
من المهم االعتناء بالفرج والمهبل )األعضاء التناسلية األنثوية(. 

تعتبر الحاالت التي تؤثر عىل هذه المنطقة شائعة ويسهل عالجها 

ولكن يمكنك التحدث إىل طبيبك إذا كنت قلقة. 

ما الفرق بين الفرج والمهبل؟

يعتقد بعض الناس أن الفرج هو المهبل لكنهما مختلفان. الفرج 

هو الجزء الذي يمكنك رؤيته. ويشمل الشفرين الداخليين 
والخارجيين والبظر وفتحة مجرى البول )حيث يخرج البول( وفتحة 

المهبل. المهبل هو الجزء الذي ال يمكنك رؤيته بداخل جسمك. 

إنه المكان الذي تضعين فيه السدادة القطنية.

 

ما الذي يمكن أن يؤثر عىل هذه 

المنطقة؟

التهيج 

جلد الفرج حساس للغاية لذا يمكن أن تسبب العديد من األشياء 

التهيج.

يمكن أن يكون تهيج الفرج غير مريح.

ويمكن أن تشمل األعراض:

حرقة أو حكة 	

الشعور بالخدر تحت جلدك 	

احمرار أو تورم 	

تشقق الجلد أو انفصاله  	

تفتيح البشرة 	

ألم أثناء الجماع.  	

اإلفرازات

جميع النساء لديهن إفرازات وسوائل مهبلية تحافظ عىل رطوبة 

الفرج والمهبل وصحتهما، ولكن في بعض األحيان تكون اإلفرازات 

بسبب عدوى.

العدوى

هناك عدوى مختلفة يمكن أن تصيب الفرج والمهبل مثل مرض 

القالع. القالع هو عدوى شائعة تسببها فطور المبّيضة وتصيب 

حوالي %75 من النساء مرة واحدة عىل األقل خالل حياتهن. 

ويمكن أن تسبب العدوى المهبلية أعراًضا مثل:

حرقة أو حكة حول الفرج 	

إفرازات مهبلية ذات رائحة كريهة أو ذات لون مختلف عن  	

الطبيعي

ألم أثناء الجماع 	

شعور الذع عند التبول 	

تورم أو احمرار في الفرج والمهبل 	

تشققات في جلد الفرج. 	

صحة الفرج والمهبل
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متى يجب أن تري الطبيب

من المهم أن تزوري طبيبك إذا كنت قلقة بشأن تهيج الفرج 

أو اإلفرازات أو األلم.

قد يقوم طبيبك بإجراء فحص أو مسحة أو اختبارات أخرى 

لمعرفة سبب المشكلة. قد يتم إعطاؤك مراهم، أو كريمات، 

أو أقراًصا أو معلومات حول كيفية االعتناء بهذه المنطقة 
اعتماًدا عىل السبب. وقد يتم إحالتِك إىل أخصائي في بعض 

الحاالت. 

يمكنك معرفة المزيد حول كيفية العناية بالفرج من خالل 

قراءة الكتيب الخاص بنا: 

The Vulva )متوفر باإلنجليزية فقط(

للمزيد من المعلومات قومي بزيارة 

jeanhailes.org.au/health-a-z/vulva-
vagina-ovaries-uterus

الحساسية وأمراض الجلد 

يمكن لبعض المنتجات أن تسبب رد فعل تحسسي مما يؤدي إىل 

تهيج حول الفرج. مثل السدادات القطنية والصابون والسراويل 

االصطناعية الضيقة )ليكرا( والكلور )من حمامات السباحة(. وهناك 

أمراض جلدية أخرى يمكن أن تؤثر عىل الفرج.

التقدم في العمر

قد يصبح جلد الفرج والمهبل أرق قرابة سن اليأس مما يؤدي إىل 

الجفاف والتهيج واأللم أثناء الجماع.

آالم الفرج والمهبل

يمكن أن تحدث آالم الفرج والمهبل بسبب أشياء مختلفة. مثل 

االلتهابات واألمراض الجلدية وضيق عضالت قاع الحوض وتلف 

األعصاب وتلف األنسجة من الجراحة أو الوالدة.
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تم التحديث في حزيران /يونيو 2022

تم تصميم ورقة الحقائق هذه لتكون إعالمية وتثقيفية. ال يُقصد 

بها تقديم نصيحة طبية محددة أو استبدال نصيحة الممارس 
الطبي.

وتُعرب مؤسسة Jean Hailes for Women’s Health عن امتنانها 

لدعم الحكومة األسترالية.

© Jean Hailes for Women’s Health 2022 

 Jean Hailes for Women’s تتخذ مؤسسة

Health منهجًا واسًعا وشاماًل لموضوع 
صحة المرأة. تستخدم ورقة الحقائق هذه 

عموًما مصطلحي "النساء" و "الفتيات". 

تهدف هذه المصطلحات إىل تضمين 

النساء المتنوعات جنسًيا وثنائيات الجنس 

اللواتي لديهن تجربة مع التحول الجنسي. 
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