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 ( STDبیواری ّای هٌتقلِ جٌسی )

هینیطٍ  ّیا ی    اظ ًاقیی  ّای ػفًَت بیواضی ّا ٍ اًَاع بِ 1خٌؿی هٌتقلِ ّای بیواضی

ِ  گفتِ هی قیَز  هاًٌس ٍ طٍؼ ّا، قاضذ ّا، بامتطی ّا، اًگل ّا ٍ ها نَپالؾواّا  هیی  می

 قًَس.  هٌتقل بِ فطز ز گط خٌؿی ضابغِ  ل فطز هبتال زض عط ق اظ تَاًٌس

اًتقیا  بیِ    اها قابلیت آغاظ ًكسُ اؾت بیواضی زض فطززٍضُ ای اظ بیواضی مِ ٌَّظ ػال ن 

 ػلی .هَخب بیكتط قسى احتوا  بطٍظ ا ي بیواضی هی قَززض آى ٍخَز زاضز  فطز ز گط

 هٌتقل قیًَسُ خٌؿیی   ّای ػفًَت ا دازمٌٌسُ ػَاهل اظ بطذی بطای زضهاى ٍخَز ضغن

 بِ ػٌیَاى  ّوسٌاى زضهاى قابل ّای ػفًَت ا ي اًگل ّا، ٍ ها نَپالؾواّا بامتط ْا، هثل

هٌتقل قًَسُ  ّای اًس. ػفًَت هاًسُ باقی زض امثط مكَضّا ػوَهی، بْساقت هكنل  ل

 بیویاضی  ًاباضٍضی، ػوسُ ػلل اظ ٍ بیاٍضًسضا بِ ٍخَز  هتؼسزی ػَاضو هی تَاًٌس خٌؿی

 حضیَض  ّؿیتٌس.  هیازضظازی  ّای ػفًَت ٍ ؾطعاى ضحوی، ذاضج باضزاضی لگي، التْابی

 ٍی اذ آی ػفًَیت  اًتقیا   احتویا   ظذن، زاضای آهیعقی ػفًَت ٍ زضهاى ًكسُ التْا 

 هی زّس.  افعا ف ضا خٌؿی تواؼ عط ق اظ )ػاهل ا سظ(

 

  : (زگیل تٌاسلیاًساًی)بیواری پاپیلَها ٍیرٍس 

 اظ هتٌَػی اًَاع تَؾظ هی قَز، ًاهیسُ ّن آمَهیٌاتا مًَس لَها ًام بِ مِ تٌاؾلی ظگیل

ػاهل ا داز  اًؿاًی  ل پاپیلَم ٍ طٍؼ .قَزی ه ا داز (HPV)اًؿاًی  پاپیلَم ٍ طٍؼ

 ٍ طٍؼ ا ي اظ ًَع ۰۱۱ حسٍز .اؾت خٌؿی تواؼ عط ق اظ هٌتقلِ قا غ مٌٌسُ بیواضی

 .ًوا س ا داز تٌاؾلی ًاحیِ ّای بیواضی تَاًس یه آى ًَع ۴۱ حسٍز. اؾت قسُ قٌاذتِ

                                                            
1 Sexually transmitted diseases 
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 ذَز بِ ذَز هی تَاًٌس ٍ بَزُ ػالهت اًؿاًی بسٍى پاپیلَم ػفًَت ٍ طٍؼ هَاضز بیكتط

 زض .سٌهی باق۰۶ ٍ ۰۸ ٍ طٍؼ قاهل زٍ ًَع ا ي پطذغط ٍ ؾطعاى ظا هَاضز . ابٌس بْبَز

 اظ بیكتط مٌٌسُ ا داز ػاهل( ۶ ٍ ۰۰ ًَع قاهل) ذغط من ٍ ظاغیطؾطعاى  اًَاع مِ حالی

 خٌؿی عط ق اظ هؼوَالً تٌاؾلی ّای ظگیل .ّؿتٌس تٌاؾلی ّای ظگیل هَاضززضنس  ۹۱

 .زّس ضخ هی تَاًس ّن ظا واى حیي زض فطظًس بِ هازض اًتقا  ٍلی  ابٌس هی اًتقا 

هی  ظاّط زض ًاحیِ تٌاؾلی هتؼسز  ا تٌْا ضا ؼات نَضت بِ هؼوَالً تٌاؾلی ّای ظگیل

 هطعَ  پَؾت ٍ گطم هٌاعق زض قاذی غیط ٍ ًطم ّای ّؿتٌس. ظگیل زضز بسٍى ٍ قًَس

 ظگیل حالینِ زض .هی مٌٌس ضقسبْتط  هَّای ظائس موتطی ًیع زاضًسبِ ٍ ػُ هٌاعقی مِ 

 زضز بسٍى ّا ظگیل. هی قًَس ز سُ پَؾت هَزاض ٍ ذكل ًَاحی زض قاذی ٍ ؾفت ّای

 زض هرهَناً ٍ ًوا ٌس اًؿساز ا داز مِ قطا غی زض هگط ًساضًس، قس سی ػَاضو ٍ بَزُ

 مِ نَضتی زض ٍ حاهلگی زض هی مٌٌس. ا داز ملوی گل ًوای ّا ظگیل گاّا حاهلِ ظًاى

 هطزاى زض .قًَس پرف ٍ مطزُ ضقس ؾطػت بِ هی تَاًٌس ّا ظگیل باقٌس زاقتِ تطقح

 فضای بیي آلت تٌاؾلی ٍ هقؼس، آلت تٌاؾلی، قاهل تٌاؾلی ظگیل بطٍظ قا غ هٌاعق

فضای  ٍاغى، ز َاضُ فطج، ظًاى زض .سٌهی باق گاُ ذتٌِ ظ ط هٌاعق ٍ ازضاضی هدطای زاذل

 .ّؿتٌس تٌاؾلی ظگیل بطٍظ قا غ هٌاعق ضحن زّاًِ ٍ هقؼس بیي آلت تٌاؾلی ٍ هقؼس،

 .اؾت تَؾظ پعقل  ا هاها هؼا ٌِ با بیواضی ا ي تكریم

 اظ با س قوا ًیع )ّوؿط  ا ّط فطز ز گطی مِ با بیواض ضابغِ خٌؿی زاضز( خٌؿی قط ل

 یسبساً با س ،هی باقیس ًاحیِ تٌاؾلی ظگیل ّای زاضای اگط .قًَس هؼا ٌِ ظگیل ٍخَز ًظط

 مول بطای ماًسٍم بطزى بناض .ٍخَز زاضز خٌؿی قطمای بِ اًتقا  ذغطمِ تا زِ هیعاًی 

 ضسٍ طٍؾی زاضٍ ی زضهاى ّیر تٌاؾلی ظگیل بطای .اؾت هفیس اًتقا  ماّف بِ



3 
 

هی  هَضؼی زضهاى با ًیؿت. ػالج برف ماهالً ّن زضهاًی ّیر ٍ ًساضز ٍخَز اذتهانی

 .زاضز ٍخَز باظگكت ٍ ػَز احتوا  ٍلی بطز، بیي اظ ضا ظگیل تَاى

 

 تناسلی زگیل: 1 شکل

 

 پیشگیری

 افطاز زض زاضی ذَ كتي ظگیل تٌاؾلی بِ ابتالی اظ پیكگیطی بطای ضٍـ اػتوازتط ي قابل

 ٍ ماًسٍم اظ ّویكگی ٍ نحیح اؾتفازُ اؾت. هتاّل افطاز زض ّوؿط بِ ٍفازاضی ٍ هدطز

 مٌٌسُ پیكگیطی ٍلی زّس ماّف ضا ابتال ذغط هی تَاًس خٌؿی قطمای مطزى هحسٍز

 ٍامؿي ًَع ؾِ ظگیل تٌاؾلیبِ  ابتالی اظ پیكگیطی بطای حاضط حا  زض .ًیؿت ماهل

 زٍ ٍامؿيٍامؿي ّای زٍ ظطفیتی زْاض ظطفیتی ٍ ًِ ظطفیتی.  زاضز.  ٍخَزگاضزاؾیل 

. اؾت ٍ طٍؼ ۰۸ ٍ ۰۶ ًَع بِ ابتالی اظ پیكگیطی ّسف با بیكتط مِ ؾطٍاض نؽ ظطفیتی

 ظطفیتی ۴ ٍامؿي. زاضًس اضتباط ًَع زٍ ي ا با ضحن زّاًِ ّای ؾطعاىزضنس  ۷۱

 . هی مٌس ا داز هحافظت۶،۰۰،۰۶،۰۸ ًَعزْاض  ػلیِ ّن گاضزاؾیل
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الظم اؾت  هی مٌٌس، زض افت (تٌاؾلی ظگیل)اًؿاًی پاپیلَها ٍ طٍؼ ٍامؿي مِ ظًاًی زض 

تٌْا اظ عط ق ٍامؿي ظزى ًوی  ظ طا مِ زٌّسپاپ اؾویط اًدام  ٍ ؾطٍ نؽ هٌظن هؼا ٌۀ

  .تَاى هحافظت ماهل ا داز مطز

 تشخیص

مِ هوني اؾت زض بطذی  اؾت  ا هاها هؼا ٌِ پعقلبِ ٍؾیلِ  تٌاؾلی ظگیل تكریم

 ا ي بیواضی مول مٌس. قغؼی تكریمبِ ًوًَِ بطزاضی اظ ًاحیِ  هكنَكهَاضز 

 درهاى

 قَز، ضّا زضهاى بسٍى تٌاؾلی ظگیل اگط اؾت. ضا ؼات ظاّطی ضفغ زضهاى اظ ّسف

 ابس.  افعا ف اـ اًساظُ ٍ تؼساز  ا بواًس تغییط بسٍى  ا قَز ضفغ ذَز بِ ذَز اؾت هوني

 قنل زضباضُ ًگطاًی ٍ هی مٌس مول قوا ضٍحی اؾتطؼ ماّف بِ تٌاؾلی ظگیل زضهاى

 ل  ظطف تَاًس هی تٌاؾلی ظگیل. هی زّس ضا ماّف تٌاؾلی ًاحیِ زض ّا ظگیل ظاّطی

 ٍخَز تٌاؾلی ظگیل بطای حاضط حا  زض مِ ّا ی گطزز. زضهاى ضفغ ذَز بِ ذَز ؾا 

 ًوی مٌس. مي ػفًَت ضا ض كِ ٍلی هی قَز ظا ی ػفًَت ماّف زاضز، باػث

 ػَاضو تبحط ذَز، ّع ٌِ، زَى بیواض ذَز هَاضزی زضهاًی ضٍـ اًترا  پعقل بطای

 ّن گاّی .زض ًظط هی گیطز ضا بیواض ّوناضی ٍ ضا ؼِ اًساظُ ٍ تؼساز ضا ؼِ، هحل خاًبی،

 زضهاى هَضؼی با ّوطاُ مطا َتطاپی هثال)بطز بناض ضا تطمیبی زضهاى قطا غی زض هی تَاى

  (.ضٍز بناض بیواض ذَز تَؾظ مِ
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مِ بطای ظگیل تٌاؾلی اؾتفازُ هی قَز قاهل هَاضز بطذی اظ هْن تط ي زضهاى ّا ی *

 ظ ط ّؿتٌس

 مَئیوَز ا وی  %۵ مطم. 1

 بِ ٍ ّفتِ زض باض ۳ اًگكت، تَؾظ زضنس ۵ مَئیوَز ا وی مطم اؾتؼوا  

 ذَا  ظهاى ّا قب. قَز هی اؾتفازُ ضا ؼِ بْبَز تا  ا ّفتِ ۰۶ هست

 ۰۱ تا ۶ نابَى، ٍ آ  با با س تواؼ هحل) قَز هی قؿتِ نبح ٍ هالیسُ

 (.قَز قؿتِ ههطف اظ بؼس ؾاػت

 زض ضا ؼات ٍخَز نَضت زض)باض زٍ ای ّفتِ ( 5FU)فلَضٍ َضاؾیل پٌح. مطم 2

 (.قَز ًوی تَنیِا ي زاضٍ  ٍاغى

 ّفتِ زض باض زٍ فقظ. باقس هی مَئیوَز ا وی قبیِ تقط با 5FU اظ اؾتفازُ 

 .قَز هی اؾتفازُ

 (مطا َپطٍ   ا ها غ ًیتطٍغى با مطا َتطاپی. اًدواز زضهاًی )3

 با س مِ ؾطها، پطٍ   ا خاهس مطبي امؿیس زی ها غ، ًیتطٍغى با مطا َتطاپی

 زٍضُ زٍ خلؿِ ّط زض مِ اؾت تَضیح بِ الظم. قًَس ّفتِ تنطاض ۳تا  ۲ ّط

 ٍ ًساضز حؿی بی بِ ًیاظی ًیؿت؛ مطا َتطاپی ؾوی. قَزهی  اًدام زضهاى

. قَزًوی  لل ضٍی ًاحیِ هَضز ًظط ا داز ؾبب ضٍز، بناض زقیق بِ عَض اگط

  .اؾت ا وي ماهالً قیطزّی ٍ زض حاهلگی

  ا قیسی با بطـ لیعض، النتطٍؾطخطی، مَضتاغ، تنٌیل ّای اظ  ل ّط با خطاحی. 4

 تطاقیسى. با ضا ؼِ بطزاقت
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 ۹۱تا  ۸۱( BCA) ملطٍاؾتیل اؾیس بی  ا( TCA) ملطٍاؾتیل تطی اؾیس هحلَ . 5

 زضنس

TCA با تواؼ بسٍى ٍ زقت بِ با س( زضنس ۹۱ تا زضنس ۸۱)  اؾیس ملطٍاؾتیل تطی  ا 

 بینطبٌات  ا تالل پَزض زضهاى قسُ، ًَاحی ضٍی قَز؛ ؾپؽ هالیسُ ّا ظگیل ضٍی ًؿَج،

  نباض ّفتِ ای هی تَاًس ضٍـ ا ي. قَز بطزاقتِ اضافی اؾیس تا پاقیسُ قَز ؾس ن

 ؾیؿتویل خص . ًوا س هی ا داز ؾط غ قیویا ی ضٍـ مَتط عاؾیَى ا ي. قَز تنطاض

 .اؾت بی ضطض ماهالً حاهلگی زض ٍ ًساضز

 پیگیری

ُ  هٌاؾیب  زضهیاًی  پاؾد زضهاى قطٍع اظ هاُ ؾِ ظطف بِ نَضت ملی  هیی قیَز.   ز یس

 ؾیؿیتن  ضیؼ   قیاهل  باقٌس، زاقتِ ًقف زضهاى بِ پاؾد ضٍی تَاًٌسهی  مِ ػَاهلی

ِ  ّا ی ظگیل مل زض .اؾت قوا بطای زضهاى ػسم ّوناضی هٌاؾب  ٍ ا وٌی  زییي  زض می

  هَضیؼی  ّای زضهاى بِ بْتطی پاؾد زاضًس، قطاض تٌاؾلی هطعَ  هٌاعق  ا پَؾتی ّای

 ضٍـ  یل  با زضهاًی زٍضُ تنویل اظ بؼس هٌاؾبزضهاًی   پاؾد مِ نَضتی زض. ی زٌّسه

 هی تیَاى  زاقت، خسی خاًبی ػَاضو قسُ بناض بطزُ ضٍـ مِ نَضتی زض  ا ًكس ز سُ

  مطز. ػَو ضا زضهاى ضٍـ

 ًکاتی کِ بایذ بذاًیذ :

 اظ غییط  تَاًیس  هیی  ٍ اؾت قا غ بؿیاض  اًؿاًی پاپیلَم ٍ طٍؼ بِ ابتالی  ِ  ًاحیی

  .ًوا س زضگیط ّن ضا حلق ٍ زّاى هثل ز گطی ًَاحی تٌاؾلی ی هقؼسی
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  هبیتال   یا  تٌاؾلی ظگیل بِ هبتال زٍ ّط خٌؿیتاى قط ل ٍ قوااگط  ِ  ٍ یطٍؼ  بی

 ابتیسا  زض میساهیل  ابتسا مِ ًوَز هكرم زقیقاً تَاى ًوی باقیس، اًؿاًی پاپیلَم

  .ا س مطزُ هٌتقل ز گطی بِ ضا ػفًَت ٍ ا س قسُ هبتال

 حتویاً  ّوؿطتاى  ا قوا مِ ًیؿت هفَْم ا ي بِ اًؿاًی پاپیلَم ٍ طٍؼ بِ ابتالی 

 .ا س زاقتِ ذاًَازُ زاضزَ   ا ػطف اظ  ذاضج خٌؿی ضٍابظ

 ذانی ػاضضِ بسٍى قًَس، هی اًؿاًی پاپیلَم ٍ طٍؼ بِ هبتال مِ افطازی بیكتط 

 ًكیَز،  پیاك  بسًف اظ ٍ طٍؼ فطزی اگط  .قًَس هی پاك ٍ طٍؼ اظ ماهل عَض بِ

 ًاحیِ زض ؾطعاًی پیف  ا ؾطعاًی ضا ؼات  ا تٌاؾلی ظگیل بِ هبتال اؾت هوني

  .قَز تٌاؾلی

 ًییع  ٍ زّیاًی  خٌؿیی  تواؼ عی زض تَاًس هی اًؿاًی پاپیلَم ٍ طٍؼ بِ ابتالی 

ِ  هازض اظ تَاًس هی ٍ طٍؼ ا ي .زّس ضخ ّن زذَ  بسٍى خٌؿی تواؼ ِ  حاهلی  بی

 .قَز هٌتقل ظا واى حیي زض ًَظازـ

 بیاضزاضی  زٍضاى ٍ قیًَس  بیاضزاض  تَاًٌس هی اًؿاًی پاپیلَم ٍ طٍؼ بِ هبتال ظًاى 

 .باقٌس زاقتِ عبیؼی

 بیكیتطی  اؾیویط  پیاپ  آظهیا ف  اًدام بِ ًیاظ اًؿاًی پاپیلَم ٍ طٍؼ هبتال ظًاى 

  .ًساضًس ظًاى ؾا ط بِ ًؿبت

 ًویَز  هكیرم  زقیق عَض بِ تَاى ًوی ضا اًؿاًی پاپیلَم ٍ طٍؼ بِ ابتالی ظهاى .

ِ  هبتال ظگیل ضا ؼات قسى هكرم اظ قبل ّا ؾا  حتی ٍ ّا هاُ تَاًس هی فطز  بی

 .باقس قسُ اًؿاًی پاپیلَم ٍ طٍؼ

 تَاًٌیس  هیی  ًییع  ّؿیتٌس  ػالهت بسٍى مِ اًؿاًی پاپیلَم ٍ طٍؼ بِ هبتال افطاز 

  .ًوا ٌس هٌتقل ذَز خٌؿی قطمای بِ ضا بیواضی
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  زضحیالی  مٌٌس، هٌتقل ّن بِ ضا اًؿاًی پاپیلَم ٍ طٍؼ تَاًٌس هی خٌؿیقطمای 

 .باقٌس ًساقتِ ضٍ تی قابل ضا ؼِ مسام ّیر حتی  ا باقس ػالهتساض  نی فقظ مِ

 ضفیغ  ذَز بِ ذَز :زّس ضخ حالت ؾِ اؾت هوني ًكَز زضهاى تٌاؾلی ظگیل اگط 

  .قَز بعضگتط اـ اًساظُ ٍ تؼساز  ا بواًس باقی تغییط بسٍى قَز،

 ّیا  هست تا تَاًس هی ٍ طٍؼ ٍلی بطز هی بیي اظ ظاّطی ًظط اظ ضا ضا ؼات زضهاى 

 زضهیاى  اظ بؼیس  اٍ  هاُ ؾِ زض ذهَناً بیواضی ػَز بٌابطا ي، .بواًس باقی بسى زض

 .اؾت قا غ

 هٌتقیل  ّیای  بیویاضی  ؾا ط ًظط اظ اؾت بْتط اًؿاًی پاپیلَم ٍ طٍؼ بِ هبتال اى 

 .سًبگیط قطاض بطضؾی هَضز ّن خٌؿی قًَسُ

 بیا   ضیا ؼات  ماهل ضفغ تا اؾت بْتط ّؿتیس  اًؿاًی پاپیلَم ٍ طٍؼ بِ هبتال اگط 

 تَاًیس  هی اًؿاًی پاپیلَم ٍ طٍؼ البتِ .باقیس ًساقتِ خٌؿی ضابغِ خس سی فطز

 .قَز هٌتقل خٌؿی قط ل بِ ّن ضا ؼات ضفغ اظ بؼس

 ضا اًتقا  قاًؽ تَاًس هی قَز، اؾتفازُ نحیح ٍ هساٍم نَضت بِ ماًسٍم اگط  ِ  بی

 البتِ س.یبا فطز خس سی ضابغِ خٌؿی ًساقتِ باق  ضا ؼات ماهل ضفغ تا اؾت بْتط

HPV قَز هٌتقل خٌؿی قط ل بِ ّن ضا ؼات ضفغ اظ بؼس هی تَاًس.  

 

 جٌسی شریک برای الزم اقذاهات

 خٌؿی قطمای .مٌیس لغهغ اظ بیواضی ذَز ضا ذَز خٌؿی قطمای  ا قط ل حتوا با س

  قًَس. هكاٍضُ با س ًیع قوا

 



9 
 

 رفتار پرخطر جٌسی

اظ بعضگتط ي هكنالتی مِ زض زض خَاهغ زض حا  تَؾؼِ ٍخَز زاضز ػسم اعالع مافی  نی 

افطاز بِ ذهَل خَاًاى اظ ضفتاضّای پطذغط خٌؿی اؾت. آهَظـ نحیح بِ افطاز هی 

 تَاًس زض پیكگیطی اظ ا ي بیواضی ّا بؿیاض هَثط ػول مٌس.

 ابتسا با س ببیٌین ضفتاض خٌؿی ًاؾالن ٍ پطذغط زیؿت؟

 

 ( UnsafeSexجٌسی ًاسالن )رفتار 

)زض ذهَل بیواضی ّیا ی   بِ تواؼ خٌؿی مِ فطز اظ ؾالهت ذَز ٍ قط ل خٌؿی اـ

اعویٌاى ًساقتِ باقس ضفتاض خٌؿی ًاؾیالن   مِ هی تَاًٌس اظ عط ق خٌؿی هٌتقل قًَس(

پؽ اگط قوا بسٍى ا ٌنِ اظ ؾالهت ذَز ٍ قط ل خٌؿی ذَز هغلغ باقیس ٍ . هی گَ ٌس

 خٌؿی بطقطاض مٌیس ا ي ضابغِ خٌؿی  ل ضابغِ ًاؾالن اؾت.با اٍ ضابغِ 

 نی اظ بْتط ي ضاُ ّا بطای مؿب آگاّی اظ ؾالهت خٌؿیی قیط ل خٌؿیی تَخیِ بیِ      

هٌتقیل قیًَسُ   ضفتاضّای اٍ هی باقس. ضفتاضّای پطذغط فطز ضا هؿتؼس بطٍظ ػفًَت ّای 

دیام آظها كیات   بِ ٍؾیلِ هؼا ٌات بیالیٌی ٍ اً  تكریم قغؼی ػفًَت هی مٌس. خٌؿی

 هطبَعِ هی باقس.
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 بِ چِ رفتارّایی گفتِ هی شَد؟ پرخطر جٌسی رفتارّای

بِ نَضت ملی زض بؼضی اظ اًَاع ضٍابظ خٌؿی ذغط اًتقا  بیواضی ّای آهیعقی باالتط 

 هی باقس مِ بؼضی اظ ا ي ضٍابظ ػباضتٌس اظۺ 

 کاًذٍم از استفادُ بذٍى جٌسی ی رابطِ -

 نی اظ هْن تط ي ضاّناضّای پیكگیطی اظ بیواضی ّای آهیعقی اؾتفازُ اظ ماًیسٍم هیی   

باقس. با س زض ّوِ اًَاع ضٍابظ خٌؿی هقؼسی، زّاًی ٍ ٍاغًی اظ ماًسٍم اؾیتفازُ مٌییس.   

ضا بؿیاض افعا ف  هٌتقل قًَسُ خٌؿیاؾتفازُ ًنطزى اظ ماًسٍم ذغط اًتقا  بیواضی ّای 

 هی زّس.

 هخذر هَاد بعذ از هصرف یجٌس ی رابطِ -

هَاز هرسض بِ زلیل تاثیطاتی مِ ضٍی هغع هی گصاضز ؾیبب ػیسم زضك نیحیح قیوا اظ     

هَقؼیت هی قَز ٍ قوا تحت تاثیط هَاز تَاًا ی تفنط بِ نَضت هٌغقی ضا اظ زؾیت هیی   

زّیس. بِ عَض ملی اًدام ضابغِ خٌؿی بؼس اظ ههطف هَاز هرسض پطذغط هی باقس ٍ ذغیط  

 اضی ّای آهیعقی زض ا ٌگًَِ ضٍابظ باال هی ضٍز.اًتقا  بیو

 الکل بعذ از هصرف جٌسی ی رابطِ -

ههطف النل ًیع هاًٌس ههطف هَاز هرسض ضٍی شّي تاثیط هی گصاضز ٍ قوا ًوی تَاًیس زض 

قطا غی مِ زض آى قطاض زاض س تهوین هٌغقی ٍ نحیح ضا بگیط س. بیِ ّوییي زلییل اگیط     

  بط قطاضی ضابغِ خٌؿی زض آى ٍخَز زاضز بِ ّیر ػٌَاى هَقؼیتی حضَض زاض س مِ احتوا

 اظ هكطٍبات النلی اؾتفازُ ًنٌیس.
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 گرایی جٌس ّن بِ صَرت  جٌسی ی رابطِ -

زض توام زًیا افطاز ّوٌدؽ گطا ًؿبت بِ افطازی مِ با خٌؽ هرال  ضابغِ خٌؿی زاضًس 

هی قًَس. پیكگیطی اظ ضابغِ خٌؽ  هٌتقل قًَسُ خٌؿیبیكتط هبتال بِ بیواضی ّای 

  مول قا اًی هی مٌس. هٌتقل قًَسُ خٌؿیّودٌؿگطا اًِ زض اًتقا  بیواضی ّای 

  

 جٌسی شًَذُ هٌتقل ّای بیواری بِ هبتال افرادی کِ برای جٌسی ی رابطِ -

 هی باشٌذ

هی باقیس با س بِ زٍ ًنتِ تَخیِ زاقیتِ    هٌتقل قًَسُ خٌؿیاگط قوا هبتال بِ بیواضی 

هٌتقیل  اٍ  ا ي مِ قوا بیكتط اظ افطاز ؾالن هؿتؼس ابتال بِ ؾا ط بیویاضی ّیای   باقیس ۺ

زٍم ا ٌنِ با س زض ضٍابظ ذَز اظ انَ  پیكگیطی اظ اًتقا  بیواضی ّؿتیس. قًَسُ خٌؿی

 ز گط هٌتقل ًنٌیس. اؾتفازُ مٌیس تا بیواضی ذَز ضا بِ افطاز هٌتقل قًَسُ خٌؿیّای 

 

 آى ّا ضعیف هی باشذ ایوٌی سیستن کِ افرادی برای جٌسی ی رابطِ -

اگط قوا بِ ّط زلیلی زاضای ًقم ؾیؿتن ا وٌی ّؿتیس ٍ ؾیؿتن ا وٌی قوا ذَ  میاض  

قطاض زاض س ٍ با یس بیِ    هٌتقل قًَسُ خٌؿیًوی مٌس بیكتط زض هؼطو ذغط بیواضی ّای 

 اؾتفازُ مٌیس. هٌتقل قًَسُ خٌؿینَضت ٍ ػُ اظ ضاّناضّای پیكگیطی اظ بیواضی ّای 
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 هعتاد  افراد با جٌسی ی رابطِ -

بِ زلیل ا ي مِ افطاز هؼتاز اظ ؾطًگ هكتطك زض ههطف هَاز اؾتفازُ هی مٌٌس احتوا  

باقس ٍ ضابغِ ی خٌؿی با آى ّا بؿیاض ابتالی آى ّا بِ بیواضی ا سظ ٍ ّپاتیت باال هی 

  پطذغط هی باقس.

 با افراد زیادی رابطِ جٌسی دارًذ افرادی کِ  با جٌسی ی رابطِ -

ا ي افطاز بِ زلیل ا ي مِ با افطاز هرتلفی ضابغِ خٌؿی زاضًس احتوا  ابیتالی آى ّیا بیِ    

 بؿیاض باال هی باقس. هٌتقل قًَسُ خٌؿیبیواضی 

 

 قاعذگی دٍراى در جٌسی ی رابطِ -

زض زٍضاى قاػسگی بِ زلیل آؾیب پص ط بَزى غكای ؾغحی ذغط اًتقا  ػفًَت اظ عط ق 

  ضابغِ خٌؿی افعا ف هی  ابس.

 

 ّستیذ  بیواری در زهاًی کِ هبتال بِ جٌسی ی رابطِ -

ؾیؿتن ا وٌی  برهَل بیواضی ّای هعهٌی ّوسَى ز ابت، بیواضیزاقتي اًَاع زض ظهاى 

قوا ضؼی  هی قَز ٍ ٌّگاهی مِ ؾیؿتن ا وٌی ضؼی  قَز ذغط اًتقا  ػفًَت ٍ هبتال 

افعا ف هی  ابس لصا با س اظ بطقطاضی ضابغِ  هٌتقل قًَسُ خٌؿیقسى قوا بِ بیواضی ّای 

  خٌؿی زض ا ي ظهاى ّا پیكگیطی قَز.
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 سال ّجذُ زیر جٌسی ی رابطِ -

ؾبب افعا ف ذغط ضابغِ خٌؿی ٍ افعا ف اًتقا  بیویاضی   زٌس ي ػاهل زض افطاز ًَخَاى

 هی قَز ۺ هٌتقل قًَسُ خٌؿیّای 

 ًِػسم تَاًا ی تفنط هٌغقی ٍ آگاّا 

  ِایاتراش تهوین ّا بط اؾاؼ احؿاؾات ٍ لحظ 

  هٌتقل قًَسُ خٌؿی ػسم آگاّی زض ضابغِ با ضاُ ّای پیكگیطی اظ بیواضی ّای 

 بعضگؿا ؿتن ا وٌی ًؿبت بِ افطاز ضؼ  ؾی 

 

 افرادی کِ رفتارّای پرخطر دارًذ با جٌسی ی رابطِ -

اگط قطاض اؾت با فطزی ضابغِ خٌؿی زاقتِ باقیس مِ تهَض هی مٌیس ا ي فطز ّط  ل اظ 

ضفتاضّای پطذغط شمط قسُ ضا زاضز اظ بطقطاضی ضابغِ خٌؿی پطّیع مٌیس. احتوا  بیواضی 

ٍ ا ي افطاز زض ضٍابظ خٌؿی با قوا ًیع  ّای آهیعقی زض ا ي افطاز بیف اظ ؾا ط ي اؾت

افعا ف هی  هٌتقل قًَسُ خٌؿیبِ گًَِ ای ػول هی مٌٌس مِ ذغط اًتقا  بیواضی ّای 

  ابس.
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 ٍیرٍس پاپیلَهای اًساًی)زگیل تٌاسلی(هثال ّایی از بیواراى هبتال بِ 

 هراجعِ کٌٌذُ بِ هرکس :

هبتال بِ ٍ طٍؼ پاپیلوای اًؿاًی )ظگیل اظ قوا ذَاّكوٌس ن زاؾتاى زٌس تي اظ بیواضاى 

تٌاؾلی( ضا برَاًیس. ا ي زاؾتاى ّا بِ قوا مول هی مٌس ػَاهلی مِ زض ظًسگی ا ي افطاز 

هْن بَزُ اؾت ضا بكٌاؾیس ٍ اظ آًْا هغلغ باقیس. ا ي زاؾتاى ّا بط اؾاؼ ٍاقؼیت ٍ زض 

 ًوَزُ هطاخؼِ خٌؿی قًَسُ ذهَل افطازی ّؿتٌس مِ بِ ملیٌیل بیواضی ّای هٌتقل

  .اًس

 ((داستاى اٍل:  رفیق بازی))

ؾالِ ٍ هدطز مِ پؽ اظ هطاخؼِ بِ ملیٌیل ٍ بطضؾی بالیٌی ٍ  ۲۶بیواض آقا ی 

آظها كگاّی بطای ٍی تكریم بیواضی پاپیلَهای اًؿاًی زازُ قس. بیواض بیاى هی 

 :مِ مطز

ثیطتز  ون ون. مسبلگی ثزای اٍلیي ثبر اس هطزٍثبت الىلی استفبدُ وزد ۰۲در   "

ٍ  دٍستبى سیبدی داضتن لجل اس ایي اتفبق. اس هطزٍثبت الىلی استفبدُ هیىزدم

ػاللِ . ثَدم ٍ جبًن را در راُ هزام ٍ هؼزفت ثزای دٍستبًن هی دادم))رفیك ثبس(( 

سیبدی ثِ حضَر در هْوبًی ّبی هختلف داضتن ٍ تمزیجب اوثز آخز ّفتِ ّب ثِ 

اهب ووتز پیص هی آهذ وِ ثِ هْوبًی ّب هختلط وِ  دٍرّوی ّبی هختلف هی رفتین

 پسز ٍ دختز ثب ّن حضَر دارًذ ثزٍین. در یىی اس ّویي هْوبًی ّب ثب دػَت



15 
 

 مضزوت وزددر یىی اس هحلِ ّبی غزة تْزاى ٍ هختلط یه هْوبًی دٍستبى در 

ضزٍع ثِ خَردى  نطجك ػبدتی وِ در هَرد هػزف هطزٍثبت الىلی داضتٍ 

ثیص اس همذاری وِ ّویطِ استفبدُ تن جلَی دختزّب ون ثیبٍرم ٍ وزدم.ًوی خَاس

آى در حبلتی وِ چیش ٍاضحی اس اس  ثؼذ. ماس هطزٍثبت الىلی استفبدُ وزد مهی وزد

ثب دٍست دختزّبی َّد وِ در ّوبى وِ  مرا هیذیذ م ًیست دٍستبًنآى سهبى یبد

ثب حبل  م ّنًذ ٍ خَدوزدراثطِ جٌسی  ثِ الذامهْوبًی ثب آى ّب آضٌب ضذُ ثَدًذ 

راثطِ جٌسی ثب  خَدم ّن ًوی داًن چِ اتفبلی افتبدًبهسبػذ ٍ درحبلی وِ ػٌَاى 

ایي اٍلیي ثبری ثَد وِ راثطِ جٌسی . وزدمیىی اس افزاد حبضز در هْوبًی ثزلزار 

پس اس آى ًیش چٌذ ثبر در ن ٍلی ای وبش ایي اتفبق ثِ ایي ضىل ًوی افتبد. داضت

پس اس . نثِ ّویي ضىل راثطِ جٌسی ثب افزاد هختلف داضت هْوبًی ّبی هختلف

 ضذمحذٍد دٍ سبل ثب ثزٍس تزضحبت ٍ ػالهت در آلت تٌبسلی ثِ ثیوبری هطىَن 

 ثؼذ. ضذدادُ ثزای هي آهیشضی ٍ تطخیع ثیوبری  زدمٍ ثِ ولیٌیه هزاجؼِ هی و

اهب آى  اًذ ضذُ هَاجِ هطىل ایي ثب لجال ًیش هي وِ دٍستبى هتَجِ ضذماس هذتی 

   " .را ػٌَاى ًىزدُ اًذ
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 ((رابطِ ی بذٍى شٌاختداستاى دٍم: )) 

ؾالِ بِ زلیل ظگیل ّای تٌاؾلی بِ زضهاًگاُ هطاخؼیِ میطز.    ۳۰زٍ ؾا  پیف ذاًوی 

  بیواض ػٌَاى مطز مِۺ

سبل لجل ثِ دلیل اختالف ثب ّوسزش ثب اًجبم وبر اس اٍ جذا ضذُ ٍ ثِ تٌْابیی   ۵ "

سًذگی هی وٌذ. خبًَادُ ی اٍ در ضْزستبى سًذگی هی وزدًذ ٍ ایطبى ثاِ تٌْابیی   

در تْزاى سبوي ثَدًذ. ٍی ثیبى هی وزد وِ اس ًظز درآهذ ٍ تبهیي ّشیٌِ ّبی خاَد  

گی تٌْب ثزاین سخت ضاذُ ثاَد ٍ اس   هطىلی ًذاضتن اهب ثؼذ اس دٍ سبل تحول سًذ

طزفی دٍستبًن ًیش هي را تحت فطبر هی گذاضتٌذ ٍ هی گفتٌذ حیف تَ ثب ایي لیبفِ 

ًیست ثخَاّی تٌْب ثوبًی؟ چزا دٍست پسز ًذاری؟ ّویي حزف ّب رٍی هي تبثیز 

خَد را گذاضت ٍ در طی هذت یىسبل سؼی وزدم ثب چٌذ ًفز ٍارد راثطِ ػبطفی ثِ 

پسز( ضَم اهب ّیچىذام هَفمیت آهیش ًجَد ٍ الجتِ ّیچىذام اس ایي غَرت )دٍست 

راثطِ ّب هٌجز ثِ راثطِ جٌسی ًطذ تب ایي وِ در هحیط وبر یىی اس هازاجؼیي واِ   

ضٌبختی اس لجل ًسجت ثِ اٍ ًذاضتن ثِ هي پیطٌْبد دٍستی هی دّذ ٍ پس اس هذتی 

ِ ایي ػول تىزار ضذ. ثؼذ اس ثب آى فزد راثطِ جٌسی ثزلزار وزدم ٍ ثؼذ اس چٌذ ثبر و

هذتی ثِ غَرت اتفبلی هتَجِ َّیت فزد ضذم ٍ فْویذم وِ اٍ ّوشهبى ثاب افازاد   

ٍ  HIVجْت آسهبیطبت الذام وزدم واِ تطاخیع    دیگزی ًیش راثطِ دارد. سزیؼبً

HPV         ثزای هي دادُ ضذ. اوٌَى ًیاش حبلات ًاب اهیاذی ضاذیذی دارم ٍ ثاِ چٌاذ
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ٍست دارم اس آى فزد اًتمبم ثگیزم ٍ حمص را واف  رٍاًپشضه ّن هزاجؼِ وزدم؛ د

دستص ثگذارم اهب ّن اس ًظز لبًًَی ًوی تَاًن وبری اًجابم ثاذّن ٍ ّان ٍلتای     

هٌطمی فىز هی وٌن خَدم ًمص سیبدی در ایي راثطِ داضتن ٍ اگز خَدم هیخَاستن 

 " ایي اتفبق ًوی افتبد.

 

 ))داستاى سَم: بی تَجْی بِ استفادُ از کاًذٍم((

سبلِ ثِ ّوزاُ ّوسزش ثِ درهبًگبُ هزاجؼِ وزدُ ثَدًاذ ٍ ثازای هازد     ۰۲ثیوبر آلبی 

( دادُ ضذ. پاس اس هػابحجِ ثاب    STDتطخیع سِ ًَع ثیوبری هختلف هٌتملِ جٌسی)

پشضه ٍ غحجت ثب ثیوبر ػلت ثیوبری وطف ضذ. ثیوبر ٍ ّوسزش ػٌَاى هی وزدًاذ  

 وِ:

تفبدُ هی وٌین ٍ هذتی است واِ راثطاِ   ثِ ًذرت در راثطِ جٌسی خَد اس وبًذٍم اس "

جٌسی همؼذی ٍ دّبًی ّن دارین ٍ هطىلی ثاب ایاي لضایِ ًاذارین. پاس اس اًجابم       

هؼبیٌبت ٍ ثزرسی ّبی السم ّوسز ثیوبر ًیش دچبر تغییزات ثبفت دّبًِ ی رحن ضاذ ٍ  

اگز ثِ هَلغ هزاجؼِ ًوی وزدًذ فزد هجتال ثِ سزطبى دّبًِ ی رحن هی ضاذ. ثیوابراى   

اطالػی اس پزخطز ثَدى راثطِ همؼذی ٍ دّبًی ًذاضاتٌذ ٍ ّوچٌایي تػاَر های     ّیچ 

وزدًذ وِ استفبدُ اس وبًذٍم فمط ثزای جلَگیزی اس ثابرداری اسات ٍ چاَى خابًن اس     
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لزظ ّبی جلَگیزی اس ثبرداری استفبدُ هی وٌذ دیگز احتیبجی ثِ استفبدُ اس وبًاذٍم  

ت ثؼذی وِ خبًن ثِ تٌْبیی هزاجؼِ وزدُ در ٌّگبم ًشدیىی ًوی ثبضذ. الجتِ در هزاجؼب

ثَد ػٌَاى هی وزد وِ ضَّزم تَجْی ثِ خطزات ثیوبری ًذارد ٍ ثبس ّن ػاللِ ای ثاِ  

استفبدُ اس وبًذٍم ًطبى ًوی دّذ. ثؼذ اس چٌذ جلسِ اًجبم هطابٍرُ ثاب آلابی ثیوابر     

بتی وِ اس هتَجِ ضذین ثیوبر تحت تبثیز ّوىبر خَد وِ ثب اٍ ثسیبر غویوی ثَد ٍ اطالػ

اٍ دریبفت هیىزد اطویٌبى حبغل وزدُ ثَد وِ ایي ًَع راثطِ هطىلی ثزای ساالهتی اٍ  

ًذارد اهب پس اس تالش ّبی پشضه ٍ پزستبر هزثَطِ اٍ تَجیِ ضذ وِ اس رٍاثط پزخطز 

 " اجتٌبة وٌذ ٍ در رٍاثط اس وبًذٍم استفبدُ وٌذ.
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استفادُ از کاًذٍم(( داستاى چْارم: شرکای جٌسی هتعذد ٍ عذم))  

ؾالِ با ػالهت تطقحات اظ ٍاغى ٍ ظگیل زض ًاحییِ تٌاؾیلی    ۰۹ذاًوی  ۰۳۹۴زض ؾا  

ٍ ّوسٌییي   HIVهطاخؼِ مطزُ بَز مِ پؽ اظ بطضؾی ّیای آظها كیگاّی تكیریم    

 ۺ( زازُ قس. بیواض ػٌَاى هی مطز مHPVٍِ طٍؼ پاپیلَهای اًؿاًی)

ضذُ ٍ هبدرم ًیش هزا رّب وزد ٍ هي پیص سبلگی ثِ دلیل اػتیبد فَت  ۰۲پذرم در "

سبلگی ثِ دلیل ایي وِ در  ۰۵ػوَی خَدم وِ وبرگز سبختوبًی ثَد ثشري ضذم. اس 

تبهیي غذای خَدم ّن هطىل داضتن هججَر ضذم ثزای وست درآهاذ ثاب ضازوبی    

سبلگی ّن ثِ دلیل ّویي هطىل ثِ  ۰۱جٌسی هتؼذد راثطِ داضتِ ثبضن ٍ یىجبر در 

اجؼِ وزدُ وِ ًىبت درهبًی را رػبیت وزدم ٍ دارٍّاب را ّان اساتفبدُ    درهبًگبُ هز

وزدم ٍ هطىل حل ضذ ٍ اس آًجبیی وِ ثزای هي ٍاوسي گبرداسیل تشریك ضذُ ثَد 

تػَر هی وزدم وِ دیگز ثِ غَرت هبدام الؼوز ثِ ایي ثیوبری هجتال ًخاَاّن ضاذ   

گز ثاِ ثیوابری هجاتال    چَى اس سًبى هزاجؼِ وٌٌذُ ضٌیذُ ثَدم ٍاوسي وِ هیشًی دی

ًوی ضَی. حتی در راثطِ ثب ضزوبی جٌسی هتؼذد حتی تَجْی ثِ استفبدُ یب ػذم 

استفبدُ اس وبًذٍم تَسط آى ّب ًوی وزم ٍ تػَر ًوی وزدم وِ ایي هسئلِ هَضَع 

هْوی ثبضذ. ای وبش پذرم سًذُ ثَد ای وبش وسی ثَد وِ راُ درست را ثاِ هاي   

اهیاذٍارم   ًوی تَاًن گذضتِ ی خَدم را پابن واٌن.   ًطبى ثذّذ. االى پطیوبًن اهب

 " ثتَاًن سًذگی جذیذی ثزای خَدم ضزٍع وٌن.
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