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نشرة معلومات

غالباً ليس لداء السيالن أية أعراض ومن السهل عالجه،
ولكنه إذا بقى دون عالج فقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.
العازل المطاطي هو أفضل وقاية.

داء السيالن )(Gonorrhoea
تم تحديثها في  ٥٢آذار/مارس ٥١٢٢
ما هو داء السيالن؟ )?(What is gonorrhoea
داء السيالن التهاب ينتقل عبر الجنس وسببه بكتيريا قد تصيب الحنجرة والشرج ومجرى البول وعنق الرحم والعيون .يسمى داء السيالن
أحيانا ” “gonoأو ”.“the clap
هل هناك أية أعراض؟ )?(Are there any symptoms
عادة ليست هنالك أية أعراض إال في مجرى البول .يصاب األشخاص غالبا بداء السيالن وينقلونه إلى اآلخرين دون أن يدروا .وإذا
ظهرت أية أعراض فهي عادة تبدأ بالظهور بعد مضي يومين إلى  ٢١أيام على اإلصابة ،وهو يؤثر على الرجال والنساء بطرق مختلفة:
عند الرجال ،يمكن أن تشمل األعراض:
 إفرازات من القضيب
 انزعاج أو ألم عند التب ّول
 احمرار حول فتحة القضيب
 إفرازات من الشرج أو انزعاج
 التهاب الملتحمة أو التهاب العين
عند النساء ،يمكن أن تشمل األعراض:
 إفرازات غير عادية من المهبل
 نزيف مهبلي متقطع
 ألم عند التب ّول
 ألم في الحوض ،خاصة أثناء ممارسة الجنس
 إفرازات من الشرج أو انزعاج
 التهاب الملتحمة أو التهاب العين
إذا لم يتم عالج داء السيالن عند النساء فإنه قد يمتد إلى الرحم وقناتي فالوب مسببا مرض التهاب الحوض ،وهي حالة قد تؤدي إلى العقم.
كيف تنتقل العدوى؟ )?(How is it transmitted
تنتقل عدوى داء السيالن من خالل ممارسة الجنس الشرجي أو المهبلي أو الفموي.
يمكن لعدوى داء السيالن أن تنتقل حتى عند عدم وجود أية أعراض.
كيف يمكن الوقاية منه؟ )?(How is it prevented
استخدام العازل المطاطي ومادة مخففة لالحتكاك مائية المصدر قد يخفف بشكل كبير من خطر انتقال داء السيالن وغير ذلك من األمراض
الجنسية المعدية.
ال تمارس/ي الجنس مع شخص تم تشخيص داء السيالن لديه ،حتى مع استخدام العازل المطاطي ،إال بعد إكمال العالج.
اخضع/ي لفحوصات األمراض التي تنتقل عبر الجنس بانتظام للكشف عن أية عدوى قبل حصول مضاعفات ولمنع انتقالها لآلخرين.
يجب استخدام العازل المطاطي دائما.
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كيف يتم تشخيصه؟ )?(How is it diagnosed
يمكن للطبيب أن يشخص داء السيالن .ويتم التشخيص من خالل إجراء مسحة (باستخدام عود طويل قطني الطرف) من أي مكان قد يكون
مصابا – عنق الرحم ،مجرى البول ،الشرج أو الحنجرة – وفحصه في المختبر .يمكن أيضا استخدام عيّنة بول للتحقق من وجود التهابات
في مجرى البول .الفحوصات غير مؤلمة.
كيف يتم عالجه؟ )?(How is it treated
يتم عالج داء السيالن بسهولة من خالل جرعة واحدة من المضادات الحيوية.

إخبار الشريك )(Telling partners
إذا كنت مصابا/ة بداء السيالن من الضروري إخبار شريكك/شريكتك الجنسي/ة لكي يخضع/تخضع للفحص والعالج .يمكن للطبيب
مساعدتك في تحديد األشخاص الذين قد يكونوا في خطر واالتصال بهم.
داء السيالن مرض يجب التبليغ عنه .ويعني ذلك أن الطبيب وموظفي المختبر ملزمون قانونيا بإخبار دائرة الصحة في نيو ساوث ويلز
حول الحاالت الجديدة .هذه المعلومات سرية وخصوصية وتستخدم لمصلحة الصحة العامة.
المعلومات المذكورة في هذه النشرة هي معلومات عامة وعليك مراجعة الطبيب إذا كنت قلقا بشأن صحتك.
لالتصال )(Contact
الرقم المجاني لخط المعلومات التابع للصحة الجنسية في نيو ساوث ويلز .1800 451 624

