
ناحیهتناسلیشپش
Pubic Lice 

 

 چیستند؟ ناحیهتناسلیهایشپش

 موهای روی که ریزیهستند حشرات ناحیهتناسلی هایشپش

شپشعانهبهآنهارویند. میکنند.رشدمیتناسلی ناحیه در بدن

 سینه، موهای بین در شوند.شپشتناسلیهمچنیننیزگفتهمی

 می نیز صورت و مژه ابرو، پایینشکم،ران، باالی زیربغل،

 .رویند

 یابد؟می انتقال چگونهاینشپش

 تماس طریق از واغلبکند پرواز یا بپرد تواندنمی شپشاین

نزدیک،تماسجنسییابهاشتراکگذاشتنلباس،رختخوابیا

 از تواندنمی یابد.کاندوممی انتقال شپش مبتالبهشخص با حوله

کند. جلوگیریتناسلی شپش انتقال



پرهیزفردیکهمبتالبهشپشتناسلیاستازتماسنزدیکبا

 راباآنهابهاشتراکنگذارید.کنیدولباسوحولهخود

 چیستند؟ شپشتناسلی عالئم

شپشتناسلی اگر رایجتریننشانهشپشتناسلیاست. خارش

پوستبیندازد.تانیها مژه لبه است ممکن شود، تانیها مژه وارد

.ببینید هامژه انتهای در راهایشانتخم و شپشها بتوانید شاید

 

 ورم و ناراحتی باعث و شود عفونی است ممکن شپش این نیش

 رنگآبی هایلکه یا حساسیت پوست روی و شوددردناک

وکشته درمان از پس یحت است ممکن هاکند.لکه ایجاد کوچک

 .مانندب برجا ماه چندینهاشپش همه شدن



 قهوه خالهای ،تانناحیهتناسلی موهای روی است ممکن همچنین

هاشپشتخم هاخال .اینبکنید نتوانیدآنهارا که ببینید رنگی ای

 هستند.

 ؟گیردصورتمی چگونهاینبیماری درمان

تناسلی شپش درمانرود.نمی بین از درمان بدون تناسلیشپش

 و هاتخم که ستا مخصوصی کِرم یا شامپو از استفاده شامل

 نسخه بدون توانمی را کرم و شامپواینشد.کمی را هاشپش

.دستورالعملاستفادهازآنهارابهدقترعایتکنید.خرید

 

 شامپویا از درمان برای دارید،تناسلی شپش مژه یا ابرو در اگر

 روز۰۱بهمدتروز در باردرعوضدونکنید. استفاده کرم

(رابه®Duolubeیا ®Lacri-Lubeپمادموضعیچشم)مانند

هاوینکارسببسستیشپشاها(بزنید.مژههایخود)وپلک

ازژلپترولیومشودکهبتوانیدبادستآنهارابکنید.هامیتخم

استفادهنکنیدزیراممکناستسببتحریکمعمولی)وازلین(

مراقبتگر با ،دربارهدرمان بیشتر اتاطالع برایچشمشود.

.کنید صحبت خود بهداشتی
 

کهباشما دیگر دارد.افراد معالجه به نیاز نیز تانجنسی شریک

 که آن مگر ندارند نیاز درمان به کنند،دریکخانهزندگیمی

طورمشترکاستفادهکردهبه شما با را حولهیا تخت لباس،

باشند.



 عالئم اگر یا نرفتند، بین از هاشپش ،اول درمان از پس اگر

درمیان خود بهداشتیمراقبتگر با داشتید، پوستی عفونت

 .بینجامد پوستی عفونت به تواندمی مکرر های.خاراندنبگذارید

 کرد؟ باید چه خود حوله و مالفه لباس، با

 که ایپارچه هایبازی اسباب و هاحوله ها،مالفه ها،لباس همه

  داغ آب با باید،اندگرفته قرار شپشتناسلی با تماس در

 لباسشویی ماشین شوند.از شویی خشکیاداده وشو شست

 درجه۰۱۱)گراد سانتیدرجه ۰۱زا داغتر آب با اتوماتیک

داغ خشککن در دقیقه ۰۱ را آنها یا کنید استفاده)فارنهایت

 .دهید قرار



 یک مدت به باید نیست، خشکشویی یا شستن قابل که یچیزهر

 شتهک هاشپش تا دشو داده قرار شده کیسههواگیری یکدر هفته

 .شوند

 کاست؟ مقاربتی هایابتالبهبیماری احتمال از توانمی چگونه

 خطربرقرارکنیدبییجنسرابطهکاندومازاستفادهبا
شوند،استفادهدستورالعملطبقیوقت،مردانهوزنانهیهاکاندوم

قیطرازیمقاربتیهایماریبازیاریبسگسترسمانعتوانندیم

حفاظتدرکاندوم.شوندیواژنویمقعد،یدهانیجنسرابطه

یتناسللیزگساده،هرپسمانندیپوستیمقاربتیماریبمقابلدر

)درصورتسیلیسفو(یویپاچاییانسانروسیلوماویپاپ)

.داردیکمترییکاراوجودجوش(

 
داشتهادیبهراریزنکاتکاندومازاستفادههنگامکهاستمهم

 :دیباش

کاندومراچککنیدکهآسیبندیدهباشد.ازکاندومآسیببسته •

 دیدهاستفادهنکنید.
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یا واحد بهداشت همگانی محل زندگی خود  www.HealthLinkBC.ca/healthfilesسایت  سی، از وب بی لینک رسانی هلث های آگاهی برای دیگر پرونده
)به  8-1-1دیدن کنید یا با شماره  LinkBC.cawww.Healthسایت  های بهداشتی غیراضطراری، از وب دیدن کنید. برای دریافت اطالعات و راهنمایی

-زبان ارائه می 130تماس بگیرید. در صورت درخواست، خدمات ترجمه به بیش از  7-1-1شنوایان، با  رایگان( تماس بگیرید. برای کمک به ناشنوایان یا کم

گردد.

 

تاریخانقضایکاندومراچککنید.ازکاندوممنقضیشده •

استفادهنکنید.

بستهرابهدقتبازکنیدتاکاندومپارهنشود.ازکاندومیکه •

 پارهشدهاست،استفادهنکنید.

مانندانگشتر،گلمیخوگوشوارهکاندومراازاشیایتیز •

 دورنگاهدارید.

 کاندومرادردمایاتاقنگهداریدارید. •

درهربارسکسازکاندومنواستفادهکنید.ازکاندومیکه •

 استفادهشدهاستدوبارهاستفادهنکنید.

 کاندوماستفادهنکنید.۱همزماناز •

کنندهآبیالتکسمردانهفقطازپمادهایروانباکاندوم •

هایروغنیمانندروغنبچه،پمادیااستفادهکنید.روانکننده

 کنند.ژلهنفتیالتکسراتضعیفیاتخریبمی

هایپلیتوانباکاندومهایآبییاروغنیرامیکنندهروان •

 اورتانمورداستفادهقرارداد.

هایالتکسیاپلیاورتان)پالستیکی(استفادهفقطازکاندوم •

هایالتکسیاپلیاورتانبهتریننوعکاندومکنید.کاندوم

هایمقاربتیوحاملگیهستند.برایپیشگیریازبیماری

توانندازحاملگیهایمبتنیبرپوستحیواناتمی)کاندوم

هایمقاربتیبهپیشگیریکنندامادرپیشگیریازبیماری

 .(هایالتکسیاپلیاورتاننیستندخوبیکاندوم
 

خودراواکسینهکنید

هایمراقبتیمانندهپاتیتآ،هپاتیتبوبرخیبیماری

وی(باواکسنقابلپیشگیریپیپاپیلوماویروسانسانی)اچ

هابامراقبتگرهستند.برایاطالعازنحوهتهیهاینواکسن

بهداشتیخودصحبتکنید.



 
 






 
 
 

ازوضعیتسالمتجنسیخودآگاهباشید

ایدیاشرکایجنسیاخیراًشریکجنسیخودراتغییردادهاگر

هایمقاربتیبهشماکمکمتعدددارید،آزمایشمنظمبیماری

ایدیاخیر.بعضیافرادکندبدانیدکهآیادچارعفونتشدهمی

مقاربتیممکناستبیآنکهعالئمیداشتهباشندبهبیماری

قاربتیازاحتمالانتقالمبتالباشند.کشفودرمانبیماریم

کاهد.تانمیبیماریبهشریکجنسی



تانبیشترباشد،درمعرضخطرهایجنسیهرچهتعدادشریک

بیشتریبرایابتالبهبیماریمقاربتیخواهیدبود.



دربارهجلوگیریصحبتکنید

پیشازبرقراریرابطهجنسیباشریکیاشرکایجنسیخود

مقاربتیونحوهجلوگیریموردنظرخودهایدربارهبیماری

صحبتکنید.اگربرایصحبتبااو)آنها(دراینبارهمشکل

دارید،آنرابامراقبتگربهداشتییامشاورخوددرمیان

بگذارید.



برایراهنماییدربارهنحوهصحبتباشریکجنسیخود،از

(BCCDCسی)هایبیمنبعجنسیهوشمندمرکزمهاربیماری

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



اطالعشریکجنسی

اگربهبیماریمراقبتیمبتالهستیدوفعالیتجنسیدارید،مهم

بهشریکیاشرکایجنسیخوداطالعاستکهبیماریخودرا

دهددربارهسالمتخودوانجامدهید.اینکاربهآنهاامکانمی

آزمایشاتتصمیمبگیرند.

 کسباطالعاتبیشتر

برای کسب اطالعات بیشتر درباره کاهش احتمال ابتالء به 
لینک بی سی را ببینید:  های مقاربتی این پرونده هلث بیماری

HealthLinkBC File #08o  های  از بیماری پیشگیری
 (STIآمیزشی ُمسری )
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