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عقامت 222

بیشتر مردان و زنان میپندارند كه قادر به داشتن طفل خااهنلد بلاد .املا ققیقلت ا لن
اسللت كلله حدددود  4زوج از جمل د  42زوج مشددت ت لفددل دار ردددن را دارنددد .بعض ل
مردان و زنان نمیخااند طف داشته باشند .اما برای زوج ها ا که میخااهند طفل داشلته
باشند ،عقامت سبب ماتم ،قهر و نا امیدي میشاد.
اگر ک زوج طف دار نشاد ،اغلب ا ن زن است که مالملت میشلاد .املا تقر بلا در
نصف واقعات ،مردان هستند که عقیم میباشند .گاهی ک ملرد بله ا لن عقیلدي نمل باشلد
كلله مشللک از اوسللت ،و للا ا نکلله ممکللن اسللت للک مشللک مشللتر باشللد .او ممكللن از
اجراي معا نات صح خاد داري نما د و ا عكس العم قهلر آمیلد داشلته باشلد .بیشلتر
اوقللات از آن سللبب کلله عقامللت ما ل شللر در جامعلله اسللت و طف ل داشللتن للک نشللان
مرانگی شمردي میشاد.
عقامت اسباب ز اد داشته كه بعض از آنهلا قابل معالجله مل باشلند و كتعلداد قابل
معالجه نم باشند .ا ن فص به شما کمک میکنلد کله بدانیلد عقاملت یسلت و در ملارد
آن ه با د بکنید.
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 زمانيتددددددده يددددددد زوج
تواندددددددايي لفدددددددل دار رددددددددن را
ندارندددش رددايد مشددتل عقامددت در
روهرش خانم و يا هر دو موجود
بارددد .عقامددت مشددتلي اسددت كدده
تعدددداد كدددم مدددرد راجددد بدددده آن
صحبت مي نمايند.

عقامت 232
ك زوج زمان عقیم گفته میشاند كه با وجلاد داشلتن نلد ن مرتبله مقاربلت جنسل
در هر ماي بدون استفادي از روش هاي تنظیم خاناادي ،بعد از گذشت كسال قاملله نشلدي
باشد .زوج هلا ا كله  1لا بیشلتر سلق بنفسله متلااتر داشلته انلد نیلد ممكلن لک مشلك
عقامت داشته باشند.

عقامت چيست؟
 عددددادات و دددددراي هددددا ی
مانند نوريدن الکولش دود کردن يدا
جويدن تنباکو و استفاده از يکتعداد
دواها ميتوانند بداروری مدردان ويدا
زنان را متأثر سازند.

ك زن و شاهر ا که قبالا لك طفل دارنلد نیلد ممكلن اسلت عقلیم شلاند .لک مشلك
میتااند بعد از تالد طف آخري آنها نید باجاد آ د .گاهی مشک تنها مرباط شلاهر و لا
مرباط خانم نمیشاد ،بلکه هر دو ممکن است مشک داشته باشند .و گاهی زن و شاهر
هردو صحتمند بنظر رسیدي و داکتلر لا معا نلات ابراتلااری نمیتااننلد مشلک سلببی را
پیدا کنند.
رحم
تخم سالم

نفير ها

تيوب ها
سپر
سالم

آل
تناسلی
خصيه ها
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مهبل

پوش خصيه ها

در ک مرد سالم از نظر باروری ،سپر
ها در خصیه ها ساخته شدي و در زمان
مقاربت جنسی بعد از دفق داخ مهب
خانم میشاند.

اسباب عقامت
چيست؟

تخمدان

در ک خانم سالم از نظر باروری ،سپر
ها از طر ق رقم شنا نمادي و خاد را به
تخم سالم خانم میرساند.

عقامت در مرد ها:
اسباب عمدۀ عقامت در مرد ها عبارت اند از:
 .0مرد مقدار كافي سپر توليد نميکندش و ا سلپر نمیتاانلد شلنا کلردي و خلاد را بله
نفیر ها برساند تا تخمه را القاح کند.
 .4بعد از بلوغ كله چرك ) (Mumpsرا سپري نموده ،كه به خصلیه هلا ش آسلیب
رسانیدي است .در صارت واقع شدن قالت فاق مرد قادر بله انلدال مل باشلد املا ملا ع
منای فاقد سپر است.
 .1سپر نمي تواند از آل تناسدل مدرد خدارج ددردد ز لرا ندبله ا كله تاسل املرا
مقاربت در گذشته به وجاد آمدي مانع عبار سپر میشاد.
 .2تور وريد هاي پوش خصيه ) (Varicoceleدارد.
 .5مرد ممتن است در جريان روابط جنسي مشت ت ذيل را دارته بارد:
 آل تناسل (قضیب) وي سخت نم گردد.
 آل تناسل وي سخت میگردد اما در جر ان مقاربت جنس سخت باق نمیماند.
 انللدال قب ل از وقللت دارد .قب ل از آنكلله آللله تناسللل وي عمیللق داخ ل مهب ل پللیش
برود ،دفق صارت میگیرد.
 .6امراض مانند مر شكر ،تابركلاز و مالر ا همه میتاانند باروري ك ملرد را
متأثر بسازند.

اسباب عقامت چيست 234
عقامت در خانم ها:
اسباب عمدۀ عقامت در خانم ها عبارت اند از:
 -0موجوديت ندبه در نفير ها و يا داخل رحم.
ماجاد ت ندبه در نفیر ها مانع قركلت تخمله از طر لق نفیرهلا لا تیلاب هلای رقلم
میشاد و ا مانع قركت سپر به طرف تخمه م گردد .ندب داخ رقم مانع جاگد ن
شدن تخم القاح شدي به جدار رقم م گردد .بعضل اوقلات خلانم هلا بلدون آنکله بداننلد
در رقم خاد ندبه پیدا میکنند ،ز را آنرا اقساس کلردي نمیتااننلد .املا سلالها بعلد میداننلد
كه آنها عقیم اند.
قاات ذ سبب تشكی ندبه شدي م تاانند.
 ک انتان از سبب انتانات مقاربتی تداوی نشدي ،باا رفته و خاد را به رقلم و لا
نفیر ها میرساند (مر التهابی لگن خاصري ا .)PID
 سق غیلر مصلاون و لا مشلكالت زملان وادت كله سلبب تخر لب و لا انتلان در
رقم شدي باشند.
 گذاشتن لاپ ا وسیل داخ رقم در شرا ناپاك و غیر معقلم کله سلبب انتلان
شدي باشد.
 مشكالت ا كه از سبب عملیات هلاي جراقل مهبل  ،رقلم ،تخملدان هلا و نفیرهلا
به وجاد آمدي باشند.
 -4خانم تخمده را توليدد نمدوده نمدي تواندد :ز لرا عضلا ت خلانم قلادر بله تالیلد
مقدار كاف هارمان های مارد ضرورت در زمان مناسب نمل باشلد .اگلر خلانر دی
ماهاار خانم كمتر از  42روز لا بیشلتر از  12روز فاصلله داشلته باشلد ،خلانم مشلكل
در تالید ا آزاد ساختن تخمدان ها دارد.
بعض اوقات اگر خانم وزن ز اد را در زمان كم از دست دهد ا بسیار اق باشلد،
تخمدان هاي او تخمه تالید نمادي نم تااند.

 عقامدددددددددت از سدددددددددبب
انتانددات ميتواننددد و ايدده رددوند.
برای معلامات بیشلتر صلفحات
 412و  413د دي شاد.
عقامت در زنان
 .0بند شدن نفیر ها

 .4تخمدان ها تخمه تالید
نمیکنند

 .1فبروئید ها در رقم

 -1خانم توموري در رحم دارد) (Fibroidsكه مانع قم شدي و ا ادامله قمل
را مشك م سازد.
فبروئید

تنظيم خانواده مصوون مي بارد
اغللب روش هلاي تنظلیم خلاناادي را مسلاول عقاملت میداننلد .املا روش
هاي تنظیم خاناادي سبب عقامت نمیگردد (به استثناي روش عقیم سلازي و
بعض واقعاتیكه در آنها وسلیل داخل رقمل درسلت تطبیلق نشلدي و سلبب
انتان رقم و تیاب هاي رقم میشاد).
براي معلامات بیشتر در مارد تنظیم خلاناادي بله صلفحه  031مراجعله
شاد.
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عقامت 232

خطرات وظيفوي يا
خانگي كه ميتوانند
به باروری آسيب
رسانند.

ا ن خطرات به ند ن طر ق باروري را صدمه م زنند  -از ساختن سپر و تخمه
ال تالد ك طف صحتمند.
 هواش غذا و آب ملوث به واسط قشلري كلش هلاي خطرنلاك و لا ملااد كیمیلاوي
كه در فابر كه ها و مدرعه ها از آنها استفادي میگردد.

حشره ک ها و ديگر مواد
کيمياوی مضر در هنگا کار
به سپر ها مردان آسيب
ميرسانند...

...و ادر خانم لباس های روهرش را بشويدش مواد کيمياوی
مضر به او نيز منتقل ميشود.

 دود کردن سگرتش جويدن تنباكوش ويا نوريدن التول يا كافي.
خانم ها ا كله سلگرت میكشلند ،تنبلاكا مل جانلدر نسلاار مل اندازنلد لا مقلدار ز لاد
الكال و ا كاف میناشند ،ممکن است زود قامله نشاند ا وقت ز لادی را بلرای قاملله
شللدن ضللرورت خااهنللد داشللت ،و در صللارت قامللله شللدن بلله تناسللب سللا ر خللانم هللا
واقعات سق هاي بنفسه در آنها بیشتر میباشلد .ملردان ا کله سلگرت میكشلند و بسلیار
الكال میناشند و ا مقدار ز اد کافی میناشند ،کمتر سپر تالید کردي و ا
اغلب سپر های آنها ضعیف و ا تخر ب شدي م باشند.

کار در مح ت در مانند نشستن نزديک مارين
های موتر برای چندين ساختش ميتواند سبب از بين
رفتن سپر ويا عقامت مردان رود.

 درجد حددرارت بلندد :سللپر ملرد ضللرورت دارد تلا سللرد بمانللد.
براي ا لن منظلار خصلیه هلا در پلاش خلاد خلارج از بلدن آو لدان مل
باشند .زمانیكه خصیه هلا بسلیار گلر شلاند سلاختن سلپر سلالم در آنهلا
متاقف م شاد .طار مثال اگر ك مرد كااي سپ بپاشد كله خصلیه
ها را به طرف باا داخ بلدن وي فشلار دهنلد و لا قملا گلر بگیرنلد،
و ا ند ك ماشین هلاي گلر مثل بلا لر ،داش و لا ماشلین گلر لك ملاتر
براي ند ن ساعت بدون تاقف بنشیند .زمانیكه خصلیه هلا سلرد گردنلد
دوباري به تالید سپر سالم شروع مینما ند.

دواهدددا :بعضللل دوا هلللا بللله قلللدرت بلللاروري صلللدمه میدننلللد .در
هنگامیکه برای طف دار شدن تالش میکنید ،بهتر ن انتخاب بلرای شلما
و شاهر شلما ا نسلت کله کاشلش کنیلد هلید نلاع دوا نگیر لد .هرگلاي بله
سبب کدا مر ضی مجبار به گرفتن دوا باشید ،با ک کلارکن صلحی صلحبت نملادي و
برا ش بگا ید که قامله هستید و ا تالش دار د که قامله شا د.
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برای عقامت چه بايد کرد 233
ادر رما ويا روهر تان فکر ميکنيد که يک مشتل باروري داريد:
 .0كور نما يد كه در زمان بداروري مقاربدت جنسدی داردته بارديد .هر نلد لک
مرد روزانه میلیانها سپر تالید م نما د ،ك خانم صلحتمند تنهلا لك تخمله در لك ملاي
آزاد میکند .ا ن زمان باروري زن گفته میشلاد  -گانله زمانیكله در جر لان ملاي میتاانلد
خانم قم بگیرد .در بیشتر خانم هلا زملان بلاروري قلدود  01روز بعلد از اوللین روز
خانر دی ماهاار شروع شدي و مدت  6روز ادامه م ابد.
عضللا ت شللما نللد ن عالملله را دارد كلله بلله شللما زمللان بللاروري را بیللان میكنللد.
آسانتر ن عال م قاب بررس تغییرات در مخاط مهب م باشد.

برای عقامت چه بايد
کرد

بررسي مخال مهبل:
خ= خانر دي ماهاار
ت = روز هاي تر (زمان باروري)
غ = روز هاي خشك ( زمان غیر باروري)
در زمان باروري شما ،عنق رقم مخاط را تالید م كند كه در انتقال سپر به داخ
رقم كمك م نما د.
ا ن مخاط روشن بله نظلر رسلیدي و مشلابه سلفیدی تخلم خلا مل باشلد .و نیلد در بلین
انگشتان شما كش م شاد .در اواخر سیک ماهاار ،شما ممكن مخلاط خشلك و سلپناك
را مالقظه کنید .ا ن نلاع مخلاط ملانع رسلیدن سلپر بله رقلم مل شلاد( .جهلت بررسل
مخاط به صفحه  441مراجعه نمائید)
روزانله در للك جللدول تغییللرات مخللاط را بنا سللید .در هفتلله ا كلله مخللاط را مرطللاب
درخشندي و روشن مشاهدي نماد د كاشش نمائید هر روز مقاربت جنس داشته باشید.

در زمان مقاربت جنسی بهتر ن وضعیت ها براي انتقال سپر به مجلرای رقلم ا لن
ها میباشند:
 به پشت بخاابید در قالیکه شاهر در باا قرار بگیرد.
 خاابیدي به ك پهلا.
بعد از ختم مقاربت جنسل بلراي ملدت  41دقیقله بله پشلت هملاار اسلتراقت نمائیلد.
ا ن وضعیت در قركت سپر بطرف رقم و رسیدن آن به تخمه كمك م نما د.
اجتناب از كارهاي ذ نید میتااند كمك نما د:
 از استعمال كلر م هلا و روغنیلات در جر لان مقاربلت جنسل خلاد داري نمائیلد.
ا ن ها سپر را كشته و ا مانع رسیدن سپر به تخمه م شاند.
 از شستن داخ مهب (دوش مهبلی) پرهید نمائید .شسلتن مهبل قبل و لا بعلد از
عم جنس رطابت داخ مهب را تغییر دادي و زندي ماندن سپر را مشك م سازد.
 شاهر شلما نبا لد قبل از مقاربلت جنسل قملا گلر نما لد ،ز لرا قلرارت بلااي
خصیه ها تأثیر كردي و سپر را از بین م برد.
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 هرداه بزودی حمدل نگرفتيدد
نگران نبارد .اكثريت زوج ها در اثدر
ادامه دادن به مقاربت جنسي در روز
هاي باروري در جريان يتسال حاملده
رده اند.

عقامت 231
 -2مشت ت صحي را تداوی نماييد:
شلللما و شلللاهر تلللان هلللر دو با لللد معا نلللات
صح خلاد را تكمیل و بلراي انتانلات مقلاربت
و د گر مر ضی ها معا نه و تداوی شا د.
اگللر ك ل از شللما مصللاب انتانللات مقللاربت
باشللید هلر دو با للد تللداوي گرد للد .مطمل ن شللا د
که تما دواهای تاصیه شدي را تما نمادي ا د.
انتانات مقاربتی

سالم ماندنش 412
خوردن برای صحت
بهترش 465

از دست دادن حاملگی
)(Miscarriage

انتانات رحم

 -3عددادت هدداي خددوب صددحي را تمددرين
نما يد:

 از غذاهای صح و خاب استفادي نمائید
اگر خانر دی ماهاار منظم ندار د و شما بسلیار لاق و لا اغلر هسلتید كاشلش نمائیلد
وزن بباز د و ا وزن خاد را ز اد بساز د.
 از سللگرت كشللیدن ،جا للدن تنبللاكا ،انللداختن نسللاار ،اسللتفادي از دواهللا و الكللال
اجتناب ورز د.
 از گرفتن كاف ین از طرق ناشابه هاي مث كاف  ،اي سیاي و ناشابه هاي كاكلا
كاا خاد داري نمائید .استراقت كاف و تمر ن منظم نمائید.

 – 1ادر بعد از ي سال حامله نشويد به ي كارمند صحي مراجعه نما يد.
تست هاي سادي و ارزان قیمت وجاد دارند كه میتاانند علت مشك شما را واضح
سازند .به گانه مثال كارمند صح ممكن در تحت ما كروسكاپ سپر شاهر شما را
مطالعه نمادي و ببیند كه آ ا آنها سالم اند؟ ممكن وي براي شما ك معا نه قاصل
(معا نه داخل لگن خاصري) را جهت بررس مهب رقم و نفیرها از نظر ماجاد ت
تامار ها و انتانات تاصیه نما د .و ا به شما بیامازاند كه گانه هر صبح با اندازي
گرفتن درج قرارت بدن خا ش میتاانید بفهمید كه تخمدان ها تخمه آزاد م نما ند.
مهم است بخاطر داشته باشید كه ا ن آزما ش به شما میگا ند که مشک یست – اما
آنها را ق نمیکنند .قت قیمت بها تر ن دواها و ا عملیات جراق اغلب عقامت را
معالجه نمادي نم تااند.
براي اكثر ت زوج ها مشك قامله دار شدن نبادي بلكه نگهداشتن قاملگی است.
از دست دادن ك و قت دو قاملگ معمال م باشد .ممكن ا ن ك طر ق باشد كه
تاس آن بدن به ك قم بسیار ضعیف كه امكان قیات آن وجاد ندارد ،خاتمه بدهد.
اما اگر بیشتر از سه طف را ضا ع نمادي ا د مشکالت د گری ممكن وجاد داشته
باشد ،مانند:
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تخمه و سپر ناسالم
مشك به ارتباط شك رقم
ماجاد ت ك كتله اضاف در رقم (فیبروئید )Fibroids
تاازن نادرست هارمانها
انتان رقم و ا مهبل
ماجاد ت ك مر مث مالر ا

از دست دادن حاملگی (سقط بنفسهی) 235
ع يم هوردار دهندۀ باختن حاملگي:

 خانر دي كم به رنگ نصااري ،سرخ ،و ا گالب از مهب .
 درد و گرفتگ بطن با وجاد كه كم باشد.

چه بايد کرد و تی ع يم هوردار دهنده رروع رود:

وقتللی سللق بنفسلله آغللد شللدي اکثللرا ا بللرای تاقللف آن کللار ز للادی صللارت گرفتلله
نمیتااند .هرگاي خانر دی خفیف بدون درد داشته باشید:
 دراز كشیدي و مدت  4ا  1روز استراقت نمائید
 از مقاربت جنس اجتناب ورز د.
در صارت ادام خانر دي و ازد اد مقدار آن و ا اگر قم شما بیشلتر از  2ماهله
باشد به شفاخانه مراجعه نمائید و به ا شان بگائید كه شما قم دار د.

 سددقط بنفسددهي اغلب دا ً بددا
وجددود احتيددال زيدداد ميتوانددد وا دد
رود .خود را م مت نتنيد

حاملگی

بددا اهميددت :ادددر در جريددان  3مدداه اول حدداملگي ددرار داريددد و درد رددديد دارددتهش
احساس ضعف و خونريزي داريد ممتن حاملگي نفيري( خارج رحمدي) داردته بارديد.
فورا ً به رفاخانه مراجعه نما يد .مطمئنا ً بايد براي آنها بگو يد كه حمل داريد.

بل از آنته كور

نما يد تا دوباره حامله رويد:

 رهنمللا هلللاي صللفح  412را در ملللارد معالجلل مشلللكالت صللح و اجلللرای
عللادات صللح خللاب مطالعلله نمائیللد .مهللم م ل باشللد كلله شللما از اسللتفادۀ دوا ،كللاف ین،
سگرت كشیدن ،و جا دن لا اشلیدن تنبلاكا و ناشلیدن الكلال اجتنلاب ورز لد .ا لن هلا
همه در از دست دادن قاملگ كمك م نما ند.
 اگلر همیشلله قمل شللما بعلد از  1مللاهگ ضللا ع میشلاد ،ممكللن دهانل رقللم شللما
ضعیف باشد .ا ن مشك بعضا ا با گذاشتن ك قلقه كا ك در اطراف دهان رقلم تاسل
للك داكتللر رفللع میشللاد .خللاد را مطم ل ن سللاز د كلله
داكتللر در للن مللارد تجرب ل كللاف داشللته باشللد .وقتللی
زمان وادت فرا رسد ا ن قلقه با د دور ساخته شاد.

ادر رما حامله رده باريد:

 كاشللللش نكنیللللد اشللللیاي سللللنگین را از زمللللین
بردار د.
 از داشتن رابطه جنس در  6الل  8هفتل اول
بعد از قم خاد داري نمائید.
 تا قد امكان استراقت نمائید.
◄باختن حاملگی يا سقط بنفسهی
معمول ميبارد .و ادر اين حادثه
برای رما رخدادش بدان معنا نمی
بارد که رما در آينده حاملگی سالم
و نارمل نخواهيد دارت.
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عقامت 236

زنددي با عقامت

دروپ ها حمايتیش کمک
به ارتبالات

عقاملللت میتاانلللد لللك زن و لللا ملللرد را
ملللللأ اس،غمگین ،عصلللللبان  ،تنهلللللا و لللللا
خشمگین بسازد.

درک ميکنم که چه احساسی
داری .من هم نتوانستم لفل
دار رو .

هرگللاي قللاات فللاق باقللاع رسللد ،مهللم
اسلللت بدانیلللد كللله شلللما تنهلللا نیسلللتید .سلللع
نمائید با اشخاصیكه به شما تاجله داشلته و
شللللما را دوسللللت دارنللللد صللللحبت نمائیللللد.
همچنللان شللما میتاانیللد بللا زوج هللاي عقللیم
د گللر صللحبت نمللادي و همللد گر را كمللك
نمائید.
داسلللتان هلللاي ذ للل شلللیاي هلللاي مقابلللل
بعضلل اشللخا را بللا عقامللت بیللان ملل
كند.

به فرزندي درفتن ي لفلش داستان لينا
لینا  42سال داشت و سه مرتبه ازدواج كردي باد .او بسیار اندوهگین باد از ا نكه هر سه شاهر وي بخلاطر قاملله نشلدن او
را طالق دادي بادند .مرد قر ه راجع به او صحبت نملادي و او را مالملت مل كردنلد .ملرد میگفتنلد كله لینلا قبل از ازدواج لك
ناع سحر و جادو را استفادي كردي كه مانع قامله شدن او شدي ،و جادوی بسیار قای بادي که او را عقیم ساخته است.
تما خااهران لینلا طفل داشلتند و بعضل اوقلات لینلا از آنهلا ماا بلت مل نملاد.
خااهر ب درگتلر لینلا مصلاب بله تابركللاز بلاد و زمانیكله دو طفل دوگلانگ را بلدنیا
آورد بسللیار مللر ع و علی ل بللاد .لینللا درخااسللت نمللاد كلله للك طف ل را بلله فرزنللدي
بگیللرد و خللااهرش مافقلله نمللاد .لینللا بلله مرکلد صللح مراجعلله كللردي و از كارمنللدان
صح درخااست نماد تا در مارد افتن راي هاي تغذي طف بلا وي همكلاري نما نلد.
كارمند صح طرز تغذي طف را تاس قاشق و گیالس به لینا تدر س نملاد و زمینل
شللیردادن طفل را در جر للان روز تاسل للك خللانم صللحتمند كلله للك طف ل د گللر نیللد
داشت در قر ه مساعد كرد .شبانه لینا طف را تاس گیالس با شیر پستان ا كه از لك
خااهر د گر خاد هر روز شا بدست میآورد تغذي م نماد.
دوستان لینا و سا ر همسا ه ها مطم ن نبادند كه طف صحتمند بماند .املا زمانیكله
متاجه شدند كه طف قاي و صحتمند رشد میکند ،خاش شدي و به لینلا افتخلار كردنلد.
در ققیقت لینا به صفت ك متخصص تربی اطفال فرزندي در آملدي بلاد .زمانیكله در
قر ه ك مادر در اثنلاي وادت فلات مینملاد طفل وي را جهلت ماا بلت بله لینلا مل
سپردند.
دوگانگ ها قاا بدرگ شدي اند و ملرد اکثلرا ا میگا نلد طفل فرزنلدي لینلا بلنلد تلر و قلا تر از خلااهرش مل باشلد .و در لن
مارد افتخار به ماا بت صمیمان لینا دارند.
 -بوندورا -آستراليا
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کار برای ايجاد تغيير 232

ساختن زنددي بدون دارتن لفل :داستان سارا و تيتو
سارا و تیتا برای سال های ز ادی كاشش نمادند تا طف داشته باشند ،اما قادر به داشلتن طفل نشلدند .در ابتلدا آنهلا انلدوهگین
شدند ،ز را در جامع آنها از ك زوج تاقع میرفت كه تا قد امكان اطفال بیشتری داشته باشند .مگلر بعلداا آنهلا تصلمیم گرفتنلد کله
فكر كردن در ن مارد را كه زندگ آنها بدون طف نامكم خااهد باد ،خاتمه دادي و براي آ ندۀ خاد برنامه ر دی نما ند.
آنها تصمیم گرفتند كه به تجارت شروع نما ند .از ك شهر به شهر د گر و از ک بازار به بازار د گر سفر نملادي لروف و
اشیاي د گر را بفروشند .با داشتن طف ا نگانه سفر ها برا شان شا د بسیار مشك میباد.
قاا كه سارا و تیتا پیر شدي اند ،مرد تبصري م نما ند كه هري و علادات ا شلان مشلابه
همد گر است .آنها ماا ب همد گر اند و دوستان مشترك ز لادی دارنلد و بلا هلم میخندنلد.
آنها مثل همسلا ه هلا پلدر كلالن نیسلتند ،املا قصله هلاي جاللب بلراي گفلتن دارنلد .همله در
اجتماع آنها را اقترا مینما ند.
 -ليما  -پيرو

کمک به ديگر افراد ايکه مشکل عقامت دارند:

 مهربان و دلساز باشید .ا ن ك زمان مشك م باشلد و آنهلا بله قما لت و در
ضرورت دارند .زوج ها ا را كه قامله نم شاند مالمت نكنید.
 بلله زوج هللا بیامازانیللد کلله بلله کللد گر ارزش و اقتللرا قا ل شللدي و معاشللرت
خاب داشته باشند.
 به زوج هاي كه طف ندارند در رابطه به افتن راي هلا ا كله هملراي
با اطفال باشند و ا در زندگ آرامش بدست آورند كمك نمائید.

كارمند صحي همچنان ميتواند:

 در مارد طر قه های به فرزندي گرفتن طف معلامات بدهد.
 جاانان را در مارد انتانات مقلاربتی و راي هلاي جللاگیري از آنهلا
آمازش دهد.
 خاد را مطم ن ساز د كه مركد صح مح شما آملادگی تشلخیص
و تداوي انتانات مقاربت را داشته و شلكا ات زنلان را در ملارد درد هلای
قسلمت هلاي پللا ین شلكم جللدی بگیلرد .اغلللب اوقلات د للدي شلدي کلله خلانم هللا
بدون در افت تداوي دوباري به خانله هلاي شلان فرسلتادي شلدي و بلراي آنهلا
گفته م شاد كه مشكلی ندارند.
 به خانم ها عال م مر التهاب لگن خاصلري و نیلد اهمیلت تلداوي
عاج و مكم آنرا بیامازانید.
 به مرد ها و خانم ها عال م انتانات مقاربت  ،اهمیت تداوي عاج و
تداوي هر دو شر ك جنس را بیامازانید.

كار براي
ايجاد تغيير

استفاده از کاند در
و ايه از امراض مقاربتی
که سبب عقامت رده
ميتوانندش کمک ميکند

اسباب عقامت بسياراند اما انتانات مقاربتی به
آسانی ابل جلوديری اند.
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