
احموا أنفسكم من األمراض الجنسية!
معلومات عن األمراض الجنسية باللغة الواضحة



القراء األعزاء،

تقدم لكم هذه النشرة معلومات عن األمراض 
الجنسية وعن عالج األمراض الجنسية.
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تنتقل العدوى باألمراض الجنسية عند ممارسة الجنس بدون 
وقاية. تعني عبارة الجنس بدون وقاية أن يمارس اإلنسان 

الجنس العادي أو الفموي بدون الواقي المطاطي. يحمي الواقي 
المطاطي من األمراض الجنسية بشكل جيد.

عندما تمارسون الجنس، ال يمكنكم دائماً أن تثقوا بكون شريككم 
سليماً، حيث أن عديداً من األمراض الجنسية يبقى بدون 

أعراض ظاهرة، وفي تلك الحالة ال يعرف اإلنسان إن كان قد 
أُصيب بالعدوى أم ال، لكنه يمكن أن ُيعدي غيره.

فإذا كنتم تشكون بأنكم قد أُصبتم بمرض جنسي، فيجب عليكم 
أن تراجعوا الطبيب لعمل الفحوص الضرورية، وتذكروا أن 

تشخيص المرض الجنسي ال يمكن أن يتم إال بواسطة الفحوص 
الطبية. كذلك يجب على شريككم أيضاً أن يراجع الطبيب لعمل 

الفحوص.

وإذا لم تعالجوا المرض الجنسي، فيمكن أن ينجم عن ذلك 
ضرر على الصحة، ونذكر من عواقب األمراض الجنسية مثالً 

االلتهابات وأمراض المفاصل والعقم.
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الواقي المطاطي يقي من األمراض الجنسية

يحمي الواقي المطاطي من األمراض الجنسية 
بشكل جيد، لكن من المهم أن تجدوا الواقي 

المناسب لكم ولشريككم، وهو ما ال يمكن ايجاده 
إال بالتجربة.

فإذا كان الواقي كبيراً جداً، فقد ينزلق للخارج. 
أما إذا كان صغيراً جداً فقد يتشقق بسرعة.
يوجد في السوق عديد من أنواع الواقيات 

المطاطية التي يمكن ألي إنسان أن يجد من 
بينها الواقي المناسب له. يوجد واقيات بأحجام 
وأشكال ونكهات مختلفة. يمكن شراء الواقيات 

من المحالت التجارية ومن متاجر شبكة 
االنترنت ومن الصيدليات.

من المفضل استعمال كريم تزليق مع الواقي 
المطاطي، ألن كريم التزليق يحافظ على سالمة 

األغشية المخاطية وسالمة الواقي المطاطي، 
كما أنه يزيد من متعة الجنس.

كيفية استخدام الواقي الذكري:
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تأكد من آخر تاريخ لصالحية االستعمال.

كيفية استخدام الواقي الذكري:

افتح غالف الواقي المطاطي بحذر حسب 
الصورة، وتأكد من أن الواقي ينفتح بالشكل 

الصحيح عند نشره.

اسحب جلدة قلفة القضيب إلى الوراء. أفرغ الفقاعات المحتمل 
وجودها في مقدمة الواقي وذلك بالضغط على الفقاعات 
باإلصبع، ثم ألبس الواقي بواسطة اللف على القضيب 

المنتصب. ال تستعمل واقيين في نفس الوقت واحد فوق اآلخر.

استعمل عند الضرورة كريم تزليق من النوع القابل لالنحالل 
بالماء أو من النوع السيليكوني. وتذكر أن استعمال كريم التزليق 

هو شيء مهم جداً عند الجماع الشرجي.

استعمل الواقي مرة واحدة فقط، وطوال الجماع.

اسحب القضيب إلى الخارج فور قذف السائل المنوي، وال تنس أن تمسك 
الواقي باليد عند السحب لكي ال ينزلق الواقي عن القضيب وينساب السائل 

المنوي من الواقي إلى شريك الجماع.

اطرح الواقي المطاطي في 
القمامة العادية، وال تطرحه في 

حوض المرحاض.
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الواقي المطاطي يحمي حتى في الجنس الفموي

من المهم في الجنس الفموي أيضاً أن يقي اإلنسان 
نفسه من األمراض الجنسية. حيث يشكل الواقي 

المطاطي حماية جيدة عند مداعبة العضو الذكري 
بالفم. أما عند مداعبة الفرج أو فتحة الشرج بالفم 

فيجب استعمال واقي الجنس الفموي.

يمكنكم أن تصنعوا واقي الجنس

 الفموي بأنفسكم كما يلي:

اقطعوا مقدمة الواقي المطاطي بالمقص
أدخلوا شفرة المقص في الفتحة وقصوا الواقي طولياً

افتحوا الواقي 
ضعوا الواقي فوق الفرج أو فتحة الشرج 

وبعد ذلك يمكنكم أن تداعبوا الفرج أو فتحة الشرج.

ال تداعبوا الفرج أو فتحة الشرج بدون وقاية.
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معلومات االتصال:


