
דברי� שלא ידעת!
הרפסהרפס

לקבלת פרטי� נו�פי� באופ� די�קרטי:

04-8102479
www.hope4u.co.il

מרכז א"ת
מרכז ייעו
 והכוונה בנושאי הריו� ומחלות מי�

ובדיקות  ייחודי שבו מתבצעות בדיקות הריו�  הינו מרכז  א"ת 
אולטרא
אונד, ניתני� מידע והכוונה בקשר לגילוי מחלות מי� 

ולטיפול בה� ומוצעי� תמיכה וייעו� בנושאי� אלה ואחרי�.

אנו מ
פקי�: 
•   שרותי ייעו� מקצועיי�, 
ודיי� ואישיי� 

•   הרצאות וה
ברה על מחלות מי� ומניעת� בפני תלמידי 
בתי 
פר וקבוצות נשי� או גברי� לפי הזמנה

•   ייעו� ותמיכה לאחר הפלות מלאכותיות וטבעיות

קבלת המידע וביצוע הבדיקות הינ� די�קרטיי�.



ʤʩʣʩʮʬʫ 

לקבלת פרטים נוספים:

         בהרפס?
אי� נדבקי�

         בהרפס?

מה עוד חשוב שאדע?
הרפ
 עלול להפו� אנשי� ליותר פגיעי� להידבקות באייד
 ועלול 

להפו� נשאי או חולי אייד
 (HIV) ליותר מידבקי�. 

אחד ה
יבוכי� הקשי� ביותר של הרפ
 2 הוא הדבקת תינוק בעת 
עלול  ילודי�  שתוק�   
הרפ  .
בווירו הנגועה  אימו  ידי  על  הלידה 

להיות קטלני. 

יכולות  אנטי-נגיפיות  תרופות  הרפ�.  לרפא  שיכול  טיפול  אי� 
לקצר את ההתפרצויות ולמנוע אות� במהל� התקופה שבה החולה 

נוטל את התרופה.

לפרטי� נו�פי�:

04-8102479
jer29  _11@netvision.net.il

www.hope4u.co.il

 HSV-1 :

ימפלק 
קיימי� שני 
וגי� של הרפ

וג 2 הוא האחראי העיקרי להרפ
 גניטאלי  .HSV-2-ו

(באיברי המי�). בדר� כלל נדבקי� בו במהל� מגע 
מיני ע� אד� נגוע. המחלה מועברת ג� משותפי� 

ליח
י מי� שנגועי� במחלה אבל אי� לה� פצע גלוי 
לעי� וייתכ� שאינ� יודעי� שה� נגועי�.

1 יכול לגרו� להרפ
 גניטאלי אבל בדר�  הרפ
 מ
וג 
בפה  ושלפוחיות  לזיהומי�  גור�  רק  הוא  כלל 

ובשפתיי�, המוכרי� כ"פצעי חו�".

ה�ימפטומי�
רוב האנשי� הנגועי� בהרפ
 מ
וג HSV-2 לא מודעי� לכ�. 

ההתפרצות הראשונה של המחלה בדר� כלל מתרחשת תו� 
נרפאי�  כלל  בדר�  והפצעי�   ,
בווירו מההידבקות  שבועיי� 
תו� 2-4 שבועות. רוב האנשי� שחולי� בהרפ
 מ
וג 2 י
בלו 

מהתפרצויות נו
פות של המחלה.

•  רוב האנשי� שנדבקו בהרפ
 לא

   מודעי� לכ� עד ההתפרצות הראשונה

   של המחלה.

•  אפשר להפי� את המחלה (להדביק   

   אחרי�) ג� כשאינ� 
ובל מהתפרצות.

•  להרפ
 אי� מרפא. מהרגע שנדבקת,

   אתה תישא בגופ� את המחלה כל חיי�.

רק הימנעות מיח�י מי�

עד שמתחתני� ע� ב� / בת 

זוג שאינ� חולי� מ�פקת 

100% הגנה מפני הידבקות 

בהרפ�.

�: תקציר עובדות
הרפ

�ימפטומי� דומי�
לשפעת

"�יבוב" שני של פצעי�

בלוטות לימפה נפוחות

חו�

מים
הסימפטו

אצל גברי� ונשי�


