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ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ:رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﭘﺮ ﺧﻄﺮ ﮐﺪام ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮ روی ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ  .رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻄﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ  ،ﮔﺎﻫﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺷﺪه و ﺣﻘﻮق اوﻟﯿﻪ اﻋﻀﺎ ﺧﺎﻧﻮاده را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﯾﮑﯽ از ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ در ﭘﯿﺎﻣﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﺲ از ازدواج ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم اﻃﺮاف آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻫﻤﺴﺮم ﺧﺎل ﻫﺎی
ﮔﻮﺷﺘﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ وﺟﻮد دارد .
دراﺑﺘﺪا ﺧﺠﺎﻟﺖ ﮐﺸﯿﺪم ﺑﭙﺮﺳﻢ وﻟﯽ در ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ زﻧﺎن از او در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺳﻮال ﮐﺮدم  .ﭘﺰﺷﮏ زﻧﺎن ﻓﻮرا ﺑﺮای ﻣﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﭘﺎپ اﺳﻤﯿﺮ
داد و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ وﯾﺮوس“ اچ  .ﭘﯽ  .وی ”ﺷﺪه ام  .اﮔﺮ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻦ از ﮐﺎﻧﺪوم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮد ﻣﻦ اﻣﺮوز و آﻧﻬﻢ در  29ﺳﺎﻟﮕﯽ
در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺳﺮﻃﺎن رﺣﻢ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﭼﻨﯿﻦ وﯾﺮوﺳﯽ اﺳﺖ ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﺮﻓﺘﻢ .
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ :در ﻫﺮ ﻧﻮع راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ،ﺧﻄﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ وﺟﻮد دارد .اﻣﺎ در ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ از آﻣﯿﺰشﻫﺎ ﺧﻄﺮ اﻧﺘﻘﺎل
ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ .ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺪم ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ازﺻﺤﯿﺢ و داﺋﻢ از ﮐﺎﻧﺪوم اوﻟﯿﻦ و ﻣﻬﻢ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻘﻌﺪی ،دﻫﺎﻧﯽ و واژﻧﯽ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻧﺪوم  :اﺳﺘﻔﺎده راﺑﻄﻪ
اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ اﺳﺖ .آﻣﯿﺰش ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻧﺪوم ﺣﺘﺎ اﮔﺮ دﺧﻮل ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد ،ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺤﺖﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﮑﻞ:زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان اﻟﮑﻞ در ﺧﻮن ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود ،ﻓﺮد ﻫﻮﺷﯿﺎری ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺪارد و در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎﯾﺶ ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ
اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ،ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی از راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﭘﺮﺧﻄﺮ اﺟﺘﻨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺤﺖﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﮑﻞ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎراﻧﻪ دارﻧﺪ.
راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺤﺖﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر:ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﺸﺌﮕﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺑﺎﻻﺧﺺ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺗﻮﻫﻢزا ،ﻓﺮد را وارد ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی
ﻣﯽﮐﻨﺪ .در آن ﻓﻀﺎ ،ﺷﺨﺺ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدآﮔﺎه ﻧﯿﺴﺖ .راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺤﺖﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻫﻤﯿﺸﻪ و در ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﭘﺮﺧﻄﺮ
ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد1.
اﻣﺎ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﻄﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ دارﻧﺪ ﺑﺮای اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮی دارﻧﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﻪﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﺮﯾﮏ ﺟﻨﺴﯽﺷﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶﺗﺮ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽاﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻼﻣﯿﺪﯾﺎ اﺳﺖ .ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﻔﻮﻧﺖ راﺳﺖ روده و ﮔﻠﻮ در ﺻﻮرت راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ دﻫﻨﯽ
و ﻣﻘﻌﺪی ﻣﯽ ﺷﻮد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ درﻣﺎن و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻻزم را اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز ﯾﺎ زﮔﯿﻠﻬﺎی ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ )(genital wartsﯾﺎ
ﺳﻮزاک و ﺳﻔﻠﯿﺲ و دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد 2.
ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی آﻣﯿﺰﺷﯽ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺎی ﺑﺤﺚ آن در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ ﻫﻢ در ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه و در ﺻﻮرت رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدن ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد در ﻣﯿﺎن ﺷﺮﮐﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .
اﻣﺎ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺿﻌﯿﻔﯽ دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺮ ﺧﻄﺮ اﺳﺖ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽﺷﺎن ﺿﻌﯿﻒ
اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﻮب ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﯿﺶﺗﺮ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽاﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﯿﺶﺗﺮی اﺣﺘﯿﺎج
دارﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﺎر ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ ﻣﯿﺎن ﻫﻢﺟﻨﺲﮔﺮاﯾﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎﻻﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد.
راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ زﯾﺮ ﻫﺠﺪه ﺳﺎل ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ آﻣﻮزش و آﮔﺎﻫﯽ ﻫﻤﺮاه ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭘﺮ ﺧﻄﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ ﻧﻈﺎم ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در
ﻫﻤﻪ دﻧﯿﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان آﺷﻨﺎ ﮐﺮدن داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ روشﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ
راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﺎد ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﺮ ﺧﻄﺮ اﺳﺖ  .از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮﻧﮓ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی
ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺪز و ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪﮐﻠﯽ ﭘﺮﺧﻄﺮ اﺳﺖ.
راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﺟﻨﺴﯽ .ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ و اﻧﺘﻘﺎل  DTSدر ﮐﺎرﮔﺮان ﺟﻨﺴﯽ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از اﻓﺮاد ،ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد

اﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن دارای اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ راﺑﻄﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ اﺳﺖ  .اﻓﺮادی ﮐﻪ رواﺑﻂ ﭘﺮ ﺧﻄﺮ ﺟﻨﺴﯽ دارﻧﺪ و ﺑﺎ
ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد و ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻧﺪوم و ﯾﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدن ﺑﻬﺪاﺷﺖ آن را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺳﻮزاک ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ از راه ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻧﻮزاد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد  .اﻓﺮادی ﮐﻪ دارای رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺮ ﺧﻄﺮ ﺟﻨﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﻪ ﺷﺮﯾﮏ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮد ﻧﮕﻮﯾﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﻮاره ﻗﺒﻞ از ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ از ﺳﻼﻣﺖ ﺷﺮﯾﮏ
ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮد اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻨﺴﯽ اوﻟﻮﯾﺖ دﻫﯿﺪ  .ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ دﺳﺖ ﻫﺎ و ﻣﺤﯿﻂ آﻟﻮده ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎ ﺧﺎﻧﻮاده از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻮدﮐﺎن را ﺗﺤﺖ ﺧﻄﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ  .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ ﮐﻪ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﯾﺎ زﺧﻤﻬﺎی ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ
اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺻﺎدق اﺳﺖ .از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﺮق دﯾﮕﺮ )ﻏﯿﺮ ﺟﻨﺴﯽ( ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎس ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﺸﺪه ﺧﻮدداری ﮐﺮده و رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺗﮏ ﻫﻤﺴﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ:
•از ﺷﺮﯾﮏ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ آﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ اﺑﺘﻼ دارد ﯾﺎ ﻧﻪ
•ﭘﯿﺶ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ از ﺷﺮﯾﮏ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ آﯾﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن آزﻣﺎﯾﺶ داده اﺳﺖ
•از ﮐﺎﻧﺪوم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
•اﮔﺮ ﻫﻤﺴﺮ ﯾﺎ ﺷﺮﯾﮏ ﺟﻨﺴﯽ ﺷﻤﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ را دارد از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ او ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ
•از ﻋﻼﺋﻢ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺮای ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت و ﭼﮑﺎپ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ3.
ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ و ﺑﺎرداری
زﻧﺎن ﺑﺎردار ﺑﺎﯾﺪ وﺟﻮد ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ درد ،زاﯾﻤﺎن زودرس و ﻋﻮارﺿﯽ در ﺣﯿﻦ زاﯾﻤﺎن
ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺣﯿﻦ ﺑﺎرداری ،زاﯾﻤﺎن ﯾﺎ ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮزاد ،از ﻣﺎدر ﺑﻪ ﮐﻮدک ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد .ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی
ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ ﺑﺮ ﻧﻮزاد ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ وزن ﮐﻢ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ ،ﻣﺮده ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪن ،ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺼﺐ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﮐﻮری ،ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺒﺪی و ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎی ﺟﺪی
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮای ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن اﯾﻦ ﺧﻄﺮات درﻣﺎﻧﻬﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد .درﻣﺎن در ﺣﯿﻦ ﺑﺎرداری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ را درﻣﺎن ﮐﺮده و
ﺧﻄﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدک را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ:
ﮔﺮ ﭼﻪ ﮐﺎﻧﺪوم در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
ﮐﺎﻧﺪوم در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻮزاک ،ﮐﻼﻣﯿﺪﯾﺎ ،اﯾﺪز و ﺗﺮﯾﮑﻮﻣﻮﻧﺎس ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮﭘﺲ،ﺴﯿﻔﻠﯿﺲ و زﮔﯿﻞ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ از ﻓﺮد
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎس ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻧﺪوم ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻧﺪوم
ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﭙﺶ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ و ﮔﺎل اراﺋﻪ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ دارﯾﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﻪ اﻃﻼع ﺷﺮﯾﮏ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.

