أن تعرف أنك مُصاب بها .ويجري االتصال بهؤالء األشخاص ليمكن إجراء اختبار
لهم وتقديم العالج الالزم إن هم كانوا مصابني بالعدوى .وإذا كنت تريد أن تتصل بهم
بنفسك ،فسوف تساعدك جهات الرعاية الصحية يف هذا األمر .أما رشكاؤك الذين تتصل
بهم جهات الرعاية الصحية ،فلن يعرفوا من هو الشخص الذي ذكر اسمهم ،ألن الرسّ ية
يف الرعاية الصحية ترسي يف هذه الحالة.

 .1دراسة قامت بها جامعة يوتيبوري يف عام  2009مبهمة من املجلس العام للرعاية الصحية واالجتامعية؛ حيث قام ما يزيد عىل  15.000شخص يف سن  29 – 15عاماً باإلجابة عىل االستبيان الذي تضمّن أسئلة حول املعارف
واملواقف والترصفات الجنسية لدى الشباب .اقرأ املزيد عىل املوقعwww.ungkab.se :

اخرت الحامية التي تالمئك

ميكنك رشاء العازل املطاطي يف محالت عديدة ،مث ًال يف محالت املواد الغذائية
ومحطات البنزين والصيدليات أو عرب اإلنرتنت.
وغالباً ما تتوفّر العوازل املطاطية مجاناً أو بسعر منخفض يف عيادات األحداث
واليافعني أو يف العيادات األخرى التي تعالج العدوى التي تنتقل عن طريق االتصال
الجنيس.
عم إذا كنت مختوناً أم ال ،فإن العازل املطاطي يوفّر حامية جيدة.
بغض النظر ّ
ويتوفر العازل املطاطي بأحجام مختلفة .جرّب حتى تجد املاركة التي تناسبك.
واستعمل العازل املطاطي عىل نحو صحيح وباستمرار.
تُصنع العوازل املطاطية من الالتيكس ،وغالباً ما تكون معالجة مبادة تساعد عىل
االنزالق .وإذا كان العازل املطاطي العادي يسبب مضايقات لك أو لرشيكك
الجنيس ،فيمكنك رشاء عوازل خالية من الالتيكس.
ميكنك أيضاً رشاء عوازل جافة ،وحينئذ ميكن أن تستعمل مادة إضافية مساعدة
عىل االنزالق ذات مكونات مائية أو سيليكونية.
تشري العوازل املطاطية املهبلية (كانت غالباً ما يُطلَق عليها يف السابق اسم العوازل
املطاطية النسائية أو الواقي األنثوي) إىل مكان وضع هذه العوازل ،أي إما يف
املهبل أو يف الرشج داخل املستقيم ،حسب الجنس (من حيث الذكورة واألنوثة) أو
التعبري عن الهوية الجنسية أو امليول الجنسية .وبتعبري أبسط ميكن وصف العوازل
املطاطية املهبلية بالعوازل األكرب حجامً .وميكن أن تكون بدي ًال يف حال كان العازل
املطاطي العادي إما أكرب من الالزم أو أصغر من الالزم .وميكن إدخال العوازل
املطاطية املهبلية قبل مامرسة الجنس ببضع ساعات ،بخالف العوازل املطاطية
العادية التي يجب وضعها أثناء مامرسة الجنس .وميزة هذا العازل أن وضعه ال
يتطلب انقطاعاً يف العملية الجنسية .الحظ أنها مصممة لالستخدام مرة واحدة
فقط ،وال يجوز استعاملها مرة أخرى .هناك ماركات تجارية عديدة من العوازل
املطاطية املهبلية ،ولكنها ال تزال غري معروفة نسبياً بني الناس يف السويد .وأسهل
طريقة لرشائها هي عن طريق اإلنرتنت.
ميكن أن يكون واقي اللحس حامية بديلة عند مامرسة الجنس عن طريق الفم.
وهي مناديل رقيقة من املطاط أو الالتيكس ميكن أن تضعها عىل فتحة املهبل أو
الرشج عند مامرسة الجنس عن طريق الفم .ميكن رشاؤها عن طريق اإلنرتنت أو
من محالت خاصة .ينبغي أن يكون واقي اللحس بقياس محدّد ،غالباً  25 × 15سم
أو أقل إن كان سيوضع “كواقٍ للفم” – يُثبَّت بخيط خلف األذنني .ال ننصح بتصنيع
قص عازل مطاطي ،ألنه سيكون صغرياً وال يكفي لتغطية
واقي اللحس عن طريق ّ
املنطقة املعنيّة بأكملها .ومبا أن التعامل مع واقي اللحس يعتمد كل ّياً عىل مترّس
الشخص وتدبريه ،فال تتوفر عموماً دراسات يف هذا املجال ملعرفة فعالية الوقاية
التي يوفّرها واقي اللحس.
ومن األفضل أن تحتفظ بعدد احتياطي منها عندما ستامرس الجنس.

تعامَلْ مع الحامية عىل نحو صحيح

تعامل بحذر مع أدوات الحامية؛ فاألسنان وجُ ذمة العانة واألظافر الحادة ميكن
أن توقع الرضر بالحامية .إن العازل املطاطي الذي يتعرض للشمس أو الحرارة أو
يوضع يف محفظة النقود ميكن أن يهرتئ بشكل أرسع .لذلك عليك استبداله عىل
الدوام.
تُعترب العوازل املطاطية بكافة أنواعها ،وكذلك واقيات اللحس ،مادة قابلة للفساد.
وتجد عىل الغالف دامئاً الوقت األفضل لالستخدام ،أي تاريخ انتهاء الصالحية؛ فالتز ْم
بها.
ال تستخدم أبداً عازلَني مزدوجني عند مامرسة الجنس ،فذلك ال يوفّر حامية إضافية.
بل عىل العكس يصبح احتامل متزق العازل أكرب.

إذا كنت – بوصفك رج ًال – غري معتاد عىل استعامل العازل املطاطي ،فيمكنك أن
تتدرب عىل ذلك عندما تستمني .اسحب أوالً قلفة القضيب باتجاه الجسم قبل
وضع العازل .اجمع رأس العازل عندما تُدخِ ل القضيب فيه .إن وجود الهواء داخل
رأس العازل يزيد االحتكاك .وهذا يزيد بدوره من خطر متزّق العازل.
يف حال كنت مختوناً ،ضع قلي ًال من املواد املساعدة عىل االنزالق قبل أن تضع
العازل ،فقد يزيد ذلك من الشعور باالستمتاع .قد ينزلق العازل يف حال استخدام
كمية كبرية من املادة املساعدة عىل االنزالق.
ينبغي أن تكون املادة املساعدة عىل االنزالق ذات مكونات مائية أو سيليكونية.
ألن املواد املساعدة عىل االنزالق ذات املكونات الدهنية أو الزيتية تضعف الحامية،
وميكن أن يتمزّق العازل.
استعمل دامئاً العازل عىل القضيب االصطناعي واملستلزمات الجنسية األخرى ،إذا
كنت تتشارك يف استعاملها مع شخص آخر .ميكن أن تنتقل البكترييا بينك وبني
رشيكك الجنيس عند االستعامل املشرتك لتلك املستلزمات.
تجد املزيد من النصائح واإلرشادات حول العازل املطاطي وغريه يف عدد من املواقع
اإللكرتونية التي نقرتحها يف نهاية هذه النرشة.

الجنس أثناء السفر

إن العدوى التي تنتقل عن طريق االتصال الجنيس توجد يف السويد كام توجد يف كل
البلدان األخرى .ولكن فريوس العوز املناعي البرشي ( )HIVواألمراض التناسلية األخرى
أكرث شيوعاً يف البلدان األخرى .غري أن الكالميديا شائعة يف السويد كغريها من البلدان
األخرى .ليكن اصطحاب العازل املطاطي معك عاد ًة لديك عندما تسافر ،سواء داخل
السويد أو يف الخارج.
إن مامرسة الجنس غري املحمي خارج السويد ميكن أحياناً أن يتضمن أخطاراً أكرب
عم إذا كنت متارس
مقارنة مع مامرسة الجنس غري املحمي يف السويد ،بغض النظر ّ
الجنس املهبيل أو الرشجي أو عن طريق الفم .وينطبق ذلك خاصة يف األماكن املقصودة
كوجهات للسفر والتي يلتقي فيها أشخاص من كل بلدان العامل ،ورمبا يقيمون عالقات
جنسية فيام بينهم.
هناك فوارق يف مجال الرعاية الصحية والطبية بني مختلف البلدان ،سواء داخل أوروبا
وخارجها .كام أن إمكانية إجراء الفحوص تختلف من بلد إىل آخر .وباملثل فإن إمكانية
توفّر األدوية املضادّة ألمراض مثل فريوس العوز املناعي البرشي ( )HIVهي األخرى
مختلفة .ال يعرف كثريون أنهم مُصابون بفريوس العوز املناعي البرشي ولذلك فهم
ال يذهبون لفحص أنفسهم .ولهذا السبب فهم ال يتلقّون أي عالج ميكن أن يح ّد من
انتشار العدوى .كام أن األمراض التناسلية األخرى قد تكون غري مُعالَجة أو تمّ عالجها
عىل نحو خاطئ ،وبالتايل مل يتم الشفاء منها.
أثناء سفرك ،استعمِلْ العازل املطاطي أثناء الجامع املهبيل أو الرشجي أو الجنس عن
طريق الفم .إذا كنت قد مارست الجامع بدون حامية خالل سفرك ،فمن املهم أن
تجري فحوصاً عندما تعود .وإذا خضعت يف الخارج لعالج من عدوى تنتقل عن طريق
االتصال الجنيس ،فينبغي عليك دامئاً أن تتصل بالجهات الصحية إلجراء فحوص طبية
عند عودتك إىل السويد ،حتى وإن مل تعُ د األعراض تظهر عليك؛ إذ ينبغي عليك أن
تتأكد من شفائك من تلك العدوى.

االستشارة والفحوصات

ميكنك إجراء الفحوص أو الحصول عىل املشورة يف مختلف العيادات يف املحافظة التي
تسكن فيها ،عىل سبيل املثال يف:
عيادة األحداث واليافعني

الفريق الصحي يف املدرسة
العيادات الخاصة باألمراض الجنسية املُعدية ( )STIواألمراض الجلدية والتناسلية
والجنسية
عيادة صحة الطالب
عيادة األمراض النسائية
مركز الرعاية الصحية (املستوصف)
عيادة القابلة
عيادة الجنس واملعارشة (سيسام)Sesam/
عيادة األمراض ا ُملعْدية
اقرأ املزيد عن ذلك يف املوقع الخاص بالتنظيم النيايب للمحافظة أو اإلقليم الذي
تعيش فيه.
يف أماكن متعددة من السويد تقوم أيضاً بعض املنظامت ،مثل سفينة نوح (نواكس
أرك )Noaks Ark/والرابطة السويدية للتثقيف الجنيس ( )RFSUواالتحاد الوطني
السويدي للمساواة الجنسية (إر إف إس إل ،)RFSL/بنشاطات إرشادية وإجراء
الفحوصات ،انظر املوقع اإللكرتوين لكلٍّ من هذه املنظامت.
يف معظم التنظيامت النيابية للمحافظات يف السويد ،ميكن أن تطلب إجراء الفحص
عن طريق اإلنرتنت لتعرف ما إذا كنت مصاباً بالكالميديا .اقرأ املزيد عن ذلك يف
املوقع الخاص بالتنظيم النيايب للمحافظة أو اإلقليم الذي تعيش فيه ،أو يف املوقع
 klamydiatest.nuأو املوقع .klamydia.se

عيادات للمثليني وذوي امليول الجنسية املزدوجة

توجد يف بعض املدن الكربى عيادات خاصة الستقبال الرجال الذين ميارسون الجنس
مع رجال آخرين .ففي مدينة يوتيبوري ( )Göteborgتوجد عيادة للمثليني الجنسيني
( )Gayhälsanيف مستشفى سالغرينسكا ( ،)Sahlgrenskaويف ستوكهومل توجد عيادة
لهم ( )Venhälsanيف مستشفى سودِر ( ،)Södersjukhusetويف ماملو يتوجه مركز
الصحة الجنسية ( )Centrum för sexuell hälsaايضا اىل الرجال الذين ميارسون
الجنس مع رجال اخرين .ويف ماملو وستوكهومل يوجد ايضا قسم لالرشاد يتبع ()RFSL
وهو االتحاد الوطني لحقوق املثليني الجنسيني ومزدوجو الجنس (ميارسون الجنس مع
كال الجنسني) واملتحولون جنسيا حيث يوفرامكانية اجراء فحص االصابة بفريوس نقص
املناعة البرشي (.)HIV

ليس من الشائع وجود عيادات طبية خاصة للنساء الاليت ميارسن الجنس مع نساء .ويف
ستوكهومل هناك عيادة ألمراض النساء خاصة للنساء املثليات وذوات امليول الجنسية
املزدوجة .ويف املدن الكبرية األخرى هناك عيادات ذات أوقات خاصة الستقبال النساء
الاليت ميارسن الجنس مع النساء .ننصح بالبحث عن املزيد من املعلومات يف املوقع
الخاص بالتنظيم النيايب للمحافظة التي تتبع لها.

هل تريد معرفة املزيد؟

إذا كنت تريد قراءة املزيد من املعلومات عن العازل املطاطي وفريوس
العوز املناعي البرشي ( )HIVوالعدوى تنتقل عن طريق االتصال الجنيس،
فيوجد عدد جيد من املواقع التي تحتوي عىل معلومات مفيدة:
www.1177.se
( www.umo.seعيادة األحداث واليافعني عىل اإلنرتنت)
www.sakraresex.se
www.sentry.nu
www.rfsl.se
www.rfslungdom.se
www.sexperterna.com
www.rfsu.se
www.hiv-sverige.se
www.noaksark.org
www.folkhalsomyndigheten.se
إذا كانت لديك أسئلة عن فريوس العوز املناعي البرشي (،)HIV
فيمكنك االتصال بسفينة نوح (نواكس أرك )Noaks Ark/عىل الهاتف
.020 – 78 44 40

إن فريوس العوز املناعي البرشي ( )HIVوالعدوى التي تنتقل عن طريق االتصال الجنيس موجودة حقاً .املعرفة تساعدك.
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