
سکشــوالیته بخــش مهمــی از زندگــی ماســت کــه در برقــراری روابــط مــا بــا دیگــری نقــش 
مهمــی ایفــا می کنــد: بــا دیگــران رابطــه جنســی برقــرار می کنیــم، دوستشــان داریــم، روابــط 

دوســتی و همنشــینی داریــم و برخــی اوقــات نیــز عاشــق می شــویم.

رابطــه جنســی لــذت بخــش اســت، مخصوصــا وقتــی کــه مــا بــه ســامت جنســی خــود توجــه 
ــا  کنیــم.  بنابرایــن بایــد نســبت بــه سکشــوالیته و روابــط جنســی نگاهــی مثبــت و تــوام ب
احــرام داشــته باشــیم. همچنیــن نســبت بــه امــکان بدســت آوردن تجربه هــای جنســی ایمــن 

و لــذت بخــش،  فــارغ از هــر گونــه اجبــار، تبعیــض و خشــونت.

ــه از  ــی اســت ک ــری از بیامری هــای عفون ــم ســامت جنســی جلوگی یکــی از بخش هــای مه
ــط جنســی منتقــل می شــوند. ــق رواب طری

در اینجــا پیشــنهاداتی جهــت کمــک بــه شــام و رشیــک جنســی تان در جلوگیــری از خطــرات 
مربــوط  بــه رابطــه جنســی و انتخــاب راه هــای ایمن تــری بــرای برقــراری رابطــه جنســی ارایــه 

می کنیــم.

متاســفانه دسرســی بــه ایــن اطاعــات در داخــل ایــران دشــوار اســت، امــا گروه هــا و 
ســازمان های حامیتــی وجــود دارنــد کــه بــه شــام در کســب اطاعــات مــورد نیازتــان یــاری 

می رســانند.     

هامنطــور کــه می دانیــد هنــگام متــاس جنســی )ماننــد لــب گرفــن، ســکس دهانــی، ســکس  
ــا مقعــدی بــا رشیــک جنســی تان( تبــادل مایعــات بــدن اتفــاق می افتــد. واژنــی و ی

ــت و  ــث عفون ــه باع ــند ک ــی باش ــا ویروس های ــری و ی ــاوی باک ــد ح ــات می توانن ــن مایع ای
ــرد متوجــه  ــامری آمیزشــی، ف ــم بی ــود عائ ــل نب ــات بدلی ــامری شــوند.  برخــی اوق ــروز بی ب
ــرد ناقــل تحــت  ــی کــه ف ــا ویروس هاســت.  در صورت ــن باکری هــا ی منی شــود کــه حامــل ای

ــرد عواقــب وخیمــی خواهــد داشــت. ــر صــورت نگی درمــان موث

ــال  ــا انتق ــرد ب ــه ف ــود ک ــه می ش ــی گفت ــه بیامری های ــی« ب ــای آمیزش ــن »بیامری ه بنابرای
عفونــت بــا یــک باکــری یــا ویروســاز یــک نفــر دیگــر از طریــق رابطــه جنســی بــه آن مبتــا 

می شــود.

راهنامی  فوق بخشی از مجموعه سه قسمتی است  که برای دگرباشان جنسی ساکن مرص، ایران و 

لبنان تهیه شده است: نگاهی بر قوانینی که شام را تحت تاثیر قرار می دهند، حقوق شام و کارهایی 

که در صورت دستگیری می توانید انجام بدهید و اطالعاتی درباره سالمت جنسی.
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ــا مقعــدی(  ــی ی ــی، واژن ــق متــاس جنســی )دهان ــه بیامری هــای آمیزشــی از طری ــا ب خطــر ابت
ــا  ــگرا ی ــرا، دوجنس ــرد همجنس گ ــه ف ــد ک ــی منی کن ــچ فرق ــود دارد. هی ــی وج ــر کس ــرای ه ب
دگرجنس گــرا، تراجنســیتی یــا هامن جنســیتی، مــرد یــا زن یــا کوییــر و غیــره باشــد.  بیامری هــای 

ــوند. ــل منی ش ــض قای ــی تبعی آمیزش

ــق متــاس جنســی  ــد از طری ــه می توانن ــی رایجــی را  ک در اینجــا فهرســتی از بیامری هــای عفون
ــم: ــه می دهی ــل شــوند ارای منتق

ــتم  ــه سیس ــت ک ــی اس ــاری ویروس ــروف اختص ــدز ]HIV/AIDS[: اچ آی وی ح اچ آی وی / ای
ــن  ــی شــود.  ای ــدز م ــامری ای ــروز بی ــد و موجــب ب ــف می کن ــه شــدت تضعی ــدن را ب ــی ب ایمن
ــا عفونت هــا بــرای  ویــروس بــه گلبول هــای ســفید خــون حملــه می کنــد و در نتیجــه مبــارزه ب
سیســتم ایمنــی شــام دشــوار می شــود.  بــدون برخــورداری از یــک سیســتم ایمنــی قــوی، بــدن 

ــف نیســت.  ــر عفونت هــای مختل ــاع از خــود در براب ــه دف ــادر ب شــام ق

ــدز حــروف اختصــاری بیــامری  ــدز شــنیده باشــید.  ای ــاره ای ــن، شــام ممکــن اســت درب همچنی
ســندرم نقــص ایمنــی اکتســابی اســت.  ایــدز مرحلــه نهایــی عفونــت اچ آی وی اســت، امــا متــام 

ــدز منی شــوند.  ــه ای ــا ب ــروس اچ آی وی هســتند مبت ــل وی ــه ناق کســانی ک

ــابه  ــانه هایی مش ــدد و نش ــورم غ ــد ت ــت اچ آی وی می توان ــه عفون ــا ب ــه ابت ــانه های اولی نش
ــر اچ آی وی  ــانه های جدی ت ــوارد، نش ــر م ــد.  در بیش ــه باش ــا ۴ هفت ــدت ۲ ت ــه م ــزا ب آنفوالن
ممکــن اســت تــا ماه هــا یــا ســال ها آشــکار نشــوند.  یــک آزمایــش ســاده خــون می توانــد ابتــا 

یــا عــدم ابتــای فــرد بــه اچ آی وی را مشــخص منایــد.  

هیــچ درمانــی بــرای اچ آی وی وجــود نــدارد.  در ابتــدای شــیوع اچ آی وی، ابتــا بــه ایــن ویــروس 
بــرای بســیاری بــه مثابــه حکــم مــرگ بــود، چــرا کــه تقریبــا همــه آنهــا در نبــود هرگونــه دارویــی 
ــروزه  ــکی، ام ــای پزش ــف پیرشفت ه ــه لط ــدند.  ب ــدز می ش ــار ای ــرل اچ آی وی، دچ ــرای کن ب
داروهــای بســیاری وجــود دارنــد کــه می تواننــد بــه بــدن در کنــرل موقــت ایــن ویــروس کمــک 
کــرده و در صــورت موفــق بــودن درمــان خطــر انتقــال اچ آی وی بــه دیگــران را حــذف کننــد. 

ســیفلیس )یــا ســفلیس(:  ممکــن اســت دربــاره ســیفلیس شــنیده باشــید.  عامــل ایــن بیــامری 
آمیزشــی  یــک  باکــری اســت کــه می توانــد از طریــق رابطــه جنســی از فــردی بــه فــرد دیگــر 
منتقــل شــود.  باکــری ســیفلیس باعــث عفونــت انــدام جنســی،  لب هــا، دهــان و مقعــد 
ــان  ــل درم ــک قاب ــق آنتی بیوتی ــه آســانی از طری می شــود وچنانچــه زود تشــخیص داده شــود ب
اســت.  نشــانه های ســیفلیس شــامل زخم هــای کوچــک و بــدون درد روی پوســت و ورم اطــراف 
غــدد لنفــاوی اســت.  ایــن زخم هــای پوســتی کــه در صــورت درمــان نشــدن ســیفلیس پدیــدار 
ــد.   ــه فــرد دیگــر را افزایــش می دهن ــد می شــوند، احتــامل انتقــال اچ آی وی از فــردی ب و ناپدی
ــع  ــود مطل ــامری خ ــتند، از بی ــیفلیس هس ــه س ــا ب ــه مبت ــانی ک ــیاری از کس ــت بس ــن اس ممک

نباشــند.

ــس  ــروس هرپ ــا وی ــروس اچ اس وی ]HSV[ و ی ــن وی ــام ای ــلی(:  ن ــه جنسی)تناس ــال ناحی تبخ
ســیمپلکس اســت.  ایــن ویــروس می توانــد از طریــق واژن، مقعــد یــا ســکس دهانــی بــا یــک فــرد  
ناقــل منتقــل شــود.  ممکــن اســت بســیاری از افــرادی کــه دچــار تبخــال ناحیــه جنســی هســتند 
ــا اینکــه نشــانه ها  ــدن ظاهــر منی شــوند ی ــا نشــانه های آن روی ب ــرا ی ــع نباشــند.  زی از آن مطل

 یک آزمایش ســاده خون 

می توانــد ابتال یا عدم 

ابتــالی فرد به اچ آی وی 

را مشــخص مناید.  
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بســیار خفیــف هســتند.  برخــی از افــراد ممکــن اســت ســال ها دچــار ایــن بیــامری باشــند قبــل 
از آنکــه بــه وجــود آن پــی بربنــد.  

هنگامــی کــه بــه ایــن بیــامری مبتــا می شــوید، ممکــن اســت زخمهــا یــا تاول هایــی روی ناحیــه 
جنســی، لبهــا، ران هــا و یــا محفظــه دهانــی ظاهــر شــوند. ایــن تاول هــا ممکــن اســت پــاره شــوند، 
ــامری هســتند،  ــن بی ــه دچــار ای ــرادی ک ــاک هســتند.  اف ــام دردن ــان التی ــا زم ــه در آنصــورت ت ک
ممکــن اســت حتــی زمانــی کــه هیــچ زخمــی روی بدنشــان وجــود نــدارد آنــرا بــه رشیــک جنســی 

خــود منتقــل کننــد.

ــرا کنــرل کــرد  ــا دارو نشــانه های آن ــوان ب ــدارد، امــا می ت ــی ن ــه جنســی هیــچ درمان تبخــال ناحی
ــام  ــا انج ــد ب ــکی می توان ــص پزش ــک متخص ــن آورد.  ی ــران را پایی ــه دیگ ــال آن ب ــر انتق و خط
آزمایش هایــی تشــخیص دهــد کــه شــام یــا رشیــک جنســی تان مبتــا بــه تبخــال ناحیــه تناســلی 

هســتید  یــا خیــر.

ــق  ــد از طری ــاد شــده و می توان ــری ایج ــک باک ــه توســط ی ــی اســت ک ســوزاک: ســوزاک عفونت
ــه فــرد دیگــری منتقــل شــود.  ــی ب ــا واژن ــی ی رابطــه جنســی مقعــدی، دهان

نشــانه های ســوزاک الزامــا در همــه اوقــات بــروز منی کننــد.  افــرادی کــه آلــت جنســی منتســب 
بــه »مــردان« دارنــدی کــه دچــار ســوزاک هســتند ممکــن اســت هنــگام ادرار دچــار درد شــوند و 
افــرادی کــه آلــت جنســی منتســب بــه »زنــان« دارنــد  ممکــن اســت مابیــن دوران قاعدگی شــان 
دچــار خونریــزی شــوند. چنانچــه ســوزاک مــورد درمــان قــرار نگیــرد ممکــن اســت مشــکاتی را در 
پروســتات و بیضه  هــا در افــرادی کــه آلــت جنســی منتســب بــه »مــردان« دارنــد و مشــکاتی را 

در بــاروری بــرای افــرادی کــه آلــت جنســی منتســب بــه »زنــان« دارنــد بوجــود آورد. 

سوزاک از طریق آزمایش قابل تشخیص و بوسیله آنتی بیوتیک قابل درمان است.

اچ پــی وی: اچ پــی وی ]HPV[ یــا ویــروس پاپیلــوم انســانی ویروس هــای هســتند کــه می تواننــد 
باعــث رویــش پوســت و یــا ایجــاد زگیــل شــوند.  زیرمجموعه هــای زیــادی از ایــن ویــروس وجــود 
ــه  ــا ممکــن اســت منجــر ب ــی رضر هســتند،  برخــی از آنه ــی وی هــا ب دارد.  اگرچــه بیشــر اچ پ
رسطــان بشــوند.  چنانچــه بــا کســی کــه ناقــل یــا مبتــا بــه اچ پــی وی اســت رابطــه جنســی برقــرار 
کنیــد، ممکــن اســت ویــروس بــه شــام منتقــل شــود. در صــورت ابتــا ممکــن اســت دچــار زگیــل 
ــی در  ــت جنس ــان آل ــث رسط ــد باع ــی وی می توانن ــاک اچ پ ــای خطرن ــوید. گونه ه ــلی بش تناس
مــردان و در افــرادی کــه آلــت جنســی منتســب بــه »زنــان« دارنــد رسطــان مقعــد، رسطــان واژن، 

رسطــان فــرج و یــا رسطــان دهانــه رحــم شــوند.

برخــی افــراد ممکــن اســت بــدون آنکــه بداننــد، دچــار اچ پــی وی باشــند، زیــرا هیــچ نشــانه ای 
ندارنــد.  یــک متخصــص پزشــکی می توانــد از طریــق انجــام آزمایــش ابتــای شــام بــه اچ پــی وی 

را تشــخیص داده و بــه درمــان آن بپــردازد.

ــنین  ــد از س ــه می توانن ــد ک ــود دارن ــن هایی وج ــی وی،  واکس ــه اچ پ ــا ب ــری از ابت ــرای جلوگی ب
ــام  ــا ش ــود ندارندام ــورها وج ــر کش ــن ها در اک ــن واکس ــفانه ای ــوند.  متاس ــتفاده ش ــن اس پایی
ــران ( دسرســی داشــته باشــید.   ــه برخــی از آنهــا )مثــل گارداســیل ]Gardasil[ در ای ــد ب می توانی
ــد. ــت کنی ــات بیشــری دریاف ــد و اطاع ــاره ســوال کنی ــد از پزشــک خــود در این ب شــام می توانی

جنسی   سالمت 



 Chlamydia[ ــس ــا تراکوماتی ــم کامیدی ــه اس ــری ب ــامری باک ــن بی ــد ای ــل مول ــا: عام کالمیدی
ــا  ــی و ی ــی، واژن ــده دهان ــت نش ــی محافظ ــه جنس ــق رابط ــه از طری ــت ک trachomatis[ اس
مقعــدی منتقــل می شــود.  افــرادی کــه آلــت جنســی منتســب بــه »زنــان« دارنــد ممکــن اســت 
ــردان ممکــن اســت  ــا بشــوند.  م ــه کامیدی ــا ب ــو مبت ــا گل ــه رحــم، مقعــد و ی ــه دهان در ناحی
ــن  ــی از رایج تری ــامری یک ــن بی ــوند.  ای ــا بش ــه کامیدی ــا ب ــو مبت ــا گل ــدی و ی ــه مقع در ناحی

بیامری هــای آمیزشــی اســت.

ــراد  ــیاری از اف ــود، بس ــانه هایی منی ش ــروز نش ــث ب ــوال باع ــا معم ــه کامیدی ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ممکــن اســت نســبت بــه وجــود ایــن عفونــت در خودشــان اطــاع نداشــته، بنابرایــن ناخواســته 
آن را بــه رشکای جنســی خــود منتقــل کننــد.  ممکــن اســت چندیــن هفتــه بعــد از ابتــا طــول 
بکشــد تــا نشــانه های بیــامری بــروز کننــد.  در افــرادی کــه آلــت جنســی منتســب بــه »زنــان« 
دارنــد نشــانه ها ممکــن اســت شــامل ترشــحات واژنــی غیــر طبیعــی، درد واژنــی هنــگام ادرار، و 
یــا درد هنــگام رابطــه جنســی باشــد.  همچنیــن افــرادی کــه آلــت جنســی منتســب بــه »مــردان« 
دارنــد ممکــن اســت دچــار ســوزش آلــت تناســلی، مخصوصــا هنــگام ادرار، و برخــی اوقــات ورم 
و درد بیضه هــا بشــوند.  چنانچــه عفونــت کامیدیــا در مقعــد باشــد، ممکــن اســت باعــث درد 

مقعــدی، خونریــزی و یــا ترشــح بشــود. 

آزمایــش ادرار )یــا منونــه بــرداری از واژن( می توانــد در تشــخیص کامیدیــا اســتفاده شــود.  در 
ــه  ــرد، گرچ ــتفاده ک ــان آن اس ــرای درم ــک ب ــوان از آنتی بیوتی ــامری، می ت ــخیص بی ــورت تش ص
ــا  ــتند.   ب ــد هس ــامری ناکارآم ــن بی ــط ای ــی توس ــیب های دایم ــم آس ــا در ترمی آنتی بیوتیک ه
توجــه بــه اینکــه ابتــای مجــدد بــه ایــن بیــامری رایــج اســت بهــر اســت ســه مــاه بعــد از درمــان 

فردمجــددا  مــورد آزمایــش قــرار بگیــرد. 

هپاتیــت ســی ]Hepatitis[:  هپاتیــت ســی یــک عفونــت ویروســی اســت کــه توســط ویــروس 
هپاتیــت ســی ]Hepatitis C Virus[ ایجــاد شــده و باعــث تــورم کبــد می شــود.  در ۵۷ درصــد 
ــا  ــد ت ــول بکش ــال ها ط ــت س ــن اس ــت.  ممک ــانه اس ــدون نش ــی ب ــت ابتدای ــوارد، عفون از م
نشــانه هایی همچــون خســتگی، ضعــف، رگ هــای خونــی شــبیه عنکبــوت، و خونریــزی از مــری، 
ــدی بیشــر می شــوند، ظاهــر شــوند )ســیروز  ــربوز کب ــد و فی ــای کب ــش زخمه ــر افزای ــه در اث ک
کبــدی در مراحــل پیرشفتــه اســت(.  افزایــش مــرف الــکل و عفونــت همزمــان اچ آی وی، باعــث 

ــدی می شــود. رسعــت گرفــن ســیروز کب

انتقــال از طریــق رابطــه جنســی معمــول نیســت، امــا در صــورت برقــراری رابطــه جنســی بــدون 
محافظــت و یــا وجــود بیامری هــای آمیزشــی دیگــر، خطــر انتقــال وجــود دارد. 

ــادی آن در خــون  ــی ب ــت ســی در صــورت یافــت آنت ــروس هپاتی ــه وی ــرد ب ــای ف تشــخیص ابت
امــکان پذیــر اســت.  در بیشــر مــوارد درمــان  از طریــق داروهــای خوراکــی امــکان پذیــر اســت.

شپشــک عانــه:  این هــا حــرشات ریــزی هســتند کــه فقــط روی بــدن انســان ها زندگــی 
ــد و  ــلی می روین ــمت تناس ــه در قس ــی ک ــا موهای ــم ، عموم ــای زخی ــه موه ــا ب ــد.  آنه می کنن
همچنیــن موهــای زیــر بغــل، و حتــی مــژه  می چســبند.  ایــن حــرشات بیــن موهــای رس زندگــی 
منی کننــد،  و بــا شــپش رس تفــاوت دارنــد، از نظــر جثــه کوچکرنــد و بــدن گــردی دارنــد.  انتقــال 
آنهــا از فــردی بــه فــردی دیگــر از طریــق متــاس نزدیــک، معمــوال متــاس جنســی، اتفــاق می افتــد.  
نشــانه ها شــامل خــارش در قســمت تناســلی اســت، ضمــن اینکــه ایــن حــرشات بــا چشــم غیــر 

بــا توجه به اینکــه کالمیدیا 

معمــوال باعث بروز 

نشــانه هایی منی شود، 

بســیاری از افراد ممکن 

است نســبت به وجود این 

عفونت در خودشــان اطالع 

نداشــته، بنابراین ناخواسته 

آن را به رشکای جنســی 

خــود منتقل کنند.  

»

»

جنسی   سالمت 



ــامل  ــط جنســی محافظــت شــده هــم احت ــی طــی رواب ــل رویــت هســتند.  حت ــح هــم قاب مصل
انتقــال آنهــا وجــود دارد، زیــرا روی موهــای بــدن زندگــی می کننــد و درمــان آنهــا از طریــق مــواد 

موضعــی امــکان پذیــر اســت.  

ــه  ــا ب ــرض ابت ــار(، در مع ــرای یک ب ــی ب ــد )حت ــرار می کن ــی برق ــه جنس ــه رابط ــی ک ــر کس ه
بیامری هــای آمیزشــی قــرار دارد.  گرچــه عمومــا انتقــال بیــامری هنــگام روابــط جنســی محافظــت 
ــدوم و لوبریکانــت هــم  ــد، برخــی اوقــات حتــی علی رغــم اســتفاده از کان نشــده اتفــاق می افت

ــد. ــاق می افت اتف

ــال  ــر انتق ــادی خط ــل زی ــدازه قاب ــا ان ــدوم ت ــتفاده از کان ــه اس ــید ک ــته باش ــه داش ــا توج لطف
ــد.  در بســیاری  ــرا حــذف منی کن بیامری هــای آمیزشــی را کاهــش می دهــد، امــا بطــور کامــل آن

ــید. ــته باش ــی داش ــدوم دسرس ــه کان ــد ب ــران می توانی ــاط ای از نق

محافظت  برای 
از خود چه 

کارهایی 
انجام  می توانید 

دهید؟

لحــاال کــه نســبت بــه خطــرات روابــط جنســی محافظــت نشــده، و تاثیراتــی کــه روی مــا و رشکای 
ــراری روابــط جنســی امــن صحبــت  ــاره برق ــد درب ــد بیشــر آگاه شــده اید، بیایی جنســی مان دارن

کنیــم. 

چند راه حل عملی و ساده برای جلوگیری از بیامری های جنسی:

ــار کــه  ــد: هــر ب ــان و هــم رشیــک جنســی تان از محافظــت الزم اســتفاده کنی هــم خودت
اقــدام بــه برقــراری رابطــه جنســی تــوام بــا دخــول می کنیــد، از کانــدوم و مقــدار زیــادی 
ــه خــود  ــد.  مطمــن شــوید ک ــه آب اســتفاده کنی ــا پای ــده ب ــع روان کنن ــا مای ــت ی لوبریکان
ــتفاده  ــد.  اس ــاع داری ــدوم اط ــت از کان ــتفاده درس ــه اس ــبت ب ــی تان نس ــک جنس و رشی
ــده اند از  ــد ش ــت تولی ــن صنع ــح ای ــتانداردهای صحی ــا اس ــق ب ــه مطاب ــی ک از کاندوم های
ــد.   ــتفاده نکنی ــار اس ــک ب ــش از ی ــز بی ــدوم را هرگ ــی برخــوردار اســت.  کان ــت باالی اهمی
ــه کیفیــت  ــا نســبت ب ــاز شــده اســت، و ی ــا ب ــدوم قب ــوی کان ــی کــه کیســه محت در صورت
ــد  ــتاندارد می توانن ــر اس ــای غی ــد.  کاندوم ه ــتفاده نکنی ــرا اس ــتید، آن ــن نیس ــدوم مطم کان
خطرنــاک باشــند،  و الزامــا از شــام در مقابــل ابتــا بــه بیــامری هــای مقاربتــی محافظــت 
منی کننــد، ضمــن اینکــه در برخــی مــوارد )ماننــد داشــن حساســیت( ممکــن اســت باعــث 
ــتقیم  ــور مس ــرض ن ــدوم در مع ــته کان ــرار دادن بس ــوند. از ق ــتی بش ــکات پوس ــروز مش ب
خورشــید خــودداری کنیــد،  و در صورتــی کــه بســته حــاوی کانــدوم صدمــه دیــده، تغییــر 
رنــگ داده، یــا خاصیــت االســتیکی و کششــی خــود را از دســت داده آنــرا اســتفاده نکنیــد.  
هامنطــور کــه قبــا گفتــه شــد، کانــدوم باعــث کاهــش خطــر ابتــا بــه بیامری هــای آمیزشــی 
می شــود، امــا منی توانــد بطــور کامــل در مقابــل بیامری هایــی همچــون اچ پــی وی )زگیــل 

تناســلی( و یــا تبخــال ناحیــه جنســی از شــام محافظــت مناینــد.

از رشیــک جنســی خــود دربــاره تاریخچــه جنســی او ســوال کنیــد: قبــل از برقــراری رابطــه 
ــا  ــد.  از آنه ــت کنی ــی صحب ــای آمیزش ــاره بیامریه ــود درب ــی خ ــک جنس ــا رشی ــی، ب جنس
ــد.   ــش داده ان ــرا آزمای ــا اخی ــا شــده اند، و آی ــا مبت ــامری ه ــن بی ــه ای ــز ب ــا هرگ بپرســید آی
ــا باکری هــا هســتید  ــا ناقــل ویروس هــا ی ــن بیامری هــا ی ــه ای ــا ب ــن اگــر شــام مبت همچنی

بــه آنهــا اطــاع دهیــد. 

جنسی   سالمت 



بطــور مرتــب آزمایش هــای مربــوط بــه بیامری هــای آمیزشــی را انجــام بدهیــد: بســیاری 
ــتند،  ــا هس ــی مبت ــای آمیزش ــف بیامری ه ــواع مختل ــه ان ــد ب ــه بدانن ــدون آنک ــردم ب از م
چــرا کــه یــا نشــانه ای وجــود نــدارد، یــا نشــانه ها خفیــف هســتند.  حتــی در صورتــی کــه 
همیشــه روابــط جنســی شــام محافظــت شــده هســتند،  احتــامل ابتــا بــه ایــن بیامری هــا 
برایتــان وجــود دارد.  بهریــن راه بــرای مراقبــت از خودتــان در مقابــل بیامری های آمیزشــی، 
مخصوصــا اگــر بــا رشکای جنســی مختلــف در ارتبــاط هســتید، انجــام مرتــب آزمایش هــای 
مربوطــه اســت.  بــرای افــرادی کــه از نظــر جنســی فعــال هســتند، دو نوبــت آزمایــش در 

ســال پیشــنهاد می شــود. 

ــه نظــر کامــا  ــد: گرچــه ب ــان کنی ــه درم ــدام ب ــامری آمیزشــی اق ــه بی ــال ب در صــورت ابت
واضــح اســت، امــا بســیاری از مــردم متوجــه منی شــوند کــه بــه یــک بیــامری آمیزشــی مبتــا 
شــده اند.  در صورتــی کــه فــردی متوجــه ترشــحاتی از آلــت تناســلی، زخــم، جــوش، و یــا 
تــورم در ناحیــه جنســی بشــود، ممکــن اســت بــه دلیــل تــرس یــا معــذب بــودن از مراجعــه 
بــه پزشــک خــودداری کنــد.  در عــوض آنهــا ســعی می کننــد بیامری شــان را از دیگــران،  از 
جملــه رشیــک جنسی شــان، پنهــان کننــد، و یــا خودشــان بــا اســتفاده از داروهــای مختلفــی 
کــه در دسرسشــان اســت اقــدام بــه درمــان خــود کننــد، کــه روش کارآمــدی نیســت.  برخــی 
از بیامری هــای آمیزشــی می تواننــد در بلنــد مــدت آســیب های دایمــی بــه بــدن شــام وارد 

کننــد، بنابرایــن مراجعــه رسیــع بــه پزشــک از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت.

ــران  ــا متخصــص بیامری هــای آمیزشــی در ای ــه یــک متخصــص پوســت ی شــاید مراجعــه ب
ــی،  ــیب دایم ــان و آس ــدن وضعیت ت ــم ش ــری از وخی ــرای جلوگی ــا ب ــد.  ام ــناک باش ترس
مراجعــه بــه پزشــک متخصــص رضوری اســت.  در ایــران نگــرش خوبــی نســبت بــه افــرادی 
ــه  ــن اســت در صــورت مراجع ــدارد،  و ممک ــال هســتند وجــود ن ــه از نظــر جنســی فع ک
بــه کلینیــک،  از ســوی پزشــک مــورد مواخــذه و رسزنــش قــرار گیریــد. یادتــان باشــد کــه 
هــر کســی فــارغ از گرایــش و رفتــار جنســی و هویــت و بــروز جنســیتی اش ممکــن اســت 
ــخیص  ــه تش ــادر ب ــان ق ــک معالجت ــن پزش ــوند، بنابرای ــا ش ــی مبت ــای آمیزش ــه بیامری ه ب
ــامری آمیزشــی خــاص نیســت.   ــک بی ــت جنســیتی شــام از روی ی ــش جنســی و هوی گرای
ــه  ــن اینک ــود. ضم ــتگیر منی ش ــک دس ــه پزش ــه ب ــر مراجع ــی بخاط ــه کس ــد ک ــد بدانی بای
ــا وجــود همــه اینهــا  ــد.  ب ــه پلیــس گــزارش کنن ــد مشــخصات شــام را ب پزشــکان منی توانن
توصیــه می شــود از پیشــنهادات دوســتان و آشــنایان راجــع بــه پزشــکان متخصــص ومعتمــد 

ــوید.  ــد ش بهره من

درباره  صحبت 
بیامری های 

ربتی مقا

قســمت ســخت کار اینجاســت کــه مــا در جامعــه ای زندگــی می کنیــم کــه دربــاره روابــط جنســی 
صحبــت منی شــود.  چــرا کــه از یــک ســو از طــرف اجتــامع منــع شــده اســت، و از ســوی دیگــر 

ایــن مســایل بــه شــدت شــخصی تلقــی میشــوند.

ــک  ــک رابطــه جنســی خــوب مســتلزم حفــظ ســامت شــام و رشی ــه ی ــه اینجاســت ک ــا نکت ام
جنســی شامســت.  

اســتفاده از متهیــدات محافظتــی بــرای رابطــه جنســی امــن تنهــا چنــد ثانیــه بــرای شــام و رشیــک 
ــاره  ــه ای درب ــد ثانی ــه چن ــک مکامل ــه ی ــید ک ــته باش ــه خاطــر داش ــرد.  ب ــان می ب جنســی تان زم
ــد از  ــی، می توان ــدات محافظت ــتفاده از متهی ــی تان، و اس ــک جنس ــام و رشی ــی ش ــامت جنس س

بــروز مشــکات بســیاری بــرای هــر دو نفــر شــام جلوگیــری کنــد. 

جنسی   سالمت 



چه زمانی باید احساس نگرانی کرد و برای معاینه به دکرت مراجعه کنید؟

مــا همگــی نیــاز داریــم دربــاره بدمنــان آگاه شــویم  تــا بتوانیــم هــراز چندگاهــی بــه معاینــه 
بــدن و اعضــای تناســلیامن بپردازیــم.  بایــد تشــخیص بدهیــم چــه چیــزی طبیعــی اســت و چــه 

چیــزی نیســت و چــه زمانــی بایــد بــرای معاینــه بــه پزشــک مراجعــه کنیــم.

بــه عنــوان مثــال هــر نــوع ترشــح غیــر طبیعــی، ماننــد ترشــحات ســبز متامیــل بــه زرد، و یــا 
ــا بــوی بــد کــه از آلــت تناســلی خــارج می شــوند، زخم هــا، جــوش زدن در ناحیــه  ترشــحاتی ب
تناســلی، و یــا خــارش غیــر طبیعــی در ناحیــه تناســلی بــه ایــن معنــی خواهــد بــود کــه فــرد بایــد 

بــه یــک پزشــک متخصــص مراجعــه بکنــد. 

در صورت نیاز به پزشک متخصص باید چه کرد؟

ــا  ــت.  ام ــه آنهاس ــا ب ــگیری از ابت ــدم در پیش ــن ق ــی اولی ــای آمیزش ــاره بیامری ه ــی درب آگاه
برخــی اوقــات نیــز شــام بــه کمــک متخصصــان پزشــکی نیــاز داریــد.  شــاید شــام، دوســتانتان، و 
یــا رشکای جنســی تان اخیــرا دچــار نشــانه ها و عوارضــی شــده اید کــه مطمــن نیســتید از طریــق 
جنســی بــه شــام منتقــل شــده یــا خیــر.  شــاید شــام اخیــرا در یــک رابطــه جنســی محافظــت 
نشــده بوده ایــد و نگــران هســتید مبــادا مبتــا بــه یــک بیــامری مقاربتــی شــده باشــید. بــرای 

ــد. ــد آزمایش هــای الزم را انجــام بدهی ــان از ســامتی خــود می خواهی حصــول اطمین

مهــم اســت کــه بتوانیــد بــه یــک مرکــز پزشــکی قابــل اعتــامد مراجعــه بکنیــد.  اگــر نســبت بــه 
ــردن ســواالتتان احســاس  ــی و مطــرح ک ــا کادر درمان ــاره مســایل جنســی خــود ب ــت درب صحب
راحتــی منی کنیــد، ممکــن اســت نتوانیــد خدمــات پزشــکی مــورد نیــاز خــود را دریافــت کنیــد ، 
ــد.  ــا رشکای جنســی تان را در خطــر قــرار دهی و در نتیجــه ســامت جنســی خــود و رشیــک ی

شــام همیشــه بایــد از خدمــات درمانــی اســتفاده کنیــد کــه مــورد اعتــامد شامســت،  تــا مطمــن 
باشــید از حریــم خصوصــی شــام محافظــت شــده و گرایــش یــا رفتــار جنســی یــا هویــت یــا بــروز 

جنســیتی تان مــورد قضــاوت منفــی قــرار نخواهنــد گرفــت.

ــی  ــان جنس ــه دگرباش ــه جامع ــبت ب ــران نس ــکی در ای ــان پزش ــیاری از متخصص ــفانه بس متاس
درک درســتی ندارنــد و بــرای ایشــان احــرام قایــل نیســتند، کــه در نتیجــه گاهــی اوقــات پیــدا 
کــردن متخصصــان پزشــکی قابــل اعتــامد دشــوار اســت.  همگــی مــا یــا خودمــان ایــن تجربــه 
ــد  ــر دوســتامنان کرده ان ــه تحقی ــدام ب ــاره پزشــکانی کــه اق ــا داســتان هایی درب را داشــته ایم و ی
شــنیده ایم.  پزشــکانی کــه تفــاوت بیــن همجنســگرایی، دوجنســگرایی و تراجنســیتی را 
منی دانســتند و بــا تجویــز داروهــای خطرنــاک قصــد در تغییــر هویــت و گرایــش مــا تحــت بــه 

ــا اهمیــت اســت. ــن پزشــکانی بســیار ب ــاب از چنی اصطــاح درمــان داشــتند.  اجتن

ــه اعضــا  ــه ای ب ــات پزشــکی خصوصــی و حرف ــه خدم ــی ک ــز درمان ــی مراک ــه معرف ــادر ب ــا ق م
ــا توجــه بــه غیــر  جامعــه دگرباشــان ایــران ارایــه می کننــد نیســتیم.  چــرا کــه ممکــن اســت ب
ــرد.   ــران، امنیــت شــام در خطــر قــرار بگی ــودن یــک رسی از ارتباطــات جنســی در ای ــی ب قانون
ــر  ــد، مگ ــاب کنی ــزد پزشــکتان اجتن ــردن فعالیت هــای خــود ن ــد از مطــرح ک ــن شــام بای بنابرای

اینکــه وی مــورد اعتــامد شــام باشــد.

اگر نســبت به صحبت 

درباره مســایل جنسی خود 

بــا کادر درمانی و مطرح 

کردن ســواالتتان احساس 

راحتــی منی کنید، ممکن 

اســت نتوانید خدمات 

پزشــکی مورد نیاز خود را 

دریافت کنیــد ، و در نتیجه 

ســالمت جنسی خود و 

رشیک یا رشکای جنســی تان 

را در خطــر قرار دهید.  

»

»

جنسی   سالمت 



ــا  ــت، ام ــکی اس ــی کادر پزش ــف متام ــه وظای ــراد از جمل ــی اف ــم خصوص ــظ حری ــه حف اگرچ
ممکــن اســت وضعیــت در ایــران متفــاوت باشــد.  بنابرایــن نبایــد فکــر کنیــد کــه مجبــور بــه 
فــاش کــردن حقیقــت دربــاره رفتارهــای جنســی خــود هســتید، و تنهــا بــه درمیــان گذاشــن 
اطاعاتــی اکتفــا کنیــد کــه در تشــخیص بیــامری یــا مشــکل شــام مهــم هســتند.  اگــر مجبــور 
ــا  ــا ب ــد، تنه ــح دهی ــک تان توضی ــرای پزش ــود ب ــی خ ــار جنس ــات رفت ــاره جزیی ــتید درب هس

ــان اســت. پزشــکی صحبــت کنیــد کــه مــورد اعتامدت

بــا توجــه بــه اینکــه در کجــا زندگــی می کنیــد، ممکــن اســت متخصصــان پزشــکی را بشناســید 
کــه بتواننــد در فضایــی امــن، خصوصــی، و بــه شــکلی حرفــه ای و تــوام بــا احــرام بــه شــام 
کمــک کننــد.  خــوب اســت کــه همیشــه از پزشــک خــود بــرای کســب اطاعــات بیشــر ســوال 
ــی،  ــد، ممکــن اســت بیامرســتان های عموم ــه اینکــه در کجــا زندگــی می کنی ــد.  بســته ب کنی
کلینیک هــای خصوصــی٫ و یــا مراکــز درمانــی مشــخصی مــورد نظــر شــام باشــند.  خوشــبختانه 
ــه  ــه و عاق ــورد توج ــر م ــال های اخی ــی در س ــای آمیزش ــه بیامری ه ــوط ب ــات مرب موضوع
دولــت ایــران و نظــام درمانــی قــرار گرفتــه اســت.  بنابرایــن مباحــث پیرامــون ایــن بیامریهــا 

افزایــش یافتــه. 

ــد نادانــی افــراد جامعــه و رســانه های گروهــی باعــث تــرس شــام شــود،  هرگــز اجــازه ندهی
و بــه یــاد داشــته باشــید کــه هــر کســی خــودش مســئول ســامت جنســی و لــذت  بردنــش از 

زندگــی اســت!

بیشرت  اطالعات 
سالمت  درباره 
جنســی به زبان 

فارسی

ــه از  ــت ک ــده اس ــه ش ــی ارائ ــان فارس ــه زب ــگان ب ــرب و رای ــع معت ــتی از مناب ــا فهرس در اینج
ــتند: ــی هس ــل دسرس ــت قاب ــق اینرن طری

آویشــن: آمــوزش ســامت و لــذت جنســی بــرای همــه جنس هــا، همــه جنســیت ها، و 
همــه گرایش هــای جنســی

   https://avishanx.com

وبســایت اطــاع رســانی دربــاره بهداشــت جنســی و بیامری هــای آمیزشــی.  آنهــا 
ــد  ــف می کنن ــهرهای مختل ــی در ش ــای آموزش ــزاری کارگاه ه ــه برگ ــدام ب ــن اق همچنی

   https://www.ctrlstd.com

مرکز ملی پیشگیری از ایدز ایران
http://aids.ir/Centers 

شبکه کشوری اچ آی وی/ایدز و بیامری های آمیزشی
http://hiv-sti.ir 

امیدواریــم کــه ایــن راهنمــای فــوق  مفیــد و آموزنــده بــوده باشــد.  اگــر فکــر می کنیــد ایــن 
ــار  ــرا در اختی ــا آن ــد، لطف ــک کرده ان ــر ســامت جنســی کم ــما در درک بهت ــه ش ــات ب اطاع
دوســتان و شــرکای جنســی خــود قــرار دهیــد.  ایــن پیــام  وعشــق خــود بــه آنهــا را بــا ایشــان 

در میــان بگذاریــد. آنهــا قــدردان شــما خواهنــد بــود. 

بنابرایــن نبایــد فکر کنید 

کــه مجبور به فاش کردن 

حقیقــت درباره رفتارهای 

جنســی خود هستید، و 

تنها به درمیان گذاشــن 

اطالعاتــی اکتفــا کنید که در 

تشــخیص بیامری یا مشکل 

شــام مهم هستند 

»

»

جنسی   سالمت 
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امیدواریــم کــه ایــن راهنمــای فــوق  مفیــد و آموزنــده بــوده باشــد.  اگــر فکــر می کنیــد ایــن 
ــار  ــرا در اختی ــا آن ــد، لطف ــک کرده ان ــر ســامت جنســی کم ــما در درک بهت ــه ش ــات ب اطاع
دوســتان و شــرکای جنســی خــود قــرار دهیــد.  ایــن پیــام  وعشــق خــود بــه آنهــا را بــا ایشــان 

در میــان بگذاریــد. آنهــا قــدردان شــما خواهنــد بــود.

کالم آخر

جنسی   سالمت 


