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تست امراض قابل انتقال از طریق مقاربت ()STIs
و ویروسهای قابل انتقال از طریق خون (:)BBV
آنچه باید بدانید
امراض قابل انتقال از طریق مقاربت ( )STIsو ویروسهای قابل انتقال از طریق
خون ( )BBVمیتوانند هرفردی را مصاب کنند.

اگر مقاربت جنسی داشته اید و سن شما زیر  30سال است ،اگر شریک جنسی خود را عوض کرده اید
و یا اگر مرد هستید و با مردان دیگر رابطه ی جنسی دارید ،توصیه می شود سالی یک بار و یا زیادتر
آزمایش بدهید.
برای اطالع از تعداد آزمایشات با داکتر و یا نرس خود صحبت کنید.

تست  STIو  BBVچه مواردی در بر دارند؟
صحبت های شما با داکتر و یا نرس خود محرمانه باقی خواهد ماند .شما می توانید تقاضای داکتر و
یا نرس مرد و یا زن بنمایید.
داکتر و یا نرس ممکن است برای اطالع از نوع تست و فاصله ی زمانی بین تست ها از شما
سواالتی را پرسان کند .این سواالت به شمول ذیل خواهد بود:
•چند شریک جنسی دارید؟
•آیا از محافظ مانند کاندوم استفاده میکنید؟
•آیا شریکهای جنسی شما زن ،مرد ،هر دو و یا شکل دیگری هستند؟
•آخرین باری که مقاربت داشتید چه زمانی بود؟
•نحوه رابطه ی جنسی شما چگونه است؟
داکتر بعد برای شما توضیح خواهد داد که به چه قسم تستی ضرورت دارید.
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ممکن است که برای تست  STIموارد ذیل از شما گرفته شود:

تا ر یخ
شماره اتاق
نـــا م
د ا کتـــر

نمونه ادرار

نمونه سواب ()swab

نمونه خون

معاینه ی بدنی در صورت داشتن عالئم بیماری.
ممکن است الزم باشد در یک فضای بسته در اتاق داکتر از ناحیه کمر
به پایین لخت شوید .داکتر ها افرادی هستند که به حریم خصوصی
شما احترام می گذارند.

برای تست  BBVممکن
است موارد ذیل از شما
گرفته شود:

نمونه ی خون

نمونه های گرفته شده تست آسیب شناسی
نامیده میشوند و برای آزمایش  STIو یا
 BBVبه آزمایشگاه روان خواهند شد.
ممکن است دریافت نتیجه توسط کلینیک
یک هفته طول بکشد.
ممکن است الزم باشد برای بررسی نتیجه
آزمایش ،وقت مالقات دیگری از داکتر و یا
نرس بگیرید.
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مصارف تست  STIو BBV
اگر کارت بیمه  Medicareداشته باشید ،این امکان وجودارد که مصارف آزمایشات آسیب شناسی
 Bulk Billشود.
این بدان معنی است که دولت فیس آنها را پرداخت می کند و شما وجهی بابت تست ها نمی پردازید.
مصارف کلینیک بسته به مکان مراجعه شما متفاوت است:

•در صورتی که کارت بیمه  Medicareو یا کارت خدمات صحی داشته باشید برخی کلینیک ها
ممکن است برای ویزیت شما هزینه ای دریافت نکنند.
•برخی کلینیک ها ما به التفاوت تعرفه ی دولتی و تعرفه ی کلینیک را از شما دریافت خواهند کرد.
این بدان معنی است که شما باید قسمتی از هزینه ی ویزیت خود را پرداخت کنید)Gap Fee( .
•اگر کارت  Medicareنداشته باشید ،ممکن است الزم باشد مصارف کامل ویزیت را بپردازید.
شما میتوانید برای کسب معلومات درباره مصارف ویزیت ،قبل از مراجعه ،با کلینیک در تماس شوید.
اگر نیاز به دوا و یا تدوای داشته باشید ،ممکن است الزم باشد مصارف آنرا در کلینیک و یا دواخانه
پرداخت نمایید.

توضیحاتی در مورد مراجعه به کلینیک پالن سازی خانواده
ویکتوریا:
پالن سازی خانواده ویکتوریا مشوره تخصصی و محرمانه در مورد آزمایشات  STIو  BBVبه
باشندگان ویکتوریا ارائه می نماید .این مکان همچنین مشوره تخصصی وصحی درباره مسائل صحی
جنسی و باروری ارائه می نماید.
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در صورت مراجعه به کلینیک ما:
•مرحله ی اول :شما میتوانید برای دریافت وقت
مالقات برای کلینیک  Box Hillبا شماره برقم
 03 9257 0100و یا شماره 03 9660 4700
کلینیک ملبورن سیتی درتماس شوید و یا برای رزرو،
مراجعه ،شرایط و زمان مالقات به ویبسایت ما
مراجعه نمایید.
•مرحله ی دوم :اگر برای اولین بار به کلینیک ما
مراجعه می کنید ،از شما خواسته خواهد شد که
یک فورمه راجستر را خانه پوری نمایید .اگر برای
خانه پوری کردن آن ضرورت به کمک داشته باشید،
کارکنان پذیرش به شما کمک خواهند کرد.

برای کسب معلومات
بیشتر:

•با داکتر و یا نرس خود درتماس شوید

•با Family Planning Victoria’s clinic
(کلینیک پالن سازی خانواده ویکتوریا) در
تماس شوید.

•برای کسب معلومات در مورد مصارف و
سواالت معمول در کلینیک ما به سایت
پالن سازی خانواده ویکتوریا مراجعه
نمایید.

•در مورد  STIsو  BBVsبخوانید

•مرحله ی سوم :شما با یک داکتر یا نرس که از شما
سواالتی درباره صحت عمومی ،جنسی و باروری می
پرسد صحبت خواهید کرد .صحبتهای شما در یک
اتاق خصوصی انجام خواهد شد و محرمانه باقی
خواهد ماند.

همچنین ممکن است
شایق به تماشای این
ویدئو باشید:

•مرحله ی چهارم :داکتر و یا نرس تستهای پیشنهادی
را برای شما توضیح خواهند داد.

که از خدمات صحی جنسی استفاده می

برای تماشای یک ویدئو در مورد جوانانی
کنند برروی این لینک کلیک کنید.

•مرحله ی پنجم :شما میتوانید تصمیم بگیرید که به
انجام چه تست هایی شایق هستید و معموال می
توانید خودتان نمونه گیری نمایید.
•مرحله ی ششم :ممکن است از شما بخواهند که
یک وقت مالقات برای تاریخ دیگری برای بررسی
نتیجه بگیرید.
اظهاریه :این معلومات با مشوره و تصویب ( Multicultural Centre for Women’s Healthمرکزچند فرهنگی صحی زنان) تهیه شده است .سلب مسئولیت این ورق معلوماتی صرف معلومات کلی را دراختیارتان

قرارمیدهد .مناسب بودن این معلومات کلی از یک شخص به یک شخص دیگرو براساس شرایط فردی اشخاص فرق میکند .شما باید مشوره صحی و یا حقوقی مربوط به شرایط فردی خودتان را بگیرید .کاپی رایت

© حق مالکیت معنوی (کاپی رایت) معلومات این ورقه معلوماتی متعلق به  Family Victoria Planningو (در برخی موارد اشخاص ثالث) است و تحت قانون کاپی رایت مصوب سال  1968قرارمیگرید .اگر شما یک

سازمان تعلیمی غیر انتفاعی هستید به شما اجازه داده میشود که این معلومات را به شرط آنکه آنرا همراه با اعالن سلب مسئولیت ارائه دهید به هدف معلومات رسانی به شاگردان خود بازنشر دهید و یا دراختیار دیگران
قرار دهید .بازنشر و یا نشر این معلومات به کدام قسم دیگری به کسب رضایت قبلی ما و از طریق فورمه رضایت ما ضرورت دارد که می توانید آنرا خانه پوری کرده و ارسال نمایید.

