
رابطھ جنسی ایمن چیست ؟

) بیماری ھایی ھستند کھ در ھنگام عمل جنسی ازSTDبیماری ھای مقاربتی (
طریق اندام تناسلی، دھان یا مقعد منتقل می شود. ھمچنین این بیماری می تواند

از مادر بھ بچھ ، در حین حاملگی یا بعد از زایمان منتقل شود. بیماری ھای
مقاربتی یکی از دغدغھ ھای بزرگ بھداشت عمومی در سراسر جھان است کھ

ھم مردان و ھم زنان را شامل می شود.

اگرچھ اکثر بیماری ھای مقاربتی قابل معالجھ ھستند، اما بعضی از آنھا مانند
HIV(عامل ایدز)، تب خال ھای ناحیھ تناسلی و ویروس پاپیلومای انسانی 

HPV.کھ عامل ایجاد زگیل تناسلی است، قابل درمان نیستند ( (

سالمت جنسی، پیشگیری از بارداری، کاندوم ھا

روش ھای مختلف پیشگیری از بارداری برای زنان و مردان وجود دارد کھ
بعضی از آنھا فرد را در برابر انتقال بیماری ھای مقاربتی محافظت می کند.

عالوه بر جلوگیری از– استفاده از کاندوم یکی از انواع کنترل بارداری است 
کھ بھ جلوگیری از گسترش بیماری ھای مقاربتی نیز کمک می کند.– بارداری 

 دو نوع کاندوم وجود دارد، کاندوم ھای زنانھ و کاندوم ھای مردانھ.

بیماری ھای مقاربتی می تواند از طریق افرادی کھ نمی دانند مبتال بھ بیماری
ھستند بھ سایرین منتقل شود. بھ ھمین منظور تا زمانی کھ از سالمت جنسی

شریک تان مطمئن نشده اید، ھمیشھ بھ ھنگام برقراری ارتباط جنسی، حتی از
نوع دھانی، از وسایل ایمنی استفاده کنید.

اگر شما با کسی رابطھ دارید، قبل از شروع رابطھ جنسی، حتما از سالمت
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خود و فرد مورد نظرتان مطمئن شوید.

بھ طور کامل، اجتناب از تماس جنسی(پرھیز)، کھ شامل رابطھ جنسی دھانی و
 مقاربت می باشد، تنھا راه مطمئن در پیشگیری از ابتال بھ عفونت است.

درباره رابطھ جنسی ایمن با شریک جنسی خود صحبت کنید

قبل از اینکھ با کسی رابطھ جنسی داشتھ باشید، با او درباره بیماری ھای
مقاربتی صحبت کنید. حتی اگر شریک جنسی شما نشانھ ھای بیماری مقاربتی

را نداشتھ باشد، با اینحال ممکن است آلوده باشد.

این سوالھا را از شریک جنسی خود بپرسید:

- با چند نفر تا بھ حال رابطھ جنسی داشتھ است؟
- آیا تا بھ حال رابطھ جنسی بدون کاندوم داشتھ است؟

- آیا تا بھ حال رابطھ جنسی دھانی غیرایمن داشتھ است؟
- آیا با بیش از یک نفر رابطھ داشتھ است؟

- آیا مواد مخدر تزریق می کند؟ آیا با کسی کھ معتاد تزریقی است رابطھ جنسی
 داشتھ است؟

- آیا تا بھ حال با یک روسپی رابطھ ی غیر ایمن داشتھ است؟
 داده است؟ نتایج آن چھ بوده است؟HIV- آیا تا بھ حال تست 

- آیا قبال بیماری مقاربتی از جملھ ھپاتیت ب و ھپاتیت سی داشتھ است؟ آیا
درمان شده است؟

شیوه ھای رابطھ جنسی ایمن
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 ماه پس از آلودگی فرد قابل6، تا HIVبرخی از بیماری ھای مقاربتی مانند 
) در زمانیHPVشناسایی نیستند. تبخال تناسلی و ویروس پاپیلومای انسانی (

کھ ھنوز عالئم بیماری بروز نکرده است قابل انتقال بھ فرد دیگر است. حتی
 ماه از کاندوم استفاده6اگر شما و شریک جنسیتان تست شده باشید، حداقل تا 

کنید و سپس مجددا آزمایش بدھید.

- عالئم بیماری ھای مقاربتی را بشناسید و درخود جستجو کنید. عالئمی مثل
ترشحات غیرعادی، زخم، قرمزی، تغییرات مشکوک در آلت تناسلی خود یا

شریک جنسی تان و یا سوزش در ھنگام ادرار.

- بیش از یک شریک جنسی در یک زمان نداشتھ باشید. امن ترین رابطھ
جنسی رابطھ ای است کھ شما مطمئن باشید شریک تان فقط با شما ارتباط دارد.
 ھربار کھ شما یک شریک جنسی جدید بھ رابطھ خود اضافھ می کنید، شما در
معرض تمام بیماری ھایی کھ آنھا و شرکای جنسی قبلی داشتھ اند قرار خواھید
گرفت. خطر ابتال بھ بیماری ھای مقاربتی در افرادی کھ دارای تعدد شرکای

جنسی ھستند بیشتر است.

- ھرزمان کھ رابطھ جنسی دارید، از کاندوم استفاده کنید. کاندوم بھترین راه
برای محافظت شما دربرابر بیماری ھای مقاربتی است. کاندوم ھای التکس و
پلی اورتان اجازه عبور ویروس ھای عفونی را نمی دھند. کاندوم ھای تتھیھ

شده از روده گوسفند در برابر این ویروس ھا ایمن نیستند.

 برایAstroglide یا K-Y- از روان کننده ھای مبتنی بر آب مانند ژل ھای 
جلوگیری از خراشیدگی پوست ناحیھ تناسلی درھنگام برقراری رابطھ جنسی

استفاده کنید. خراشیدگی ھای کوچک در واژن در ھنگام رابطھ جنسی واژینال
یا در مقعد در رابطھ جنسی مقعدی باعث می شود عفونت بھ خون شما نفوذ
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کند.

- اگر زن ھستید، از دوش واژینال اجتناب کنید زیرا این کار می تواند تعادل
طبیعی ارگانیسمھای واژن را تغییر دھد و ریسک ابتال بھ بیماری ھای مقاربتی

 را افزایش دھد.

- فردی مسئول باشید. درصورتی کھ دارای عالئم بیماری عفونی ھستند و یا
درحال درمان بیماری ھای مقاربتی و یا ایدز ھستید، از برقراری رابطھ جنسی
 پرھیز کنید. اگر شما یا شریک جنسی تان دارای تبخال ھستید از تماس جنسی

ھنگامی کھ تاول بروز می کند بپرھیزید و در موارد دیگر از کاندوم استفاده
کنید.

پیشگیری از بارداری

ممکن است بعضی زنان از روش ھای ضد بارداری استفاده نکنند یا روش ھای
 مورد استفاده انھا با شکست مواجھ شود. اگر این اتفاق برای شما بیفتد،
درصورتی کھ سرعت عمل داشتھ باشید ممکن است قادر بھ جلوگیری از

بارداری شوید.

پیشگیری از بارداری چیست؟

روش ھای جلوگیری از بارداری بھ پیشگیری از بارداری معروف است.

اگر شما بدون راه ھای جلوگیری از بارداری رابطھ جنسی دارید، احتمال
بارداری شما بسیار زیاد است، حتی اگر عادت ماھانھ در شما شروع نشده و یا

 زنی کھ از100 زن از 85نزدیک بھ زمان یائسگی باشید. ھرسالھ حدود 
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روشھای پیشگیری استفاده نمی کنند بھ طور ناخواستھ باردار می شوند.

تنھا راه جلوگیری از بارداری، نداشتن رابطھ جنسی است. اما با پیدا کردن یک
 روش خوب برای پیشگیری از بارداری شما می توانید از بروز بارداری

ناخواستھ در ھر رابطھ جنسی پیشگیری کنید.

روش ھای پیشگیری از بارداری

انواع مختلفی از روش ھای جلوگیری از بارداری وجود دارد کھ ھرکدام آنھا
مزایا و معایبی دارد. یادگیری در مورد تمام روش ھا بھ شما کمک خواھد کرد

کھ بھترین راه حل مناسب خود را پیدا کنید.

- روش ھای ھورمونی شامل قرص ھای پیشگیری، تزریق، چسب ھای ضد
بارداری، کپسول ھای زیر پوستی و حلقھ واژینال می باشد. استفاده از آی یو

 نیز بھ عنوان روش پیشگیریlevonorgestrel بھ ھمراه Mirenaدی 
ھورمونی شناختھ می شود. روش ھای پیشگیری کھ از ھورمون استفاده می

شود در جلوگیری از بارداری بسیار موثر ھستند.

 سال10 تا 5- آی یو دی، وسیلھ ای است کھ داخل رحم قرار می گیرد و برای 
 کھ حاویMiren بسیار خوب عمل می کند و ایمن است. استفاده از آی یو دی 

 ھورمون است کھ می تواند با پریود ھای شدیدتر و بعضاً توأم با درد ھمراه
شود.

- روش ھای سد کننده(حائل) شامل استفاده از کاندوم، دیافراگم و اسفنج است.
بھ طور کلی، این ابزار بھ قدرت آی یو دی ھورمونی نمی توانند از بارداری

جلوگیری کند. روش ھای پیشگیری حائل باید در ھربار مقاربت جنسی استفاده
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شوند.

- روش طبیعی پیشگیری نیز در صورتی کھ شما و شریک جنسی تان بسیار
دقیق باشید می تواند موثر باشد. این روش مستلزم پرھیز از ارتباط جنسی یا

استفاده از روشھای سد کننده پیشگیری از بارداری در روزھایی از دوره
قاعدگی است کھ احتمال بارداری بیشتر است.

- کنترل دائمی(عقیم سازی)، آخرین راه پیشگیری از بارداری است. عمل عقیم
سازی در مردان وازکتومی و در زنان بستن لولھ ھای رحم یا توبکتومی می

باشد. عقیم سازی برای افرادی مناسب است کھ تصمیم ندارند در آینده بچھ دار
شوند.

- روش اورژانسی جلوگیری از بارداری برای مواقعی است کھ شما پیشگیری
را فراموش کرده اید و یا کاندوم در حین مقاربت جنسی پاره شده است.

برای اینکھ روش ھای پیشگیری ھورمونی یا سد کننده بھ خوبی عمل کنند، شما
 باید آنھا را دقیقا بھ ھمان روشی کھ پزشک شما و یا دستورالعمل توصیھ کرده
است انجام دھید. حتی در آنصورت ھم ممکن است حوادثی رخ دھد. بنابر این

داشتن روشی جایگزین ضروری بھ نظر می رسد.

چگونھ می توان بھترین روش را انتخاب کرد؟

بھترین روش کنترلی، روشی است کھ بتواند در ھربار ارتباط جنسی از شما
محافظت کند و با توجھ بھ گوناگونی روش ھای پیشگیری، روشی است کھ شما

 بتوانید بھ خوبی آن را اجرا کنید. برای یافتن روشی کھ مناسب شما باشد، بھ
موارد زیر فکر کنید:
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- روش انتخابی چقدر برای شما موثر است؟ بھ یاد داشتھ باشید کھ جلوگیری از
 بارداری چقدر برای شما اھمیت دارد و سپس کیفیت ھرکدام از روش ھای
پیشگیری را بررسی کنید. برای مثال، اگر شما تصمیم دارید کھ درآینده بچھ
دار شوید، شما نیازی بھ استفاده از روش ھای بسیار قابل اعتماد ندارید. اگر

شما قصد ندارید بچھ دار شوید می توانید از روش پیشگیری مطمئن تری
استفاده کنید.

- روش انتخابی شما بھ چھ مقدار تالش نیاز دارد؟ برای مثال، درصورتی کھ
شما آدم فراموشکاری ھستید، استفاده از قرص ھای پیشگیری راه حل مناسبی
برای شما نیست. اگر مطمئن نیستید کھ در ھربار ارتباط جنسی می توانید از

یکی از راه ھای سد کننده استفاده کنید، بھتر است روش پیشگیری خود را
متوقف کرده و راه حل دیگری را جایگزین کنید.

- چھ موقع قصد دارید کھ بچھ دار شوید؟ برای مثال، اگر تصمیم دارید کھ در
یک تا دوسال آینده بچھ دار شوید، تزریق ھورمونی برای شما مناسب نیست،
چراکھ تا ماه ھا پس از تزریق بارداری شما با مشکل و تاخیر مواجھ خواھید

شد. اگر تصمیم دارید کھ بھ ھیچ عنوان بچھ دار نشوید، روش پیشگیری طبیعی
 بھ ھیچ عنوان روش مناسبی برای شما نیست، چرا کھ این روش اغلب دچار

خطا می شود.

- روش انتخابی شما چقدر ھزینھ دارد؟ برای مثال، استفاده از کاندوم ارزان
است و بعضی کلینیک ھا آن ھا را بھ طور رایگان ارائھ می کنند. بعضی

شرکت ھای بیمھ ھزینھ ھای مربوط بھ پیشگیری از بارداری را تقبل می کنند.
اما معیار ھزینھ، گاھی می تواند گمراه کننده باشد. آی یو دی ھزینھ زیادی

برای شما دارد، اما با توجھ بھ اینکھ برای سالھای طوالنی قابل استفاده است،

Page 7

www.bookmaker.ir

www.bookmaker.ir

bo
ok

mak
er.

ir

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


در طول زمان این ھزینھ کم خواھد شد.

- روش انتخابی شما چقدر می تواند از شما در برابر عفونت محافظت کند؟
کاندوم ھای التکس می توانند از شما دربرابر انتقال بیماری ھای مقاربتی مثل

HIV.محافظت کنند، اما بھترین راه حل برای جلوگیری از بارداری نیستند 
برای پیشگیری از بارداری و بیماری، از کاندوم و یکی دیگر از روش ھای

پیشگیری بھ طور ھمزمان استفاده کنید.

- آیا تا بھ حال با یکی از روش ھای پیشگیری دچار مشکل شده اید؟ گاھی
برای یافتن بھترین روش، باید روش ھای مختلفی را امتحان کرد. ھمچنین

ممکن است شما نیاز داشتھ باشید کھ روشی را کھ زمانی برای شما موثر بوده
تغییر دھید. اگر درحال حاضر از روشی استفاده می کنید کھ از آن خشنود
نیستید، درباره تغییر روش و انتخاب روش دیگری با پزشک خود مشورت

کنید.

چھ مواردی ممکن است انتخاب شما را محدود کند؟

با توجھ بھ وضعیت سالمت شما، بعضی روش ھای پیشگیری از بارداری
ممکن است برای شما ایمن نباشد. برای اطمینان از اینکھ کدام روش ھا برای

شما مفید است، پزشک نیاز بھ اطالعات زیر دارد:

- آیا سیگاری ھستید؟
- آیا باردار ھستید؟ آیا مشکوک بھ بارداری ھستید؟

- آیا در دوره شیردھی ھستید؟
- آیا بیماری جدی و خاصی دارید؟ مانند بیماری قلبی، فشارخون باال،

سردردھای میگرنی، دیابت.
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- آیا تا بھ حال لختھ شدن خون در پاھا (ترومبور ویریدی عمقی) و یا ریھ ھا
(آمبولی ریوی) داشتید؟ آیا در بین اعضای خانواده کسی با این بیماری ھا

دارید؟
- آیا تا بھ حال سرطان پستان داشتھ اید؟

- آیا تا بھ حال بیماری مقاربتی داشتھ اید؟

چگونھ می توان بھ یکی از روش ھای پیشگیری دسترسی یافت؟

بعضی از ابزارھای پیشگیری را می توانید از داروخانھ ھا بخرید.

- کاندوم ھا، اسفنج ھا و اسپری ھای اسپرم کش را می توانید بدون نسخھ
پزشک از داروخانھ ھا تھیھ کنید.

- روش ھای پیشگیری اضطراری نیز در اکثر داروخانھ ھا بدون نسخھ پزشک
 سال سن دارید.17 قابل خرید ھستند. اما شما باید ثابت کنید کھ باالی 

مراجعھ بھ پزشک یا متخصص:

- دریافت دستورالعمل نحوه استفاده از قرص ھا و یا روش ھای دیگر
ھورمونی .

- گذاشتن آی یو دی در داخل رحم.
- گذاشتن دیافراگم یا حلقھ ی دھانھ رحمی.

منبع: مجلھ پزشکی مادر 
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