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شپشهایناحیهتناسلی چیستند؟

شپشهای ناحیهتناسلی حشرات ریزیهستند که روی موهای

رشدمیکنند.می رویند.بهآنهاشپشعانه

بدن در ناحیه تناسلی
نیزگفتهمیشوند.شپشتناسلیهمچنین در بین موهای سینه،

زیربغل ،باالی ران،پایینشکم ،ابرو ،مژه و صورت نیز می
رویند.
مییابد؟
اینشپشچگونه انتقال 

نمیتواند بپرد یا پرواز کندواغلب از طریق تماس
شپش 
این 
نزدیک،تماسجنسییابهاشتراکگذاشتنلباس،رختخوابیا
نمیتواند از
مییابد.کاندوم 
حوله با شخصمبتالبه شپش انتقال 
انتقال شپش تناسلیجلوگیری کند .

ازتماسنزدیکبا فردیکهمبتالبهشپشتناسلیاست پرهیز
کنیدولباسوحولهخودراباآنهابهاشتراکنگذارید.
عالئم شپشتناسلی چیستند؟
خارش رایجتریننشانهشپشتناسلیاست .اگر شپشتناسلی
لبه مژه هایتانپوستبیندازد.
وارد مژه هایتان شود ،ممکن است 
مژهها ببینید .
تخمهایشانرا در انتهای 
شاید بتوانید شپشها و 
نیش این شپش ممکن است عفونی شود و باعث ناراحتی و ورم
لکههای آبیرنگ
دردناکشود و روی پوست حساسیت یا 
کند.لکهها ممکن است حتی پس از درمان وکشته

کوچک ایجاد
شپشهاچندین ماه برجا بمانند.

شدن همه

ناحیهتناسلیتان ،خالهای قهوه

همچنین ممکن است روی موهای
شپشها
تخم 
خالها 
ای رنگی ببینید که نتوانیدآنهارا بکنید.این 
هستند.
صورتمیگیرد؟

درمان اینبیماریچگونه
نمیرود.درمان شپش تناسلی
شپشتناسلی بدون درمان از بین 
تخمها و
کرم مخصوصی است که 
شامل استفاده از شامپو یا ِ
میتوان بدون نسخه
میکشد.اینشامپو و کرم را 
شپشها را 

خرید.دستورالعملاستفادهازآنهارابهدقترعایتکنید .
اگر در ابرو یا مژه شپش تناسلیدارید ،برای درمان از شامپویا
کرم استفاده نکنید.درعوضدوبار در روزبهمدت۰۱روز
پمادموضعیچشم(مانند ®Lacri-Lubeیا®)Duolubeرابه
ینکارسببسستیشپشهاو

مژهها)بزنید.ا
پلکهایخود(و 


هامیشودکهبتوانیدبادستآنهارابکنید.ازژلپترولیوم


تخم
معمولی(وازلین)استفادهنکنیدزیراممکناستسببتحریک
چشمشود.برای اطالعات بیشتر دربارهدرمان ،با مراقبتگر
بهداشتی خود صحبت کنید .
جنسیتان نیز نیاز به معالجه دارد.افراد دیگر کهباشما

شریک
دریکخانهزندگیمیکنند ،به درمان نیاز ندارند مگر آن که

لباس ،تخت یاحوله را با شما بهطورمشترکاستفادهکرده
باشند .

شپشها از بین نرفتند ،یا اگر عالئم

اگر پس از درمان اول،
عفونت پوستی داشتید ،با مراقبتگربهداشتی خود درمیان
میتواند به عفونت پوستی بینجامد.
.خاراندنهای مکرر 

بگذارید
با لباس ،مالفه و حوله خود چه باید کرد؟
پارچهای که

بازیهای

حولهها و اسباب

مالفهها،

لباسها،

همه
گرفتهاند،باید با آب داغ

در تماس با شپشتناسلی قرار
شست وشو دادهیاخشک شویی شوند.از ماشین لباسشویی
اتوماتیک با آب داغتر از ۰۱درجهسانتی گراد(۰۱۱درجه
فارنهایت(استفاده کنید یا آنها را  ۰۱دقیقه در خشککن داغ
قرار دهید.

هرچیزی که قابل شستن یا خشکشویی نیست ،باید به مدت یک
شپشها کشته

هفته دریک کیسههواگیری شده قرار داده شود تا
شوند.
ابتالبهبیماریهای مقاربتی کاست؟

میتوان از احتمال
چگونه 
بیخطربرقرارکنید
بااستفادهازکاندومرابطهجنسی 
کاندومهایزنانهومردانه،وقتیطبقدستورالعملاستفادهشوند،

یهایمقاربتیازطریق
یتوانندمانعگسترسبسیاریازبیمار 
م
رابطهجنسیدهانی،مقعدیوواژنیشوند.کاندومدرحفاظت
درمقابلبیماریمقاربتیپوستیمانندهرپسساده،زگیلتناسلی
(پاپیلوماویروسانسانییااچپیوی)وسفیلیس(درصورت
وجودجوش)کاراییکمتریدارد .
مهماستکههنگاماستفادهازکاندومنکاتزیررابهیادداشته
باشید:
• بستهکاندومراچککنیدکهآسیبندیدهباشد.ازکاندومآسیب
دیدهاستفادهنکنید.

• تاریخانقضایکاندومراچککنید.ازکاندوممنقضیشده
استفادهنکنید .
• بستهرابهدقتبازکنیدتاکاندومپارهنشود.ازکاندومیکه
پارهشدهاست،استفادهنکنید.
• کاندومراازاشیایتیزمانندانگشتر،گلمیخوگوشواره
دورنگاهدارید.
• کاندومرادردمایاتاقنگهداریدارید.
• درهربارسکسازکاندومنواستفادهکنید.ازکاندومیکه
استفادهشدهاستدوبارهاستفادهنکنید.
• همزماناز۱کاندوماستفادهنکنید.
باکاندومالتکسمردانهفقطازپمادهایروانکنندهآبی

•
استفادهکنید.روانکنندههایروغنیمانندروغنبچه،پمادیا

ژلهنفتیالتکسراتضعیفیاتخریبمیکنند.

توانباکاندومهایپلی


هایآبییاروغنیرامی
روان 
کننده

•
اورتانمورداستفادهقرارداد.
فقطازکاندومهایالتکسیاپلیاورتان(پالستیکی)استفاده

•
کنید.کاندومهایالتکسیاپلیاورتانبهتریننوعکاندوم

برایپیشگیریازبیماریهایمقاربتیوحاملگیهستند.

هایمبتنیبرپوستحیواناتمیتوانندازحاملگی


(کاندوم
پیشگیریکنندامادرپیشگیریازبیماریهایمقاربتیبه

خوبیکاندومهایالتکسیاپلیاورتاننیستند).

خودراواکسینهکنید 
برخیبیماریهایمراقبتیمانندهپاتیتآ،هپاتیتبو

پاپیلوماویروسانسانی(اچپیوی)باواکسنقابلپیشگیری

هستند.برایاطالعازنحوهتهیهاینواکسنهابامراقبتگر

بهداشتیخودصحبتکنید .






ازوضعیتسالمتجنسیخودآگاهباشید 
اگراخیراًشریکجنسیخودراتغییردادهایدیاشرکایجنسی
متعدددارید،آزمایشمنظمبیماریهایمقاربتیبهشماکمک

کندبدانیدکهآیادچارعفونتشدهایدیاخیر.بعضیافراد


می
ممکناستبیآنکهعالئمیداشتهباشندبهبیماریمقاربتی

مبتالباشند.کشفودرمانبیماریمقاربتیازاحتمالانتقال
بیماریبهشریکجنسیتانمیکاهد .


هایجنسیتانبیشترباشد،درمعرضخطر


هرچهتعدادشریک
بیشتریبرایابتالبهبیماریمقاربتیخواهیدبود .

دربارهجلوگیریصحبتکنید 
پیشازبرقراریرابطهجنسیباشریکیاشرکایجنسیخود
دربارهبیماریهایمقاربتیونحوهجلوگیریموردنظرخود

صحبتکنید.اگربرایصحبتبااو(آنها)دراینبارهمشکل
دارید،آنرابامراقبتگربهداشتییامشاورخوددرمیان
بگذارید .

برایراهنماییدربارهنحوهصحبتباشریکجنسیخود،از
هایبیسی()BCCDC


منبعجنسیهوشمندمرکزمهاربیماری
بهآدرسزیربازدیدکنید :
 http://smartsexresource.com/sex-talk/talk-about-it

اطالعشریکجنسی 
اگربهبیماریمراقبتیمبتالهستیدوفعالیتجنسیدارید،مهم
استکهبیماریخودرابهشریکیاشرکایجنسیخوداطالع
دهید.اینکاربهآنهاامکانمیدهددربارهسالمتخودوانجام

آزمایشاتتصمیمبگیرند .
کسباطالعاتبیشتر
برای کسب اطالعات بیشتر درباره کاهش احتمال ابتالء به
بیماریهای مقاربتی این پرونده هلثلینک بی سی را ببینید:
 HealthLinkBC File #08oپیشگیری از بیماریهای
آمیزشی مُسری ()STI







برای دیگر پروندههای آگاهیرسانی هلثلینکبیسی ،از وبسایت  www.HealthLinkBC.ca/healthfilesیا واحد بهداشت همگانی محل زندگی خود
دیدن کنید .برای دریافت اطالعات و راهنماییهای بهداشتی غیراضطراری ،از وبسایت  www.HealthLinkBC.caدیدن کنید یا با شماره ( 8-1-1به
رایگان) تماس بگیرید .برای کمک به ناشنوایان یا کمشنوایان ،با  7-1-1تماس بگیرید .در صورت درخواست ،خدمات ترجمه به بیش از  130زبان ارائه می-
گردد .

