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و
دیگر انتانان اعضاي تناسلی
انتانات منتقله از طریق مقاربت جنسي كدام ها اند؟
انتانات مقاربتي به آن انتاناتي گفته مي شود كه از يك شخص به شرخص ديگرر در هنگرام
مقاربررت جنسرري انتقررال مييابررد .زنرران ،مررردان و اطفررال شرران از ايررن امررراض متررأثر شررده
ميتواننررد .بعضرري امررراض معمررول مقرراربتي عبارتنررد از :گونوريررا يررا سرروزاك ،كالميررديا،
ترايكوموناس ،سفليس ،شانكروئيد ،تب خال ناحيۀ تناسلي ،هيپاتيت  Bو .HIV
هرگاه شخصري يكري از ايرن عاليرم را داشرته باشرد ،ممكرن اسرت مصراب امرراض مقراربتي
باشد:
 افرازات بد بوي.
 خارش ناحيه تناسلي.
 دردناك بودن اعضاي تناسلي.
 زخم ها و آبله هاي اعضاي تناسلي.
 درد در لگن خاصره ويا درد در زمان مقاربت جنسي.
همچنان این هم خیلی معمول است که انتانات مقاربتی موجود باشد ولی هیچگونه عالمۀ
موجود نباشد.
بسررياري زنرران و مررردان مصرراب انتانررات قابررل انتقررال از طريررق مقاربررت جنسرري ميباشررند،
درحاليكه خودشان آنرا نميدانند.
امررراض مقرراربتي تررداوي نشررده ميتواننررد سرربب مشرركالت صررحي
خطرناك گردند ،بنا ًء هركسي كه مصاب انتانات مقراربتي اسرت
بايررد ،هرچرره زود تررر تررداوي گررردد .يررك خررانم مصرراب انتانررات
مقاربتي تداوي نشده ممكن اسرت حمرل خرارج رحمري (حمرل در
نفير) پيدا كنرد (صرفحۀ  001ديرده شرود) ،مصراب سررطان عنرق
رحررم گررردد ويررا عقرريم شررود (صررفحۀ  15ديررده شررود) .يررك انترران
مقاربتي در خانم حاملره ميتوانرد سربب تولرد طفرل قبرل از ميعراد،
طفررل بسرريار كوچررك ،طفررل نابينررا ،طفررل مررريض ويررا طفررل مرررده
گرردد .كسري كره يرك نروع انتران مقراربتي را دارد ،بسريار امكرران
دارد كه به انواع ديگر آن منجمله  HIVگردد.
اين بخش امراض مقاربتي بسيار معمول را تشريح نمروده و در
مورد طرز تداوي و وقايۀ آنها توضيح ميدهرد .همچنران بعضري
امررراض ديگررر ناحيررۀ تناسررلي را شرررح ميدهررد كرره معمررول برروده
مگر قابل انتقال از طريق مقاربت جنسي نميباشند.
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فصل  :02انتانات مقاربتی
چگونه امراض مقاربتي انتقال مي یابند
براي مصاب شدن به يك مرض مقاربتي ،يك شخص بايد به تمراس نزديرك برا شرخص منرتن قررار گيررد .ايرن تمراس
ميتواند مقاربرت جنسري از طريرق مهبرل ،مقاربرت جنسري از طريرق مقعرد ،تمراس دهرن برا آلرۀ تناسرلي و بعضرا حتري
مالش آلۀ تناسلي مررد يرا زن برا فررد ديگرري باشرد .بيشرتر افرراد از كسراني امرراض مقراربتي را ميگيرنرد كره عاليرم
انتاني را ندارند.
وقايه از انتقال امراض مقاربتي ميتواند با عدم اجراي مقاربت جنسي برا كسراني كره مصراب انتران ميباشرند صرورت
گيرد .ان تقال بسياري از امراض مقاربتي با اسرتفاده از كانردم در هنگرام مقاربرت ،جلروگيري ميشرود .جهرت آمروزش
بيشتر در مورد وقايه از امراض مقاربتي به صفحات  114و  116مراجعه شود.
اطفال نيز ميتوانند از طريق خون مادر در زمران حراملگي ويرا از طريرق كانرال والدي در زمران تولرد ،بره امرراض
مقاربتي مصاب گردند.

تداوی انتانات مقاربتی
اکثررر انتانررات مقرراربتی اگررر بررزودي و بموقررع تررداوي شرروند ،بهبررود يافترره و از بررين ميرونررد .امررا بيشررتر زنرران تررداوی
دريافت نمی نمايند .يك خانم ممكن است پول تداوي را نداشته باشد ،يك خانم ديگر ممكن خجالرت كشريده و احسراس
شرم نمايرد .يرك خرانم ممكرن اسرت تررس داشرته باشرد كره شروهرش او را مرتهم بره روابرط ناجرايز برا شرخص ديگرري
خواهد كرد.
بهمين داليل ،طريق مواظبت شما از خرانم ايكره مصراب امرراض مقراربتي ميباشرد ،بسريار مهرم اسرت .اگرر يرك خرانم
بخاطر گرفتن كمك نزد شما مراجعه ميكند ،چيزي را كه به شما ميگويد بره كرس ديگرري نگوئيرد .در غيرر آن خرانم
دوباره نزد شما نخواهد آمرد .خرانم را مرورد انتقراد قررار ندهيرد .بره سرواالت وي صرادقانه و بره بهتررين وجره ممكرن
جواب بدهيد .در صورتيكه نميتوانيد انتان وي را تداوي كنيد ،برايش كمك كنيد تا نزديكترين و ارزانترين مواظبرت
صحي را پيدا كرده بتواند.

به یاد داشته باشید:

من نميخواهم
که به کلينيک
بروم.

 امرررراض مقررراربتي را برررزودي ممكنررره
ترررداوي كنيرررد .ترررداوي مقررردم امرررراض
مقاربتي كمتر خرچ داشته و مرؤثر ترر
ميباشد.
 زوج را نيز ترداوي كنيرد .ترداوي خرانم
بررره تنهرررائي كمرررك نخواهرررد كررررد اگرررر
ولی اگر هردوی ما تداوی
شوهرش تداوي نشرده و مصراب انتران
نشويم ،دوباره مبتأل خواهيم
باقي بماند.
شد.
 اطمينرران حاصررل كنيررد كرره خررانم تمررام
دواهرراي توصرريه شررده بررراي تررداوي را
بگيررررد .حتررري اگرررر در وسرررط ترررداوي
عاليم مرض از بين رفته باشد ،بازهم بايد براي تداوي كامل تمام دواها را تا اخير بگيرد.

یادداشککت :گرررفتن تمررام دواهرراي لسررت شررده در ايررن فصررل در زمرران حرراملگي و شرريردهي برري خطررر
هستند مگر اينكه ما عالمۀ خطر غير مصوون بودن را با آن ذكر كرده باشيم .خانم ها ايكه حاملره
نيستند و طفل را از پستان تغذي نمي نمايند ،خواهنرد توانسرت دواهراي ديگرر برا مؤثريرت بيشرتر را
بگيرند .برای معلومات درمرورد دواهراي ديگرر بره كتراب "آنجکا ککه زنکان داکتکر ندارنکد" مراجعره
نموده ويا از كاركنان صحي سوال نمائيد.
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افرازات مهبلی
افرازات مهبلي
آمدن مقدار كمي افرازات از مهبل نورمال است .اين طريقره ايسرت كره مهبرل خرود
را پاك مينمايد .مقدار افرازات در جريان روز هاي دوران قاعردگي و همچنران در
جريان حاملگي تفاوت مينمايد.
مگر تغيير بزرگ در مقدار ،رنگ و بوي افرازات مهبلي ميتواند بدان معنري باشرد
كه يك انتان مهبلي موجود است.
درين فصل ما با در نظرداشت اعراض يك خانم به شما مشخص ميسازيم كره كردام
نوع انتان را خواهرد داشرت .افررازات مهبلري ميتوانرد يرك عررض انتانرات گونوريرا،
کالميديا ،ترايکوموناز ويا انتان مهبلي غير مقاربتي باشد.

كالمیدیا و گونوریا (سوزاك)
كالميديا و گونوريرا هرردو از امرراض وخريم ميباشرند .مگرر بره آسراني عرالج يافتره ميتواننرد در صرورتيكه بصرورت
مقدم تداوي گردند .هرگاه تداوي نگردند ميتوانند سبب وخامت انتان و عقامت در مردان وزنان شوند.

عالیم در زنان
عاليم ممكن است هفته ها يا ماه ها بعد از داشتن مقاربت جنسي يا يك شخص مصاب به انتان شروع شود.
 افرازات زرد يا سبز از مهبل يا مقعد
 درد يا سوزش در هنگام ادرار كردن
 تب
 درد در قسمت پائين شكم
 درد ويا خونريزي هنگام مقاربت جنسي
 يا اينکه هيچ عاليمي موجود نيست
زنان و مردان هردو ميتوانند بدون كدام عاليمي كالميديا ويا گونوريرا داشرته باشرند .حتري افررادي كره هريچ عاليمري
نشان نميدهند ،ميتوانند كالميديا ويا گونوريا را به اشخاص ديگر در زمان مقاربت انتقال دهند.

عالیم در مردان

عاليم اكثراً  1تا  0روز بعد از آنكه يك مرد با يك شخص منتن مقاربت داشته باشد ،شروع گردد.
 افرازات از قضيب (آلۀ تناسلي مرد)
 درد يا سوزش در هنگام ادرار كردن
 درد و تورم در خصيه ها
 آمدن افرازات از احليل
 يا شايد هم هيچ عالمه اي موجود نيست
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فصل  :02انتانات منتقله مقاربتی
تداوی
اگر امکان دارد هر خانم حامله ای را برای موجوديت کالميديا و گونوريرا تسرت گرردد .اگرر تسرت يرک يرا هرردوی
اين انتانات را نشان داد ،خانم و شوهر هر دوباید تداوی شوند .اگر امكان تست موجود نباشد و خرانم و شروهرش
عاليم انتان را دارند ،بايد بهر صورت تداوي گردند .بهتر است کره يرک شرخص مشرکوک بره انتران ترداوی شرود –
حتی اگر شما يقين نداشته باشيد.
براي تداوي كالمیدیا


 055ملي گرام اريترومايسين  ...................................از طريق دهن 4 ،دفعه در
روز براي  2روز

ویا


 055ملي گرام اموكسي سيلين  ...................................از طريق دهن 1 ،دفعه در روز براي  2روز

براي تداوي گونوریا


زرق  010ملي گرام سفترياكسون  ..............................زرق عضلي ،يك مرتبه

ویا


 455ملي گرام سفيكسيم  ................................................از طريق  ،يك مرتبه

موجوديت همزمان کالميديا و گونوريا خيلي معمول اسرت .در صرورتيكه مطمرئن نيسرتيد كره خرانم كالميرديا دارد يرا
گونوريا ويا اگر فكرر ميكنيرد كره ممكرن اسرت خرانم هرردو را داشرته باشرد ،خرانم و شروهرش را بخراطر هرردو انتران
تداوي نمائيد.
یادداشککت :در گذشررته پنسررلين بررراي معالجررۀ گونوريررا اسررتفاده ميشررد .فعرال ٌ در بيشررتر منرراطق پنسرريلين
مؤثريت نداشته و ميكرروب گونوريرا را نميكشرد زيررا در مقابرل آن مقراوم گرديرده انرد (صرفحۀ 464
ديده شود) .پيدا كنيد كه در منطقۀ شما كدام دوا مؤثر تر است.

مشکالت اطفال از سبب کالمیدیا وگونوریا
زنرران مصرراب برره کالميررديا و گونوريررا در زمرران والدت انتانررات را برره اطفررال نرروزاد شرران منتقررل
خواهند كرد .در اطفال اين ها سربب انتران چشرم و كروري طفرل ويرا سربب مشركالت تنفسري وخريم
خواهند گرديرد .موجوديرت انتران كالميرديا يرا گونوريرا در چشرم سربب بوجرود آمردن افررازات زرد
غليظ از چشم ها در جريان ماه اول بعد از والدت ميشوند .براي وقايه از انتانرات چشرم در اطفرال ،بعرد از تولرد در
هردو چشم طفل مرحم انتي بيوتيك بياندازيد (صفحۀ 165ديده شود).
اگر طفل انتان كالمیدیا داشته باشد


شربت  15ملي گرام اريترومايسين ...........................از طريق دهن 4 ،دفعه در روز براي  04روز داده شود

اگر طفل مصاب انتان گونوریا باشد


زرق  010ملي گرام سفترياكسون  ........................در عضلۀ ران  ،تنها يك زرق – تطبيق شود.

اگر نتوانيد تست كرده و دريابيد كه كدام انتان سبب مرض است ،براي تداوي هردو نوع دوا بدهيد.
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افرازات مهبلی
امراض التهابي لگن خاصره ):(P.I.D

رحم

آبسه

امرراض التهرابي لگرن خاصررره يرك انتران وخرريم رحرم  ،نفيرر هررا و تخمردان هراي زنرران
ميباشد.
انتان حوصله (لگن خاصره) زماني بوجود ميايد كه خرانم مصراب يرك انتران مقراربتي
تداوي ناشده (اكثراً كالميديا يا گونوريا) باشد .اين حالت همچنان بعد از سقط يرا تولرد
التهاب حوصله
طفررل بوجررود آمررده ميتوانررد .جررراثيم داخررل رحررم ،نفيرهررا و تخمرردان هررا شررده آنجررا را منررتن
ميسازند.
درصورتيكه انتان لگن خاصره تداوي نگرردد ،سربب درد دوامردار خرانم ميگرردد .در خرانم هرا ايكره مصراب انتانرات
لگن خاصره ميباشند ،چانس حمل خارج رحمي ويا عقامت بيشتر است .انتانات لگن خاصره حتري ميتواننرد سربب
مرگ شوند.

عالیم انتانات لگن خاصره






درد قسمت پائيني شكم
تب بلند (بيشتر از  12درجه سانتی گريد)
احساس ضعيفي و مريضي شديد.
افرازات سبز و يا زرد بد بو از مهبل.
درد در جريان مقاربت جنسی

برای تداوی انتانات لگن خاصره
يك خانم مصاب انتانات لگن خاصره بايد  1دوا را همزمان بگيرد.
يک دوا برای تداوی کالميديا ،يکی برای تداوی گونوريا ،و يک انتی بيوتيک ديگر – مترونيدازول:

برای تداوی کالمیدیا


مقدار  055ملی گرام اريترومايسين.................از طريق دهن ،روزانه  4مرتبه ،برای  04روز



مقدار  055ملی گرام اموکسی سيلين................از طريق دهن ،روزانه  1مرتبه ،برای  04روز

یا

و برای تداوی گونوریا

یا



زرق  010ملی گرام سيفترياکسون ..................زرق عضلی ،تنها يك زرق



مقدار  455ملی گرام سفيکسيم......................ازطريق دهن ،تنها يك مرتبه

وبرای کشتن تمام میکروب دیگری که میتوانند سبب انتانات لگن خاصره شوند
 مقدار  455تا  055ملی گرام مترونيدازول......از طريق دهن 1 ،مرتبه در روز ،برای  04روز
مترونیدازول را در  3ماه اول حاملگي نگیرید.
زمانیكه مترونیدازول میگیرید ،الكول ننوشید.
اگر خانم در ظرف  1روز و  1شب ( 42ساعت) بهبود نيابد ويا اگر تب بلند ويا استفراغ داشرته باشرد ،بايرد دفعترا خرانم
به مركز صحي برود.
خانم به دواهاي قوي از طريق زرق وريدي ضرورت دارد.
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فصل  :02انتانات منتقله مقاربتی
تریكوموناس )(Trichomanas

تريكوموناس بسريار خرارش دار و ناراحرت كننرده ميباشرد .مرردان اكثرراً هيچگونره اعراضري و عاليمري ندارنرد ،امرا
ميتوانند اين انتان را در آلۀ تناسلي خود داشته و در زمان مقاربت جنسي به خانم انتقال دهند.
تريكوموناس خطرناك نيست ،مگر ميتواند سبب تخرريش مهبرل گرديرده كره مصراب شردن خرانم را بره ديگرر انتانرات
مقاربتي بشمول  HIVآسانتر ميسازد.

عالیم تریكوموناس
 افرازات زرد ويا خاكستري و حباب دار
 افرازات بد بو
 سرخي و خارش مهبل و نواحي تناسلي.
 درد و يا سوزش ادرار
براي اينكه به بهبود خانم كمك شده باشرد ،بايرد هرر قردر بره دفعرات بيشرتر
كرره ممكررن باشررد خررانم در يررك تشررت آب گرررم و پرراك هررر مرتبرره بررراي 00
دقيقه بنشيند .اينكار سبب تسكين خرانم شرده و التيرام را تسرريع مري بخشرد.
خانم نبايد تا زمانيكره خرودش و شروهرش ترداوي خرود را تكميرل نمروده و
اعراض كامال ٌ از بين رفته باشد  ،مقاربت جنسي داشته باشد.

برای تداوی تریکوموناس
اگر خانم حامله است:
بايد تاختم ماه سوم حاملگی صبر نموده و بعد تداوی نمايد .زيرا که اين دوا هاي در  1مراه اول حراملگي مصروون
نميباشند .بعد از ماه سوم حاملگي:
 مقدار  455الی  055ملی گرام مترونيدازول......از طريق دهن 1 ،مرتبه در روز ،برای  2روز
همچنان شوهر خانم را با مقدار  1گرام مترونيدازول از طريق دهن ،تنها يكمرتبه ،تداوی نمائيد.

پوپنك ها (كاندیدا ،افرازات سفید  ،فنگس )

پوپنررك هررا اكثررراً از طريررق مقاربررت انتقررال نمرري يابنررد ،مگررر انتانررات مهبلرري بسرريار معمررول ميباشررند .ايررن انتان رات
بخصرروص در زنرران حاملرره و زنرران ايكرره انترري بيوتيررك ويررا تابليررت هرراي كنترررول كننرردۀ والدت ميگيرنررد معمررول انررد.
مردان نيز ميتوانند مصاب اين انتانات گردند.

عالیم پوپنك ها






خارش ناحيه تناسلي.
افرازات پاغنده ئي  ،سفيد و چسپناك
ٌ
جلد سرخ روشن خارج و داخل مهبل كه بعضا خونريزي دارد.
احساس سوزش در هنگام ادرار.
يك بوي مشابه نان پوپنك زده از مهبل
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افرازات مهبلی
تداوی
پوپنك ها خطرناک نيستند ،اما بهتر است که اين انتانرات در خرانم هراي حاملره قبرل از والدت ترداوی شروند در غيرر
آن طفل در هنگام عبور از کانال تناسلی به انتان آلوده شده و دهن پختگي يا برفک دهرن پيردا ميكنرد (صرفحۀ 125
ديده شود) .پوپنك ها اغلب با استفاده از دارو هاي طبيعي تداوي ميگردند.
مواد طبیعی برای تداوی فنگس
سرکه يا ماست ترش شده را بهمراه آب پاك دريک تشت مخلوط نمائيد.
خانم در بين تشت محتوي محلول روزانه  1مرتبه بنشيند تا اينکه احساس
بهبودي نمايد.
ویا خانم ميتواند ميتواند اين مخلوط را استفاده کند:
سه قاشق چايخوری سرکه را بهمراه يک ليتر آب جوش داده شدۀ سرد
شده مخلوط کند.
يررک تکررۀ پنبرره اي پرراک را بررداخل
ايررن محلررول غوطرره نمرروده و آنرررا
هرشرررب برررداخل مهبرررل بگذاريرررد.
اينکرررار را بررررای  1شرررب متررروالی
انجرام دهيرد .تكره را هرر صربح از
مهبل خارج سازيد.

اگر اين عالج هاي طبيعی مؤثريت نداشت ،يکی از دواهاي زير را بکار گيريد:
برای تداوی انتان فنگسی (پوپنك ها)
يک پارچه پنبۀ پاك را در بين محلول  %0جنشن ويولت غوطه کنيد
 پنبه داخل مهبل شود ............اينكار هرشب برای  1شب اجرا شود .هرصبح پنبه را خارج سازيد.
یا
 مقدار  155ملی گرام ميکونازول.......عميقا ً داخل مهبل شود ،هرشب برای  1شب متوالی
یا
 مقدار  055555واحد نستاتين .........عميقا ً داخل مهبل شود ،هر شب برای  04شب متوالی
یا
 يك اپليكاتور (وسريلۀ تطبيرق كننرده) مملرو از مررحم  %0کلوتريمرازول ....برداخل مهبرل شرود ،هرشرب
برای  2شب متوالی

وقایه:
پوشيدن لباس و زير لباسي هاي پنبه اي به عروض لبراس هراي سراخته شرده از نيلرون و پرولي ايسرتر ،ترا داخرل شردن
هوا را به اطراف ناحيۀ تناسلي اجازه دهند .اينكار در وقايه از پوپنك ها يا انتانرات فنگسري كمرك ميكنرد .زيرلباسري
ها را زود زود تبديل نموده و بشوئيد .در زمان حمام گرفتن در ناحيه تناسلي صابون استفاده نشود.
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فصل  :02انتانات مقاربتی
التهاب بكتریائي مهبل ()Bacterial Vaginosis

اين يك مرض قابل انتقال از طريق مقاربتي جنسي نيست .اكثراً خطرناك نميباشد ،مگر ميتواند سبب شود كره خرانم
هاي حامله اطفال بسيار قبل از ميعاد به دنيا آورده ويا مصاب انتانات بعد از والدت گردند.

عالیم التهاب بكتریائي مهبل
 افرازات بيشتر از معمول
 بوي بد مشابه بوي ماهي از مهبل ،بخصوص بعد از مقاربت جنسي.
 خارش خفيف.

برای تداوی التهاب بکتریائی مهبل
اگر خانم حامله باشد:
بايد خانم تا آخر ماه سوم حاملگی اش صبر نمايد .ايرن دوا در  1مراه اول حراملگی مصروون نيسرت .بعرد از مراه
سوم:
 مقدار  455الی  055ملی گرام مترونيدازول......از طريق دهن 1 ،مرتبه در روز ،برای  2روز

یا

 مقدار  055ملی گرام مترونيدازول.................عميقا ً داخل مهبل ،هرشب برای  2شب متوالی

خارش اعضاي تناسلي
خارش اعضاي تناسلي ميتواند اسباب زيادي داشته باشد .خارش اطراف دريچرۀ
مهبل ممكن از سبب فنگس (پوپنرك هرا) و يرا تريكومونراس ((Trichomanas
باشد.
خررارش نررواحي مشررعر تناسررلي و قسررمت هرراي نزديررك برره ناحيرره تناسررلي ممكررن از
سبب مرض گرگ ) (Scabiesو يرا شرپش هرا ) (liceباشرد .ايرن امرراض توسرط
بررا اسررتفاده از مررواد محلرري ويررا دواهررا ايكرره در بيشررتر دواخانرره هررا پيرردا ميشرروند،
تداوي شده ميتوانند.
براي كسب معلومات بيشتر به كتاب "آنجکا كکه داكتکر نیسکت" يرا يرك كتراب طبري
ديگر مراجعه نمائيد.
بعضرررري خررررارش هررررا از اثررررر اسررررتفاده ازصررررابون هررررا يررررا مررررواد ضررررد برررروي
) (Deodorantsكرره در تركيررب خررود عطريررات دارن رد ،بوجررود ميايررد .همچنرران
ممكن است از سبب گياها يا دارو ها ايكه جهرت شسرتن مهبرل اسرتفاده مري گرردد
بوجررود آيررد .بررا اسررتفاده از آب خررالص ناحيررۀ تناسررلي را شسررته و ببينيررد كرره آيررا
خارش برطرف مي شود يا خير
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زخم های ناحيه تناسلی

زخم هاي ناحیه تناسلي (قرحات ناحیه تناسلي)
بيشتر زخم ها يا قرحات ناحيۀ تناسلي از سبب مقاربت جنسي برا يرك فررد مصراب بميران ميايرد( .اسرباب ديگرر غيرر
مقاربتي مانند آبله ويا جروحات نيز ميتوانند سبب زخم هاي ناحيۀ تناسلي گردند).
زخم هاي ناحيۀ تناسلي بايد پاك نگهداري گردند .آنها را با آب و صابون بشوئيد .با دقت آنها را خشك نمائيرد .تمرام
تكه ها ايكه توسط آن زخم ها خشك ميگردند ،قبل از استفادۀ مجدد شسته شود.
اخطار وقتي یك نفر در ناحیۀ تناسلي خود زخم یا قرحه دارد ،به آساني ممكن است انتانات
دیگر– بخصوص  HIVرا از طریق این زخم بگیرد .بهترين طريق وقايه از انتقال انتان به شخص
ديگر ،اجتناب از مقاربت جنسي تا زمان بهبود كامل زخم ميباشد.

سفلیس:
سررفليس يررك مرررض وخرريم مقرراربتي برروده كرره تمررام برردن را متررأثر
ميسررررازد .ميتوانررررد سررررال هرررراي زيررررادي دوام كنررررد .سررررفليس در
صورتيكه بزودي تداوي گردد ،عالج يافته ميتواند.

عالیم سفلیس
 .0اولين عالمۀ آن موجوديت يك زخم اسرت كره بشركل يرك
بخار ،آبله ويا زخم باز ديرده ميشرود .ايرن زخرم  1ترا 1
هفترره بعررد از تمرراس جنسرري بررا شررخص مصرراب سررفليس
ظاهر مي شود .اين زخم مملو از ميكروب ها بروده كره
با آساني به فرد مقابل انتقال مي يابرد .زخرم اكثررا ٌ بردون
درد بوده و اگر در داخل مهبرل باشرد خرانم ممكرن نفهمرد كره
زخررم دارد مگررر برراز هررم ميتوانررد از طريررق مقاربررت جنسرري
ديگران را مصاب سازد .زخرم چنرد روز يرا چنرد هفتره دوام
مرري كنررد .بعررد از آن خررودش برردون تررداوي از بررين مرري رود
زخم سفليس
مگر انتشار مرض در بدن دوام مينمايد.
شانكر

باالی آله
تناسلی مردانه

 .1هفته ها يا ماه ها بعد تر ممكن است گلو دردي ،تب خفيف،
زخررررم هرررراي دهررررن ،ورم مفاصررررل ويررررا بخررررارات جلرررردي –
بخصوص روي دست ها،پا ها ،شكم و پهلو ها بوجود آيد .در اين مرحله مرض با تماس هراي سراده ماننرد
بوسه كردن يا لمس نمودن نيز ميتواند انتقال يابد ،زيرا ميكروب هاي سفليس در روي جلد قرار دارند.
 .1تمام اين عاليم اكثرا ٌ خود بخود از بين مري رونرد .امرا مررض ادامره مري يابرد .اگرر شرخص مصراب سرفليس
بزودي تداوي نگردد ،ميكروب سفليس ميتواند سبب سبب امراض قلبي  ،فلج  ،ديوانگي و مرگ شود.
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فصل  :02انتانات مقاربتی
سیفلیس و حاملگي
اگر يرك خرانم زمانيكره حاملره اسرت مصراب سريفليس
شود ،ممكن است طفرل وي بسريار قبرل از ميعراد ،برا
سرررروء اشرررركال والدي و يررررا مرررررده تولررررد گررررردد .در
صررورت امكرران هررر خررانم حاملرره بايررد خررون خررود را
بخاطر سيفليس معاينه نمايد – بخصوص اگر گاهي
خانم در ناحيۀ تناسلي اش زخم داشته بوده باشد.

برای اطمينان ازينکه
سفليس نداريد –
خون شما بايد تست
شود.

برای تداوی سفلیس
 زرق  1.4مليون واحد بنزاتين پنسلين ............از طريق عضلی  ،تنها يك مرتبه

یا

اگر شخص به پنسلين حساسيت داشته باشد:
 مقدار  055ملی گرام اريترومايسين.............از طريق دهن ،روزانه  4مرتبه برای  04روز
(اريترومايسين گاهی اوقات در مقابل سرفليس مرؤثر نيسرت .درينصرورت ضررورت خواهرد برود ترا بعرد از آنكره
خانم دورۀ شيردهي (تغذي طفل را از پستان) تمام نمود ،خانم را با تتراسيکلين تداوي نمائيد).
هرگاه شخصي براي  1سال يا بيشتر مصاب سيفليس بوده باشرد ،كمرك طبري بگيريرد .وي بره دواهراي متفراوتي
ضرورت دارد.

اخطککار! خیلککی مشککكل اسککت کککه تفککاوت بککین سککفلیس و شککانکروئید گفتککه شککود (صررفحه  110را
ببينيرد) .در صرورتيكه مطمرئن نباشريد كره خرانم سريفليس دارد يرا شرانکروئيد ،يرا ممكرن اسرت كره برره
هردو را همزمان داشته باشد ،بايد برايش بنزاتين پنسلين و اريترومايسين يکجا بدهيد.
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زخم های ناحيه تناسلی
شانكروئید
شانكروئيد يك مرض مقاربتي است كه سربب زخرم ناحيرۀ تناسرلي ميگرردد .بره
آساني با سيفليس مغالطه ميگردد.

عالیم شانكروئید
 يك يا چند زخم هاي نرم و درد ناك در ناحيۀ تناسرلي يرا مقعرد كره بره
آساني خونريزي پيدا ميكند.
 عقدات لمفاوي بر جسته در ناحيۀ باالئي ران ( ناحيه مغبني).
 تب خفيف

برای تداوی شانکروئید
و یا



مقدار  055ملی گرام اريترومايسين.................از طريق دهن ،روزانه  4مرتبه ،برای  2روز



مقدار  105ملی گرام سيفترياکسون ..................زرق عضلی ،تنها يك زرق

تب خال ناحیه تناسلي (:) Genital Herpes
تب خال ناحيۀ تناسلي يك مرض ويروسي است ،سبب آبله هاي دردنراك شرده كره بره آسراني تركيرده و بره زخرم هراي
جلدي تبديل ميشوند .تب خال زماني انتقال ميكند كه زخم هاي يك نفر به تماس جلرد نفرر ديگرر قررار گيررد – اكثرراً
در زمرران مقاربررت جنسرري .تررب خررال ناحيرره تناسررلي اكثررراً اعضرراي تناسررلي و مقعررد را مصرراب ميسررازد .نرردرتا ً در
صورت تماس با اين زخم ها دهن نيز ممكن است مصاب گردد.
یادداشت :بعضي زخم هاي دهن – كه بنام زخم هاي سرد يرا ترب خرال معمرولي يراد ميشرود – در
اثر يكنوع ديگر ويروس تب خرال بوجرود ميايرد  .ايرن انتران نيرز
ممكن اسرت بعضرا در صرورت تمراس از دهرن بره ناحيرۀ تناسرلي
انتقال يابد.

عالیم تب خال ناحیۀ تناسلي

 احساس ناراحتي ،خارش و درد ناحيه تناسلي
 آبل ره هرراي كوچررك كرره تركيررده و زخررم هرراي برراز دردنرراك را در ناحيررۀ
تناسلي ميسازند.

آبله هاي
تب خال
ناحيۀ
تناسلي

يك مرتبره كره شرخص مصراب ويرروس گرديرد ،ممرن اسرت بره دفعرات زيراد ايرن
زخم ها را پيدا كند .كسي كه براي دفعۀ اول مصاب تب خال ميگردد  ،ممكن اسرت ترا  1هفتره يرا بيشرتر ايرن زخرم
ها دوام نمايند .فرد مصاب همچنان ممكن اسرت ترب ،سرردردي ،درد اعضراء ،لررزه و برر جسرتگي عقردات لمفراوي
ناحيۀ مغبني (قسمت باالئي ران) داشته باشد .دفعه هاي بعدي اكثراً سير مرض به اندازۀ دفعه اول خراب نيست.
برراي توقررف انتشرار تررب خررال ،افراديكره مصرراب زخرم هررا انررد نبايرد مقاربررت جنسري داشررته باشررند .كانردم يررا پرروش در
صورتيكه زخم ها را بپوشاند ،ممكن است از انتشار تب خال جلوگيري نموده بتواند .كاندم زنانه ممكرن اسرت بهترر
كار بدهد چون بيشتر ناحيۀ تناسلي را ميپوشاند.
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زخم های ناحيه تناسلی
تداوي
تداوی معالجوي برای تبخال وجود ندارد ،مگر درينجا بعضي چيرز هرائي
تذكر داده مري شرود كره اجرراي آن برراي افرراد مصراب كمرك مري كنرد ،ترا
احساس بهتري داشته باشند:
 بزودي بعد از اينكه موجوديرت زخرم را احسراس نموديرد ،برااليش
يخ بگذاريد .اينكار از پيشرفت زخم جلوگيري خواهد كرد.
 مرطوب نمودن يك تكۀ پاك با چاي سياه سرد شرده و گذاشرتن آن
روي زخم ها.
 نشستن در تشت يا حمام كردن با آب پاك و سرد.
 مخلوط كردن سودا پلي و يرا نشايسرته برا آب ترا بشركل خميرره در
آمده و بعدا ٌ گذاشتن آن روي ناحيه زخم هاي تبخال.
 استعمال هر داروي گياهي ديگري كه جلد را خشك مي سازد .روي زخم ها .گذاشته شود.
درد و زخم هاي اولين حملۀ مرض ميتواند توسط درد ها كاهش داده شود.

برای حملۀ اول تب خال


مقدار  455ملی گرام  .............Acyclovirاز طريق دهن ،روزانه  1مرتبه ،برای  2الی  05روز

برای حمله هاي بعدي تبخال

 مقدار  455ملی گرام  .............Acyclovirاز طريق دهن ،روزانه  1مرتبه ،برای  0روز
برای زن ایکه بیشتر از 6حملۀ تب خال در یك سال داشته باشد
 مقدار  455ملی گرام  .............Acyclovirاز طريق دهن ،روزانره  1مرتبره ،بررای  0سرال .بعرد اسرتفاده از
دوا را توقف داده وببينيد که آيا دوباره عود ميکنند.

برای زنان حامله اگر که سابقه ابته به تبخال را داشته است.


مقدار  455ملی گرام  .............Acyclovirاز طريق دهن ،روزانه  1مرتبه ،هرروز ،در ماه اخير حاملگی



مقدار  055الی  0555ملی گرام پاراسيتامول.....ازطريق دهن ،هر  4ساعت

برای کم ساختن درد

شخصی که ناراحتي عصبي زياد و يا مشكالت صحي ديگري دارد ،احتمال دارد كه بدفعات بيشتري تب خرال پيردا
كند .بنا ًء در صورت امكان ،افراد مصاب به تب خرال بايرد اسرتراحت كرافي داشرته و هميشره دسرت هراي خرود را برا
آب و صابون بشويند.
اخطار! تبخال براي چشم ها بسيار خطرناك بوده و ميتواند سبب كروري گرردد .بعرد از تمراس يرا يرك
شخص مصاب به تب خال هميشه دست هاي خود را با آب و صابون بشوئيد.

تب خال و حاملگی

اين امكان وجود دارد كه تب خال از مادر به طفل انتقال يابد .اكثراً اين در زمان والدت اگرر خرانم زخرم هراي ترب
خال را در ناحيۀ تناسلي داشته باشد ،صورت ميگيرد .حملۀ اول اگرر در زمران حراملگي باشرد ،بسريار احتمرال دارد
كه سبب انتقال ويروس به طفل گردد .به همين سبب ،يك خانم ايكه زخم هاي تب خال فعال داشته باشد بايرد در يرك
شفاخانه -اكثراً با عمليات سزارين ،طفل خود را والدت دهرد .خطرر انتقرال ويرروس زمران حراملگي برا ترداوي مقردم
خانم با دواي  ،Acyclovirكاهش يافته ميتواند .يك خانم ايكه در سرابقۀ خرود مصراب ترب خرال بروده ميتوانرد در مراه
اخير حاملگي روزانه تابليت هاي  Acyclovirبگيرد.
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زخم های ناحيه تناسلی
زخ هاي ناحیه تناسلی (ویروس )HPV
يك ويروس بنام  HPVسبب زخ هاي ميشرود كره در ناحيرۀ تناسرلي و مقعرد رشرد ميكننرد .ممكرن اسرت كره زخ داشرته
باشيد اما از آن اطالع نداشته باشيد ،بخصوص اگر اين زخ ها داخرل مهبرل رشرد
كرده باشند .زخ ها خطرناك نمي باشند ،مگر ممكن است ناراحت كننده باشند.
عالیم HPV
 خارش
 برجستگي يا زخ هاي كوچك ،خشك ،سفيد يا نصواري در ناحيۀ تناسلي
ويا ناحيۀ مقعدي .سطح زخ ها درشت است و دردناك نيستند.
جهت تست زخ ها :روي زخ ها برا مخلروط رقيرق سرركه و آب تمراس نمائيرد .در
صورتيكه زخ ها از سبب ويروس  HPVبوجود آمده باشد ،زخ ها به رنگ سفيد در مي آيند.
اخطککار! برجسررتگي هرراي بررزرگ ،همرروار و مرطرروب كرره مشررابه زخ انررد ،اكثررراً از سرربب ويررروس
 HPVنميباشررند .اينهررا ممكررن اسررت از سرربب سرريفليس بوجررود آمررده باشررند .هررر كسرري كرره ايررن نرروع
برجستگي ها را داشته باشد بايد تست سيفليس گردد.
تداوي زير برايشان تطبيق نگردد.

تداوي:
 .0براي محافظت جلد سالم ،يك مقدار واسلين و يا مرحم چرب ديگري را در جلد اطراف هرر يرك از زخ هرا
چرب نمائيد.
 .1بررا يررك چوب رك خررورد مقرردار كمرري محلررول تررراي كلورواسرريتيك
اسرريد ) %25 (TCAتررا  %25يررا بايکلوراسررتيک اسرريد )(BCA
روي هريك از زخ ها بزنيد .اسريد را ترا زمراني روي زخ هرا
نگهداريد تا كره زخ هرا سرفيد گردنرد .احتيراط كنيرد كره اسريد را
روي جلررد نارمررل نريزيررد .اسرريد را بعررد از  15دقيقرره ويررا در
صررورتيكه احسرراس سرروزش يررا درد زيررادي را ايجرراد نماينررد،
بشوئيد.
اسيد زخ ها را ميسروزاند و در جرايش يرك زخرم دردنراك براقي
ميگذارد.
اكثراً بايرد ترداوي را هفترۀ يرك مرتبره برراي چنردين هفتره ادامره
دهيد تا زخ ها بكلي برطرف گردند .زخ ها را تا زمان شفاي كامل پاك و خشك نگهداريد.
نرروع ويررروس  HPVكرره سرربب سرررطان عنررق رحررم خررانم هررا ميگررردد ،مشررابه نرروع ويررروس  HPVكرره سرربب زخ هررا
ميگردند ،نمي باشد .صفحۀ  125برراي آمروزش بيشرتر در مرورد اينكره چگونره عنرق رحرم يرك خرانم درمرورد تسرت
موجوديت ويروس  HPVديده شود.
يك واكسين بنام گاردازيل ) (Gardasilفعال براي وقايه از بسياري ويرروس هراي خطرنراك  HPVبشرمول ويرروس
هاي  HPVكه سبب زخ هاي ناحيۀ تناسلي ميگردند ،وجود دارد.
واكسين  1دوره تطبيق ميگردد و ميتواند به خانم هاي جوان بين سنين  2تا  16ساله زرق گردد .اين واكسرين نبايرد
در زمران حراملگي تطبيرق گرردد و نميتوانرد برراي ترداوي خرانم هرا ايكره قربالً مصراب ويرروس  HPVباشرند ،اسرتفاده
گردد.
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فصل  :02انتانات مقاربتی

امراض مقاربتي که تمام بدن را متأثر میسازند
انتان  HIVومرض ایدز
( HIVويرروس انسررانی عرردم کفايرۀ معرافيتی) سيسررتم معررافيتي بردن را مررورد حملرره قررار ميدهررد .سيسررتم معررافيتي آن
قسمت از وجود ما است كه وظيفۀ مقابله را با امراضي دارد كه هميشه با آنها مواجه ميباشريم .افررادي كره مصراب
 HIVميباشرند ،بره آسراني بره امراضري ماننرد اسرهال ،سرينه وبغرل ،توبركلروز ،سررطان و ديگرر انتانرات مبرتال شررده و
شديداً مريض ميگردند.
 HIVمعالجه شده نميتوانرد ،مگرر ميتوانرد برا اسرتفاده از دواهرائي ترداوي گرردد ترا بره آسراني شرخص مصراب مرريض
نشود .شخصي كه بتواند تداوي بگيرد ،خوب غذا بخورد و از بدن ،دمراغ و روان خرود مواظبرت نمايرد ميتوانرد يرك
زندگي بسيار سالم تر و طوالني تري داشته باشد.
ويروس  HIVزماني انتشار مينمايد كه خود ،شير پستان ،افرازات مهبل ويا آب مني از يك شخص مصاب بره HIV
داخل بدن شخص ديگري گردد .عمدتا از اين طرق انتقال صورت ميگيرد:
مقاربت جنسي با يك شخص
مصاب به HIV

از طريق يك مادر منتن به
طفل داخل بطن

از طريق سوزن ها ،قيچي ويا وسايل
قطع كنندۀ ناپاك

درمناطق ايكه خون از نظر  HIVتست نميشود ،افراد ممكن است از طريق انتقال خون نيز مصاب گردنرد .بعضري
اوقات مادران مصاب  HIVويروس را از طريق شيرپستان نيز به اطفال انتقال ميدهند (صفحه  121را ببينيد).

عالیم  HIVو ایدز
افراد مصاب  HIVبراي يك مدت طوالتي ،الري  05سرال ممكرن اسرت هيچگونره عاليمري نداشرته باشرند .حتري بردون
هيچگونه عاليم مريضري برازهم ايرن افرراد ميتواننرد ،ويرروس را بره ديگرران انتشرار دهنرد .يگانره راه مطمرئن برراي
فهميدن مصاب بودن شخص ،اجراي تست  HIVاست.
افراد مصاب مرض ايدز چون قدرت مقابله با انتانات را از دسرت داده انرد ،بره ادمرراض زيرادي مبرتال ميشروند كره
شامل امراض وخيم و نادري ميگردد كه اكثراً هيچ يرك از اشرخاص بردون داشرتن  HIVبردان هرا مصراب نميگردنرد،
مانند  Kaposi’s Sarcomaکه يرک نروع سررطان ميباشرد .عالمرۀ ديگرر مررض ايردز معاينرۀ خرون اسرت كره نشران
ميدهد سيستم معافيتي بدن وي بسيار ضعيف است.

برای وقایه از انتشار  ،HIVمردان و زنان باید:






تست  HIVشوند.
در صورت موجوديت ديگر انتانات ،تداوي گردند.
در زمان مقاربت جنسی با زوج شان اگر مصاب  HIVباشد ويرا اگرر مطمرئن زوج ها ايكه هردو تست HIV
شان منفي است و كامال به
نباشند كه  HIVندارد ،از کاندم استفاده نمايند.
يكديگر وفادار اند ،ميتوانند بدون
هيچوقت نبايرد سروزنها ،سررنج هرا و ديگرر وسرايل ناپراك را اسرتفاده کننرد .در
كاندم مقاربت جنسي داشته باشند
زمرران قطررع نمررودن جلررد ،تنهررا از وسررايل معقررم اسررتفاده نماينررد (صررفحۀ  02را
و مصاب  HIVنگردند.
ببينيد) .اين شامل وسايل ختنه ،طب سوزنی ،حجامت وغيره نيز ميشود.
در صورت مصاب بودن به  ،HIVتداوي گردند.
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امراض مقاربتی که تمام بدن را متأثر ميسازند
صحتمند ماندن با HIV
وقتی سيستم دفاعی يک خانم توسط ويروس  HIVمورد حمله قرار ميگيرد ،خيلی مهرم اسرت کره وی از مبرتال شردن
به انتانات ديگر خود را وقايه نموده ويا انتانات ديگر را تداوي كند:
 اگر خانم كدام عالمرۀ امرراض مقراربتي ماننرد خرارش ،انردفاعات ،افررازات ناشرناخته ويرا زخرم در اطرراف
ناحيه تناسلی داشته باشد ،بايد حتما به يك کارمند صحی مراجعه نمايد.
 وی به خوردن غذاي بيشتر و رژيم غذائي بهتر ضرورت دارد (صفحۀ  11را ببينيد) .گرفتن تابليت هرای
مولتی ويتامين نيزکمک کننده خواهد بود.
 ضرررور اسررت کرره خررود را از مريضرری توبرکلرروز محافظرره نمايررد .اشررخاص مبررتأل برره  HIVبيشررتر از هررر
مريضی ديگرر از سربب توبرکلروز فروت مينماينرد .شرخص مصراب  HIVبايرد از كسرانيكه توبركولروز فعرال
دارنرد خرود را دور نگهردارد و زمانيكره عاليررم توبركلروز را داشرته باشرد ،بايرد فررورا بره يرك كراركن صررحي
مراجعه كند .عاليم توبركلوز سرفه ،عرق شبانه ،تب ويا باختن زياد وزن ميباشد.
 بايد تنها آب هائي را بنوشند كه پاك و عاري از جراثيمي باشند كره
ميتوانند سبب بوجود آمدن اسهاالت يا مشكالت ديگر گردند.
خانم هاي مصاب  HIVاز نظر عاطفي به حمايرت ضررورت دارنرد .آنهرا را
تشررويق نمائيررد تررا از كسرراني كرره مررورد اعتمرراد شرران اسررت تقاضرراي حمايررت
نماينررد .آنهررا ميتواننررد از ديگررر افررراد مصرراب  HIVچيررز هرراي زيررادي را يرراد
بگيرند.
يررك خررانم مصرراب  HIVهرگرراه حالررت مريضرري را پيرردا نمايررد (طررول مثررال
تركيدگي و زخرم هراي اطرراف دهرن ،براختن وزن ،بخرارات خرارش دار ويرا
زكام شدن زياد) ميتواند روزانه تابليت هاي كوتريموكسرازول بگيررد ترا وي را از انتانرات محافظره نمروده و سيسرتم
معافيتي بدن وي مدت بيشتري سالم بماند .صفحۀ  422ديده شود.
اگر خانم بتواند ،بايد معاينه خون بخاطر تسرت شرمارش  CD4شرود .دريرن تسرت برا شرمارش حجررات  CD4فهميرده
ميشود كه سيستم معافيتي تا چه اندازه قوي باقيمانده است .هرقردر تعردا ايرن حجررات زيراد ترر باشرد ،بردن بيشرتر در
مقابل انتانرات مجادلره كررده ميتوانرد .در صرورتيكه تعرداد حجررات  CD4كمترر از  105باشرد ،ضررورت بره ترداوي
 HIVبا دوا هاي ضد ويروس  HIVدارد كه بنام  ARTياد ميشوند.

دواها ایكه  HIVرا کنترول مینمایند
يکتعداد دواهائيکه بنام ) Anti Retroviral Therapy (ARTياد ميشوند ،ميتوانند به افراد مصاب  HIVكمرك كننرد
تا سالم تر باقيمانده و طوالني تر زندگي نمايند .اين دواهرا همچنران در پرائين آوردن خطرر انتقرال  HIVاز مرادر بره
طفل در زمان حاملگی و والدت کمک مينمايند.
براي اينكه اين دوا هاي مؤثر باشند ،بايرد هرر روز در عرين زمران مصررف گردنرد .در صرورتيكه يرك خرانم گررفتن
دوا را متوقف سازد ،ويرروس هراي  HIVموجرود در بردن وي ،بسريار قرويتر رشرد كررده و خرانم را دوبراره مرريض
خواهند ساخت .بعد از آن اگر خانم دوبراره گررفتن دواهراي  ARTرا شرروع نمايرد ،بسريار مشركل خواهرد برود كره برا
همان دواها دوباره تداوي گردد.
چنردين ترکيرب مختلررف دوايری بررای تررداوی  HIVوجرود دارد .برررای معلومرات بيشرتر در مررورد شرروع اسررتفاده از
دواهاي  ، ARTبه صفحۀ  421اين کتاب مراجعه نمائيد.
یادداشکت :درمنراطق ايكره هنروز دواهراي  ARTبره آسرانی قابرل دريافرت نيسرت ،برراي همره خرانم هرا
مشكل خواهد بود ترا در زمران ضررورت بتواننرد  ARTرا برراي بهبرود صرحت خرود بگيرنرد .مگرر
حتي در اين مناطق نيز زنان و قابله ها احتماال خواهند توانسرت برراي وقايره از انتقرال ويرروس بره
اطفال در زمان حاملگي و والدت اين دوا ها را حصول كنند .صفحۀ  420ديده شود.
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فصل  :02انتانات مقاربتی
هیپاتیت -ب (زردي سیاه):
به شخصري كره جگرر وي مرضري ميشرود گفتره ميشرود كره هيپاتيرت يرا التهراب جگرر دارد .هيپاتيرت–  Bيرك مررض
انتاني خطرناك جگر ميباشد كه توسط يك ويروس بوجود ميايرد .هيپاتيرت –  Bزمراني انتشرار مري يابرد كره خرون يرا
ديگر مايعات وجود يك نفر منتن داخل وجود شخص ديگري شود .مايعات وجود شامل لعاب دهن ،افرازات مهيرل،
و آب مني ميباشد .هيپاتيت –ب در جريان مقاربت جنسي به آساني از يك شخص به شخص ديگرر انتقرال مري يابرد.
همچنان اين مرض از مادر حامله به طفل داخل بطن انتقال ميگردد..

عالیم هیپاتیت (بشمول هیپاتیت-ب)







بي اشتهائي
احساس خستگي و ضعيفي
زردي چشم ها و بعضا ٌ زردي جلد (بخصوص كف دست ها و پا ها)
درد در شكم ويا دلبدي
تيره شدن ادرار (برنگ كوكاكوال) و سفيد شدن مواد غايطه.
ويا هيچ عالمۀ موجود نيست.

تداوي:
دوائي وجرود نردارد كره بتوانرد كمرك نمايرد .در حقيقرت گررفتن دوا ميتوانرد بيشرتر موجرب تخريرب جگرر شرود .بيشرتر
افراد مصاب هيپاتيت – ب ،صحت ياب مي گردند.
افراد مصاب به هيپاتيت-ب در صورتيكه استراحت نماينرد ،غرذا هرا ايررا بخورنرد كره هضرم آن آسران باشرد و الكرول
ننوشند ،زود تر بهبودن مي يابند.

هیپاتیت-ب و حاملگی
اگر يك خانم در زمان حاملگي عاليم هيپاتيت-ب را داشته باشد ،مشورۀ طبي بگيريرد .طفرل بعرد از تولرد ضررورت
خواهد داشت تا واكسين براي وقايه از هيپاتيت – ب بگيرد.

آموزش زنان در مورد وقایه از انتانات مقاربتی
زنان بايد بدانند که هر شخصری ممکرن اسرت انتانرات مقراربتی داشرته باشرد .زمانيكره
يك مررد بردون اسرتفاده از كانردم برا ديگرر زنران مقاربرت داشرته باشرد ،احتمرال داشرتن
انتانات مقاربتي بيشتر است.
تسرت البراترواري يگانره راه مطمرئن فهميردن مصراب برودن يرا نبرودن يرك شرخص بره
انتانات مقاربتي استجستجو نمائيد که آيرا معاينرات البراترواري برا قيمرت ارزان برراي
تشخيص انتانات مقاربتی در منطقه شرما وجرود دارد ،و صرفحۀ  122برراي آمروزش
در مورد تست توسط خود خانم ها ،ديده شود.
مطمئن طريق جلوگيري از مصاب شردن بره انتانرات مقراربتي آنسرت كره برا اشرخاص
مشرركوك برره داشررتن انتانررات مقرراربتي ،مقاربررت جنسرري انجررام ندهيررد .ويررا در صررورت
داشتن مقاربت از كاندم (مردانره يرا زنانره) اسرتفاده نماييرد .كانردم بسريار بخروبي از مصراب شرده بره بسرياري انتانرات
مقاربتي جلوگيري بعمل مياورد ،هرچند هميشه حتي برا اسرتفاده از كانردم شرانس مصراب شردن بره امرراض مقراربتي
موجود ميباشد.
قابله ه ا ميتوانند با استفاده از سرنج ها و ديگر وسايل معقم در زمان والدت و ديگرر پروسريجر هراي مرداخلوي ،از
مصاب شده خانم ها به  HIVجلوگيري بعمل آورند .صفحۀ  02ديده شود.
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چگونه انتانات مقاربتی در جامعه توقف داده شود
قابله ها میتوانند این طریقه ها را بیاموزانند تا زنان خود را محافظت نمایند
 استفاده از کاندم در هر مقاربت جنسي
 اجتناب از مقاربت با كسي كه عاليرم انتانرات مقراربتي
را دارد (هرچنرررد بسرررياري انتانرررات مقررراربتي زمررراني
انتشار مي يابند كه هيچگونه عاليمي ندارند).
 بررراي خشررك سرراختن مهبررل از ريخررتن آب (دوش) ويررا
گياهرران داروئرري اسررتفاده نشررود .زمانيكرره مهبررل خشررك
برروده ويررا بوسرريلۀ ريخررتن آب يررا اسررتفاده از دارو هررا
تخريش شده باشد ،مقاربت جنسي سربب بريردگي هراي
كوچك در مهبل ميشود كه احتمرال مصراب شردن خرانم
به انتانات مقاربتي و  HIVرا بسيار افزايش ميدهد.

اگر شوهر نمري خواهرد از كانردم اسرتفاده نمايرد،
روش هرراي زيررر تررا انرردازه ای خررانم را درمقابررل
انتانات مقاربتی وقايه می نمايند:
 استفاده از ديافراگم يا حجاب.
 شستن سطح خارجي ناحيه تناسلي بعد
از مقاربت جنسي.
 ادرار نمودن بعد از مقاربت جنسي.
خانم و زوج وي ميتوانند از روش هاي ديگر
غير از تداخل مهبلي نيز براي معاشقه استفاده
نمايند (صفحۀ  101ديده شود).

چگونه امراض مقاربتي در جامعه توقف داده شود
براي توقف انتشار انتانات مقاربتی در جامعه درينجا بعضي نظريات تذكر داده ميشود:
 با زنان تحت مواظبت خرود در مرورد انتانرات مقراربتي صرحبت نمائيرد .بعضري زنران ممكرن اسرت احسراس
شرم كرده و در مورد اين موضوع صحبت ننمايند .مگر دانستن بيشتر بره محافظرت از زنردگي شران كمرك
خواهد كرد.
 در هنگام معاينات قبل از والدت ،از خانم در مورد افررازات غيرر معمرول يرا موجوديرت زخرم هراي ناحيرۀ
تناسلي پرسيده شود ويا عاليم انتانات مقاربتي درايشان معاينه گردد.
 يك گروپ را سازماندهي كنيرد ترا در مرورد موضروعات صرحي بشرمول امرراض مقراربتي و  HIVصرحبت
كنند.
 در مكتب محل خود تعليمات درمورد موضروعات
ميفهمم شما چی
من ميخواهم که دخترم مصوون
ميگوئيد .ميتوانيم
جنسي را تقويت كنيرد .كمرك كنيرد ترا والردين بداننرد
باشد .اما نمی دانم چی برايش
در مورد طريقه
كرره آمرروزش در مررورد امررراض مقرراربتي بشررمول
بگويم .مادرم بامن درين باره
هاي تشريح اين
 HIVبره افرراد جروان كمرك خواهررد كررد ترا بعرد تررر
هيچوقت صحبت نکرده بود.
موضوعات فكر
زمانيكرره ازدواج مينماينررد ،انتخرراب هرراي مصرروون
كنيم.
تري داشته باشند.
 بررا مررردان صررحبت نمائيررد تررا از خطرررات انتانررات
مقررراربتي بشرررمول خطررررات آن بررره زنررران حاملررره و
اطفال شان آگاهي داشته باشند.
 از مركرررز صرررحي منطقرررۀ تررران يرررا از شرررفاخانه و
مسوولين وزارت صحت خرويش معلومرات بدسرت
آوريررد كرره كرردام انتانررات مقرراربتي در جامعررۀ شررما
بسيار عموميت دارند.
 دريابيد كه كدام دواها براي تداوي امراض مقاربتي در منطقۀ شرما بسريار مرؤثر انرد – و قيمرت آنهرا چقردر
است .بياموزيد كه انتانات مقاربتي را چگونه تداوي نمائيد ويا چگونه به زنان كمك كنيد تا تداوي گردند.
 يك دواخانۀ جامعه را ايجاد كنيد ترا مرردم بره آسراني بتواننرد بره دواهراي ضرروري و كانردم دسترسري داشرته
باشند.
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