معلومات للمرىض
ما الذي يجب علي التفكير به أيضاً أثناء االختبار؟

معلومات للمرىض

مقدم من:

عدوى البكتيريا المتدثرية؟
ماذا تعني؟

إذا ثبت وجود بكترييا املتدثرية لديك فيجب ،على زوجك/زوجتك املشاركة
يف العالج أيضاً .حيث أهنا/أنه يكون عرضة للعدوى هبا .فإذا مل يتم معاجلة
شريكك فقد تُصاب أنت بالعدوى من جديد بعد انتهاء العالج.
وال ميكن لالختبار أن حيدد الفرتة اليت أصبت هبا بالعدوى .ونظراً لعدم وجود
أعراض عادة للعدوى فال ميكن التأكد إال بصعوبة من الوقت أو الشخص
الذي ميكنه نقل العدوى.

معلومات للشباب
خامت العيادة

وال تعين اإلصابة هبا أن شريك احلياة لك قام بعالقة جنسية مع غريب.

تُرجى مالحظة أن املعلومات املرتبطة بالتعويضات ال تكون صاحلة إال للوالدين اللذين
يكونان إما أعضاءً يف التأمني الصحي النظامي أو اخلاص يف أملانيا.

ولن يعلم بالنتيجة إال أنت فقط والطبيب أو الطبيبة اليت تعاجلك .يلتزم األطباء
واملوظفون بالعيادة بواجب الكتمان ،وبالتايل ال يُسمح هلم بأن خيربوا أحداً
بشيء (وال حىت والديك).

للخاضعين للتأمين الصحي القانوني:

علي دفع قيمة إختبار البكتيريا المتدثرية؟
هل يجب ّ

بالمناسبة...
ال يُصاب اإلنسان بالعدوى بالبكترييا املتدثرية بسبب
األحضان أو يف محامات السباحة أو أغطية املرحاض.

وميكنك رؤية األسعار احلالية على بطاقة الطلب للخدمات الصحية اخلاصة.
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إذا كنت تعاين أنت أو شريك احلياة لك من مشاكل يف منطقة األعضاء
التناسلية تشري إىل وجود البكترييا املتدثرية أو مسببات أخرى هلا فإن شركة
التأمني (سواء خاصة أو قانونية) تتحمل عادة تكاليف إجراء االختبار.

إذا مل تكن تعاين من أعراض وترغب مع ذلك يف عمل االختبار املعملي فلن
تتحمل شركة التأمني القانونية التكاليف وجيب أن تدفعها بنفسك.

بالنسبة للخاضعين للتأمين الصحي الخاص:
تتحمل شركة التأمني الصحي اخلاصة التكاليف وفق قانون الرسوم لألطباء
( )GOÄما مل تستبعد شركة التأمني هذه اخلدمة سلفاً .وإذا كانت لديك
أسئلة هبذا الشأن فسوف يقدم لك طبيبك املشورة بكل سرور.
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اجلنس .وتزيد خماطر العدوى عند تغيري الشريك الذي ميارس معه اإلنسان اجلنس
بشكل مستمر.

أهم وقاية!
أفضل طريقة للوقاية من العدوى هي استخدام الواقي الذكري حيث أنه حيمي حىت
من األمراض األخرى اليت تنتقل جنسياً من الشريك ،حيث أن مسببات املرض
ميكن أن تنتقل مع السائل املنوي للرجل أو سائل الفرج للمرأة.

حبوب منع الحمل تمنع حدوث الحمل ،لكنها
ال تمنح أي حماية من األمراض المعدية!
ال يالحظ كل من يُصاب بالعدوى هذا األمر بالضرورة.
عندما تالحظني أنيت باعتبارك فتاة هذه العالمات أو التغريات:
•إفراز غري معتاد من املهبل
•نزيف مهبلي
•حدوث نزيف بعد ممارسة اجلنس مباشرة

في البداية وقبل كل شيء:
ال يرى أحد عدوى أحد بالبكترييا املتدثرية .وليس هلا عالقة بالنظافة الشخصية!

ما هي البكترييا املتدثرية؟
البكترييا املتدثرية هي بكترييا توجد يف منطقة األعضاء التناسلية للفتيات
والشباب الذين ميارسون اجلنس وميكن تزايدها يف هذه املنطقة.

ماذا يعني العدوى بالبكتيريا المتدثرية وكيف يمكنني حماية
نفسي؟
العدوى بالبكترييا املتدثرية هي عدوى منتشرة جداً .وتنتقل العدوى بسبب
ممارسة اجلنس غري املقرون باحلماية .وقد يُصاب بالعدوى أي إنسان ميارس

•وجود آالم عند التبول أو النصف األسفل من البطن
أو أنت باعتبارك ولداً
•سائل أبيض من القناة البوليَة أو
•حرقان عند التبول

فينبغي عليك الذهاب بأي حال إىل الطبيبة أو الطبيب
اخلاص بك لكي يفحصك.

حيث أنه قد حتدث لديك مشاكل كبرية الحقاً يف حال عدم عالج العدوى
بالبكترييا املتدثرية .فااللتهابات الدائمة املستمرة قد تؤذي األعضاء .وقد يؤدي
هذا لديك كفتاة إىل عدم قدرتك مستقبالً على احلمل بطريقة طبيعية .وحىت
معك كولد ذكر ميكن أن يؤدي هذا إىل حمدودية قدرتك على اإلجناب ،وذلك
ألن اخلصيتني لن تكونا قادرتني على إفراز الكم الكايف من السائل املنوي.
فإذا مت التعرف على العدوى يف الوقت الصحيح فيمكن معاجلته مبضادات حيوية
شرط استخدامها بشكل صحيح.
وهذه األدوية ميكن حتملها جيداً بال مشاكل.
وقلما تظهر أعراض جانبية هلا .عند وجود استفسارات نرجو التوجه  /إىل
الطبيبة  /الطبيب الذي يعاجلك وهو سيلتزم بالسرية.

كيف يمكن إثبات وجود العدوى؟
ميكن التحقق من وجود البكترييا املتدثرية عرب فحص البول مباشرة .وللقيام هبذا
يلزم احلصول على عينة من أول بول يف الصباح بعد االستيقاظ من النوم.
ومع الفتيات قد يلزم احلصول على عينة من املهبل .وللقيام هبذا يلزمك الذهاب
إىل طبيب  /طبيبة النساء.
وكال الطريقتني ممكنة .وتظهر النتيجة من املعمل بعد أيام قليلة من أخذ العينة.
وسوف خيربك الطبيب أو ختربك الطبيبة عن أفضل األمور املمكنة بالنسبة لك.

