 تؼریف تیواری ّای آهیسضی چیست؟

ّپاتیت  ٍ Bایذز ػالٍُ تر اًتقال جٌسی از طریق خَى

هؼوَالً ایي ػفًَت تا ػفًَت سَزاک ّوراّی دارد ٍ درهاى

تیواری ّای آهیسضی تیواری ّای ًسثتاً ضایغ تِ ٍیژُ در تیي

آلَدُ ًیس قاتل سرایتٌذ.

ّر دٍ ػفًَت تا ّن الزم است.

جَاًاى ٍ ًَجَاًاى فؼال از ًظر جٌسی ّستٌذ کِ قاتل اًتقال از

.1

سَزاک

ضخصی تِ ضخص دیگر تِ دًثال تواس جٌسی هی تاضٌذ.

تؼریف :در اثر ٍرٍد یک ًَع تاکتری (گًََکَک) تِ

ػفًَت ضذیذ لَلِ ّای رحوی ٍ گاّی تاػث ًاتارٍری ضَد.

هجاری تٌاسلی ایجاد ضذُ ٍ تِ ػلت ایجاد سَزش ضذیذ

درهاى :درهاى ضاهل تجَیس آًتی تیَتیک هٌاسة تِ ّوراُ

در هجرای ادراری آقایاى تِ ایي ًام هطَْر ضذُ است.

لسٍم درهاى ضریک جٌسی هی تاضذ.

 رٍش اًتقال تیواری ّای آهیسضی چگًَِ است؟
اًتقال ػاهلیي ایي تیواری ّا (تاکتری ّاٍ ،یرٍس ّا ٍ ترخی

ػَارض :اتتالی تِ ایي ػفًَت در زًاى هی تَاًذ هٌجر تِ

هَجَدات هیکرٍسکَپی دیگر) از طریق پَست ٍ ترضحات

ػالین :در آقایاى تِ فاصلِ

هجاری تٌاسلی در طی فؼالیت جٌسی ٍ از فردی تِ فرد دیگر

جٌسی تا فرد آلَدُ تاػث ترٍز ترضحات غلیظ ٍ چرکی از

تؼریف :ترٍز ایي تیواری تِ ٍاسطِ ٍرٍد ٍیرٍس تثخال ًَع

رخ هی دّذ ٍ تاػث ایجاد ػالین هَضؼی ٍ ػوَهی در تذى

هجرا تِ ّوراُ سَزش ٍ احساس ًاخَضایٌذ در هجرای

دٍم تِ تذى حیي تواس جٌسی رخ هی دّذًَ( .ع اٍل ایي

هی ضَد .ترخی از ایي تیواریْا راُ اًتقال غیر جٌسی ًیس دارًذ.

ادراری هی ضَد .ایي تیواری در خاًن ّا اغلة تذٍى

ٍیرٍس در اطراف دّاى تثخال ایجاد هی کٌذ)

ػالهت است.

ًحَُ اًتقال :اًتقال ایي ٍیرٍس تسیار سریغ تَدُ ٍ حتی پس

ػَارض :ترخی ػَارض احتوالی در صَرت ػذم درهاى

از یک تار تواس جٌسی تا فرد آلَدُ ،اًتقال صَرت

هٌاسة ػثارتٌذ از :ػفًَت تیضِ ّا ،تٌگی هجرای ادراری

هی گیرد ٍ ػاهل تیواری ترای ّویطِ در ػقذُ ّای ػصثی

در آقایاى ٍ ػفًَت لَلِ ّای رحوی ٍ تخوذاى ّا در

فرد هثتال تاقی هاًذُ ٍ از طریق ترضحات پَستی ٍ هخاطی

خاًوْا کِ هوکي است تاػث ًاتارٍری ّن تطَد.

ًاحیِ تٌاسلی تاػث آلَدگی ضریک جٌسی هی ضَدّ .وچٌیي

درهاى :درهاى ضاهل تجَیس آًتی تیَتیک هٌاسة تِ ّوراُ

در صَرت اتتالی زًاى حاهلِ کِ زایواى طثیؼی داضتِ تاضٌذ

لسٍم درهاى ضریک جٌسی هی تاضذ.

هوکي است در اثر تواس ًَزاد تا ترضحات کاًال زایواًی،

 ػالین تیواری ّای آهیسضی چیست؟
تظاّرات اتتالی تِ ایي تیواری ّا در جٌس زى ضاهل
ترضحات تذتَ ٍ غیر طثیؼی از دستگاُ تٌاسلی ،سَزش ٍ
خارش هَضؼی ،زخن ّای هَضؼی در ًاحیِ تٌاسلی ،درد در
کطالِ راى ،ضکن ٍ لگي ٍ اطراف ًاحیِ تٌاسلی ،درد حیي
ًسدیکی ،ػالین تحریکی ادراری ٍ هطاّذُ خَى در فَاصل
دٍرُ ّای هاّیاًِ ٍ  ...هی تاضذ .تظاّرات اتتالی تِ ایي
تیواری ّا در جٌس هرد ضاهل ترضح از هجرای ادراری،

.2

تسرگ ضذى ػقذُ ّای لٌفاٍی کطالِ راى ّا ،زخن ًاحیِ
تٌاسلی ،درد ٍ سَزش حیي ادرار کردى ،ضایؼات پَستی
هَضؼی ٍ ...

 چٌذ ًَع تیواری آهیسضی دارین؟
ضایغ تریي تیواری ّای آهیسضی :سَزاک ،ػفًَت کالهیذیایی،
تثخال تٌاسلی ،زگیل تٌاسلی ،سیفلیس ،ضاًکرٍئیذ ٍ
ًاحیِ تٌاسلی هی تاضذ.
1

ضپص

 1-14رٍز پس از تواس

ػفًَت کالهیذیایی

.3

تثخال تٌاسلی

تیواری خطرًاک ،هٌتطر ٍ حتی کطٌذُ ای را ایجاد ًوایذ.

تؼریف :در اثر ػفًَت هجاری تٌاسلی تا یک ػاهل

ػالین :ػالین ایي تیواری تِ صَرت تاٍل ّای ریس ٍ آب دار

هیکرٍتی (کالهیذیاتراکَهاتیس) ایجاد هی ضَد.

پَستی دردًاک در کٌار ّن کِ سَزش ٍ خارش دارًذ،

ػالین :اغلة هثتالیاى هرد یا زى تی ػالهت ّستٌذ (تیواری

هی تاضذ ٍ ایي تاٍل ّا در ًاحیِ تٌاسلی ٍ گاّی در داخل یا

خاهَش) حذٍد ًیوی از هرداى هثتال تِ ایي ػفًَت ،ػالین

لثِ خرٍجی هجرای ادراری دیذُ هی ضًَذ کِ تاػث سَزش

ادراری هاًٌذ سَزش ادرار ،تکرر ادرار ٍ خرٍج ترضحات

حیي ادرار کردى هی ضَد .تسرگ ضذى دردًاک ػقذُ ّای

ضفاف ٍ تی رًگ از هجرا دارًذ.

لٌفاٍی کطالِ راى ًیس رخ هی دّذ.

2

3

درهاى :استفادُ از پوادّای هَضؼی یا در هَارد پیطرفتِ

هی ضَد کِ هی تَاًذ اًتقال جٌسی یا غیرجٌسی داضتِ تاضذ.

لیسر درهاًی است.

ػالین :هْوتریي ػالهت خارش ضذیذ است کِ خاراًذى

قطب آموزش ارولوشی کشور

زیاد هوکي است تاػث خراضیذگی پَست ضَد .ضپص ٍ

مرکس پسشکی شهید دکتر لبافی نصاد

.4

زگیل تٌاسلی

تؼریف :ػاهل ترٍز آى ٍیرٍسی است کِ از طریق تواس

تخن آى هوکي است در هَّای ػاًِ یافت ضَد.

جٌسی هٌتقل هی ضَد.

درهاى :درهاى تایذ ترای سایر قسوت ّای هَدار تذى ٍ ًیس

ػالین :تِ صَرت ترجستگی گَضتی قارچی ضکل در ًاحیِ

ترای ضریک جٌسی استفادُ ضَد کِ ضاهل استفادُ از

تٌاسلی ظاّر هیطَد .در صَرت اتتالی فرد تِ ایي ٍیرٍس،

ضاهپَی لیٌذاى  ،%1کرم پریوتریي ٍ ًیس جَضاًذى لثاسْا

ٍیرٍس تا آخر ػور در تذى هی هاًذ.

هی تاضذ.

ػَارض :ایي ٍیرٍس ضاًس اتتالی تِ سرطاى گردى رحن در

پیطگیری

زًاى را تاال هی ترد.

-پایثٌذی تِ اصَل اخالقی ٍ رٍاتط خاًَادگی ٍ پرّیس از

درهاى :ضاهل استفادُ از هحلَل ّای هَضؼی ٍ در هَارد

رٍاتط جٌسی هطکَک ٍ پرخطر.

پیطرفتِ لیسر درهاًی ٍ اًجواد درهاًی است.

-استفادُ از ٍسایل هحافظتی هثل کاًذٍم حیي تواس جٌسی

.5

ضاًکرٍئیذ

تؼریف :ػاهل ایي تیواری ًَػی تاکتری است کِ از طریق
تواس جٌسی تا فرد آلَدُ هٌتقل هی ضَد.

بیماری های آمیسشی
کلیٍ َا

تا افراد هطکَک تِ آلَدگی.
اجتٌاب از تواس جٌسی تا افراد هتؼذد.اجتٌاب از تواس جٌسی در صَرت هطاّذُ ػالینغیرطثیؼی یا زخن در ًاحیِ تٌاسلی در ضریک جٌسی.

ػالین :تاػث ترٍز زخن دردًاک در ًاحیِ تٌاسلی ّوراُ تا

 -در صَرت اتتالی تِ تیواری ّای آهیسضی درهاى هٌاسة ٍ

ترضحات چرکی زرد رًگ از تستر زخن هی ضَد .هؼوَالً

تا هقذار ٍ هذت کافی ،تحت ًظر پسضک ٍ در اغلة هَارد

ػقذُ ّای لٌفاٍی کطالِ راى ّواى طرف ًیس تسرگ ٍ

ّوراُ تا درهاى ضریک جٌسی (حتی در هَارد تذٍى ػالهت)

حالبُا
مثاوٍ

دردًاک هی ضَد.
درهاى :درهاى فرد هثتال ٍ ضریک جٌسی ،تا آًتی تیَتیک
هٌاسة تاػث تْثَدی کاهل ایي تیواری هی ضَد.

.6

با تشکر از تُیٍ کىىدگان مجمًعٍ وشریٍ َای مرکس پسشکی شُید لبافی وصاد
دکتر احمد جًاَرفريش زادٌ ،دکتر رضا سرَىگ وصاد،

ضپص ػاًِ

دکتر فرزام تجلی ،دکتر حسیه کیالوی ،دکتر محمد سام زادٌ،

تؼریف :در اثر درگیری ًاحیِ تٌاسلی تا ًَػی ضپص ایجاد

دکتر سیدعلی محمد میرجلیلی ،دکتر حسیه ذکی

پرستاران َمکار :علی وًری ،جالل الدیه رحماوی ي طیبٍ معصًمی
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