
 

 

یک تاس دس طَل صًذگی  صًاى%اص 75تقشیثا 

دچاس عفًَت هی گشدًذ.عاهل ایجاد کٌٌذُ 

آى ًَعی قاسچ ٍاطى هی تاؿذ. عَاهلی 

ٍ  چشک خـک کيهاًٌذ اػتفادُ اص 

سا تشای چٌیي  صًاىتاسداسی ٍ دیاتت 

 عفًَتی هؼتعذ هی کٌٌذ.

 

 

ًضدیکی دسدًاک 

ػَصؽ ٍ خاسؽ ًاحیِ تٌاػلی 

تشؿحات ػفیذ سًگ تِ ؿکل پٌیش 

ػَصؽ صهاى ادساس کشدى 

تحشیک پَػت تٌاػلی 

 

 

لگي التْاتی تیواسی  

حاهلگی کارب  

ًاصایی  

صٍدسع صایواى  

 

 

 اػت یهیکشٍت ًَعی حاٍی ٍاطى هحیط

 هیکشٍب ًَع ایي ٍیظُ دلیل تذٍى گاّی

 تیواسی ػثة ٍ کشدُ سؿذ ُاًذاص اص تیؾ

 .ؿًَذ هی
 

 تشؿحات تِ هقذاس صیاد تِ سًگ

 خاکؼتشی یا ػفیذ هایل تِ صسد

 تذتَ ؿثیِ تَی هاّیتشؿحات 

 گٌذیذُ

ػَصؽ ٍ خاسؽ،ًضدیکی دسدًاک 

 

 

 کِ اػت اًگل ًَع یک تیواسی ایي عاهل

ایجاد ، هثتال فشد تا ًضدیکی اثش دس اکثشا

تْتش اػت ّوؼش تیواس ّن دسهاى ..هیـَ

 ؿَد.
 

صسد سًگ ٍ گاّی -تشؿح فشاٍاى

 ػثض سًگ

 چشکی تا تَی تذتشؿحات 

 هقذهِ
 ؿایعتشیي اص تٌاػلی دػتگاُ ّای عفًَت

 هتخلق تِ هشاجعِ ػثة کِ اػت اختالالتی

 عَاسهی  صًاى دس ّا عفًَت ایي.ؿًَذ هی صًاى

 هی کٌذ. ایجاد سا
 

 

 سًگ ٍ تش غلیظ تشؿحات قاعذگی، دٍساى اص پغ

 عادت اتوام اص پغ سٍص۱۴. اػت تش ػفیذ آى

 تشؿحات گزاسی، تخوک صهاى دس تقشیثاً هاّاًِ،

 كَست تِ ٍ تش سقیق تش، ؿفاف آب هثل ٍاطى

 تشؿحات هیضاى ٍ. ؿًَذ هی تاسیک ّای سؿتِ

 تشؿحات کلی تطَس.یاتذ هی افضایؾ ٍاطى

 .ّؼتٌذ تَ تی ٍ کن،لضج،تیشًگ صًاى طثیعی

 

 

دس عفًَت ّای صًاى سًگ ٍ تَ ٍ هیضاى تشؿحات 

ًیض تغییش هی کٌذ.ّش عاهلی کِ تغییش دس هحیط 

طثیعی ٍاطى تذّذ، ػثة افضایؾ تشؿح غیش 

طثیعی اص ٍاطى هی ؿَد هاًٌذ: اػتفادُ اص تعوی 

، تیواسی قٌذ، چشک خـک کيكاتًَْا، 

حاهلگی، عفًَتْا، ٍ یا حتی پاک کشدى هجشای 

ی ّای هخلَف ًاحیِ تٌاػلی تَػط اػپش

تٌاػلی ٍ یا ؿَیٌذُ ّای ٍاطى هی تَاًٌذ ایي 

 هـکل سا ػثة ؿًَذ.

 

 ترشحات طبیعی

 ترشحات غیرطبیعی

عفونت های 

 میکروبی

 عالئم

 عالئم

 عفونت های انگلی

عفونت های 

 قارچی

 معالئ

 عوارض عفونت های زنان



 
 
 
 

 داًـگاُ علَم پضؿکی تْشاى

 داًـکذُ پشػتاسی ٍ هاهایی

 

 تاػوِ تعالی  

 

ًاحیِ تٌاػلی صًاى ٍ ؿایع عفًَت ّای 

 سٍؽ ّای پیـگیشی اص عفًَت صًاى

 

 

 

 96تْاس

 
 

صهاى دس ًضدیکی اص خَدداسی 

 ّا اصداسٍ اػتفادُ

سی اص اػتفادُ اص حذاالهکاى خَددا

 تَالت ّای عوَهی آلَدُ

 ٍ ادساس کشدى پغ اص ًضدیکی

 اػتحوام

 جلَگیشی اص تواع هَاد

ؿَیٌذُ)ؿاهپَ(تا ًاحیِ تٌاػلی دس 

 صهاى اػتحوام

6تا۴تعَین ًَاس تْذاؿتی ّش 

 ػاعت

عذم اػتفادُ اص ٍاى کف كاتَى 

اع ّایخَدداسی اص پَؿیذى لث 

 خیغ

سٍیِتی خَدداسی اص هلشف ٍ 

)چشک ّا تیَتیک آًتی ػشخَد

 خـک کي(

 

 
 

 

 

سعایت تْذاؿت فشدی 

 اػتفادُ اص لثاع صیش ًخی 

 خـک ًگِ داؿتي ًاحیِ تٌاػلی 

 خـک کشدى لثاع ّای صیش دس

 تَی داغا یا هعشم آفتاب

تعَین هکشس لثاع صیش 

 عذم اػتفادُ اص لثاع صیش

 پالػتیکی ٍ تٌگ

ًَاس تْذاؿتی  عذم اػتفادُ اص

 هعطش

 اػتفادُ اص ؿَیٌذُ ّای ٍاطىعذم 

 ٍ ؿؼت ٍ ؿَی ًاحیِ تٌاػلی

 عقة تِ  هقعذ اص جلَ

 عذم اػتفادُ اص کاغز ّای تَالت

 هعطش ٍ سًگی

 ؿؼتي دػتْا پیؾ اص اػتفادُ اص

 ٍاطى داخل داسٍ ّای 

 کَتاُ ًگاُ داؿتي ًاخي ّا 

 

                                           

 ناحیه شایع های عفونت
 روش و زنان تناسلی
 از پیشگیری های

 زنان عفونت

 موارد پیشگیری


