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من نميخواهم
که به کیيني
بروت

مرکز
صحی

اما اگر هردو ما باهم
معالجه نشويمش باز هم دوباره
مصاب انتان ميشويم.

انتانات مقهاربتي ) (STIsعفونه هها ي انهد كهه از يه شهخخ بهه شهخخ ديگهر در
اثناي مقارب جنسي انتقال مي يابند .هر نوع مقارب جنسي سبب اين امراض شده مهي
تواند .رابطۀ جنسي قضيب با مهبلش قضيب با مقعد و رابطۀ جنسهي رريهق دههن (دههن
با قضيب يا دهن با مهبل) همۀ اينها سبب امراض مقاربتي شده ميتوانند.
گاهی تنها با مالش نمودن قضيب (آلۀ تناسهیی مهرد) يها مهبهل در صهورتيکه مصهاب
به انتان باشند به ناحيه تناسیي ررف مقابلش انتانات مقاربتي انتقال شده مي تواند.
انتانات مقاربتي از مهادر حامیهه بهه رفهل قبهل از تولهد و يها در زمهان وتدت سهراي
كرده مي تواند .انتانات مقاربتی خطر مصاب شدن به اچ آ و را اف ايش ميدهد.
به استثناي حاتتيكه به صهورت مقهدت تهداوي مهي گردنهدش انتانهات مقهاربتي ميتواننهد
سبب اختالرات ذيل گردند.
 عقام در مردها و زن ها.
 تولد رفل قبل از وق ش بسيار كوچ ش نابيناش مريض ويا مرده.
 حمل در نفير ها رحم (خارج رحمي).
 مرگ از سبب انتانات شديد.
 درد دوات دارد در قسم پا يني شكم.
 كانسر يا سرران عنق رحم.
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 تددددددداوي مقددددددد انتانددددددات
مقاربتي در هر دو شریك جنسي از
بسددیاری مشددكالت وخددیم جلددوگیري
نموده میتواند

 همچندددددان ایدددددن فصدددددل در
تددددداوي بمشددددي مشدددد الت ناحیددددۀ
تناسلی كده از طریدج جنسدي انتقدا
نمي یابند نیز به شما کمک می ند.

انتانات مقاربتی و دیگر انتانات ناحیۀ تناسلی 060

چرا انتانات مقاربتي
برای زنان یک مش ل
جدی میباشد
 بیشددددددتر زنددددددان و بسددددددیاری
مدددردان ،آنهایی ددده مصددداب انتاندددات
مقددددداربتی میگدددددردد ،هدددددی عالمدددددۀ
مرضی ندارند.

صحت جنسی626 ،
صحبت کردن در مورد
مقاربت جنسی مصوون
تر620 ،

مهردان و زنهان ههر دو مصههاب انتانهات مقهاربتي مههي شهوند .امدا یددك خدانم بسدیار بدده
سهولت انتان را از مرد گرفته مي تواند ،در حالی ه این تناسب در مردان کمتر است.
عی اينس که آلۀ تناسیی مرد در جريهان مقاربه جنسهي داخهل بهدن خهانم  -ماننهد
مهبل و مقعد  -ميگردد .بدون استفاده از كاندت ش مني مرد كه ممكن ميكروب را بها خهود
انتقال بدهد در بدن خانم باقي مانده و چانس عفون رحمش نفيرها و تخمدان هها زيهاد تهر
مي گردد .وقتی ي زن در ناحيۀ تناسیی خود زخم ها ی داشته ويا تخريشاتی از سهبب
ي انتان مهبیی داشته باشدش همچنان ميتواند به سهول مصاب اچ آ و ني گردد.
چون اكثر تظاهرات انتانات مقاربتي در داخل بدن خانم مي باشدش ديهدن عاليهم يه
انتان مقاربتي در خانم ها نسب به مرد ها مشکیتر اس  .بنهابرين ا یهب گفهتن اينكهه آيها
خانم ي انتان ناحيۀ تناسیي دارد يا خيهر مشهكل مهي باشهد  -و بسهيار کمتهر فهميهده شهده
ميتواند که کدات نوع انتان را خانم دارد.
چرا یك تمداد زیاد خانم ها مصاب انتانات مقاربتي مي شوند؟
براي ي خانم مشكل خواهد بهود كهه
خههههود را از مبههههتال شههههدن بههههه انتانههههات
بیا بامن به
مقاربتي م افظه نمايد.
بستر.
زمانيكههههههه شههههههوهر از او تقا ههههههاي
مقارب نمايدش ا یبا ً مجبور مي باشد كهه
نمیدانم شب
اينكههار را انجههات دهههد .ممكههن خههانم ندانههد
گذشته کجا
كههه شههوهر وي بهها افههراد ديگههري رابطههه
بوده است.
جنسههي داشههته و يهها مبههتال بههه ي ه مههرض
مقههاربتي مههي باشههد .اگههر شههوهر وي بهها
زنهههان ديگهههري كهههه مبهههتال بهههه امهههراض
مقههاربتي باشههندش مقارب ه جنسههي داشههته
باشهههدش ميتوانهههد انتهههان را بهههه خهههانم خهههود
انتقال دهد و او را منتن بسازد.
یك خانم ممكن قادر نباشد تدا همسدر
خدددود را بددده اسدددتفاده از كاندددد متقاعدددد
سازد.
كاندت هاي تتكس ) (Latexبهترين وسيیه براي م افظه ههر دو  -زن و شهوهر –
ميباشدش اما مرد بايد موافق باشد كه از آن استفاده نمايد (صف ۀ  031ديده شود).
هرگاه یک یا بیشتر از این عالیم را داشته باشید ،مم ن است یک انتان مقاربتی
داشته باشید:
 افرازات مهبیی ير معمول ويا دارا بو بد.
 خارش ناحيۀ تناسیی.
 دردناک بودن ناحيۀ تناسیی.
 درد قسم پا ين شکم ويا درد در هنگات مقارب جنسی
انتانات مقاربتی به مردان نیز آسیب میرسانند.
هرگاه تداو نشوندش انتانات مقاربتی ميتوانند در مردان سبب حاتت ذيل گردند:
 عقام .
 درد دوامدار.
 مصاب شدن به انتان اچ آ و .
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چرا انتانات مقاربتی یک مش ل جدی برای زنان میباشد 062
چگونه فهمیده میتوانید که در ممرض خطر ابتال به انتانات مقاربتي هستید:
حتی اگر هيچ عالمۀ مر ی نداشته باشهيدش ممكهن در معهرض خطهر (امکهان بيشهتر مصهاب شهدن بهه يه
باشيدش اگر:
ً
 همسر شهما عاليهم يه انتهان مقهاربتي را دارد .او احتمهات مهرض را بهه شهما منتقهل سهاخته
اس ش حتی اگر شما هيچ عالمۀ مر ی نداشته باشيد.
 داشتن بيش از ي شري جنسي هر قدر شركاي جنسي شما زياد تهر باشهند بهه همهان انهدازه
چانس اينكه يكي از آنها انتان مقاربتي را به شما انتقال دهدش بيشتر مي شود.
 شما در سهه مهاه اخيهر شهري جنسهي تهازه داشهته ايهد و او ممكهن قبهل از شهما شهري جنسهي
ديگر داشته كه مصاب ي انتان مقاربتي بوده باشد.
 شري جنسي شما دور از خانه زندگي مي كنهدش يها شهما عقيهده داريهد كهه او شهركاي جنسهي
ديگري دارد .اين به آن مفهوت اس كه چانس ابتال به انتانهات مقهاربتي نه د وي بيشهتر اسه
و شما را ني منتن مي سازد.
انتهان مقهاربتی)

چدده بایددد کددرد اگددر عالیددم یددک انتددان مقدداربتی را داشددته باشددید ویددا در
ممرض خطر یک انتان مقاربتی باشید.
اگر عاليم يه انتهان مقهاربتی را داريهد ويها فکهر ميکنيهد کهه در معهرض خطهر مصهاب
شدن به ي انتان مقاربتی ميباشيدش بايد فورا ً تداو را شروع کنيد .متأسفانه آزمايشهات
تبراتوار انتانات مقاربتی در بسهيار سهاحات موجهود نيسه ش يها ممکهن اسه بسهيار
گران قيم باشد و هميشه دقيق نميباشد.
 فورا ً انتان را تداوی کنید .اگر عاليم تشريح شده در اين فصل را داريهدش تهداو
داده شده را تعقيب نماييد.
 انتظههار نکشههيد تهها مريضههی شههما شههدت گيههرد .تههداو شههما را از مشههکالت جههد
بعد وقايه ميکند و از انتشار انتانات مقاربتی به ديگران جیوگير مينمايد.
براتددواری را انجددا
 در صددورتی ه موجودیددت ،آزمددای
دهید .ميتوانيد به ي انتان مقاربتی ديگر مصهاب شهده باشهيدش در
حاليکه هيچ عاليم مر ی نداريد.
 به همسر خود کمک کنید تا در عین زمان خدود را تدداوی
نمایددد .اگههر او تههداو نشههودش ميتوانههد بههازهم در صههورت مقارب ه
جنسی انتان را به شما انتقال دهد.
 مقاربت جنسدی مصدوون تدر را تمدرین کنیدد .اگهر خهود را
م افظه ننماييد ممکهن اسه يه انتهان مقهاربتی ديگهر ويها اچ آ
و را بگيريد (صف ۀ  083را ببينيد).
 تددالن نماییددد تددا از نآددر اچ آی وی تسددت شددوید .انتانههات
مقههاربتی و انتههان اچ آ و ا یههب يکجهها بههاهم افههراد را مصههاب
ميسازند (صف ۀ  486ديده شود).
 تما دواهدا را خریدداری نمدوده و مطدابج هددایت مصدر
نماییددد .حتههی اگههر عاليههم مر ههی شههما بررههرف شههده باشههدش تهها
زمانيکه تمات دواها را مطابق هداي نگيريدش عالج شهما صهورت
نميگيرد.
اگر عاليم بعد از گرفتن دواها از بين نرفه ش يه کهارکن صه ی
را ببينيد .درد ويا افرازات مهبیی همچنان ممکهن اسه از اسهباب
ديگر مانند سرران ها بوجود آيند.

آنجا که زنان داکتر ندارند –  4102مطابق 0131

 عد موجودیت
آزمایشات براتواری دقیج و
ارزان قیمت برای انتانات مقاربتی
یک مش ل بزرگ برای زنان
است .این مم ن سبب شود که
زنان دواها ایرا بگیرند که به آنها
ضرورت ندارند ،توان مالی خرید
آنها را ندارند و عوارض جانبی را
سبب میشوند.

انتانات مقاربتی و دیگر انتانات ناحیه تناسلی 062

گرفتن دوا برای
انتانتان مقاربتی

 درین فصل هرگاه زنان حامله
و شددددیرده نبایددددد یددددک دوا را بگیرنددددد،
هوشدددار داده شددده اسددت .اگددر یددک دوا
هوشددددددار نداشدددددته باشدددددد ،گدددددرفتن آن
مصوون است.

 قبددددددل از آن دددددده یددددددک دوا را
بگیریددددددد ،میتوانیددددددد دو مددددددورد آن در
"صدفحات سدبز" مطالمده کنیدد .در آنجددا
مملومددات بیشدددتر ایدددرا کددده بایدددد بدانیدددد،
خواهید یافت.

 اگددر مطمددین نیسددتید کدده کدددا
دوا برای یک مش ل بهترین مؤثریت را
دارد ،کوشدد کنیددد کدده بددا یددک کددارکن
صحی ویا فارمسیست مشوره نمایید کده
میدانددد در جایی دده شددما زندددگی می نیددد
کدا دوا مؤثر تر است.

در اين فصل ما دواها ايرا توصيه مينماييم که ميتوانند انواع مختیف انتانات
مقاربتی را تداو کنند .بخارر داشته باشيد که ا یب افراد بيشتر از ي نوع
انتان مقاربتی ويا ديگر انتانات ناحيۀ تناسیی را در ي زمان دارا ميباشندش لذا
ا یب رورت اس که بيشتر از ي
دوا را بگيريد .هر دوا ايرا که انتخاب
ميکنيدش بايد مطمئن شويد که آنرا
بصورت درس ميگيريد.
انواع مختیف دواها در نقار مختیف جهان
بفروش ميرسند و قيم آنها متفاوت
خواهد بود .از اين سبب در جاييکه شما
زندگی ميکنيد بعضی از دواها ممکن
اس ياف نشود ويا ممکن اس دوا
ديگر در م ل شما پيدا شود که بيشتر
مؤثر بوده و قيم آن کمتر باشد.
همچنان شما به گرفتن دواها مختیف نياز داريدش اگر:
حامیه ويا شيرده باشيد و دوا در اين حاتت برا شما مصوون نباشد.

انتان مقاربتی را که شما تالش ميکنيد تداو نماييد به دوا مقاوت باشد.

شما در مقابل دوا حساسي داريد .بعضی افراد به دواها ی مانند پنسيیين

ويا سیفاميد ها حساسي دارند .صف ۀ  281در مورد اينکه چگونه انتی
بيوتي را تعويض نماييدش ديده شود.

مقاومت دوائی و دواهای انتانات مقاربتی:
هنگات استفادۀ دواها برا تداو انتانات مقاربتی و ديگر امراضش بسيار با اهمي
اس که همه دواها توصيه شده را مطابق هداي بگيريد .اگر شخصی ي نوع
مناسب دوا را به اندازۀ کافی نگيرد – ويا قبل از ختم تداو گرفتن دوا را توقف
دهد – جراثيم ايکه سبب انتان شده همه از بين نميروند .قويترين جراثيم زنده
مانده و سبب نوع قويتر مرض ميشوند.دوا ايکه زمانی در مقابل آن مرض مؤثر
بودش بيش از اين نميتواند آن مرض را معالجه کند .به اين حال مقاوم گفته
ميشود.
به اين سببش در بسيار منارق گونوريا (سوزاک) در مقابل دواها ايکه معموتً
برا تداو آن استفاده ميشوندش مقاوت گرديده اس  .با ي کارکن ص ی ص ب
کنيد تا دريابيد که آيا مقاوم دوا ی در جاييکه شما زندگی ميکنيدش وجود دارد و
اينکه کدات دواها برا تداو انتانات مقاربتی بهترين مؤثري را داشته و در
م ل شما ياف ميشود.

اطمینان از گرفتن دقیج دواها
بخارر داشته باشيدش در هنگات تداو انتانات مقاربتیش هميشه:
 يقينی بسازيد که همسر شما ني تداو گردد.
 تمات دواها را بگيريد.
 تا وقتيکه عاليم مرض از بين رفته و شما و همسر تان تمات دواها خود را تمات نماييدش
از مقارب جنسی اجتناب نموده ويا از کاندت استفاده کنيد.
 اگر با ختم تداو بهبود نيافتيد به ي کارکن ص ی مراجعه نماييد.
 وقتی دوباره مقارب جنسی را شروع ميکنيد ازش مقارب جنسی مصوون تر کار بگيريد.
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افرازات غیر نارمل 062
داشههتن يه مقههدار كمههي افههرازات و مررههوب شههدن مهبیههي نارمههل مههي باشههد .بههه ايههن
رريق مهبل خود را پاك ميسازد .در جريان سيکل ماهوار اين افهرازات تيييهر مينمايهد.
در ايات باروري افرازات بيشتر مررهوبش لي نهده و داراي رنهر روشهن مهي باشهد .در
صورت حامیگي افرازات بيشتري خواهيد داش .
تييير در مقدارش رنر و يا بوي افرازات مهبیي بعضي اوقات به مفهوت آن اس كه
شما ي نوع عفون يا انتان داريد.

افرازات
غیر نارمل

اسباب مممو افرازات غیر نارمل:
افههرازات يههر نارمههل ميتوانههد يه عالمههۀ انتانههات پههوپنکی ويهها بکتريههال وجينههوز
باشههد کههه اينههها از جمیههۀ انتانههات مقههاربتی نميباشههندش ويهها ممکههن اسهه عالمههۀ انتانههات
تريکومونا ش گونوريا و کالميديا باشد که همۀ اينها از جمیۀ انتانهات مقهاربتی ميباشهند.
جه شناسا ی بهتر عاليم اين انتانات و ررز تداو آنههاش صهف ات  466تها  468ديهده
شود.

با اهمیت :اگر افرازات مهبلي همراه با درد قسمت پائیني شكم دارید ممكن انتدان
جدي لگن خاصره داشته باشید ،به صورت فوري خود را ممالجه نمائید (صدفحۀ 072
را ببینید).

پوپنك ها (كاندیدا ،افرازات سفید رنگ و پاغنده ئي)
انتانات پوپنکی از جمیۀ انتانات مقاربتی نميباشند .اينها سبب اختالرات نمهي شهوندش
مگر بسيار ناراح کننده ميباشند .در زمان حامیگیش در هنگات استفاده از انتهي بيوتيه
ها و در صورت داشتن امهراض ديگهر ماننهد مهرض شهكر و يها انتهان اچ آ و بسهيار
امكان دارد كه مصاب پوپن ها ناحيۀ تناسیی شويد.

عالیم:






افرازات سفيد پا نده ي مانند شير بريده و يا ماس .
رنر سرخ روشن داخل و خارج مهبل كه بعضا ً خونري ي ميكند.
احسا خارش شديد در داخل و يا خارج مهبل.
احسا سوزش در هنگات ادرار کردن.
احسا بوي مشابه نان پخته و يا ذا پوپن زده (کپ زده).

تغییر در رنگ و یا بوي افرازات
میتواند به مفهدو آن باشدد كده دچدار
عفونت شده اید.

خارن نواحي تناسلي
خارش ناحيه تناسیي اسباب زياد دارد .خارش ارراف دهانۀ مهبل ممكهن از سهبب پوپنه هها
) (Yeastو يا تريكومونا (  (Trichomanasباشد .خارش نواحي مشعر تناسیي وقسهم ههاي
ن ديه بههه ناحيهه تناسههیي ممكهن از سههبب گهرگ ) (Scabiesو يهها شهپش ههها ) (liceباشهد .گههرگ و
شپش ها توسط تطبيق دوا به صورت مو عي و يا ادويه ديگر ايكه در بسياري دواخانه ها يافه
مي شودش تداوي ميگردند .بهراي معیومهات بيشهتر بهه كتهاب فآنجدا كده داكتدر نیسدتف يها يه كتهاب
ربي ديگر مراجعه نما يد.
بعضي خارش ها ناشي از صابون هاش مواد از بين برندۀ بو ) (Deodorantsكهه در تركيهب
خود عطر دارندش مي باشد .همچنان ممكن اس از سبب گياه هها ايكهه جهه شسهتن مهبهل اسهتفاده
مي گردد بوجود آيد .از آب خالخ استفاده نموده و ببينيد كه آيا خارش برررف مي شود يا خير.
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انتانات مقاربتی و دیگر انتانات نواحی تناسلی 066
تداوی:
انتانات پوپنکی خطرناک نميباشند و ا یب ميتوانند با استفاده از دارو ها ربيعی تداو شوند .بهتر اس که خانم حامیه قبل از
وتدت رفل تداو گرددش در ير آن رفل مصاب دهن پختگی ) (Thrushخواهد شد (صف ۀ  002ديده شود).
ي تداو با دارو ها ربيعی مخیور نمودن  1قاشق ذاخور سرکه با  0ليتر آب جوش داده شدۀ سرد ميباشد .تکه ها
پاک را در اين م یول وره نموده و هرشب برا  1شب داخل مهبل بگذاريد .هر صبح تکه ها را خارج سازيد.

دواها برای انتانات پوپن ی
ي پارچه پنبۀ پاک را در جنشن ويولي  %0وره کنيد و آنرا شب داخل مهبل بگذاريد.
اينکار را برا  1شب تکرار کنيد .هر صبح پنبه را خارج سازيد .ويا يکی از اين دواها را استفاده کنيد:

مقدار استفاده

اسم دوا

چه وقت و چگونه استفاده شود

ميکونازول .......................شياف ها مهبیی  411میی استعمال شود..................عميقا ً داخل مهبلش هر شب برا  1شب
ویا نستاتين.......................شياف ها مهبیی  011111واحد استعمال شود............عميقا ً دخل مهبلش هرشب برا  02شب
ویا کیوتريمازول................دو دانه شياف مهبیی  411میی گرات استعمال شود.........داخل مهبلش هر شب برا  1شب

وقایه:
ها

پوشيدن لبا ها فراخ و زيرلباسی هاييکه تار آن پنبه باشد به عوض لبا
نيیونیش اجازه ميدهد که هوا به ارراف ناحيۀ تناسیی برسد .اينکار از انتانات
پوپنکی وقايه بعمل می آورد .زير لباسی ها را زود زود تبديل نموده ويا بشوييد.
در وق حمات گرفتن داخل مهبل را صابون ن نيد .دوش مهبیی نگيريد.

التهاب مهبلي بكریائي یا Bacterial Vaginosis
اين ي انتان مقاربتی نيس  .اگهر حامیهه باشهيدش ايهن مهرض ميتوانهد سهبب تولهد قبهل از
وق رفل شما گردد.

عالیم:

 داشتن افرازات بيشتر نسب به حال معمول.
 احسا بوي مشابه بوي ماهيش مخصوصا ً بعد از مقارب جنسي.
 خارش خفيف.

اگر شما ممروض به خطر یک انتان مقاربتی نباشید
دواها برای افرازات مهبلی :برای تداوی ب تریا وجینوزس
جه تصميم گير در مورد معروض نبودن به انتانات مقاربتیش صف ۀ  461را ببينيد.

اسم دوا

مقدار استفاده

چه وقت و چگونه استفاده شود

مترونيدازول 211 .................................تا  411میی گرات......................از رريق دهنش  4دفعه در روز برا  2روز
ویا مترونيدازول 4............................گرات ( )4111میی گرات..................از رريق دهن به ي دوز واحد
(در  2ماه او حاملگی از گرفتن مترونیدازو اجتناب نمایید)

ویا کیيندامايسين 111..............................میی گرات...............................از رريق دهنش  4دفعه در روز برا  2روز
ویا کیيندامايسين 4..............................گرات از مرحم .......................%4عميقا ً داخل مهبل در وق خواب برا  2شب
همچنان همسر خانم را ني با  4گرات مترونيدازول از رريق دهنش به ي
با اهمیت :وقتی مترونیدازو میگیرید از نوشیدن ال و اجتناب کنید.
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دوز واحدش تداو نماييد.

افرازات غیر نارمل 067
تریكوموناس )(Trichomanas
تريكومونا ) (Trichomanasي انتان مقاربتی خطرناك نبوده اما خهارش زيهاد
و ناراح كننده دارد .مهردان معمهوتً ههيچ عاليمهي نداشهته امها انتهان را در آلهۀ تناسهیی
خود داشته و آنرا در جريان مقارب جنسي به ديگران انتقال داده مي توانند.
عالیم:

 افرازات زرد ويا خاكستر و حباب دار.
 افرازات بد بو.
 سرخي و خارش مهبل و نواحي تناسیي.
 درد و يا سوزش ادرار.

گونوریا و كالمیدیا ):(Gonorrhea and Chlamydia
گونوريهها و كالميههديا ه هر دو از انتانههات مقههاربتی وخههيم ميباشههندش مگههر در صههورت
تداوي مقدت به آسانی عالج پذير اند .در ير آن سبب انتان شديد و عقامه در مهردان و
زنان شده مي توانند .در مردان عاليهم معمهوتً  4الهي  4روز بعهد از مقاربه جنسهي بها
شخخ منتن شروع مي شود .اما يکتعداد مردان ممکن اس با وجود داشتن انتهان ههيچ
عالمۀ مر ی نداشته باشند .منتن باشد در خانم هها شهايد عاليهم مر هی بعهد از گذشه
هفته هها و يها مهاه هها نيه شهروع نگهردد .حتهی اگهر ههيچ عالمهۀ مر هی نداشهته باشهيدش
بازهم ميتوانيد كه گونوريا و كالميديا را به ديگران انتقال بدهيد.

عالیم در یک زن:
 افرازات زرد ويا سب از مهبل يا مقعد.
 درد ويا سوزش در هنگات ادرار کردن.
 تب.
 درد در قسم پا ينی شکم.
 درد ويا خونري در هنگات مقارب جنسی.
 ويا هيچ عالمۀ مر ی وجود ندارد.

عالیم در یک مرد:
 افرازات زرد ويا سب از آلۀ تناسیی (قضيب).
 درد ويا سوزش در هنگات ادرار کردن.
 درد و تورت خصيه ها.
 ويا هيچ عالمۀ مر ی وجود ندارد.
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 گونوریدددا و کالمیددددیا
ی نددددو عالیددددم را دارنددددد ،لددددذا
برای عالج هردو مرض تداوی
نمایید.

انتانات مقاربتی و دیگر انتانات ناحیۀ تناسلی 062
اگر ف ر می نید که در ممرض خطر یک انتان مقاربتی میباشید
دواها برای افرازات :جهت تداوی گونوریا ،کالمیدیا ،تری وموناس
همچنان ب تریا وجینوزس را تداوی می نند
جه تصميم گرفتن در اينمورد که آيا در معرض خطر ي

انتان مقاربتی ميباشيدش صف ۀ  461را ببينيد.

اسم دواها......................چه مقدار باید داده شود...................:چه وقت و چگونه باید داده شود:
سفترياکسون 441........................میي گرات .......................................زرق عضییش ي

دوز واحد

ویا سپکتينو مايسين 4................گرات ( 4111میی گرات) .........................زرق عضییش ي

دوز واحد

و
ازيترومايسين 0.......................گرات ( 0111میی گرات)..........................از رريق دهنش دوز واحد
ویا دوکسی سيکیين 011................میی گرات  .......................................از رريق دهنش  4دفعه در روز برا  2روز
(اگر حامله هستید ویا طفل را از شی ر پستان خود تغذی می نید ،دوکسی سی لین نگیرید)

ویا اريترومايسين 411 .................میی گرات.........................................از رريق دهنش  2دفعه در روز برا  2روز
ویا تتراسيکیين 411 ....................میی گرات.........................................از رريق دهنش  2دفعه در روز برا  2روز
(اگر حامله هستید ویا طفل را از شیر پستان خود تغذی می نید ،تترا سی لین نگیرید)

ویا اموکسی سيیين 411 ...............میی گرات.........................................از رريق دهنش  1دفعه در روز برا  2روز
(اگر حامله هستید و ازیترومایسین و اریترومایسین یافت نشود ،اموکسی سیلین را میتوانید استفاده کنید)

و
ميترونيدازول  211.......................تا  411میی گرات ...........................از رريق دهنش  4دفعه در روز برا  2روز
ویا ميترونيدازول  4..................گرات ( 4111میی گرات) .......................از رريق دهنش ي دوز واحد
(در  2ماه او حاملگی از گرفتن مترونیدازو پرهیز نمایید)

ویا
تينيدازول 4 ..........................گرات ( 4111میی گرات) .......................از رريق دهنش ي

دوز واحد

ویاش اگر حامیه هستيد و حمل شما کمتر از  1ماهه اس ش  411میی گرات ....از رريق دهنش  4دفعه در روز برا  4روز
همچنان همسر خانم را با عين دوا تداو نماييد.
با اهمیت :هنگاميکه مترونيدازول ويا تينيدازول ميگيريد از نوشيدن الکول اجتناب ورزيد.
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گوشت اضافی (زخ ها) در ناحیه تناسلی 062
زخ ها از سبب يکنوع ويرو به ميهان مييينهدش زخ ههاي نهواحي تناسهیي مشهابه زخ
هاي قسم هاي ديگر بدن ميباشند .اين امکان وجود دارد که در ناحيۀ زخ داشته باشيد
و از آن آگاهي نداشته باشيدش بخصوص وقتی آنها داخل مهبل ويا داخل مجرا ويا داخهل
پوس نوک آلۀ تناسیی مرد باشند .زخ ها ممکهن اسه بهدون تهداو از بهين برونهدش امها
اينکههار وق ه زيههاد را خواهههد گرف ه  .اکثههرا ً اينههها وخام ه کسههب مينماينههد و بايههد تههداو
گردند.

عالیم:

 خارش
 برآمدگی ها كوچ ش بدون
درد و سفيد رنر که سطح درشه
دارند.

گوشت هاي اضافي
(زخ ها) در ناحیۀ
تناسلي

در خانم ها اين برآمدگی ها اکثراً در چين
ها فرجش داخل مهبل و در ارراف مقعد
رشد ميکنند.

در مرد هها اکثهرا ً ايهن برآمهدگی هها
در رو آلۀ تناسیی (يا داخل نهوک
آن) و رو پهههوش خصهههيه هههها ويههها
ارراف مقعد رشد ميکنند.

با اهمیت :برآمدگی های بزرگ ،هموار و مرطوب كده مشدابه زخ اندد ممكدن یدك نشدانۀ
سیفلیس باشند (صفحۀ بمدي دیده شود) ،سمي نمائید كده تسدت تشصیصدیه سدیفلیس را انجدا
داده و از تداوي ذیل استفاده ن نید.

 همسهههههر شهههههما بايهههههد تههههها
زمانيکههههه هههههردو شههههما از زخ ههههها
رهههههها ی يافتهههههه باشهههههيدش در هنگهههههات
مقارب جنسی از کاندت استفاده کند.

تداوي:
 .0بههراي م افظهه جیههد نارمههل يهه مقههدار واسههيیين و يهها مههرحم ديگههري را در
ارراف زخ ها بماليد.
 .4توسهههط چهههوب كوچههه و يههها خهههالل دنهههدان بهههاتي زخ يههه مقهههدار كمهههي تهههراي
كیورواسيتي اسيد ) (TCAب نيد تا آنكه زخ سفيد گردد .همچنان از بهاي كیورواسهيتي
اسيد ) (BCAاستفاده كرده مي توانيد.

ویا
م یههول  41فيصههده پههودوفيیين  Podophylinرا بههه عههين ترتيههب تطبيههق نما يههد تهها
زماينكه زخ نصواري گردد .پودوفیلین  6ساعت بمد از استمما باید شسدته شدود .در
زمان حامیگي از پودوفيیين استفاده ننما يد.
در صورتيكه تداوي مؤثر باشدش سبب بوجود آمدن ي زخهم دردنهاک در م هل زخ
خواهد شد .زخم ها را پاك و خش نگهداريد و الي برررف شدن آنها از رابطهۀ جنسهي
خود داري نما يد .اما اگر مجبور به داشتن رابطۀ جنسي باشيدش شري جنسهي شهما بايهد
از كاندت استفاده نمايد .زخم ها بايد در جريان ي الي دو هفته تهرميم شهوند .متوجهه آنهها
باشيد تا منتن نگردند.
ههرورت ميباشههد (بههدون
اکثههرا ً بههرا رههها ی از تمههات زخ هههاش چنههدين جیسههه تههداو
درنظرداشه اينکههه کههدات دوا را اسههتفاده ميکنيههد) .ميتوانيههد تههداو را بعههد از ي ه هفتههه
تکرار کنيد .کوشش کنيد که اسيد با زخم هاييکهه از بررهرف شهدن زخ هها بوجهود آمهده
تمها نکنهد .اگههر تخريشهات بسههيار زيهاد باشههدش بيشهتر از يه هفتهه بههرا تهداو بعههد
انتظار بکشيد.
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 زخ ها در زمان حاملگي
سریمتر رشدد مدي نمایندد .اگدر تمدداد
آنها زیاد باشد ،ممكن است در زمان
و دت مشددكالتي را ایجدداد نماینددد .بددا
یدددك كارمندددد صدددحي در مدددورد آنهدددا
صحبت نمائید

انتانات مقاربتی و دیگر انتانات ناحیۀ تناسلی 072

زخم هاي ناحیۀ
تناسلي (قرحات
ناحیۀ تناسلي)
 اگر گاهی در سدابج یدك
زخددم بدداز درناحیددۀ تناسددلي خددود
داشته اید كده تدداوي نشدده بدود،
كوش نمائید تدا آزمدای خدون
را برای تشصیص سیفلیس انجا
دهیددددد .در بمشددددي ممالددددك ایددددن
آزمدددددددای رایگدددددددان صدددددددورت
میگیرد.

اسباب مممو زخم هاي ناحیۀ تناسلي:
بيشتر زخم هاي ناحيۀ تناسیي قابل انتقال از رريق مقارب جنسهی ميباشهند .دانسهتن
اينكهههه كهههدات مريضهههي سهههبب زخهههم شهههده مشهههكل اسههه ش زيهههرا سهههيفیيس و شهههانكرو يد
) )Chancroidزخم هاي مشابه توليهد مهي كننهد .ازيهن جهه بهتهر آنسه کهه در زمهان
تداو زخم ها ناحيۀ تناسیی بهرا تهداو ههردو ايهن انتانهات مقهاربتی هم مهان دوا
داده شود (صف ۀ  420ديده شود).
با اهمیت :اچ آی وی ،ویروس ای ده سدبب مدرض ایددز میشدود ،بده آسدانی از طریدج زخدم
های ناحیۀ تناسلی در زمان مقاربت جنسی انتقدا مدی یابدد .جهدت کمدک بده وقایده از انتشدار
ویددروس اچ آی وی ،زمانی دده زخددم داریدددد ویددا همسددر شدددما زخددم دارد ،از مقاربددت جنسدددی
بپرهیزید.

سیفلیس ):(syphilis
سيفیيس ي انتان مقاربتی وخهيم بهوده کهه تمهات بهدن را متهأثر سهاخته و سهال هها دوات
ميکنههد .ايههن مههرض از سههبب يکنههوع بکتههر بوجههود آمههده کههه در صههورت تههداو مقههدت
ميتواند عالج شود.

عالیم:

 اگددددر حاملدددده میباشدددددید
سدددمي نمائیدددد آزمدددای خدددون را
بددراي تشددصیص سددیفلیس انجددا
بدهید.
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 عالمهههۀ اول يههه زخهههم كوچههه ش بهههدون درد
مشههههابه جههههواني دانهههههش آبیهههههش يهههه زخ همههههوار و
مرروب ويا بصورت ي زخم باز مي باشد .زخهم
صرف چند روز و يا هفته دوات كرده بعهدا ً خهود بهه
خود بر ررف مي گردد .اما مرض به انتشار خهود
در داخل عضوي ادامه ميدهد.
 هفتههه ههها و يهها مههاه ههها بعههد تههرش ممكههن گیههو
درديش تب بخارات جیهدي (مخصوصها ً در كهف دسهتها و پها هها )ش زخهم ههاي دههن و يها
تورت مفاصل بروز نمايد.
تمات اين عاليم خهود بهه خهود بررهرف مهي شهوندش امها مهرض ادامهه مهي يابهد .بهدون
تداوي سيفیيس ميتواند سبب امراض قیبيش فیجش مرض دما ي وحتي مرگ شود.
حداملگي و سدیفلیس :يه خهانم حامیهه ميتوانهد سهيفیيس را بهه رفهل كهه هنهوز تولههد
نشده منتقل نموده ويا سيفیيس ممكن اسه سهبب تولهد قبهل از وقه ش سهوو شهكل و مهرگ
رفل گردد .با اجرا معاينۀ خون و گرفتن تداوي از وقوع ايهن حاله جیهوگيري نمهوده
ميتوانيههد .اگههر يه خههانم حامیههه و همسههرش آزمههايش هههاي خههون مثبه داشههته يهها مصههاب
سيفیيس باشندش بايهد توسهط بنه اتين پنسهيیين بهه مقهدار  2.4میيهون واحهد از رريهق زرق
عضیيش هفته ي زرق براي سه هفته تداوي گردند.

زخم های ناحیه تناسلی (قرحات ناحیۀ تناسلی) 076
شانكروید :شانكروید )(Chancroid
ي انتان مقاربتي بوده که از سبب يکنوع بکتر بوجود مهی آيهد .ايهن مهرض عهالج
پذير اس اگر بصورت مقدت با دواها تداو گردد.

عالیم:
 موجودي ي و يا بيشتر زخهم ههاي
نههههرت و دردنههههاك در ناحيههههۀ تناسههههیی ويهههها
ارههراف مقعههد کههه بههه آسههاني خههون دهنههده
ميباشند.
 هدوات لمفهاوي به رگ و درد نهاك
دركشالۀ ران.
 تب خفيف

شان روئید

دواها برای تداوی زخم های ناحیۀ تناسلی
اين دواها هر دو مرض سيفیيس و شانکرو يد را هم مان تداو خواهند کرد .رور اس که ي از دواها لس شده در
چوکات بات ی برا سيفیيس و ي دوا لس شده در چوکات پا ينی برا شانکرو يد را انتخاب نماييد .از دادن هم مان
اريترومايسين و ازيترومايسين برا زخم ها ناحيۀ تناسیی بپرهي يد.

اسم دواها......................چه مقدار باید داده شود...................:چه وقت و چگونه باید داده شود:
بن اتين پنسيیين 4.2....................ميیيون واحد.....................................زرق عضییش دوز واحد
ویا دوکسی سيکیين 011................میی گرات  ....................................از رريق دهنش  4دفعه در روز برا  02روز
(اگر حامله هستید ویا طفل را از شیر پستان خود تغذی می نید ،دوکسی سی لین نگیرید)

ویا تتراسيکیين 411 ....................میی گرات......................................از رريق دهنش  2دفعه در روز برا  02روز
(اگر حامله هستید ویا طفل را از شیر پستان خود تغذی می نید ،تترا سی لین نگیرید)

ویا اريترومايسين 411 .................میی گرات......................................از رريق دهنش  2دفعه در روز برا  04روز
( صر

زمانی استفاده کنید که حامله بوده ویا طفل خود را شیر میدهید و به پنسیلین حساسیت دارید)

و
ازيترومايسين  0 ....................گرات ( 0111میی گرات).......................از رريق دهنش دوز واحد
ویا سپروفیوکسازين 411..............میی گرات  ....................................از رريق دهنش  4دفعه در روز برا  1روز
(اگر حامله هستید ویا طفل را از شیر پستان خود تغذی می نید ،ویا کمتر از  66ساله هستید این دوا را استفاده ن نید)

ویا اريترومايسين 411 .................میی گرات......................................از رريق دهنش  2دفعه در روز برا  04روز
ویا سفترياکسون 441...................میی گرات......................................از رريق عضییش ي

زخم هاي ناحيه تناسیي بايد پاك نگهداري شوند .هر روز آنها را با آب و صابون شسته
و م تارانه خش نما يد .هيچگاه از لبا و جانپاک مشترک استفاده ننماييد.
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دوز واحد

انتانات مقاربتی ودیگر انتانات ناحیۀ تناسلی 070
تب خا ناحیۀ تناسلي )(Genital Herpes

 در مبتالیان اچ آی
وی ،تبصدددا شددداید در تمدددا
بدددن آنهددا بدده وجددود آمددده و
مددددت بسدددیار زیدددادي بددداقي
بماند.

تب خال ناحيه تناسیي يكی از انتانات مقاربتي بوده و سبب آن ي ويرو ميباشد.
اين مرض در ناحيۀ تناسیی و در دهن زخم ها ايرا توليد ميکند که برا ماه هها ويها
سال ها آمد و رف دارند .بهرا تبخهال عهالج وجهود نهداردش مگهر تهداو هها ی موجهود
اس که به مريض احسا بهتر ميدهد .تمات زخم هاي تبخال ) (Herpesكه در دهن
موجود انهد توسهط مقاربه جنسهي انتقهال نمهي يابنهد .ارفهال و ب رگهان ا یهب در هنگهات
ري ش يا تب از سبب يکنوع ويرو ديگر در دهن مصاب تب خال ميشوند.

عالیم:
 سوزن زدنش خارش يا احسها
شدن جید ناحيۀ تناسیي يا جید ران ها.
 آبیههه هههاي كوچهه كههه تركيههده و سههبب
تشههكيل زخههم ههههاي بههاز و درد نههاك در ناحيهههۀ
تناسیي مي گردند.
پهاره

در اولين دفعه مصاب شدن ممکن اسه تبخهال بهه مهدت  1هفتهه يها بيشهتر دوات كنهد.
ممكههن تههبش سههردردي جههان درديش لههرزهش و تههورت عقههدات
لمفاوي داشته باشيد .انتان بعدي خفيف تر خواهد بود.

حاملگی و تبصا :
ي خهانم حامیهه کهه بهرا اولهين دفعهه مصهاب تهب خهال
شده و در زمان وتدت زخم ها ناحيهۀ تناسهیی داشهته باشهد
ميتواند مرض را به رفل خود انتقال دهد .اين حال ميتوانهد
سبب مشکالت خطرناک بهرا رفهل شهود .کوشهش کنيهد کهه
در شفاخانه وتدت نماييد .آنها قادر خواهند بود تا با اجهرا
عمیيههات رفههل را خههارج سههازند ويهها بعههد از وتدت بههه رفههل
دواها مخصوصی بدهند.
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زخم های ناحیۀ تناسلی (قرحات ناحیۀ تناسلی) 072
براي آن ه احساس بهتری داشته باشید:
 به ود بعههد از احسهها نمههودن تههب خههالش يه پارچههه يه را در يه
بپيچانيد .آنرا مستقيم رو زخم ها برا مدت  41دقيقه بگذاريد.
 توسط وره نمودن ي پارچه تكه در مخیور آب و چاي سهياه كهامپر
و آنرا باتي زخم بگذاريد.
 در بين ررف يا تش آب سرد و پاك بنشينيد.

تکههۀ پههاک

 بمد از تمداس بدا زخدم
ها ،دست های خدود را بدا آب و
صابون بشوئید.

بسهازيد

 محتاط باشید که بده
دسددت هایتددان بدده چشددم هددای
شما یدا چشدم هدای طفدل شدما
تمدداس ن نددد .عفونهه تبخههال
کامپر به خانم ها دارا
زخم ها ناحيۀ تناسیی
احسا راح ميدهد.
 آب را با پیي مخیور نموده و يها نشايسهتۀ جهواري را بهه شهكل خميهر در آورده و
باتي ناحيه زخم بگذاريد.
 همچنان از رهنمايي هاي صف ۀ  428استفاده نموده مي توانيد.

تداوی تبصا ناحیۀ تناسلی
در اولين حمیۀ انتانش به مقدار  411میی گرات  Acyclovirاز رريق دهنش روزانه  4دفعه
برا  2روز بگيريدش ويا  211میی گراتش  1دفعه در روز برا  2روز.
اگر قبال ني حمالت تبخال داشته ايدش ب ود بعد از احسا سوزن زدنش سوزش ويا
بوجود آمدن زخم هاش خوردن همين دوا را شروع کنيدش مگر برا مدت  4روز.
اگر بيشتر از  6حمیۀ تبخال را در ي سال داشته باشيدش مقدار  211میی گرات اسيکیوواير
از رريق دهنش  4دفعه در روز برا ي سال بگيريد .بعد گرفتن دوا را توقف دهيد تا
ديده شده که آيا بازهم به دوا نياز خواهد بود.
هرچند  acyclovirتبخال را تداو کرده نميتواندش سبب خفيف تر شدن عفون ش کاهش
درد و دوات کوتاهتر مرض ميشود.
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در چشههههم ههههها بسههههيار وخههههيم
ميباشد.

 وقتی زخدم هدای تبصدا
ناحیددۀ تناسدددلی داشددته باشدددید ،از
مقاربددت جنسددی اجتندداب کنیددد ،بدده
آسددددانی میتوانیددددد تبصددددا را بدددده
همسر خود انتقا دهید.

انتانات مقاربتی و دیگر انتانات ناحیۀ تناسلی 072
مرض التهابي لگن خاصره ):(P.I.D

اختالطات
انتانات مقاربتی

اسباب دیگر درد قسمت
های پائین ش م

 مددرض التهددابی لگددن
خاصدددره همیشددده تدددوب بدددا درد
نمیباشد.

 بدددددددددراي جلدددددددددوگیري از
مددرض التهددابی لگددن خاصددره،
همیشدددده انتانددددات مقدددداربتي را
بدرستی تداوي نمائیدد .مطمدین
شوید که:
 تمددا دوا هدداي تجددویز
شده را گرفته باشید.
 همسددددددر شددددددما نیددددددز
تداوي شده باشد.
 از مقاربت جنسي الي
برطدددددر شددددددن كامدددددل عالیدددددم
كلینیكددي و اسددتفاده مكمددل دواهددا
اجتناب ورزید.

مرض التهابي لگهن خاصهره اسهم عفونه يکهی از اعضها تناسهیی خهانم در قسهم
ها پا ينی شکم ميباشد .ا یهب بنهات انتهان لگهن خاصهره ) (Pelvic Infectionنيه يهاد
مي گردد.
وقتی ي انتان مقاربتی داشته باشهيد کهه معالجهه نشهده باشهدش بخصهوص گونوريها و
کالميدياش سبب انتان لگن خاصره شده ميتواند .همچنان اگر در اين اواخر وتدت نموده
باشههيد ويهها در صههورت سههقط بنفسهههیش سههقط دادن رفههل ويهها تطبيههق وسههيیۀ داخههل رحمههی
) (IUDمههههرض التهههههابی لگههههن خاصههههره
آبسه
بوقوع رسيده ميتواند.
ميكروب هها ايكهه سهبب انتهان حوصهیي
مههي شههوند از مهبههل و عنههق رحههم گذشههته و
بهههاتخره بهههه رحهههمش تيهههوب ههههاي رحهههم و
تخمههدان ههها ميرسههند .اگههر انتههان بههه موق ه
تههههههههداوي نگههههههههردد سههههههههبب درد دوات دارش
مريضههههي شههههديد و مههههرگ شههههده ميتوانههههد.
عفون يا انتان در تيوب ها رحم ميتواند
سههبب ايجههاد نسههج نههدبو شههده کههه باعهه
عقام شما ويا حمل خارج رحمی گردد.

رحم

ب تریها یاتیوب یا نفیر
می روب ها
مهبل

عالیم (مم ن است ی ی یا بیشتر از این عالیم را داشته باشید):
 درد قسم پا يني شكم.
 تب بیند.
عيفي و عیيل بودن.
 احسا
 افرازات سب و يا زرد بد بو از مهبل.
 درد يا خونري در زمان مقارب جنسی.
عفون يا انتان لگن
خاصره را ب ود
تداو نماييد.

تداوي :
ب ود تداو را با گرفتن دواها صف ۀ بعد شروع کنيد .اگر بعد از  28ساع
احسا بهبودي نداشتيد ويا اگر بسيار عیيل بودهش تب بیند و استفراغ داشته باشيدش ويا
اگر حامیه هستيدش در اين اواخر سقط داشته يا وتدت نموده باشيدش فوراً به مرکز
رورت داريد.
صحی بروید .شما به دواها قو از رريق وريد
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اختالطات انتانات مقاربتی 072

دوا ها براي انتانات لگن خاصره )(PID
اين انتانات اكثرا ً از سبب چندين ميكروب بوجود ميايدش لذا براي معالجه بيشتر از ي
مقدار دوا

اسم دوا

دوا بايد استفاده گردد).

دفمات و طرز استفاده

سفترياکسون 441...............................میی گرات...........................زرق عضیهش دوز واحد.
ویا سپکتينومايسين 4.....................گرات ( 4111میی گرات)..............زرق عضیهش دوز واحد.

و
دوکسی سيکیين 011.........................میی گرات  .........................از رريق دهنش  4دفعه در روز برا  01روز
ویا ازيترومايسين 0..................گرات ( 0111میی گرات).................از رريق دهنش دوز واحد
(اگر حامله هستید ویا طفل را از شیر پستان خود تغذی می نید ،دوکسی سی لین نگیرید)

ویا اريترومايسين 411 ....................میی گرات............................از رريق دهنش  2دفعه در روز برا  2روز
( در حاملگی مصوون است)

ویا اموکسی سيیين 411 ...............میی گرات................................از رريق دهنش  1دفعه در روز برا  2روز
(اگر حامله هستید و ازیترومایسین و اریترومایسین یافت نشود ،اموکسی سیلین را میتوانید استفاده کنید)

و

ميترونيدازول  211.....................تا  411میی گرات ......................از رريق دهنش روزانه  1دفعهش برا  01روز
(در  2ماه او حاملگی از گرفتن مترونیدازو پرهیز نمایید)

همچنان همسر خانم را با عين دوا تداو نماييد.
با اهمیت :هنگاميکه مترونيدازول ويا تينيدازول ميگيريد از نوشيدن الکول اجتناب ورزيد.

شوهرت در ي مكتب دور از قريه تدريس مي نمود .صرف در سال چند مرتبه به مالقهات مهن ميييهد .بعهد از يه مالقهات بها او
ص ي من بسيار خراب شدش تهب و درد شهديد در شهكم پيهدا نمهودت كهه سهبب آنهرا نمهي دانسهتم......ش مهن دارو هها را كهه از
و
ربيب م یي گرفته بودت استفاده نمودتش اما آنها مؤثر نبودند .من نمي خواستم قريهۀ خهود را بخهارر گهرفتن كمه ربهي تهرك نمهايمش
من آنقدر وخيم شد كه همسايه ها فكهر ميكردنهد كهه مهن
زيرا نمي خواستم فرزندانم را ترك نمايم و همچنان پول زياد نداشتم .و
ميميرت .بنابرين آنها مرا به وسيیۀ ي موتر تر به شفاخانه كه  31ميل دورتر فاصیه داش انتقال دادند.
داكتههر در شههفاخانه گفه كههه سههوزاك (گونوريهها) دارت و ايههن سههبب عفونه
شههديد در شههكم مههن شههده اس ه  .او گف ه كههه بههه عمیيههات جراحههي گههران قيم ه
ههرورت خواهههد بههود و روز ههها زيههاد بايههد دوا بگيههرت تهها معالجههه شههوت.
همچنان او گف که احتماتً من نميتوانم بازهم رفل دار شوت.
حاتش من تنها افسهو مهي خهورت كهه ايكهاش از همهان روز ههاي اول كهه
مريض شده بودت دواي مناسب ميگرفتم.
 جمهوري افریقاي مركزي
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انتانات مقاربتی و دیگر انتانات ناحیۀ تناسلی 076

 تداوي مقد انتانات
مقاربتي از اختالطات جلوگیري
مینماید.

عالوه بر مرض التهابي لگن خاصرهش انتانات مقاربتي مشهكالت ديگهري نيه بهراي
خههانم ايجههاد مههي نماينهد .ي ه خههانم دارا انتههان مقههاربتی كههه معالجههه نشههده باشههدش بسههيار
امکان دارد که مشكل عقام (صف ۀ  443ديده شود) ويا حمهل خهارج رحمهي (صهف ۀ
 21ديده شود) پيدا کند .انتانات مقاربتي همچنان سبب حاتت ذيل شده ميتوانند:

ور مهبل (عفونت غدۀ بارتولین):
در داخههل مهبههل  4پاك ه كوچ ه جیههدي قههرار دارد كههه بنههات ههده ههها بههارتولين يههاد
ميگردند .اين ده ها ماي را توليهد مهي كننهد كهه مهبهل را مررهوب نگهميهدارد .بعضهي
اوقههات ميكههروب ههها داخههل ايههن ههده ههها شههده و ي ه يهها هههر دو ههده را عفههونی يهها منههتن
ميسازند.

عالیم:

 چين خورده گي هاي مهبل متورتش
گرت و دردناك شده و رنر تيره را بخود
مي گيرند معموتً ي ررفه ميباشد.
 بعضي اوقات ورت بدون درد موجود
ميباشد.
هرچند هميشه اين مرض از سبب
انتانات مقاربتي بوجود نمی آيدش اما ا یب زمانيکه ي
داشته باشد به اين حال مبتال ميشود.

خانم گونوريا ويا کالميديا

تداوي:
 .0ي پارچه تكه را در آب پاك و گرت وره داده و آنرا باتي ناحيۀ متورت
بگذاريد .آنرا بسيار داغ نسازيد كه سبب سوختاندن شما گردد .اينكار را تا جا يكه
ميتوانيد به دفعات بيشتر انجات دهيد تا زماينكه تورت باز شده و چرك آن تخیيه گردد ويا
تا زمانيکه ورت از بين برود.
 .4همچنان شما و همسر تان به گرفتن انتي بيوتي برا تداو گونوريا و كالميديا
رورت داريد .چوکات دوا ها را در صف ۀ  468ببينيد.
 .1اگر ناحيه دردناك و متورت باقي بماند به ي كارمند ص ي مراجعه نما يد تا
آنرا شق نموده و چرك آنرا تخیيه کند.

مشكالت صحي اطفا جدید الو ده:

مواظبت از چشم ها
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اگر خانمی گونوريا ويا كالمديا داشته باشد (صف ۀ 462
ديده شود)ش در اثناي وتدت ممکن اس انتان را به ارفال تازه
تولد خويش انتقال دهد .چشم هاي ارفال با گونوريا منتن گرديده
و ميتواند سبب كوري رفل گردد .براي وقايه از انتان و کور
رفلش مرحم انتي بيوتي را در چشم ها رفل بالفاصیه بعد از
تولد تطبيق نما يد .همچنان كالميديا در ارفال جديد الوتده سبب
سينه بيل شده ميتواند.

دیگر انتانات مقاربتی 077
انتان اچ آی وی:
ويهرو اچ آ و کهه سهبب مهرض ايهدز ميشهودش ا یهب از رريهق مقاربه جنسهی
انتقال می يابد .زمانی منتشهر ميشهود کهه مهاي منهو ش مايعهات مهبیهی ويها خهون شهخخ
ايکه قهبالً مصهاب اچ آ و اسه ش داخهل بهدن شهخخ ديگهر شهود .زخهم هها ناحيهۀ
تناسیی انتقال ويرو را از ي نفر به نفر ديگر آسان ميسازد .ماي منهو و افهرازات
ديگر ي فرد مصاب انتانات مقاربتی و اچ آ و ش حاو مقدار زيهاد ويهرو اچ آ
و ميباشد (صف ۀ  464ديده شود).
زنان نسب به مردان به سههول بيشهتر ويهرو اچ آ و را در زمهان مقاربه
جنسههی کسههب ميکننههد .شههما ممکههن اس ه اچ آ و را از کسههی بگيريههد کههه کههامالً سههالم
بنظر ميرسد.
تداوي براي معالجۀ اچ آ و وجود نداردش اما تداو ميتوانهد زنهدگی فهرد مصهاب
را بهتههر و رههوتنی تههر بسههازد .مقارب ه جنسههی مصههوون تههر را بکههار گيريههد تهها خههود و
ديگران را از انتشار ويرو اچ آ و وقايه کنيد .اگر فکر ميکنيد با فرد ايکه ممکهن
اس ه اچ آ و داشههته باشههدش گههاهی مقارب ه جنسههی شههما يههر مصههوون بههوده اس ه ش
صف ۀ  440را ببينيد.

دیگر انتانات
مقاربتی

اچ آی وی و
ایدز

التهاب جگر نو ب ):(Hepatitis B
التهاب جگر نوع ب يا هيپاتي – ب ي عفون وخيم اس که توسهط يه ويهرو
ايکه به جگهر آسهيب ميرسهاندش بوجهود مهی آيهد .هيپاتيه – ب زمهانی منتشهر ميشهود کهه
خونش لعاب دهنش مايعات مهبل ويا ماي منو ي فرد ايکه قهبال مصهاب ايهن ويهرو
باشد به بدن فرد ديگر داخل شود .اين انتان به آسانی – بخصهوص در زمهان مقاربه
جنسی – از ي فرد به فرد ديگر انتقال ميشود.

عالیم:







ايطه
 عدت موجودي عاليم مر ی

تب
بي اشتها ي
عيفي و خستگي
احسا
چشم ها ويا جید زرد
درد بطن
تيره شدن ادرار و سفيد رنر شدن مواد

 اگر همسر شما بمشی از
این عالیم را داشته بوده
باشد ،تا زمانی ه کامالً صحت
یاب نشده ،با او مقاربت
جنسی نداشته باشید .از یک
کارکن صحی بپرسید که آیا
واکسین شده میتوانید.

تداوی:
کند .در حقيق گرفتن دوا ممکن اس به جگر شهما بيشهتر

دوا ی وجود ندارد که کم
آسيب برساند.
بيشتر افراد مصاب هيپاتي – ب خوب ميشوند .تعداد کمهی از آنههاممکن مشهکالتی در
جگههر پيههدا کننههد کههه دوبههاره بررههرف نشههودش بشههمول سههرران جگههر .هرقههدر بيشههتر کههه
ميتوانيد استراح کنيد و ذاها ی بخوريد که هضم آنها آسان باشهد .اقدالً بدرای مددت 6
ماه هی نو نوشابۀ ال ولی را ننوشید.
حاملگی و التهاب جگر .اگر در زمان حامیگی يکهی از ايهن عاليهم را داشهته باشهيدش بهه
ي کارکن ص ی مراجعه کنيد .ممکن اس بتوانيهد بهرا وقايهۀ رفهل خهود از مصهاب
شدن به هيپاتي – ب واکسين بگيريد.
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سرطان

واکسین برای
هیپاتیت  -ب

انتانات مقاربتی و دیگر انتانات ناحیۀ تناسلی 072

چگونه احساس
آرام نمایید

براي عالج خوی از یك انتان مقاربتي ،شما باید دواهاي تشریح شده درین فصدل
را بگیرید .براي احسداس آرامد از یدک انتدان مقداربتي نكدات ذیدل را مدد نآدر داشدته
باشد:
 .0اگر زخم ويا خارش در ناحيۀ تناسیی خود
داريدش روز دو دفعه در بين ي تش آب گرت
و پههاك بههراي  04دقيقههه بنشههينيد .اينکههار را تهها
وقتيکه احسا آرامش نماييدش ادامه دهيد .اگهر
يههه انتهههان پهههوپنکی (کپههه ) داريهههدش ميتوانيهههد
يکمقدار آب ليموش سرکهش ماس (بهدون شهکر)
ويا شير ترش شده را در آب گرت عالوه کنيد.

 .4الههي شههفاياب شههدنش از مقاربه جنسههي اجتنههاب
ورزيد.

 .1از زيههر لباسههی ههها نخههی يهها پنبههه ههي اسههتفاده
نما يد .اينها ورود هوا را بهه ارهراف نهواحی تناسهیی
اجازه داده و در شفايابی کم ميکنند.

 .2زير لباسی هها خهود را روز يکمرتبهه
بشهههو يد و آنهههها را در شهههعاع آفتهههاب خشهههه
نماييد .اينکار جراثيم را کهه سهبب عفونه هها
ميشوند از بين ميبرد.
.4

دواهای ضد درد
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ي

دوا

د درد

عيف بگيريد.

 .6اگر ي قرحۀ ناحيۀ تناسیی داريهد و ادرار کهردن شهما دردنهاک باشهدش در هنگهات
ادرار نمودن رو ناحيۀ تناسیی خهود آب پهاک بري يهد .ويها در هنگهات ادرار نمهودن در
ي تش آب پاک و سرد بنشينيد.

کار برای ایجاد تغییر 072

كاركردن براي
ایجاد تغییر

وقایه از انتانات مقاربتي:

 از مقارب جنسي مصوون تر کار بگيريد (فصل فص جنسیف را ببينيد).
 در هر مقارب جنسي از كاندت استفاده نما يد .براي آموزش اينكه چطور همسر
خود را براي استفاده از كاندت تشويق نما يدش صف ۀ  034را ببينيد.

 وقایه از انتانات مقاربتی
میتواند شما و همسر شما را
از مریشی های وخیم و
عقامت محافآه کند.

کاند
مردانه

کاند
زنانه

ی ی از این کاند ها را در هنگا مقاربت جنسی
استفاده کنید – هردو باهم استفاده نشود.

 اگر همسر شما كاندت استفاده نميکندش حجاب (ديافراگم) در مقابل بعضی انتانهات
مقاربتیش بخصوص گونوريا و کالميدياش ي

اندازه م افظ ميکند (صهف ۀ  414ديهده

شود).

مقاربت جنسی خشک

 سطح خارجي ناحيه تناسیي را بعد از مقارب جنسي بشو يد.
 بعد از مقارب جنسي ادرار نما يد.
 دوش مهبیی نگيريد و ني توسط گياهان دارو ي و پودر مهبهل را خشه ننما يهد.
دوش گههرفتن (و شسههتن مهبههل بهها صههابون) رروب ه نارمههل مهبههل را تيييههر مههي دهههد.
هنگاميكهه مهبهل خشه باشهد بهها مقاربه جنسهي تخههريش شهده و زمينههه را بهراي مصههاب
شدن به اچ آ و و ديگر انتانات مقاربتي مساعد مي سازد.
کاندت استفاده
کنيد!

کاند مردانه و زنانه:




شما را از انتانات مقاربتی بشمول اچ آ و م افظه مينمايد.
ص همسر شما را م افظه ميکند.
از حامیگی ها ناخواسته جیوگير ميکند.

اگر شما ويا همسر شما عاليم ي
جنسی پرهي نماييد.

انتان مقاربتی را داشته باشيد از مقارب
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انتانات مقاربتی و دیگر انتانات ناحیۀ تناسلی 022
کار برای ترویج مقاربت جنسی مصوون تر در جاممه:
انتانات مقاربتی مشکل ص ی تمات افراد جامعه مهی باشهد .بهرا کمه
آنها نکات ذيل را مد نظر داشته باشيد:

صحبت در مورد
مقاربت جنسی
مصوون تر

بهه وقايهه از

 به مردان و زنان در مورد خطرات انتانات مقاربتی آموزش بدهيد .فرص
ها ی را پيدا نما يد که زنان بصورت گروهی باهم يکجا ميشوندش مانند م ل انتظار در
مراک ص یش عروسی ها ويا ديگر م الت تجم زنانش تا برا آنها تشريح نماييد که
چگونه انتانات مقاربتی از ي نفر به نفر ديگر انتقال می يابد و چگونه ميتواند وقايه
شود.
 با ديگران برا يافتن شيوه ها قان ساختن مردان برا استفاده از کاندت کار
نما يد .به شکل گروپی تمرين نما يد که برا شوهران خود چه بگويند تا آنها به
استفاده از پوش (کاندت) تر يب شوند.
اگر بگوید که استفاده از
کاند لذت را کم میسازد..

من میگویم که تو
بیشتر دوا می نی و
هردوی ما بهتر
احساس خواهیم کرد

میتوانید توضیح دهید که کاند چیست و
با استفاده از یک کیله تمرین کنید که
چگونه پوشیده میشود.

 در جامعۀ خود زمينه را مساعد بسازيد تا پوش (کاندت) برا همه قابل درياف
باشد .برا ارمينان از اينکه کاندت رايگان ويا به قيم ارزان در دستر همه
ازرريق دوکان ها م لش رستوران ها و همچنان از رريق کارکنان ص ی قرار
گيردش کار نما يد.
 مردان را آموزش دهيد تا ررز استفاده و فوايد کاندت را برا مردان ديگر
تدريس نمايند.
 ي گروپ م ل را تنظيم نماييد تا در مورد مشکالت ص ی بشمول انتانات
مقاربتیش اچ آ و و ايدز ص ب کنند .وا ح سازيد که چگونه وقايه از انتانات
مقاربتی از انتشار اچ آ و و ايدز ني وقايه بعمل می آورد.
 تعیيمات در مورد امور جنسی در مکاتب را حماي نماييد .به والدين کم
کنيد تا درک نمايند که تدريس ارفال در مورد انتانات مقاربتی بشمول اچ آ و به
ارفال کم ميکند تا بعدا ً زمانيکه ب رگتر شده و مناسبات جنسی را آ از نمايندش
انتخاب ها مصوون تر داشته باشند.
 نوجوانان را تشويق کنيد تا به دوستان و رفقا خود در مورد انتانات مقاربتی
بشمول اچ آ و آموزش دهند.
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کار کردن برای ایجاد تغییر 026
بعد از آنکه ي کارمند ص ی برا ص ب کردن با ي گروپ زنان در مورد انتانات مقاربتی و اچ آ و به م ل مها آمهدش
ما به ص ب راج به زندگی خويش شروع نموديم .يکتعداد زنان با اين گفتهه شهروع کردنهد کهه مها چيه نهداريم کهه در مهورد آن
تشويش کنيم.
امهها هههر چههه بيشههتر دريههن مههورد ص ه ب نمههوديم بههه همههان انههدازه
زيههادتر درک نمههوديم کههه هههر مههرد و هههر زن بايههد در مههورد انتانههات
مقاربتی و اچ آ و نگرانهی داشهته باشهد .مها فکهر کهرديم کهه چگونهه
مردان را آمادۀ استفاده از کاندت نما يم و تصهميم گهرفتيم کهه نيهاز اسه
به تمات افراد جامعه در مورد خطرات انتانات مقهاربتی و مهرض ايهدز
تعیيمات داده شود.
ي نمايش نامه را سازماندهی کرديم و افراد جامعه را انتخاب کهرديم
تا در آن تمثيهل نماينهد .مها يه کرکتهر را ايجهاد کهرديم بنهات فقومانهدان
کاندف تا برا نجات همراه با کاندت ها به ص نه بيايد.
همهههه بهههه تماشههها ايهههن نمهههايش آمدنهههد .مهههردت از آن لهههذت بهههرده و نيههه
آموختند .حات مردان فکاهياتی راجه بهه فقومانهدان کانهدتف سهاخته انهد
اما آنها بيشتر مايل به استفاده از آن می باشند.
(Oaxaca,Mexico) 

برای کارمندان صحی:

 با پرسيدن از مرک ص ی م لش شفاخانه ويا وزارت ص ش در يابيد کهه کهدات
دواها برا تداو انتانات مقاربتی در جامعۀ شما بهترين مؤثري را دارد.
 کوشش نما يد تا ي دواخانۀ جامعه را بسازيد که مردت به سههول از آنجها دواش
کاندت مردانه و زنانه و مواد کشندۀ سپرت را درياف نموده بتوانند.
 با افراد ايکه ميبينيد انتانات مقاربتی دارندش ص ب نماييهد .بهرا آنهها معیومهات
خوب بدهيد که چگونه انتان مقاربتی خود را معالجه کنندش چطور مان انتشهار انتهان بهه
ديگههران شههوند و چگونههه خههود را از مصههاب شههدن دوبههاره بههه انتانههات مقههاربتی م افظههه
کنند .مطمئن شويد که همسران آنها ني تداو شوند.
 در برنامه ها تنظيم خانواده معیومات در مورد وقايه از انتانات مقهاربتی و اچ
آ و را شامل سازيد.
 در مورد افراد ايکه انتانات مقاربتی داشته و برا گرفتن کم از شما مراجعه
ميکنندش قضاوت نکرده و آنها را مالم نکنيد.
 بههه مسهها ل شخصههی و م ههرت افههراد مصههاب انتانههات مقههاربتی و سههاير مشههکالت
ص یش احترات بگذاريد .هيچگاه در مورد مشکل آنه با ديگران ص ب نکنيد.
فصل " صحت جنسی" را در صفحۀ  ،626جهت مملومات در مورد موضوعات ذیل ببینید:
 مقارب جنسی و نقض جنسي يا جندر
 عقايد مضر در مورد تمايالت جنسی زنان
 چگونه مقارب جنسی مصوون تر داشته باشيد
 احسا لذت از مقارب جنسی
همچنان فصل فکارگران جنسیف را در صف ۀ  121ببينيد.
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