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جنسيا ()STIs
فحوصات العدوى المنقولة
ً
والفيروسات المنقولة بالدم (:)BBVs
ما الذي يمكن توقعه
يمكن أن تؤثر  STIsو  BBVsعلى أي شخص.

عاما،
اقل من 30اذا بدأتي بممارسة النشاط الجنسي قبل سن  30وكان لديك اكثر من شريك ً
رجال يمارس الجنس مع الذكور اآلخرين ،فمن
وقد حدث تغيير في الشريك الجنسي ،أو إذا
َ
كنت ً
فحصك مرة في السنة أو أكثر.
المستحسن أن يتم
َ
ِ
ِ
ِ
عليك فيها أن تخضعي للفحص.
ممرضتك لتتأكدي من عدد المرات التي يجب
طبيبك أو
تحدثي إلى

ماذا يتضمن فحص  STIو BBV؟
ً
ِ
ِ
ِ
يمكنك أن تطلبي اختيار طبيب/طبيبة
سريا.
ممرضتك سيكون
طبيبك أو
ما تناقشيه مع
أو ممرض /ممرضة.
ِ
يسألك الطبيب أو الممرضة بعض األسئلة ليعلموا ما الذي يجب فحصه وعدد المرات التي يجب
قد
أن تفحصي بها .قد تشمل األسئلة ما يلي:
ِ
شركائك الجنسيين؟
•كم عدد
•هل تستخدمين موانع مثل الواقي؟
ِ
شريكك الجنسي رجل أم إمرأة أو كليهما أو غير ذلك؟
•هل
ِ
مارست فيها الجنس؟
•متى كانت آخر مرة
•ما هي ممارساتِ ك الجنسية؟
سيقوم الطبيب بعد ذلك بشرح الفحوصات التي ستحتاجينها.
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جنسيا ()STIs
فحوصات العدوى المنقولة
ً
والفيروسات المنقولة بالدم (:)BBVs
ما الذي يمكن توقعه
ِ
منك:
بالنسبة لفحص  ،STIقد ُيطلب

التاريخ
رقم الغرفة
االسم
الطبيب

عينة بول
ّ

عينة دم

عينة مسحة

ِ
كنت تعانين من أعراض.
فحص جسدي إذا
ِ
مالبسك من الخصر إلى األسفل في مساحة
قد تحتاجين إلى خلع
خاصة في غرفة االستشارة .األطباء هم مهنيون ويحترمون

ِ
خصوصيتك.

بالنسبة لفحص ،BBV
ِ
منك:
قد ُيطلب

وتسمى العينات التي تؤخذ ،فحوصات
مخبرية ،وستُ رسل إلى المختبر للتحقق من
 STIsأو .BBVs
قد يستغرق األمر حتى أسبوع لتعود النتائج
إلى العيادة.

عينة دم
ّ

وقد تحتاجين إلى موعد آخر مع الطبيب أو
الممرضة لمناقشة نتائج الفحوصات.
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جنسيا ()STIs
فحوصات العدوى المنقولة
ً
والفيروسات المنقولة بالدم (:)BBVs
ما الذي يمكن توقعه
كم تبلغ تكلفة فحوصات  STIو BBV؟
ِ
ﻟﺪﻳﻚ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﻴﺪﻳﻜﻴﺮ ،ﻓﻘﺪ تكون فحوصات المختبر مدعومة من قبل الحكومة.
إذا كان
وهذا يعني أن التكلفة تغطيها الحكومة ولن تدفعي مقابل الفحوصات.
أما تكلفة الموعد مع العيادة فهي مختلفة بحسب المكان الذي تذهبين إليه:

ِ
ﻟﺪﻳﻚ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﻴﺪﻳﻜﻴﺮ
•ﺳﻮف ﺗﻘﻮم ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻴﺎدات بتغطية النفقات على حساب الحكومة إذا كان
و /أو ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ.
ِ
منك بعض العيادات دفع الفارق .هذا يعني أنك ستضطرين لدفع بعض تكاليف
•سوف تطلب
ِ
موعدك.
ِ
ﻟﺪﻳﻚ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﻴﺪﻳﻜﻴﺮ ،ﻓﻤﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﻀﻄﺮي لدﻓﻊ كاﻣﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻮﻋﺪ.
•إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ
ِ
يمكنك االتصال بالعيادة لتسألي عن تكلفة الموعد قبل الذهاب.
ِ
كنت بحاجة إلى دواء أو عالج ،فقد تدفعي تكلفة في العيادة أو الصيدلية.
إذا

ِ
حضورك إلى
ما الذي يجب أن تتوقعيه في حال
Family Planning Victoria clinic
(عيادة تنظيم األسرة في فكتوريا):
توفر  Family Planning Victoriaفحوصات من خبير وبسرية لـ  STCو  BBVلسكان فيكتوريا .كما
ً
أيضا المشورة المتخصصة والرعاية بشأن مسائل الصحة اإلنجابية والجنسية.
نقدم
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جنسيا ()STIs
فحوصات العدوى المنقولة
ً
والفيروسات المنقولة بالدم (:)BBVs
ما الذي يمكن توقعه
ِ
حضورك إلى عيادتنا:
في حال
ِ
يمكنك تحديد موعد عن طريق االتصال
•الخطوة :1
برقم  03 9257 0100على عيادة  Box Hillأو برقم
•  03 9660 4700على عيادتنا في مدينة ملبورن أو
انظري إلى الحجوزات وأهلية وأوقات ‘الزيارة الغير
متوقعة’ على موقعنا اإللكتروني.
ِ
زيارتك األولى
•الخطوة  :2إذا كانت هذه هي
ِ
منك إكمال استمارة التسجيل.
سيطلب
لعيادتناُ ،
ِ
كنت بحاجة إلى المساعدة في إكمال اإلستمارة،
إذا
ِ
تساعدك موظفة االستقبال.
فسوف
•الخطوة  :3سوف تتحدثين مع طبيب أو ممرضة
ِ
صحتك العامة والصحة
وسوف يطرحون أسئلة حول
الجنسية واإلنجابية .ما تناقشيه سيكون في غرفة
سريا.
خاصة ويظل
ً
•الخطوة  :4سيقوم الطبيب أو الممرضة بشرح أية
فحوصات موصى بها.
ِ
ﻳﻤﻜﻨﻚ أن ﺗﻘﺮري ما هي الفحوصات
•الخطوة :5
ِ
وﻳﻤﻜنك ﻋﺎدة أن ﺗﺠﻤعي
اﻟﻤﻮﺻﻰ ﺑﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪينها
ِ
ﻋﻴﻨﺘﻚ اﻟﺨﺎﺻﺔ.
بنفسك ّ

للمزيد من المعلومات:
ِ
ِ
بممرضتك
بطبيبك أو
•اتصلي
•اتصلي بـ

Family Planning Victoria’s clinic

•تفضلي بزيارة الموقع اإللكتروني الخاص
بـ  Family Planning Victoriaلإلطالع

على التكاليف واألسئلة المطروحة

المتكررة في عياداتنا.

•اقرأي عن ‘ما هي  STIsو BBVs؟’

قد تكونين مهتمة ً
أيضا
بالمشاهدة:

انقري فوق هذا الرابط لمشاهدة فيديو

حول الشباب الذين يحصلون على خدمات
الصحة الجنسية.

•الخطوة  :6قد يقوم الطبيب أو الممرضة
ً
ً
ثانيا في وقت
موعدا
بالطلب منك أن تأخذي
الحق لمناقشة النتائج.

بيان :تم إصدار هذه المعلومات بالتشاور مع وبموافقة( Multicultural Centre for Women’s Health :مركز صحة المرأة المتعدد الثقافات( .إخالء المسؤولية :توفر صحيفة الوقائع هذه معلومات عامة فقط .إن

مالءمة هذه المعلومات العامة تختلف من شخص آلخر ،حسب الظروف الفردية .ويجب عليك طلب مشورة طبية أو قانونية خاصة بظروفك الفردية .حقوق الطبع والنشر © تعود ملكية حقوق النشر الخاصة بالمواد

الموجودة في صحيفة الوقائع هذه إلى ( Family Planning Victoriaأو  ،في بعض الحاالت ،ألطراف ثالثة) وتخضع لقانون حقوق الطبع والنشر لعام  .1968نحن نسمح لك بإعادة إصدار أو نقل مواد خاضعة لحقوق
النشر الخاصة بنا إذا كانت منظمتك منظمة تربوية ال تهدف للربح ،لغرض توفير المعلومات لطالبك بشرط أن تُ درج أي إخالء مسؤولية مرتبطة بهذه المادة .يتطلب أي إعادة لإلصدار أو نقل آخر لموادنا موافقتنا
المسبقة ،من خالل نموذج الموافقة الذي يمكنك استكماله وإرساله.

