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اين بخش از مسودۀ يك كتاب كه در ( ) Hesperian Foundationدر حال تهيه بوده و بنام "كتاب پروژه صحت
زنان" ياد مي شود گرفته شده است.

امراض مقاربتي به آن امراضي گفته مي شود كه از يك شخص به شخص ديگر در جريان ارتباطات جنسي انتقال
مييابد .بعضي امراض معمول مقاربتي عبارتند از :گونوريا ،كالميديا ،تريكوموناس ،سفليس ،شانكروئيد ،تب خال و
ايدز.
امراض مقاربتي ميتوانند اثرات ناگوار برصحت زنان  ،مردان و اطفال آنها داشته باشند .اين بخش به شما خواهد گفت
كه چگونه افرادي را كه مصاب اين امراض اند بشناسيد ،چگونه آنها را تداوي نمائيد و چگونه از وقوع امراض
جلوگيري نمائيد.
اگر چه امراض مقاربتي زن و مرد را مصاب مي سازد  ،اما مشكل در زنان شديد تر است .زنان با وجوديكه يك انتان
جدي داشته باشند باز هم ممكن است اغلبا ٌ هيج عاليمي را نداشته باشند .در ينجا بعضي مشكالتي كه ميتوانند ازسبب
امراض مقاربتي در خانم ها بوجود آيند تذكر داده ميشود:


از دست دادن قابليت حامله شدن (عقامت)



والدت طفل بسيار قبل از موعد  ،تولد يك طفل بسيار كوچك و يا كور






تولد طفل مرده
حمل خارج رحمي
سرطان عنق رحم
مرگ از سبب انتانات شديد

بسياري ازين مشكالت ميتوانند در صورتيكه امراض مقاربتي
در ابتدا تداوي گردند ،وقايه شوند .بعضي خانم ها بداليل مختلف
جهت تداوي مراجعه نمي نمايند .مانند ترس ،شرم و حياي كه
خانم در هنگام صحبت در مورد موضوعات مقاربتي احساس
مي نمايد .همين داليل آموختن اين موضوعات و فهميدن طرز
جلوگيري از انتانات مقاربتي را برايش مشكل مي سازد.

مركز
صحي

يك خانم ممكن ترس داشته باشد كه اگر كسي در رابطه به
امراض مقاربتي اش بفهمد با وي به بدي رفتار خواهد كرد.
خانم ممكن است با رفتار بد شوهر ،جامعه و يا حتي كارمندان
صحي در كلينيك جاييكه خانم براي گرفتن كمك مراجعه مينمايد،
مواجه شود .حتي اگر مرض را از شوهر خود گرفته باشد باز هم ممكن است خانم به بي عفتي اتهام زده شود.
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امراض مقاربتي از يك فرديكه قبال ٌ مصاب است به فرد ديگر در نتيجۀ تماس نزديك جسماني انتقال مي يابد .اكثرا ٌ اين
كار در هنگام مقاربت جنسي صورت مي گيرد .مقاربت ميتواند از سبب تماس قضيب با مهبل يا قضيب با مقعد يا
مقاربت از طريق دهن (دهن با قضيب  ،دهن با مهبل) باشد .بعضي اوقات صرف در اثر مالش قضيب يا مهبل منتن با
آلۀ تناسلي نفر مقابل ميتواند انتقال مرض صورت گيرد.
جنين در داخل رحم مادر ميتواند از طريق خون مادر مصاب به مرض شود ( اين حالت در سفليس  ،هيپاتيت-ب  ،و
يا ويروس ايدز معمول است) و همچان در هنگام تولد از اثر تماس با انتانات مهبلي نيز ممكن مصاب مرض شود.
(اين حالت در امراض گونوريا  ،كالميديا و تب خال معمول است) براي آموزش طريقه جلوگيري از ايدز (صفحه
 371ديده شود).

آمدن مقدار كمي افرازات از مهبل نورمال است .اين طريقه ايست كه مهبل خود را پاك مينمايد .مقدار افرازات در
روز هاي نزديك و بعد از عادت ماهوار زمانيكه خانم خونريزي ندارد تغيير مينمايد.
تغيير در مقدار ،رنگ و بوي افرازات مهبلي بخصوص اگر ديگر عاليم انتاني موجود باشد به مفهوم موجوديت يك
انتان مقاربتي است.

 .1ض٘زاك (گّ٘٘ريا ٗ مالٍيديا)
مردان و زنان هر دو ميتوانند مصاب گونوريا يا كالميديا بدون كدام عاليمي باشند .گونوريا و كالميديا ميتوانند
اعراض مشابه داشته باشند اگر چه گونوريا اكثرا ٌ زود تر شروع شده و بيشتر دردناك مي باشد .يك خانم ميتواند در
عين زمان گونوريا و كالميديا داشته باشد .بناء بسيار خوب است كه هر دو تداوي گردند .در يك مرد اعراض ميتواند
بزودي  2تا  5روز بعد از مقاربت جنسي با يك شخص مصاب  ،شروع گردد .مگر در خانم ها ممكن است اعراض
بعد از هفته ها يا حتي ماه ها شروع نشود.
عاليم


افرازات زرد يا سبز از مهبل يا مقعد



درد يا سوزش در هنگام ادرار كردن



درد در قسمت پائين شكم



تب



درد هنگام مقاربت جنسي
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تداوي
چارت  1را در صفحه  373ببينيد .شوهر خانم يا كسيكه باوي مقاربت جنسي دارد نيز بايد در عين زمان تداوي
گردد.
احتياط  پنسلين در سابق براي گونوريا استفاده مي شد .فعال ٌ ميكروب گونوريا در بسياري مناطق در مقابل پنسلين
مقاومت دارد .در بعضي مناطق كوتريموكسازول و  Thiamphenicolنيز مؤثريت ندارند .پيدا كنيد كه در جامعۀ
شما كدام انتي بيوتيك بر ضد گونوريا خوب تأثير مي نمايد .بخاطر داشته باشيد اگر شما بايد در حال حاضر يك دواي
قيمتي را استبفاده نمائيد اين دوا ممكن است بسرعت شما را شفا دهد و ازينكه بعد تر مجبور شويد به شفاخانه برويد،
جلوگيري مينمايد .چارت  1را در صفحه  373ببينيد.

ٍْ .3تِ شدُ چشٌ ّ٘زاداُ از ضثة گّ٘٘ريا ٗ مالٍيديا (اىتٖاب ٍْضَۀ چشٌ ٕاي ّ٘زاداُ):
خانم هائيكه مصاب گونوريا يا كالميد يا باشند .در زمان تولد ميتوانند ميكروب را
به نوزادان انتقال دهند .اين ميكروبها ميتوانند سبب انتانات شديد شش و كوري
گردند .صفحه  205در مورد و قايه التهابات منضمۀ چشم اطفال نوزاد ،ديده شود.
تداوي:
به طفل شربت اريترومايسين 30 ،ملي گرام  4مرتبه در روز براي  2هفته داده
شود.

ٍ .2رض اىتٖاتي ىگِ خاصرٓ : PID
مرض التهابي لگن خاصره يكي از انتانات شديد جهاز تناسلي خانم ها مي باشد .اين مرض از سبب انتقال ميكروب ها
از مهبل به رحم ،نفير ها و تخم دان ها بميان مي آيد .اگر بسرعت تداوي نگردد ،ميتواند سبب مريضي خطرناك در
همان وقت يا ماه هاي بعد گردد.
اسباب مرض التهابي لگن خاصره : PID




گونوريا و يا كالميديا كه تداوي نشده باشد
انتانات بعد از سقط
انتانات بعد از والدت

عاليم :





افرازات غير معمول از مهبل
درد قسمت پائين شكم  ،بعضي اوقات در هنگام مقاربت جنسي
تب بلند (بيشتر از  38درجۀ سانتيگريد يا 100.40درجۀ فارنهايت)
احساس ناتواني و ضعيفي
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تداوي:
در صورتيكه مريضي خانم بسيار شديد باشد و عاليم فوق را داشته باشد
(به اندازه ايكه قدم زده نتوانسته و يا استفراغات داشته باشد) او را
همانوقت به يك مركز صحي يا شفاخانه انتقال دهيد .اين خانم به تدواي
از طريق تطبيق ادويۀ وريدي ضرورت دارد .درين موقع به خانم از
ادويه ايكه در چارت  2صفحه  373لست شده بدهيد .اگر خانم اين عاليم
را داشته مگر بسيار احساس ناتواني ننمايد ،برا يش از ادويه ايكه در
چارت  1صفحۀ  373لست شده بدهيد .اگر خانم بعد از  2روز و  2شب ( 48ساعت) احساس بهبودي ننمايد ،او را
به مركز صحي يا شفاخانه انتقال دهيد.
احتياط  يك خانم ميتواند بيشتر از يكمرتبه مصاب مرض التهابي لگن خاصره شود .اين مرض ميتواند سبب
حاالت ذيل شود.




حمل خارج رحمي
عقامت
درد مزمن در قسمت پائين شكم

 .4ترينٍّ٘٘اش (:) Thrichomonas
اين نوع التهاب مهبلي سبب مرض التهابي لگن خاصره و يا عقامت نمي شود  ،مگر بسيار ناراحت كنند بوده و خارش
زياد دارد .درد شكم وجود نداشته و تب نيز بوجود نميآيد .مرد ها اكثرا ٌ هيچ عاليمي نداشته مگر ميتوانند مرض را در
هنگام مقاربت جنسي به خانم ها انتقال دهند .بنا ٌء براي از بين بردن مرض بايد خانم و شوهر همزمان تداوي گردند.
عاليم:
افرازات زرد يا خاكستري رنگ كه بعضي اوقات بشكل حبابدار مي باشد داشتن بوي بد سرخي و خارش ناحيه تناسلي
و مهبلي.

تداوي:
جدول  3را در صفحۀ  375ببينيد .خانم و شوهر ،هر دو بايد تداوي گردند .براي اينكه به بهبود خانم كمك شده باشد،
بايد هر قدر به دفعات بيشتر كه ممكن باشد خانم در يك تشت آب گرم و پاك براي  15دقيقه بنشيند .اينكار سبب تسكين
خانم شده و التيام را تسريع مي بخشد .خانم نبايد تا زمانيكه خودش و شوهرش تداوي خود را تكميل ننموده و اعراض
كامال ٌ از بين رفته باشد  ،مقاربت جنسي داشته باشد.
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 .5پ٘پْل ٕا (ماّديدا ،افرازات ضفيد  ،فْگص )
پوپنك ها از طريق مقاربت انتقال نمي نمايند ،مگر انتانات بسيار معمول اند زيرا نموي آنها در محل گرم و مرطوب
مانند مهبل خوب صورت مي گيرد .اين امراض بخصوص در خانم هاي حامله ،خانم هائيكه مرض شكر (ديابت)
دارند (صفحۀ  88ديده شود) و يا خانم هائيكه انتي بيوتيك يا تابليت هاي جلوگيري از حمل را مي گيرند ،بيشتر معمول
است .مرد ها همچنان ميتوانند مصاب اين امراض گردند.
عاليم:


افرازات پاغنده ئي  ،سفيد و چسپناك



سرخي خارج و داخل مهبل كه بعضا ٌ خونريزي دارد.



خارش ناحيه تناسلي.



احساس سوزش در هنگام ادرار.



يك بوي مشابه نان بريان شده

تداوي:
بسيار خوب خواهد بود كه خانم قبل از والدت يا قبل ازينكه پوپنك بدهن طفل
نوزاد داخل شود ،تداوي گردد .جدول  3در صفحه  374ديده شود  .براي
آرامش  ،خانم ميتواند در يك تشت آب گرم و پاك بنشيند 3 .قاشق غذا خوري
سركه يا ماست را در هر ليتر از تشت آب عالوه نمائيد .خانم ميتواند در اين
آب روزانه  2مرتبه الي زمانيكه احساس بهبود نمايد بنشيند .از خانم بخواهيد
تا زمانيكه احساس بهبود ننمايد ،از مقاربت جنسي خود داري كند.
وقايه:
تمام خانم ها بايد زير لباسي ايكه از الياف طبيعي (مثل پنبه ) ساخته شده بپوشند تا هوا بتواند به ناحيه تناسلي برسد.
زير پوش را وقتا ٌ فوقتا (در صورت امكان روز يكمرتبه ) بايد شسته يا تعويض نمايند .در هنگام حمام گرفتن ناحيه
تناسلي را صابون نزنند .دوش نگيرند.
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بيشتر زخم ها يا قرحات ناحيۀ تناسلي از سبب مقاربت جنسي با يك فرد مصاب بميان ميايد .موجوديت يك زخم بدون
درد ممكن عالمۀ سفليس باشد .مگر موجوديت چند زخم بيشترشباهت به ديگر امراض مقاربتي مانند شانكروئيد و يا
تب خال ناحيه تناسلي دارد .بسيار با اهميت است كه هر زخم ناحيۀ تناسلي الي زمانيكه التيام مييابد  ،پاك نگهداشته
شود .در صورت امكان همه روزه با آب پاك شسته شده و با دقت خشك گردد.
احتياط  مرض ايدز به آساني از طريق يك زخم ناحيه تناسلي از يك شخص به شخص ديگر در هنگام مقاربت
جنسي منتقل شده مي تواند .براي كمك به جلوگيري از مرض ايدز  ،خانميكه در ناحيه تناسلي خود زخم دارد و يا در
صورتيكه شوهرش زخم داشته باشد ،نبايد با هيچكس مقاربت جنسي داشته باشد.

 .1ضفييص:
سفليس يك مرض معمول و خطرناك است كه از يك فرد به فرد ديگر ميتواند از طريق ارتباط جنسي انتقال يابد .يك
خانم حاملۀ مصاب سفليس ميتواند مرض را به طفل داخل شكم خود انتقال دهد.
عاليم





اولين عالمۀ آن موجوديت يك زخم است كه شانكر گفته مي
شود .اين زخم  2تا  3هفته بعد از تماس جنسي با شخص
مصاب سفليس ظاهر مي شود .شانكر ممكن است مانند
بخار ،آبله و يا يك زخم باز معلوم شود .اكثرا ٌ در ناحيۀ
تناسلي زن يا مرد ظاهر مي شود (و يا بعضا ٌ در لب ها ،
انگشتان  ،مقعد و يا دهن ديده مي شود) .اين زخم مملو از
ميكروب ها بوده كه با آساني به فرد مقابل انتقال مي يابد.
شانكر
زخم اكثرا ٌ بدون درد بوده و اگر در داخل مهبل باشد خانم
ممكن نفهمد كه زخم دارد مگر باز هم ميتواند ديگران را
مصاب سازد.
زخم چند روز يا چند هفته دوام مي كند .بعد از آن خودش
بدون تداوي از بين مي رود مگر انتشار مرض در بدن داوم مينمايد.
هفته ها يا ماه ها بعد تر ممكن است گلو دردي  ،تب خفيف  ،زخم دهن و يا ورم مفاصل بوجود آيد .ويا يكي از
عاليم ذ يل ممكن است در جلد ديده شود.
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در اين مرحله مرض با تماس هاي ساده مانند بوسه كردن يا لمس نمودن نيز ميتواند انتقال يابد ،زيرا ميكروب هاي
سفليس در روي جلد قرار دارند.
تمام اين عاليم اكثرا ٌ خود بخود از بين مي روند و بعدا ٌ اغلبا شخص فكر مي نمايد كه سالم است .اما مرض ادامه مي
يابد .بدون تداوي الزم سفليس ميتواند هر قسمت عضويت را مصاب سازد  ،سبب امراض قلبي  ،فلج  ،ديوانگي و
بعضا ٌ مرگ شده مي تواند.
يادداشت  :چون سفليس اغلبا ٌ به بسيار امراض ديگر شباهت دارد  ،معاينه نمودن خون براي تشخيص واقعي
سفليس بسيار با اهميت است.

تداوي :
بسيار خوب است كه تداوي شانكروئيد و سفليس در عين زمان صورت گيرد  ،زيرا مجزا كردن آنها بدون معاينۀ خون
بسيار مشكل است .جدول  4در صفحه  374ديده شود.

 .3شاّنرٗئيد
اين زخم ها  3تا  5روز بعد از مقاربت جنسي با يك فرد منتن
ظاهر مي شود .هر زخم در شروع بشكل يك بخار نرم و درد
ناك بوده كه بزودي باز شده و بشكل يك قرحۀ سطحي با كنار
هاي غير منظم در ميايد .قرحه اكثرا ٌ به امتداد كنارهاي

زخم هائيكه از باعث
شانكروئيد بوجود
آمده است

خارجي آن سرخ مي باشد.
عاليم:


زخم هاي نرم و درد ناك در ناحيۀ تناسلي يا مقعد



عقدات لمفاوي بر جسته در ناحيۀ باالئي ران ( ناحيه مغبني).

در صورتيكه شانكروئيد تداوي نشود منتن شدن آن با ويروس ايدز بسيار آسان است.
تداوي:
بسيار خوب است كه سفليس و شانكروئيد را در يك زمان تداوي نمائيد .زيرا مجزا كردن آنها بدون معاينۀ خون بسيار
مشكل است .جدول  4را در صفحۀ  374ببينيد .پيشنهاد مينمائيم كه شوهر خانم و خودش در يك زمان تداوي شوند.
همچنان اگر عقدات لمفاوي بر جسته در ناحيه مغبني خانم موجود باشد  ،بايد با يك كارمند صحي آموزش ديده كه
بتوااند آنها را تخليه نمايد  ،مالقات نمايد.
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 .2تة خاه ّاحئ تْاضيي (:) Genital Herpes
تب خال ناحيۀ تناسلي يك مرض جلدي درد ناك بوده كه توسط يكنوع ويروس بوجود آمده و در هنگام مقاربت جنسي
از يك شخص به شخص ديگر انتقال مي يابد .آبله هاي كوچك در ناحيۀ تناسلي و بعضا ٌ در دهن (از اثر مقاربت جنسي
با دهن -دهن با مهبل يا دهن با قضيب) ظاهر مي شود .همچنان شما ميتوانيد مصاب تب خال در دهن شويد بدون اينكه
از طريق مقاربت جنسي انتقال يافته باشد .اطفال اغلبا ٌ ميتوانند به آن مصاب شوند ( زخم هاي سرد را در صفه 232
كتاب آنجا كه داكتر نيست ببينيد).
عاليم :
 احساس خارش و ناراحتي در جلد ناحيه تناسلي
 يك يا چند آبلۀ كوچك و بسيار دردناك  ،مانند قطرات آب روي جلد ناحيه
تناسلي ،مقعد  ،سرين يا ران ها
 آبله ها تركيده و زخم هاي كوچك باز را مي سازند كه بسيار درد ناك مي
باشند.
 بعدا ٌ خشك شده و خوب مي شود
كسيكه براي دفعۀ اول مصاب تب خال ميگردد  ،ممكن است تا  2هفته يا بيشتر
– تب ،سردردي ،درد اعضاء ،لرزه و بر جستگي عقدات لمفاوي ناحيه مغبني (قسمت باالئي ران) داشته باشد .ممكن
در هنگام ادرار نيز درد موجود باشد.
بعد ازينكه تمام عاليم بر طرف گرديد باز هم ويروس در بدن مي ماند .آبله هاي جديد ميتواند بوجود آيد اكثرا ٌ زخم
هاي جديد در همان محل قبلي تظاهر مي كند .مگر به اندازۀ اول زياد نبوده  ،كمتر دردناك بوده و اكثرا ٌ زود تر التيام
مي يابند .افراد مصاب ايدز ميتوانند در تمام قسمت هاي بدن خود تب خال پيدا كنند كه التيام نمودن آن وقت بسيار
طوالني تري را در بر خواهد گرفت.

تداوي:
درينجا بعضي چيز هائي تذكر داده مي شود كه اجراي آن
براي افراد مصاب كمك مي كند ،تا احساس بهتري داشته
باشند.







ريختن آب سرد و پاك روي ناحيه تناسلي در هنگام
ادرار نمودن .اينكار به توقف دادن سوزش كمك
مينمايد.
گذاشتن يخ مستقيما ٌ روي زخم ها در همان زمانيكه خانم
موجوديت آنها را احساس مينمايد .اينكار ميتواند
پيشرفت مرض را توقف داده و يا سبب ميشود كه زود
تر بر طرف شوند.
مرطوب نمودن تكه هاي پاك با چاي سياه سرد شده و
گذاشتن آن روي زخم ها.
نشستن در تشت يا حمام كردن با آب پاك و سرد
گذاشتن تكه هاي مرطوب روي آبله ها و زخم هاي
تبخال در بهبود آن كمك ميكند.
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مخلوط كردن سودا پلي و يا نشايسته با آب تا بشكل خميره در آمده و بعدا ٌ گذاشتن آن روي ناحيه زخم هاي تبخال
و يا گذاشتن هر داروي گياهي ديگري كه جلد را خشك مي سازد روي زخم ها.
گرفتن  1يا  2تابليت  500ملي گرام پاراستامول يا استامينوفن هر  4ساعت براي كاهش درد
عدم اجراي مقاربت جنسي الي زمانيكه زخم ها التيام مي يابند.

يادداشت  :خانم هميشه بعد از تماس بازخم ها بايد دست هاي خود را با آب و صابون بشويد .همچنان خانم بايد
احتياط نمايد كه به چشم هاي خود دست نزند .ميكروب تب خال در چشم بسيار خطرناك است.

احتياط  يك خانم حامله در صورتيكه در هنگام والدت در ناحيۀ تناسلي خويش زخم هائي داشته باشد ميتواند
مرض را در هنگام والدت به طفل اش انتقال دهد .اين حالت ميتواند مشكالت خطر ناكي را براي طفل بوجود آورد.
اگر يك خانم در زمان والدت در ناحيه تناسلي تب خال داشته باشد .برايش بسيار خوب خواهد بود ،تا طفلش را
توسط عمليات از روي شكم بردارند .بخصوص اگر اين دفعۀ اول مصاب شدن به انتان باشد.

 .1ايدز (ضْدرًٗ عدً مفائ ٍعافيتي مطثي)
ايدز همچنان يك مرض قابل انتقال از طريق مقاربتي بوده و از سبب يكنوع و يروس بنام  HIVبوجود ميايد.
انتشار آن زماني صورت مي گيرد كه خون ،افرازات مهبلي يا مني (سپرم) از يك شخصيكه قبال ٌ به ويروس ايدز
مصاب است به بدن شخص ديگر داخل گردد .اين مرض ميتواند از طرق ذيل انتقال يابد:

انتقال خون -در صورتيكه
خون معاينه نشده باشد كه
مطمئن باشيم حاوي
ويروس ايدز نمي باشد.

استفاده از سوزن سرنج
(يا هر وسيله ايكه جلد را
قطع مينمايد) بدون آنكه
تعقيم شده باشد.

يك مادر مصاب ميتواند
مرض را به طفل داخل
شكم خود انتقال دهد.

مقاربت جنسي با كسيكه
مصاب ايدز است.

در حال حاضر تداوي شافي براي مرض ايدز وجود ندارد .خانم ها در هنگام ارتباطات مقاربتي با مردان بسيار آسانتر
مي توانند مصاب مرض ايدز گردند .آن امراض مقاربتي ايكه باعث ايجاد زخم ها مي شوند  ،انتقال مرض ايدز را
آسانتر مي سازند ،زيرا ويروس ميتواند از طريق زخم باز به عضويت داخل گردد يك خانم ميتواند مرض ايدز را از
كسيكه كامال ٌ سالم بنظر مي رسد  ،بگيرد.
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وقايه:
به خانم هائيكه مواظبت مينمائيد تدريس كنيد كه:





با افراد منتن بدون استفاده ازپوش (كاندم) مقاربت جنسي نداشته باشند.
با هر كسيكه جديدا ٌ ارتباط جنسي برقرار مي نمايند از كاندم استفاده بعمل آورند
(صفحات  348-347ديده شود) ،ممكن آن مرد مصاب هيپاتيت يا ايدز باشد
بدون اينكه عاليمي داشته باشد.
از برس دندان يا چوبك دندان ،سرنج ،سوزن و يا ديگر وسايل بدون آنكه مجددا ٌ تعقيم گردند ،بصورت شريكي
استفاده ننمايند .اين حالت شامل وسايل سوراخ كردن گوش  ،طب سوزني  ،خالكوبي ،داغ گذاري و يا ختنه نمودن
نيز مي شود .هر مرتبه ايكه جلد قطع يا سوراخ ميشود بايد تنها با وسايلي صورت گيرد كه كامال ٌ معقم باشد.

ٕ .3يپاتيت -ب (زردي چشٌ):
هيپاتيت – ب نيز يك مرض خطرناك بوده كه از سبب يك ويروسي كه جگر را مورد حمله قرار ميدهد ،بوجود ميايد.
اين مرض به آساني ميتواند از يك فرد به فرد ديگر انتقال گردد ،بخصوص هنگام مقاربت جنسي .هيپاتيت -ب زماني
انتقال مي يابد كه خون  ،لعاب دهن ،افرازات مهبلي و يا سپرم از يك فرد مصاب به وجود يك فرد ديگر داخل گردد.
شما ويروس هيپاتيت را ميتوانيد از طرق مشابه ايكه ايدز انتقال مي شود ،بگيريد:





مقاربت جنسي با يك شخص مصاب به مرض
استفاده مشترك سوزن پيچكاري و سرنج با يك فرد مصاب به مرض
از مادر حاملۀ مصاب به مرض به طفل داخل شكم آن
از طريق انتقال خون – در صورتيكه معاينه نشده و مطمئن نباشند كه حاوي ويروس هيپاتيت نمي باشد.

عاليم :







تب
بي اشتهائي
زردي چشم ها و بعضا ٌ زردي جلد (بخصوص كف دست ها و
پا ها)
درد در شكم
تيره شدن ادرار (برنگ كوكاكوال) و سفيد شدن مواد غايطه.
عدم موجوديت عاليم.

اگر يك خانم در هنگام حاملگي بعضي از ين عاليم را داشته باشد،
مشورۀ طبي را جستجو كنيد.
ممكن خانم بتواند براي طفل خود واكسيني بگيرد كه او را از مصاب شدن به هيپاتيت – ب محافظه نمايد .در
صورتيكه شوهر خانم بعضي از ين عاليم را داشته باشد ،خانم نبايد الي سالمتي شوهر با او مقاربت جنسي داشته
باشد.
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تداوي:
دوائي وجود ندارد كه بتواند كمك نمايد .در حقيقت گرفتن ادويه ميتواند بيشتر موجب تخريب جگر شود .بيشتر افراد
مصاب هيپاتيت – ب صحت ياب مي گردند .استراحت ،خوردن غذا هائيكه هضم آن آسان باشد و عدم استفاده از
الكول به مريضان كمك مي كند تا خود را بهتر احساس نمايند.
وقايه:
كارهاي مشابه ايكه از انتشار ايدز جلوگيري مي كند ،در وقايۀ هيپاتيت – ب نيز كمك خواهد كرد.

براي كمك به جلوگيري از انتشار امراض مقاربتي خانم ها را در جامعۀ خود تشويق نمائيد تا اين موضوعات را
مدنظر داشته باشند:


استفاده از كاندم – زمانيكه كاندم بدرستي استفاده گردد ،ميتواند از
انتشار امراض مقاربتي بشمول ايدز جلوگيري نمايد .در صورتيكه
كاندم با مواد كشندۀ سپرم كه داراي  Nonoxynol-9هستند استفاده
گردد مؤثريت آن بيشتر است (صفحات  347-348در مورد طرز
استفاده از كاندم ديده شود).



در مورد مقاربت جنسي با افراد محتاط باشند .بسيار خوب خواهد بود
كه تنها با يك نفر مقاربت جنسي داشته باشند.



تداوي مقدم امراض مقاربتي -اينكار آنها را از مشكالت جدي بعدي
محافظه خواهد كرد و همچنان از انتقال ميكروب به ديگران جلوگيري
مي شود .نبايد انتظار بكشند تا مريضي آن ها بسيار پيشرفت نمايد.



كمك به همسران شان تا در عين زمان تداوي گردند .تشويق آنها كه
تداوي الزم را بگيرند و يا يك كار كن صحي را مالقات نمايند.



خود را مطمئن سازيد كه دواها را كامال ٌ بگيرند ،حتي اگر عاليم مرض
شروع به دور شدن نمايد .به آنها خاطر نشان سازيد تا زمانيكه تمام دوا ها خالص نشده باشد ،كامال ٌ تداوي نمي
گردند.



نداشتن مقاربت جنسي با مرديكه بخار ها زخم ها ،افرازات از آله تناسلي و يا سوزش در هنگام ادرار نمودن
داشته باشد.



رفتن به كلينيك يا شفاخانه جهت معاينه اگر با يك مرديكه فكر مي نمائيد مصاب يكي از امراض مقاربتي بوده ،
تماس جنسي داشته ايد (حتي اگر خانم هيچ عاليمي نداشته باشد).
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در صورتيكه مرد از كاندم (پوقانه) استفاده ننمايد ،خانم ها را تشويق كنيد كه اينكار ها را انجام دهند:





استفاده از يك كالهك يا حجاب با مواد كشندۀ سپرم.
شستن قسمت خارجي ناحيه تناسلي بعد از مقاربت جنسي (اما از دوش براي شستن ناحيه تناسلي استفاده
نشود).
ادرار نمودن دفعتا ٌ بعد از مقاربت جنسي.
نداشتن مقاربت جنسي در زمان عادت ماهوار و يا زمانيكه يك زخم يا عاليم انتاني را داشته باشند.

در ينجا بعضي نظر ياتي تذكر داده مي شود كه در جلوگيري از انتشار امراض مقاربتي در جامعه كمك مينمايد.






از مركز صحي ،شفاخانه يا آمريت صحت عامۀ منطقۀ خود در مورد امراض معمول مقاربتي در جامعه
معلومات گرفته و دريافت نمائيد كه كدام ادويه را براي تداوي امراض مقاربتي در جامعه تان ميتوانيد بدست
آوريد و قيمت آنها چقدر است.
ببينيد كه آيا ممكن است يك دواخانۀ در قريه و ساحۀ شما موجود باشد ،تا به مردم در يافت ادويه و كاندم (پوقانه)
آسانتر شود.
يك گروپ افراد را تنظيم نمائيد تا در مورد موضوعات صحي بشمول امراض مقاربتي صحبت نمايند.
تعليمات در مورد امور جنسي در مكاتب را تقويت نمائيد .به والدين كمك نمائيد تا بفهمند كه تدريس اطفال در
مورد امراض مقاربتي شامل مرض ايدز ،آنها را كمك خواهد كرد كه بعدا ٌ زمانيكه فعاليت جنسي را شروع
مينمايند ،انتخاب هاي مطمئن و بي خطري داشته باشند.

كار مشترك با ديگر زنان تا مردان جامعه را ترغيب نمايند كه
از كاندم (پوقانه) استفاده كنند.
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ادويه بشكل تابليت كه در زير آمده است براي انتانات تناسلي و امراض مقاربتي در جريان حاملگي مي باشد .دواهاي
ديگري وجود دارند كه اگر خانم حامله نباشد ميتوانند مورد استفاده قرار گيرند .صفحات سبز را در اخير اين كتاب و
كتاب آنجا كه داكتر نيست را براي معلومات بيشتر مطالعه نمائيد.

جدول  :3افرازات مهبلي (عدم موجوديت درد شكم)
بهترين تداوي  :يك دوا را براي گونوريا و كالميديا بگيريد.
گونوريا

دوا

بهترين تداوي:

Ceftriaxone
ويا
2 gr Spectinomycin
480mg
Cotrimoxazole

انتخاب اول
انتخاب بعدي

مقدار

طرز استفاده

250 mg

تنها يك زرق

كالميديا

دوا
Erythromycin
ويا

مقدار
500mg

انتخاب اول

Sulfafurazole

500mg

احتياط
براي گونورياي گلو مؤثر نيست

تنها يك زرق
 10تابليت از در سه ماه اخير حاملگي استفاده
طريق دهن براي نشود
سه روز
احتياط

طرز استفاده
روز  4تابليت
براي  7روز.
روز  4تابليت در سه ماه اخير حاملگي استفاده
نشود.
براي  7روز.

جدول  :3افرازات مهبلي (با درد شكم) :مرض التهابي لگن خاصره () PID
تداوي :گرفتن يك دوا براي گونوريا از جدول 1
و
گرفتن يك دوا براي كالميديا از جدول 1
و
گرفتن مترونيدازول (فالجيل)  500mgاز طريق دهن  3دفعه در روز براي  10روز (ميترانيدازول را در  3ماه
اول حاملگي نگيريد و زمانيكه مي گيريد الكول ننوشيد).

در صورتيكه يك خانم با وجود داشتن لوپ ( )IUDحامله شده و مصاب انتان گردد  ،بايد لوپ ( ) IUDخانم خارج
ساخته شود .بهترين وقت يكروز بعد از شروع نمودن دوا ميباشد ،مشورۀ طبي بگيريد.
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جدول  : 1افرازات مهبلي با خارش
پوپنك ها
مؤثر و ارزان

دوا
Gentian Violet

طرز استفاده
مقدار
محلول  1فيصد در بايد يك كار كن صحي داخل مهبل را با جنشن ويولت
رنگ نمايد .و يا يك فيتۀ تكۀ پاك را با جنشن ويولت
آب
مرطوب ساخته و داخل مهبل بگذاريد ،يك نهايت آن
بايد طوالني باشد تا دو باره آنرا بر داشته بتوانيد .تكه
را هر شب داخل مهبل براي  3شب بگذاريد .در
جريان سه ماه اول حاملگي استفاده نشود.

ادويۀ قيمتي تر :
انتخاب 3

تريكوموناس
بهترين تداوي

Nystatin
Vaginal
Tablet

 2تابليت هر شب براي  14شب داخل مهبل گذاشته
شود.

 1000واحد

Clotrimazol
Vaginal Tablet

500mg

 1تابليت مستقيما ٌ داخل مهبل تنها براي يك شب.

دوا
Metronidazole
)(Flagyl

مقدار
250mg
(در زمان گرفتن
مترونيدازول الكول
ننوشيد)

طرز استفاده
 1تابليت  3دفعه در روز براي  7روز (در  3ماه
اول حاملگي گرفته نشود)

جدول  : 4زخم هاي ناحيه تناسلي
بهترين تداوي  :يك دوا را براي امراض سفليس و گونوريا بگيريد.
سفليس
بهترين تداوي :
انتخاب3 -

دوا
Benzathine
penicillin
Or
Aqueous
procaine
penicillin
Erythromycin

شانكروئيد
بهترين تداوي :
انتخاب3 -

دوا
Ceftriaxone
or
Erythromycin

در صورت
حساسيت به
پنسلين

Cotrimoxazole

مقدار
2400000 units

طرز استفاده
تنها يك زرق

احتياط
در صورت امكان به دو زرق آنرا
تقسيم نمائيد.

يك زرق روزانه
براي  10روز

12000000
units
500mg

يك تابليت  4مرتبه در صورت استفراغات  250ملي
در روز براي  15گرام  4مرتبه براي  14روز گرفته
شود.
روز
احتياط
طرز استفاده
در صورت استفراغات  250ملي
تنها يك زرق
گرام  4مرتبه در روز براي 14
يك تابليت  4مرتبه روز گرفته شود.
در روز براي 7
روز
 2تابليت  2مرتبه در سه ماه اخير حاملگي خورده
نشود.
براي  7روز.

مقدار
250mg
500mg

400/80mg

در صورتيكه خانم هنگام مصاب شدن به امراض مقاربتي به يك طفل خورد سن را شير ميدهد ،بهتر است كه ادويۀ
سلفاميد و  thiamphenicolرا نگيرد .يكمقدار كم اين ادويه ميتواند داخل شير گردد .اما اگر ادويۀ ديگري موجود
نباشد ،اين ادويه ممكن است براي طفل ضرر كمتري داشته باشد نسبت به اينكه مادر تداوي نگردد .در صورت امكان
مادر ديگري را پيدا كنيد كه طفل را شير بدهد .مادر بايد پستان هاي خود را بدوشد (صفحات  236-237ديده شود) تا
مقدار توليد شير بلند نگهداشته شود .مگر تا زمانيكه دوا مصرف مينمايد اين شير ها را دور بياندازد.
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