מרכז א"ת

מרכז ייעוצ והכוונה בנושאי הריונ ומחלות מינ
א"ת הינו מרכז ייחודי שבו מתבצעות בדיקות הריונ
ובדיקות אולטרא אונד ,ניתנימ מידע והכוונה בקשר
לגילוי מחלות מינ ולטיפול בהנ ומוצעימ תמיכה וייעוצ
בנושאימ אלה ואחרימ.
אנו מ פקימ:
• שרותי ייעוצ מקצועיימ ,ודיימ ואישיימ
• הרצאות וה ברה על מחלות מינ ומניעתנ בפני
תלמידי בתי פר וקבוצות נשימ או גברימ לפי הזמנה
• ייעוצ ותמיכה לאחר הפלות מלאכותיות וטבעיות

קבלת המידע וביצוע הבדיקות הינמ
די קרטיימ.

לקבלת פרטימ נו פימ באופנ די קרטי:

04-8102479
www.hope4u.co.il

עגבת
)סיפיליס(
דברימ שלא ידעת!

מהי עגבת?
עגבת ) יפילי ( היא מחלת מינ .מכנימ את
העגבת בשמ "החקיינית הגדולה" מפני שרבימ
מה ימפטומימ שלה דומימ ל ימפטומימ של
מחלות אחרות.

עגבת :תקציר עובדות
•

•

איכ נדבקימ?

המחלה מועברת על ידי מגע ישיר עמ פצע  /כיב מזוהמ
בחיידקי עגבת .הפצעימ מופיעימ בעיקר על איברי המינ
החיצוניימ ,נרתיק האישה )ואגינה( ופי הטבעת .פצעימ
עשויימ להופיע גמ על השפתיימ ובפה.
במקרימ רבימ האדמ הנגוע שממנו נדבקימ לא זיהה
את הפצעימ כפצעי עגבת גמ כשהמ בשלב הראשונ או
השני של המחלה ,לכנ עלולה להתרחש הדבקה
מאנשימ שאינמ יודעימ שהמ חולימ בעגבת.

•

חולה עגבת נמצא ב יכונ גבוה פי 2-5
לחלות באייד .
ניתנ לטפל בעגבת בעזרת אנטיביוטיקה,
אבל התרופה לא יכולה לתקנ נזקימ שכבר
נגרמו מהמחלה לפני תחילת הטיפול.
בניגוד לרוב מחלות המינ ,אמ לא מטפלימ
בעגבת ,היא עלולה לגרומ למותכ.
רק הימנעות מיח י מינ עד
שמתחתנימ עמ בנ /בת זוג
שאינמ חולימ מ פקת
 100%הגנה מפני
הידבקות בעגבת.

הימפטומימ

חולי עגבת רבימ אינמ ובלימ משומ ימפטומימ משכ
שנימ .עמ זאת ,אמ לא יקבלו טיפול ,המ עדיינ ב יכונ
ל יבוכימ בשלבימ מתקדמימ יותר של המחלה.

למחלה שלושה שלבים
שלב ראשונ
פצע או פצעימ במקומ חדירת חיידק העגבת לגופ.
שלב שני
פריחה או נקודות אדמדמות-חומות על כפות הידיימ
והרגליימ * חומ * בלוטות לימפה נפוחות * כאב גרונ
* נשירת שיער * כאב ראש * ירידה במשקל *
כאבי שרירימ * עייפות
שלבימ מתקדמימ ורדומימ
 קשיי קואורדינציה בתנועת השרירימ שיתוק או חו ר תחושה עיוורונ הדרגתי -דמנציה )פגיעה במוח(

נזק זה עלול להיות חמור
עד כדי גרימת מוות!

מה עוד
חשוב שאדע?

עגבת לא מופצת דרך מגע עם:

•
•
•

מושב א לה
בריכות שחייה
אמבטיה

•
•
•

כלי אוכל
ידיות דלת
שימוש בבגדימ של מישהו אחר

לפרטימ נופימ:

04-8102479
לקבלת פרטים נוספים:
jer29_11@netvision.net.il
www.hope4u.co.il

