
 مقدمه:
شي) عفونت شايع  STI )1هاي آميز صادي و     بيماريترين علل يكي از  صدمات زيادي از نظر اقت در جهان بوده و 

گفته ميشود در كشورهاي در حال توسعه عفونتهاي آميزشي يكي      نمايند.كشورها وارد مي  بسياري از  دراجتماعي 

از ده علت شاااايع مراجعه به مراكز درماني اسااات. از عوارب اين بيماريها مي توان به  ع يمي و نازایيا زايمان            

 زودرسا مرده زاييا به دنيا آوردن فرزند معلولا ايجاد صدمات قلبي و عصبي و حتي مرگ و مير اشاره كرد. 

سزايي بر  تأثير او ايدز HIVر و گسترش عفونت  ظهو ست.  هتش اگذ هاي آميزشي عفونتكنترل ب هاي عفونت بين ا

. راههاي انت ال عفونتهاي آميزشااي و ايدز مشااابه اساات و   دارد ارتباطي نزديك وجود HIVآميزشااي و انت ال 

شابه    سيار زيادي م شي احتمال  جمعيتهاي در معرب خطر نيز تا حدود ب اند. از طرف ديگر وجود يك عفونت آميز

يدز را افزايش ميدهد بطوريكه احتمال انت ال          به ا در زوجي كه يكي از آنها همزمان به يك عفونت         HIVابتال 

برابر بيشتر از زماني است كه هيچكدام از دو طرف مبتال به عفونت آميزشي ديگري نباشند.   11ست  آميزشي مبتال 

بنابراين كنترل عفونتهاي آميزشاااي بصصاااوم در جمعيتهاي در معرب بيشاااترين خطر يكي از بايه هاي برنامه 

 كنترل ايدز خواهد بود. 

و  يآميزشا  يهايماريانواع ب بايدقرار دارد. لذا بهورز  آميزشااي يهايماريدر معرب ابتال به ب جنساايبا رفتار  دهر فر

ه در كد. بداند ينما ييها هساااتند را شاااناساااايمارين بيا مبتال به ايه در معرب ابتال ك يعالیم آنها را بداند. افراد

 كبزشااردا آنها را به ياش صااورت بذيجنساا كين شااريد در مورد فرد مبتال و همچنيدرمان با از مواردا بسااياري

 د.ينترل نماكو  يريگيشان ب ييدارو يم هايت رژينموده و جهت رعا يمعرف

و افراد آلوده  يزشيماران آمياندوم به بكارایه  باياهش آسكاهداف  يرانه در راستايشگين اقدامات بياز مهمتر يكي

 يهايمارير بيروس و سايانت ال و كاهشن امر باعث يه اكباشد يبرخطر م يرفتارها يو افراد دارا HIVروس يبه و

 شود.يم يم اربت

 

 : توسط بهورز شامل موارد زیر است یزشیآم یهایماریمراقبت ب
 ارجاع فرد داراي عالیم آميزشي به  بزشك  .1

  يريگيمراجعه ب و ييدارو يهاميت رژيجهت رعا يزشيآم يهايماريماران مبتال به بيب يريگيب .2

 ارجاع آنها به بزشك  و يزشيآم يهايماريان به بيمبتال يموارد تماس جنس همسران و يريگيب .3

 برخطر يافراد با رفتارها مثبت و HIVو  يزشيماران آميارایه كاندوم به ب .4

 آموزش در خصوم ترويج رفتار جنسي سالم .5

 

 ن بخش :یا یاهداف آموزش
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 بداند.ا عالیم و راههاي انت ال آنها يزشيآم يهايماريدرمورد ب را د حداقل اطالعاتيبهورز با .1

 بداند. را يزشيماران آميد نحوه برخورد با بيبهورز با .2

 را بداند يريگيد موارد بيبهورز با .3

 را بداند يك جنسياز ابتال شر يريشگيالزم جهت ب يه هايبهورز توص .4

 ت استفاده كامل از داروها را بدانديد اهميبهورز با .5

 در معرب خطر اين عفونتها را داشته باشد بهورز بايد توانايي شناخت جمعيت .6

 

 عفونت آمیزشی چیست؟ 

 31عفونتهاي آميزشي عفونتهايي هستند كه از طريق تماس مست يم فرد با فرد منت ل ميگردند. بيش از 

عامل بيماريزا شناخته شده كه قادرند از طريق تماس جنسي منت ل شوند. اين عوامل شامل ويروسهاا باكتريهاا 

ها و قارچها ميشوند. از اين بيماريها ميتوان به سوزاکا سيفيليسا كالميدياا شانكرویيد )آتشك(ا تبصال تهياختك

تناسليا زگيل تناسليا هپاتيت ب و ايدز اشاره كرد.  عفونتهاي آميزشي تنها منجر به ايجاد بيماري در دستگاه 

يمنيا سيفيليس  دستگاههاي ديگر بدن نظير سيستم اتناسلي نميشوند. برخي از اين عفونتها نظير ايدزا هپاتيت و 

كبدا قلب و دستگاه عصبي را درگير ميكنند. با اين وجود تمركز ما در در اين مبحث بر روي بيماريهاي آميزشي 

است كه مجموعه عالیم يا سندرومهاي مشصص بيماريهاي آميزشي را ايجاد ميكنند. اين مجموعه عالیم عبارتند 

 از:

 مجراي تناسلي در آقايانترشح از  ◄

 زخم در دستگاه تناسلي ◄

 تورم بيضه ◄

 ترشح غير معمول از مهبل  ◄

 درد زير شكم در خانمها ◄

 تورم غدد كشاله ران ◄

 )بعلت عفونت آميزشي مادر( عفونت چشمي نوزاد ◄

شده نالزم به ذكر است كه همه بيماريهايي كه در دستگاه تناسلي ايجاد ميشود الزاما در اثر يك آميزش حفاظت 

آيند. به عنوان مثال عفونتهاي قارچي در زنان با ضعف سيستم ايمني )مثل بيماران ديابتي( نيز باعث بوجود نمي

ترشح مهبل شدها و يا تورم بيضه در اثر بيماريهايي مانند عفونتهاي ادراريا سل و يا اوريون نيز ايجاد ميشود.  اين 



ند ولي جزء عفونتهاي آميزشي محسوب نميشوند. جدول زير بيماريها اگرچه عفونتهاي دستگاه تناسلي هست

 مصتصري از مجموعه عالیم و عوامل بيماريزاي مرتبط را نشان ميدهد:

 

 عالمت علت بیماری  

 ترشح مجرا سوزاکا كالميدياا تريكوموناا

 زخم تناسلي سيفيليسا آتشك )شانكرویيد(ا تبصالا 

 تورم بيضه اوريونا تب مالتا سوزاکا كالميدياا ضربها عفونت ادراريا

 ترشح مهبل سوزاکا كالميدياا تريكوموناا باكتريهاي همزيست داخل مهبلا قارچ

 درد زير شكم سوزاکا كالميدياا ميكروبهاي بيهوازي

 تورم غدد كشاله ران لنفوگرانولوم ا آتشكا عفونت/ زخم در موضع

 عفونت چشمي نوزاد سوزاکا كالميدياا استافيلوكوک

 

زنان و درصد  %01عفونتهاي آميزشي هميشه منجر به ايجاد عالیم بيماري در فرد نميشوند. بعنوان مثال حدود 

قابل توجهي از مردانيكه مبتال به عفونت با ميكروب سوزاک و كالميديا شده اندا دچار هيچگونه عالمتي از 

 بيماريهاي آميزشي نميشوند. 

 راههای انتقال: 

آن بيداست عفونتهاي آميزشي عمدتا از طريق تماس جنسي با فرديكه دچار اين عفونت است  همانطور كه از نام

انت ال ميابد. عالوه بر آن برخي از انواع اين عفونتهاي ميتوانند از مادر باردار مبتال به نوزاد منت ل شده باعث ايجاد 

د ويا هپاتيت ب و سيفيليس همچنين ميتواننآيبيماري و يا معلوليت در نوزاد گردد. برخي از اين بيماريها نظير اچ

 از طريق تماسهاي خوني منت ل شوند. 

انت ال اين عفونتها نياز به تماس مست يم با فرد مبتال دارد. درمان فرد مبتال باعث ميشود زنجيره انت ال اين بيماري 

 شكسته شده بيماري سرايت نكند.

ا تماس جنسي با زناني كه بصورت تجاري رابطه شركاي جنسيتغيير مداوم ا داشتن بيش از يك شريك جنسي

جنسي برقرار ميكنند و يا ساير افراديكه شركا جنسي متعدد دارندا و نيز م اربت محافظت نشده )بدون استفاده از 

 كاندوم( از عوامل رفتاري هستند كه خطر ابتال به بيماريهاي آميزشي را افزايش ميدهند. 

 

 



 در معرض خطر هستند: چه گروههای  بیشتر

زنان نسبت به مردان بيشتر در معرب خطر آلودگي هستند. در يك تماس جنسي زنان سطح مصاطي وسيعتري 

را در معرب تماس دارند و همينطور حجم ترشحات بيشتري را دريافت ميكنند و اين باعث ميشود كه احتمال 

گر عوامل اجتماعي نيز باعث افزايش ريسك بذيري در ورود عامل بيماريزا به بدن زنان بيشتر باشد. از طرف دي

زنان ميشود. بعنوان مثال زنان بواسطه وابستگي اقتصادي ممكن است قادر نباشند در مورد سالمت جنسي با 

همسر خود وارد مذاكره شوند و يا اصرار بر برقراري تماس جنسي بصورت حفاظت شده داشته باشند. يكي ديگر 

 ه زنان را تهديد ميكند خشونتهاي جنسي است كه ميتواند مست يما به بليس گزارش شود. از عوامل اجتماعي ك

وي گسترش اين بيماريها در جامعه بصورت ناگهاني رخ نميدهدا بلكه ابتدا از يكي از گروههاي در آيهمانند اچ

رش ميابد. معرب بيشترين خطر شروع شدها سپس از طريق جمعيتهاي رابط به جمعيت عادي جامعه گست

فروشا مردانيكه با مردان ديگر ارتباط جنسي برقرار گروههاي در معرب بيشترين خطر عمدتا شامل زنان تن

فروشا جمعيتهاي مهاجر و ... جمعيتهاي ميكنند و مصرف كنندگان تزري ي مواد هستند. جوانانا مشتريان زنان تن

 ايفا نمايند.  در معرب خطر هستند و ميتوانند ن ش جمعيتهاي رابط را 

 

 : یزشیمار آمینحوه برخورد با ب
 ياز عالیم هفتگانه ذكر شدها فرد مراجعه كننده را به مركز بهداشت هر كدامده فه دارد درصورت مشاهيبهورز وظ

 ارجاع دهد. يدرمان

بهورز به مراجعه  مار منت ل گرددايبه همسر ب يزش جنسيآم با يزشيآم يهاا عفونتآنجا كه ممكن است از

رب جاد عواياز ا يريجلوگ يل درمان برايتكم مراجعه به بزشك و زمان وجود عالیم و كند تايه ميكننده توص

 يو كاندوم استفاده شود. نصورت ازير ايغ كندا در يخوددار يم اربت جنس االمكان از يد عالیم حتيا تشدي و

 يزشيآم يهااز نظر عفونت يز جهت بررسياش نيجنس كيا شريه همسر كند كيق ميمار را تشوين بيهمچن

ن كمم يز موقت بوده و حتيمار نيدرمان نشودا درمان ب يجنس كيه شركيند. در صورتكمراجعه  كبه بزش

 ز روبرو شود.يگر نيالت دكو مش يينده با م اومت داروياست در آ

 اعفونت مادر مرتبط باشد ممكن است با كماه كهي رينوزادان ز ترشح چشم در ا تورم و يقرمز درصورت وجود

 ن هم ارجاع داده شوند.ينوزاد والد عالوه بر

. ت دارديار اهميبس يودرصورت لزوم درمان و يجنس كيشر يريگيب درزنا يزشيآم يماريدرصورت وجود ب

ز ين ييامل نبوده واحتمال عود وم اومت داروكباسخ به درمان  ردايانجام نگ يجنس كيودرمان شر يريگياگرب

 رود. يباال م

اش  ينسج كيه شرك ين فردين است بدون عالمت باشد بنابراكمم يزشيآم ياز عفونتها ياريه بسكيازآنجای

 ارجاع شود. يرد وجهت بررسيقرار گ يد تحت بررسيداشته با يا رفتار برخطر جنسي يزشيآم يماريب



 مبتال توسط بهورز آموزش داده شود:ن نوزاد يا والدي مار وير به بيد نكات زيبا يبس بطور كل

 ن فرصت جهت درمان به بزشك مراجعه كند.ياول در -

 كند. يخوددار يكياتمام درمان از نزد تا -

صورت نزد  - ستفاده كند.  يكيدر صحيح از    از كاندوم ا ستفاده  ه مراجع بصش چهاراندوم به كبراي اطالع از نحوه ا

 شود.

 درصورت وجود عالیم يجنس كيه به مراجعه شريتوص -

 ته:کچند ن
 يك جنسيبه شر يماريت بيش احتمال سرايافزا و يماريطول مدت ب شيافزاا بعلت احتمال م اوم شدن  -

 ود.ه شيتوصتوسط بهورز  ديبا يموثر با دوز كاف بيوتيك هاي يداروهاا مصرف آنت اثر استفاده ناقص از در

 باشد.يمار نميب ياز به جداسازين -

 ه شوديد توصيبا يكروبيل درمان ضد ميتكم تا ياز تماس جنس يخوددار -

 د.شو هيتوصاز عفونت مجدد  يريجلوگ يبرااند كه هنوز درمان نشده يقبل يجنس يعدم تماس با شركا -

 موارد تماس وجود ندارد. يون برايناسيواكس -

را مشصص  يجنس يشركاصحبت كرده  ماريبمنبع عفونت با  موارد تماس و يجستجو يد برايبهورز با -

 د .ينما

 يگآلوددر صورت  شوند. درصورت امكان كشت گرفته شده و نهيمعا يستيروز قبل با 31موارد تماس ظرف  -

 درمان شوند ) ارجاع توسط بهورز (.

 ارجاع داده شوند. نهيمعادرصورت لزوم جهت  و يبررستمام نوزادان متولد شده از مادران آلوده  

 ارجاع شوند. يبررس نه ويمعا يد براياز چشم دارند با يكه ترشح چرك ينوزادان مادران 

 پیشگیری
 هاي رفتارهاي جنسي سالما  اهميت درمان دارويي و نحوه مشاوره و آموزش به بيمار در زمينه

مصرف داروهاا ممانعت از تماس جنسي تا بايان دوره درمان و روش استفاده از كاندوما اهميت 

ه ويژهاي آميزشي به به شريك جنسي براي مراجعه و درمان و آشناسازي با ساير بيمارياطالع  

 وي. آياچ

  .توصيه و آموزش استفاده از كاندوم 

  .آموزش مادران براي كشف بيماران احتمالي و جلوگيري از تولد نوزاد مبتال 

  .ارت اء بيماريابي و درمانا بيماريهاي آميزشي ف ط در اثر تماس مست يم با فرد مبتال رخ ميدهد

درمان افراد مبتال منجر به قطع زنجيره انت ال شدها گسترش بيماري در جامعه را محدودتر 

 خواهد كرد. درمان كامل بيماران تنها تجويز دارو نيست. يك رويكرد درماني مناسب شامل تجويز

داروي مناسبا آموزش و مشاوره بيمار براي درمان صحيح و رعايت رفتار سالما ارجاع فرد براي 



ويا و درمان شريك جنسي ميباشد. درمان شريك جنسي آيانجام مشاوره و تست داوطلبانه اچ

يك بصش اساسي از درمان را تشكيل ميدهد چرا كه ممكن است شريك جنسي دچار عفونت 

ا باعث شود حتي بس از درمان كامل فرد مجدد دچار عفونت شود. عالوه بر بدون عالمت بوده

آن شريك جنسي فرد مبتال در صورتيكه درمان نشود بعنوان يك مصزن آلودگي باقي ميماند و 

ممكن است افراد ديگري از طريق وي دچار بيماري شوند. الزم است كه حتي افراد بدون عالمت 

 سب آنها اقدام گردد. شناسايي شده براي درمان منا

 :رفتارهاي جنسي سالم تر شامل وفاداري به يك همسر و انتصاب  ترويج رفتارهاي جنسي سالم تر

رابطه جنسي حفاظت شده )استفاده صحيح از كاندوم( و نيز مراجعه براي درمان است. ترويج 

رهاي جنسي رفتارهاي جنسي سالم از بروز موارد جديد آلودگي خواهد كاست. الزم است رفتا

سالم به كليه گروههاي در معرب خطر آموزش داده شدها ترويج گردد. نيروهاي بليس ممكن 

است بتوانند در انت ال اين بيام به گروههاي در معرب خطر همكاري نمايند. عالوه بر آن با توجه 

ز انتظامي بصصوم سربازان وظيفه الزم است خود آنان ني -به در خطر بودن نيروهاي نظامي

 .آموزشهاي الزم را دريافت كنند

 


