
 
 

 

 !منها تعاني أنك تعرف أن تستطيع ال قد
 الكالميديا اختبار اجراء اختر

 

 الكالميديا؟ هي ما
 دون النساء و الرجال بين شيوعا االكثر انه. المتحدة المملكة في شيوعا (STI) ا جنسي ةلونقلمض اامرأكثر األ هو الكالميديا

 المصابون األشخاص لعاب و المهبلية السوائل و المنوي لسائلا في الكالميديا تسبب التي البكتيريا توجد. سنة 25 سن

 استخدام عدم مثل)  المحمي غير الجنسي االتصال طريق عن آخر إلى شخص من بسهولة الكالميديا تمرير يتم. العدوىب

 .( الذكري الواقي

 

 مشكلة؟ الكالميديا تعتبر لماذا
 عدم ) العقم و ( فالوب قناة في حمل ) الرحم خارج حمل و،  الحوض في ألم تسبب أن فيمكن الكالميديا عالج يتم لم إذا

 .متكررةمرات ل العدوىب أصبت إذا الخطر هذا يزداد(.  األطفال إنجاب على القدرة

 

 : تالحظ قدف أعراض لديك كانت إذا. أعراض أي لديهم ليس الكالميديا من يعانون الذين الناس معظم

 عادية غير مهبلية إفرازات 

 الجنس ممارسة أو التبول عند ألم 

 الحيض فترات بين أو الجنس ممارسة بعد نزيف 

 الخصيتين في ألم أو ( المعدة من السفلي الجزء في ألم ) الحوض في ألم 

 

 حيث سلبية للكالميديا فحصك نتيجة كانت لو حتى،  صحي مهني تقابل أن يجب األعراض هذه من أي تعاني من تكن إذا

 .آخرى عدوى من تعاني تكون قد أنك

 

 الكالميديا؟ فحص الجراء بها الموصى الفترات هي ما
 .الجنسي شريكك تغيير عند أو سنويا الكالميديا اختبار على الحصول عليك يجب،  جنسيا نشط و سنة 25 تحت كنت إذا

 

 

 مجانا؟ الكالميديا فحص على الحصول يمكنني أين

 العمومي الطبيب عيادات (GP) 

 معيةالمجت الصيدليات 

 الجنسية الصحة عيادات 

 النصية الرسائل / اإلنترنت خدمات طريق عن العينات أخذ أدوات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  الكالميديا؟ فحص هو ما
 اجراء إلى تحتاج ال. بنفسك تأخذها مهبلية مسحة أو البول عينة إعطاء هو به القيام عليك ما كل. بسيط و مجاني فحص

 بك لالتصال لوسيلة أيضا سنحتاج. ذلك تريد كنت إذا المساعدة أطلب - استمارة ملء منك يطلب قد. شخصي عليك فحص

 فحص يوجد ال أنه تفهم أن المهم من .اإللكتروني بريدك أو جوالك رقم أو عنوانك يكون أن يمكن هذا. النتائج عن البالغك

 ذلك بمناقشة فقم اقلق كنت إذا. خاطئة الكالميديا فحص نتيجة تكون أن النادر فمن،  ذلك ومع. المائة في 100 دقيق طبي

 .النتائج على تحصل عندما

 

 

،  استثنائية ظروف في. آخر شخص أي مثل السرية حقوق نفس لديك يزال ال 16 سن دون كنت لو حتى. سري الفحص

 هناك أن يشعرون فقد،  لخطر عرضة تكون قد أنك الصحة مجال في موظف أو طبيب يعتقد عندما  لامثعلى سبيل ال

،  الجميع على ينطبق هذا. آخر شخص أي يخبروا أن قبل أوال معك يتحدثوا أن يجب لكنهم عنك معلومات لتمرير حاجة

 .سنك عن النظر بغض

 

 من يعانون الذين األشخاص عدد باحصاء تقوم [Public Health England] انجلترا العامة الصحة تدعى منظمة

 نرسل لن لكن و،  فحصك نتائج عن تفاصيل لهم نرسل سوف. انجلترا في جنسيا قولةالمن األمراض من وغيرها الكالميديا

 .بك االتصال تفاصيل أو اسمك

 

 الكالميديا؟ من أعاني كنت لو ماذا
 تكوني أن الممكن من كان إذا نايأخبر ) العدوى لعالج حيوية مضادات اعطائك يتم فسوف الكالميديا من تعاني كنت إذا

 الحيوية بالمضادات للعالج الجانبية اآلثار من الناس بعض يعاني. ( مختلفة حيوية مضاداتل تحتاجين قد أنك حيث،  حامل

 . مؤخرا الجنس معهم تمارس الذين األشخاص فحص أيضا ينبغي كما. المعدة في اضطراب هي منها شيوعا األكثر و، 

 

 يصابون الذين األشخاص أن ثبت ألنه هذا. العالج من االنتهاء من أشهر 3 حواليبعد  أخرى مرةفحص اجراء الجيد من ال

 بعواقب االصابة خطر من يزيد االصابة تكرار أن و،  أخرى مرة بها لالصابة عرضة أكثريكونون  واحدة مرة الكالميدياب

 ممارسةلأدناه  نصائحال تتبع أن أيضا المهم من. الفحص اجراء إعادة لخيار أخرى مرة بك االتصال يتم قد. خطيرة صحية

 . أمنا أكثر بشكل الجنس

 

 جنسيا؟ المنقولة األمراض من وغيرها الكالميديا من نفسي أحمي كيف
 : خالل من،  الجنسي باالتصال المنقولة األمراض من غيرها أو،  الكالميدياعلى  المرور أو االصابة خطر تقليل  يمكنك

 جدد و عارضين شركاء مع الجنس ممارسة عند الذكري الواقي استخدام دائما 

 المتداخلة الجنسية العالقات تجنب و الجنسيين شركاءك عدد من الحد 

 الجنسي الشريك تغيير عند و،  سنة كل الكالميديا فحص باجراء قم. 

 

 : المحلية منطقتك في الفحص اجراء يمكنك أين لمعرفة و المعلومات من لمزيد

 بزيارة قم http://www.nhs.uk/Conditions/Chlamydia/Pages/Introduction.aspx 

 361 521 0800 :  نصي هاتف 7123 123 0300 :  الجنسية الصحة دعم بخط اتصل 
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