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 کالمیدیا
Chlamydia

 چیست؟ کالمیدیا

( و به STI) شود میعفونتی است که از طریق آمیزش جنسی منتقل  کالمیدیا

)بخشی  روده راستممکن است در  کالمیدیا. شود میی باکتری ایجاد  وسیله

که  ای لولهو مجرای ادرار )  ، گلوشود( که به مقعد ختم میبزرگ از روده 

ی  در زنان  در دهانه  این عفونت ( ایجاد شود.کند میرا از مثانه منتقل ادرار 

 شود. های رحم یا فالوپ ایجاد می رحم و لوله

 

مبتال شده اید، باید با یک مراقبتگر  کالمیدیاکه به  دریابید خواهید میاگر 

 آزمایشگاهی انجام دهید. های تستو  کنیدبهداشتی صحبت 

 ؟یابد چگونه گسترش می المیدیاک

از ی دهانی، مقعدی و واژنی  آمیزش جنسی محافظت نشدههنگام  کالمیدیا

از  که آلوده به این باکتری هستند، مایعات بدن آن دسته از طریق تماس با

 .گردد مییک شخص به شخص دیگر منتقل 

 

کند. این بیماری  ای احساس نمی نشانه هیچ کالمیدیافرد مبتال به گاهی اوقات 

از شخصی به شخص  تواند به آسانی نیز می ای گونه نشانه بدون هیچحتی 

 دیگر منتقل شود.

 

تکمیل نشده باشد، فرد مبتال  بیوتیک آنتیتا زمانی که درمان این بیماری با 

 عفونت را به اشخاص دیگر هم منتقل کند. تواند می

 

این عفونت را به  زایماندر هنگام  زنان باردارد که این امکان وجود دار

چشمان نوزاد خود منتقل کنند و در صورت عدم درمان، موجب کوری 

اگر زن بارداری کالمیدیا داشته باشد، نوزادش ممکن است به نوزاد شوند. 

 پهلو مبتال شود. سینه

 

. اگر شما کند نمیوجه از ابتالی مجدد به آن جلوگیری  به هیچ کالمیدیادرمان 

به دوباره باکتری سی شما درمان نشود، این درمان شوید ولی شریک جن

 .گردد میشما منتقل 

 هایی دارد؟ این بیماری چه نشانه

ندارند و به همین ای  هستند هیج نشانه کالمیدیامبتال به  اغلب کسانی که

 این عفونت در بدنشان وجود دارد.که  دانند نمیخاطر خودشان هم 

 

تواند موجب ترشحات مقعد، درد  می روده راستدر  کالمیدیاوجود عفونت 

و  ی مدفوع همراه با درد تخلیهدر مدفوع، خلط در ناحیه مقعد، وجود 

 قرمزشدن ناحیه مقعد شود.

 

 شامل موارد زیر باشد: تواند میعالئم این بیماری در مردان 

  مرد از آلت جنسی مانند شفاف یا خلطخروج مایع 

  دفع ادراراحساس درد یا سوزش هنگام 

 شود ای که ادرار از آن خارج می هلول ،خارش یا سوزش مجرای ادرار 

 

 

 

 :تواند شامل این موارد باشد میدر زنان، عالئم 

 رنگ مایع خروجی از واژن /یامقدار و تغییر در 

 رساس درد یا سوزش هنگام دفع ادرااح 

 یا پس از  های قاعدگی بین دورهلکه دیدن ریزی غیرطبیعی واژن یا  خون

 آمیزش جنسی

 ی زیر شکم درد در ناحیه 

  یواژن ی جنسی رابطه هنگامدرد در 

 

ای  هیچ نشانه معمولا  ممکن است در گلو هم ایجاد شود ولی کالمیدیاعفونت 

 ندارد.

 

پدیدار  بعد از مواجهه با این باکتری سه هفتهدو تا  عالئم این بیماری

هفته طول بکشد، یا هیچ  ۶ها ممکن است تا  گاهی بروز این نشانه شود. می

 ای دیده نشود. نشانه

 چه عوارضی دارد؟ کالمیدیا

د به وجود نخواه درازمدتی به موقع درمان شود، هیچ مشکل کالمیدیااگر 

تواند به ایجاد عوارضی بیانجامد چرا  می که درمان نشود ییکالمیدیا. آورد

 .یابد گسترش میبدن  بخشهایسایر  بهاین بیماری  که

 

واکنشی از جمله  وزاگر این بیماری درمان نشود، ممکن است منجر به آرتر

مشکالت پوستی، چشمی و مفصلی شود. این بیماری با افزایش خطر ابتال 

 نیز ارتباط دارد. وی آی اچبه 

 

تواند شامل بروز مشکالت در باردار  زنان میعوارض این بیماری در 

( شود. برای PIDشدن، بارداری خارج از رحمی یا بیماری التهابی لگن )

   HealthLinkBC File #08cرسانی ٰپرونده آگاهی ازبیشتر  آگاهی

 کنید. دیدن بیماری التهاب لگن

 

و در ها  تواند شامل عفونت در بیضه می بیماری در مردانعوارض این 

 نهایت ناباروری شود.

 شود؟ می درمان این بیماری چگونه

مهم است که شود.  می ها درمان با استفاده از آنتی بیوتیک کالمیدیا

دستورهای درمانی را به دقت انجام دهید. اگر قرصی برای شما تجویز شد، 

های جنسی از دو ماه پیش از ابتال به  شریک کنید. حتماا تمام آنها را مصرف 

بایست آزمایش و مداوا شوند. اگر در دو ماه گذشته شریک  این بیماری می

بایست آزمایش و مداوا شود.  تان می اید، آخرین شریک جنسی جنسی نداشته

بر است، از این روی مهم است که شما و  پاک شدن عفونت از بدن زمان

درمان با آنتی بیوتیک،  شروعپس از  روز ۷ ان تاشریک)های( جنسیت

 آمیزش دهانی، واژنی یا مقعدی نداشته باشید.

 

قبل  ای دیها را کامل مصرف نکن قرص تان ی( جنسی)هاکیشر ایاگر شما 

احتمال دارد که  د،یداشته باش منیناا یجنس ی داروها رابطه ی از اتمام همه

 تان ی( جنسی)هاکیشر ایدوباره به شما  ایبماند  یعفونت در بدن شما باق
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، یا واحد بهداشت همگانی محل خود دیدن کنید. برای www.HealthLinkBC.ca/healthfilesسی، از وبسایت  بی لینک رسانی هلث های آگاهیبرای دیگر پرونده
)به رایگان( تماس  8-1-1دیدن کنید یا با شماره  www.HealthLinkBC.ca، از وبسایت سی در بی داشتی غیر اورژانسیهای به دریافت اطالعات و راهنمایی

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

مورد  نی. اگر اهای بهداشتی در آینده شود و باعث دشواری برگردانده شود

در  یریگ میتصم یتا برا دیخود مشورت کن یشتاتفاق افتاد با مراقبتگر بهدا

 به شما کمک کند. شتریبه درمان ب ازیمورد ن

 

شش ماه پس  شود که می توصیه، است امر شایعی از آنجا که عفونت مجدد

پیگیری انجام شود. زنان باردار و زنان شیرده سه تا  آزمایشیک  از درمان

 پیگیری داشته باشند. آزمایشپس از تکمیل درمان باید یک  هفتهچهار 

گیری از شپیهای  باز هم قرص آیا در صورت مصرف آنتی بیوتیک،
 بارداری، عمل خواهد کرد؟

باعث ها  که به ما نشان دهد که آنتی بیوتیک نداردچندانی وجود شواهد 

پیشگیری از بارداری هورمونی های  عملکرد صحیح قرص جلوگیری از

از قرص، چسب  عبارتند هیپا-هورمون یریشگیلوازم پهای  نمونه .شوند می

آنتی  شما با اگر ، یا آمپول پیشگیری از بارداری. ی واژنی پیشگیری، حلقه

پیشگیری از های  مثل گذشته از قرص مهم است که، شوید میدرمان بیوتیک 

توانید تا تکمیل درمان و تا  می ،نگران هستید . چنانچهبارداری استفاده کنید

بیشتر، با آگاهی  یا برای، از کاندوم استفاده کنید گی بعدیپایان دوران قاعد

 مراقبتگر بهداشتی خود صحبت کنید.

( را STIبه بیماریهای آمیزشی )توانم احتمال ابتال چگونه می
 کاهش دهم؟

 آمیزش جنسی سالم را با استفاده از کاندوم رعایت کنید

)زنانه( چنانچه طبق دستور استفاده  ی)مردانه( و داخل یرونیب یکاندومها

 یجنس زشیدر هنگام آم یزشیآم یهایماریاز ب یاریشوند، از گسترش بس

از آن  یریجلوگ ی. کاندوم براندینما یم یریجلوگ یدهان ای یمقعد ،یواژن

 لیاز قب شوند، یمنتقل م یکه از راه تماس پوست یزشیآم یهایماریدسته ب

 سیلیفیو س  (HPV)) ای یانسان لومیپاپ روسی)و یتناسل لیتبخال، زگ

 دارد. یکمتر یی)همراه با درد( کارا

 

 نکات مهمی که هنگام استفاده از کاندوم باید به خاطر داشته باشید:

 دهید بیباشد. از کاندوم آس دهیند یبیکه آس دیکن یبسته کاندوم را بررس 

 دیاستفاده نکن

 یمصرف آن سپر خیکه تار ی. از کاندومدیکن یمصرف را بررس خیتار 

 دیشده استفاد ه نکن

 که کاندوم پاره نشود. از کاندوم پاره  یبه طور دیرا با دقت باز کن بسته

 دیشده استفاده نکن

 جواهرآلت  ای خیگلم ،یمانند گوشواره و انگشتر ز،یت اءیز اشرا ا کاندوم

 دیبدن دور نگاه دار یمورد استفاده در سوراخکار زینوک ت

 دیاتاق نگه دار یمعمول یرا در دما کاندومها 

 کاندومها را دو دیاستفاده کن دیکاندوم جد کیاز  یجنس زشیهر آم در .

 دیبار استفاده نکن

 به  تواند ی. استفاده از دو کاندوم با هم مدیکاندوم را با هم مصرف نکن دو

 انجامدیآنها ب یپارگ

 آب یها¬کننده )مردانه(، تنها از روان یرونیب یکیبا کاندوم لست همراه-

، یمشتقات نفت یها مانند ژل یروغن یها کننده . رواندیاستفاده کن هیپا

خراب  ای فیرا ضع یکیکاندوم لست توانند میروغن بچه  ای ون،یلوس

 کنند

 آب یها کننده از روان توان یم یلیتری/نتانیئور یپل یها با کاندوم همراه-

 استفاده کرد هیپا روغن ای پایه

 ی/ پل لیتری/ن تانیئور یپل ایکه از لتکس  دیاستفاده کن ییها تنها از کاندوم 

 تانیئور یپل ایلتکس  یها اند. کاندوم ساخته شده یکیلست نیزوپریا

 یمسر یزشیآم یها یماریاز ب یریشگیپ یانواع کاندوم برا نیبهتر

 یریشگیپ هب توانند یم شیم ایشده از پوست بره  هیته یها هستند. )کاندوم

 یمسر یزشیآم یها یماریاز ب یریشگیپ یکمک کنند اما برا یاز باردار

 ندارند.( یتانیئور یپل ای یلتکس یکاندومها یبه خوب یکارکرد

 یحاو یها اسپرم ُکش یدارا یاستفاده از کاندومها از nonoxynol-9  

(N-9) بافت را ملتهب کنند و احتمال ابتال  توانند یم رایز دیکن یخوددار

 دهند شیرا افزا یزشیآم یمسر یماریبه ب

 

 خود را واکسینه کنید

ویروس پاپیلوم برخی از بیماریهای آمیزشی مسری، مانند هپاتیت آ، ب و 

( با واکسن قابل پیشگیری هستند. با مراقبتگر بهداشتی خود HPVانسانی )

 در مورد چگونگی دریافت این واکسنها صحبت کنید.

 

 از وضعیت سالمت جنسی خود آگاه باشید

اید، یا اگر چندین شریک اگر به تازگی شریک جنسی خود را تغییر داده

آزمایشهای تشخیص بیماریهای آمیزشی مسری جنسی دارید، با انجام منظم 

دریابید که به این گونه عفونتها مبتال هستید یا نه. برخی افراد ممکن است 

های آن را نداشته باشند.  مبتال به یک بیماری آمیزشی مسری باشند اما نشانه

تشخیص و درمان بیماریهای آمیزشی احتمال انتقال عفونت به شریک)های( 

 دهد.اهش میتان را کجنسی

 

هر چه تعداد شریکهای جنسی فرد بیشتر باشد، احتمال قرار گرفتن فرد در 

 معرض بیماری آمیزشی مسری نیز بالتر خواهد بود.

 

 در باره پیشگیری صحبت کنید

-قبل از آمیزش جنسی، در مورد بیماریهای آمیزشی و اینکه چگونه می

سی خود صحبت کنید. اگر خواهید از آنها پیشگیری کنید با شریک)های( جن

برای گفتگو در مورد آمیزش جنسی سالم با شریک)های( جنسی خود مشکل 

 دارید، با مراقبتگر پزشکی خود یا یک مشاور صحبت کنید.

 

تان، از برای راهنمایی در مورد چگونگی گفتگو با شریک)های( جنسی

سی صفحه اینترنتی منبع آمیزش جنسی هوشمند مرکز کنترل بیماری بی

(BC Centre for Disease Control (BCCDC) Smart Sex 

Resource:دیدن کنید ) 

it-about-talk/talk-https://smartsexresource.com/sex. 
 

 های جنسی اطالع دادن به شریک

باشید، بیماری آمیزشی هستید و از نظر جنسی فعال میاگر مبتال به یک 

مهم است که شریک)های( جنسی خود را آگاه کنید. این امر به آنها امکان 

 دهد که در مورد سالمتی خود و آزمایش دادن تصمیم بگیرند.می

 برای آگاهی بیشتر

نید احتمال ابتال به بیماری توااینکه چگونه میبیشتر در باره  آگاهیبرای 

آمیزشی مسری را کاهش دهید، از پرونده اینترنتی زیر دیدن کنید: 

8ole #0HealthLinkBC Fi  پیشگیری از بیماریهای آمیزشی مسری

(TIS).
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