
easy test,
easy treatment

جنيس انتقايل انتانات



Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020
Obiettivo Specifico 2. Integrazione / Migrazione legale – Obiettivo nazionale ON 3 – Capacity building

lettera j – Governance dei servizi – Qualificazione del sistema di tutela sanitaria



5

جنيس انتقايل انتانات

شاخص

6

10

14

18

22

26

30

34

38

42

46

50

جنيس لیږد شوي انتانات: هغه څه چې تاسو ورته اړتیا لرئ پوه شئ

HIV )د بدن معافيتي سيستم مينځ ته وړونکي(

Chlamydia trachomatis کالمیديا په اره

Neisseria gonorrhoea سوزک

Treponema pallidum  سیفیلس

ټرایکومونیاسس )ټریکوموناس اندامونه(

HPV  د انسان پاپیلوما ویروس

جینیټل هیرپس  )د هیرپس سمپلیکس ویروس(

 A هیپاتیت

B هیپاتیت

C هیپاتیت

په بولونیا کې ګټورې اسانتیاوې
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جنيس لیږد شوي انتانات:

هغه څه چې تاسو ورته اړتیا لرئ پوه شئ

يا يو عفونت چي له جنيس اړيکو له الرې نه يو بل ته انتقاليږي

یو انتان دی چې په عمده ډول د جنيس فعالیتونو په جریان کې دا ساري ناروغۍ  لیږدول کیږي،

Ist پشمول د خولې او مقعد جامع )داخيل یا جذبوونکی

نښې نښانې

ډیری جنيس لیږدونکي انتانات یا انفیکشن په پیل کې هیڅ نښې نلري. او دا د نورو خلکو 

د انتقال د لوی خطر سبب ګرځي.   د انفیکشن نه وروسته، په یو متغیر وخت کې چې د 

»انکیوبیشن دوره« په نوم یادیږي، ښکاره نښې ممکن په بدن کې وده وکړي.

دوی عموما د تناسيل ساحې کې واقع کیږي مګر، د انفیکشن ډول او د جنسیت ډول پورې اړه 

لري، دا نښې نښانې په خوله، مقعد یا پوستکي یا په عمومي ډول ښکاره کیدی يش.

نښې نښانې کیدای يش نرمې وي او ډیری وختونه په بشپړه توګه غیر حارض وي - مګر دوی 

کولی يش د اوږدې مودې وروسته څرګند يش، حتی د انفیکشن وخت وروسته کلونه بعد.

د انکوبیشن دورې تغییرات تر ټولو لومړی د ویروس، باکرتیا یا پروټوزوان په ځانګړتیاو پورې اړه 

لري. )څومره وخت،څومره قوي ناروغي / تیریدونکي ده«(؛

دوهم، د هر یو د بدن طبیعی مقاومت.  ځواک یا تیری د ويروس سیسټم ته اړه کوي، نه د 

انسان د معافيتي سیسټم ته. جسمي روغتیا، وړتیا د لوی برداشت رسه مساوي ندي. 

الندې د ډیرو عامو Ist ناروغیو لیست دی 

chlamydia •

 hepatitis A HAV، hepatitis B HBV، hepatitis C HCV •

• سوزاک 

HSV تناسيل هیپس •

HIV ایډز •

 HPV د پاپیلوما ویروس •

LUE سیفیلس •

 trichomoniasis •

 candida / vaginitis •

انتاين عوامل

• ویروسونه )لکه څنګه چې د HIV، هیپاټایټس، وارټس

 HPV ،الندې ترشیح شوي(، تناسيل هیپس(

• باکرتیا )کلمیډیا، ګونوریا، سیفلیس(؛

)trichomoniasis( پروټوزوا •

جنيس رسايت هغه وخت رامنځ ته کیږي کله چې ویروسونه، باکرتیاوې یا پروټوزوا د سپرم یا 

اندامونو د رطوبت یا وینې له الرې بدن ته داخل يش.

یا، د ځینوIST لپاره، د بیلګې په توګه سیفلیس، انفیکشن د مغز غشا ترمنځ د متاس له الرې واقع 

کیږي چې د نږدې برخو، خولې، اندام یا مقعد رسه نښلوي.

ځینې جنيس لیږد شوي انتانات يا انفیکشن د امیندوارۍ له الرې جنین ته یا د مور د شیدو 
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له الرې نوي زیږون ته لیږدول کیدی يش. ډیری جنيس لیږدونکي انتانات کولی يش د وخت په 

تیریدو رسه جدي پایلې ولري، لکه د کموالی یا رسطان.  که چیرې جنيس لیږدونکي انتانات په 

وخت رسه تشخیص يش، ممکن لږ یا هیڅ زیان ونه لري. که چېرې دوی په سمدستي توګه ونه 

پیژندل يش او درملنه یې ونيش، دوی کولی يش د ورځني ژوند آرامۍ اغیزه وکړي، د رواين رنځ او 

ټولنیز بدنامۍ سبب ګرځي.  د جنيس انتقايل انتان شتون بدن ته د HIV ویروس د ننوتلو لپاره 

ډیر زیان رسوي )هغه ویروس چې که درملنه یې ونيش د ایډز المل کیږي(.

که په سمدستي او سمه توګه درملنه ويش په ډیری مواردو کې د درملنې وړ دي.  که په پام کې 

ونه نېول يش، دوی کولی يش جدي زیان ورسوي.  ځینې انتانات لکه د HIV انفیکشن په دقیق 

ډول د درملنې وړ ندي، مګر د ژوند نورمال کیفیت ډاډمن کولو رسه درملنه کیدی يش چې تاسو 

ته اجازه درکوي چې ساري نه شئ، تاسو ته اجازه درکوي چې نورمال اړیکه ژوند ولرئ )ملګری، 

کورنۍ، ماشومان، او نور( که په دې کې شک وي چې تاسو په انتان اخته شوي یاست، تاسو باید 

ژر تر ژره د MTSمرکز )د تشخیص مرکز چې د IST په درملنه کې تخصص لري( متخصص رسه 

اړیکه ونیسئ، که چیرې د ټولنې پر بنسټ مرکز وي یا په کوم ځای کې. باوري خدمت. د جنيس 

لېږدېدونکي ناروغۍ، ستاسو د نسایی متخصص، پوستکي یا یورولوژیست ته. لري  پرته له دې 

چې عمر څو يا څه جنسیت ولري د کنډوم کارول یا د پروفیلیکس کارول د HIV ويروس مخنيوي 

لپاره کايف نه دي. او دوی نيش کولی د ټولو IST څخه د مخنيوي تضمین کړي، که څه هم دوی 

دمخنیوی لپاره اړین وسایل دي.

د یو چا د جنيس روغتیا کلتور رامینځته کول باید په دوره توګه د ازموینی تررسه کولو عادت رسه 

یوځای په پام کې ونیول يش او متخصص لیدنه IST لپاره د لومړين او ثانوي مخنیوي الزمي عنرص 

دی. هغه حالتونه چې د IST د اخته کیدو خطر زیاتوي هغه خلک چې ډیری جنيس ملګري لري، 

ځکه چې د ډیرو اړیکو او / یا جنيس اړیکو درلودل ممکن د انفیکشن د اخته کیدو ډیر چانس 

ولري. هغه خلک چې په ډیر کم عمر کې جنيس اړیکه لري، ځکه چې د تناسيل میوکوسا الهم 

ضعيف او د انتاناتو په وړاندې ډیر حساس وي.

هغه خلک چې یو ملګری لري چې نامعلوم IST اخته وي او د درملنې الندې نه وي. 

څوک چې د لږکیو په وړاندې د بدنامۍ او تبعیض له امله د نازکو خلکو رسه تړاو لري.

هرڅوک او د هر ډول کلتوري، ژبني، اداري یا مقننه دلیل لپاره د ميل روغتیا  خدماتو ته دالس 

ريس ستونزه لري. هغه کسان چې نشه یي توکي استعاملوي )لکه الکول یا مخدره توکي( دوی 

کولی يش په اسانۍ رسه ذهني روښانتیا له السه ورکړي او خطرناک اړيکو رسه مخ يش. 

انتاين عوامل

د خطر اړیکې د ټولو اړیکو په توګه تعریف شوي په کوم کې چې د یو یا ډیرو رشیکانو رسه هیڅ 

احتیاط نه کارول کیږي.

د هغو رشیکانو رسه چې جنيس روغتیا یې نامعلومه ده.

د عادي ملګرو رسه چې جنيس عادتونه یا د ژوند طرزونه یې له پامه غورځول شوي. 

د متفاوت جنسونو اړیکه - که چیرې جنيس عمل د نارینه او یوې ښځې لخوا تررسه يش

 همجنيس اړیکه - جنيس عمل چې د دوه نارینه یا دوه میرمنو لخوا تررسه کیږي

 دوه جنسې اړیکې - که چیرې سړی د نارینه او ښځینه دواړو رسه جنيس اړیکې ولري

د اندامونو جامع - په اندام کې د تناسيل آلت داخلول شامل دي

 مقعدی اړيکې - په مقعد کې د تناسيل آلت داخلول شامل دي

 شفاهي جامع - د ژبې او شونډو په کارولو رسه د تناسيل آلت، اندام یا مقعد تحریک. 

األمراض املنقولة جنسيااألمراض املنقولة جنسيا
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ترشيحايت پېژندنه، ناروغي او خپرېدل

HIV یو ریټرو ویروس دی چې برید کوي او د وخت په تیریدو رسه د بدن معافيتي سيستم  له 

مینځه وړي تر هغه چې دا بدن په بشپړ ډول مرصف کړي.  د اچ آی وي انفیکشن د ایډز )د 

معافیت سنډروم( المل کیږي، یو داسې انتان چې ال تر اوسه هم د واکسین پرته شتون لري، چې 

درملنه یې شتون نلري، مګر د ښه ژوند کیفیت ډاډمن کولو رسه درملنه کیدی يش.

ليږد یا انتقال

ویروس د جنيس اړیکو )د اندام، مقعد، خولې( او وینې )د مثال په توګه، د ستنو یا رسنجونو په 

تبادله کې د موادو د داخلولو له الرې( لیږدول کیږي.  برسېره پردې، دا د اخته شوي مور څخه 

لیږدول کیدی يش، نه په درملنه کې، نوي زیږون ته د زیږون دمخه، د زیږون پرمهال او د زیږون 

وروسته د شیدو له الرې.

سمپټوماتولوژي يا نښي نښاين پرمختګ او کورس

 HIV د اوږدې مودې لپاره، کوم چې کولی يش څو کاله دوام وکړي، نښې نښانې ممکن نه وي.  د

د پېژندلو یوازینۍ الر د معاینې له الرې ده. HIV بې نښانه ده.  ایډز کولی يش د 5 څخه تر 10 

کلونو پورې  وده وکړي.  ایډز بدن کمزوری کوي، د ناروغۍ او د تومورونو پراختیا المل کیږي.

تشخیص او درملنه

 تشخیص  د جامع څخه لږ تر لږه 28 ورځې وروسته د وینې منونې رسه د البراتوار ازموینې په 

تررسه کولو رسه تشخیص  کیږي؛ د ازموینې پایله څو ورځې وروسته نتيجې ورکول کیږي.

داسې ازموینې هم شتون لري چې د تخصيص یا د ټولنې پر بنسټ خدماتو لخوا وړاندیز کیږي، 

لکه ګړندي ازموینې چې په لعاب یا د وینې یو څاڅکي له ګوتو څخه اخیستل کیږي.  پایله په 

15 دقیقو کې ورکول کیږي او د خطر کمولو مشوره ورکول کیږي ، د شخص عادتونو او اړتیاو 

پراساس. تاسو کولی شئ د ځان ازموینه هم تررسه کړئ چې تاسو یې په درملتون کې اخلئ او د 

ګوتو څخه ترالسه شوي د وینې په څاڅکي تررسه کیږي.

د ګړندي غربګون ازموینې ، دواړه که په تاسیساتو کې وي او په ځان ازموینه کې ، که څه هم 

د اعتبار وړ وي ، د تایید ازموینې ته اړتیا لري چې په روغتیایی مرکز کې د وینې منونې له الرې 

تررسه کیږي.  د درملنې لپاره بايد ووایو چې، د ویروس ضد درمل د HIV مثبت شخص ته دا 

امکانات ورکوي چې د ښه ژوند ژوند وکړي.  دا درمل د تول ژوند لپاره اخیستل کیږي مګر 

ویروس نه له مینځه وړي.  تر اوسه پورې، د HIV د درملنې لپاره هیڅ درمل یا واکسین ندی 

موندل شوی.

HIV

)د بدن معافيتي سيستم مينځ ته وړونکي(
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مخنیوی

د HIV د وبا په اړه د مخنیوي سرتاتیژۍ پیچلې 

او بیان شوي دي.  موږ د ګډ مخنیوي په اړه 

خربې کوو چې اصيل محورونه یې دي:

 • د خطر چلند تحلیل او مشوره ورکول؛

 • د ټولنیز بدنامۍ له منځه وړل، له تبعیض رسه 

مبارزه؛

 • کنډوم او ازموینې ته الرسسی؛

 • Tasp، PEP، PrEP: یا درملنه د ثانوي 

مخنیوي په توګه
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ترشيحايت پېژندنه، ناروغي او خپرېدل

کلمیډیا د باکرتیا له امله یو انفیکشن دی او په اروپا کې ترټولو زیاتIST دی.

 دا د نارینه وو په پرتله ډیرې ښځې اغیزه کوي.

 که په سمه توګه درملنه ونيش، د حیض التهايب ناروغي، یو داسې حالت چې کولی يش د نسب 

/ کموايل المل يش، په میرمنو کې وده کولی يش.  د چلمیډیا انفیکشن د HIV په ویروس داخته 

کیدو احتامل زیاتوي. 

ليږد یا انتقال

انفیکشن د هر ډول جنيس اړیکو )اندام، مقعد یا خولې( له الرې واقع کیږي او د زیږون په وخت 

کې د اخته شوي مور څخه زیږیدلی ماشوم ته هم لیږدول کیدی يش.

تشخیص، درملنه او پاملرنه

د دواړو جنسونو لپاره د مقعد سویب ، د ستوين سویب او د ادرار منونې باندې تررسه شوي 

البراتوار ازموینې اړین دي.  په ښځه کې د رحم swab.  د نارینه وو لپاره د یوریرتل سویب 

یا سپرم سویب.دا ښه ده چې د ريسک واال جنيس اړیکو وروسته شاوخوا 2-5 ورځې وروسته 

ازموینه ويش. د ګونوریا درملنه د متخصص ډاکټر په اختیار کې د ټابلیټونو یا انجیکشن )پنکچر( 

په واسطه د ځانګړي انټي بیوټیکونو رسه کیږي.  یوځل چې درملنه بشپړه يش تاسو د درملنې 

وړ ګڼل کیدی شئ، تاسو کولی شئ یو ځل بیا ګونوریا ونیسئ حتی که دا په تیرو وختونو کې په 

مؤثره توګه درملنه شوې وي.ټول هغه  جنيس رشیکان چې د تشخیص دمخه یې په میاشت کې 

جنيس اړیکه درلوده باید خرب يش او د طبي معاینې لپاره راجع يش.

نښې نښانې، پراختیا او کورس

دا کیدای يش غیر عالمه وي.  په میرمنو کې، د تناسيل خارښ، د ادرار کولو په وخت کې 

سوځیدنه، او د شین ژیړ اندام څخه خارج کیدل شتون لري.  بهرنۍ تناسيل انفالسیون کیدی يش 

او جامع دردناک وي.  په نادره مواردو کې د یوې میاشتنۍ دورې او بلې حیض تر مینځ خونریزي 

شتون لري او په ټیټ معدې کې درد شتون لري. په نارینه وو کې، کیدای يش په تناسيل برخو 

کې سوځیدنه، خارښ یا د ادرار کولو کې ستونزه او د کثافاتو خارجیدل، ډیری وختونه ژیړ وي، د 

تناسل له پورتنۍ برخې څخه، چې کیدای يش خارښ او پړسوب وي.  د مقعد انتانات معموال پرته 

له عالیمو څخه وي مګر، که شتون ولري، دوی کولی يش خپل ځان د خارج کیدو، د مقعد خارش، 

خارښ، خونریزي، یا دردناک کوملو حرکتونو په توګه څرګند کړي.  د ستوين انتان ممکن دی، مګر 

په 99% قضیو کې دا نښې نښانې نه کوي.  که چیرې د ناروغۍ درملنه ونه يش، نو مختلف 

ستونزې رامینځته کیدی يش.  دا کولی يش بندونو، عضالتو، تنفس، زړه او دماغ ته وغځوي.

په میرمنو کې، انفیکشن کولی يش چې د ایکټوپیک امیندوارۍ او بې اوالدې المل ګرځي. 

په امیندواره میرمنو کې، ګونوریا د سقط یا وخت دمخه زیږون خطر ډیروي او نوی زیږیدلی 

ماشوم د زیږون پرمهال په ناروغۍ اخته کیدی يش او د احتاميل ړانده کیدو یا ګډ سوزش رسه د 

کانجکټیوایټس رامینځته کیږي. په نارینه وو کې، انفیکشن کولی يش د خصیو د التهاب المل يش 

چې که درملنه یې ونيش، د ادرار د الرې د تنگیدو المل کیږي چې په پایله کې د ادرار ستونزې او 

نسجونه يا بې اوالدې رامینځته کیږي.

کالمیديا په اره

Chlamydia trachomatis
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مخنیوی

مخنیوی د نارینه او ښځینه کنډوم کارولو له الرې 

تررسه کيږي
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 ترشیحي پیژندنه او خپریدل

سوزاک یا ګونوریا یو باکرتیایی انفیکشن دی، او په اروپا کې د کلیمیډیال انفیکشن وروسته 

دویم عام STI دی.  دا د ښځو په پرتله نارینه ډیر اغیزمن کوي.  د ګونوریا د ټولو قضیو نیامیي 

نارینه د نارینه وو رسه جنيس اړیکه لري )MSM(.  که په سمه توګه درملنه ونيش، دا په نارینه 

او ښځینه دواړو کې د زیږون المل کیدی يش.  سوزاک د HIV په ویروس د اخته کیدو چانس 

هم ډیروي او بیرته نیول کیدی يش حتی که تاسو دمخه په ناروغۍ اخته شوي یاست او په تیرو 

وختونو کې یې درملنه شوې وي.

لیږد

انفیکشن د هر ډول جنيس اړیکو )اندام، مقعد یا خولې( له الرې خپریږي او د زیږون په وخت 

کې د اخته شوي مور څخه نوي زیږون ته لیږدول کیدی يش.

نښې نښانې، پراختیا او کورس

 ناروغي کیدای يش غیر عالمه وي. په میرمنو کې، د تناسيل خارش، د ادرار کولو په وخت کې 

د سوځیدنې احساس، او د اندام څخه ژیړ خارج کیدل ممکن واقع يش.  د جامع په وخت کې 

بهرنۍ تناسيل پړسوب او دردناک وي.

 په نادره مواردو کې، وینه د یوې میاشتنۍ دورې او بلې حیض تر منځ واقع کیږي، او په ټیټ 

معدې کې درد شتون لري. په نارینه وو کې، کیدای يش په تناسيل برخه کې سوځیدنه، خارش 

یا د ادرار کولو ستونزه وي او ډیری وختونه د تناسل له پورتنۍ برخې څخه ژیړ مایع وي، چې 

د سوځیدنې او پړسوب المل کیدی يش. د مقعد انتانات معموال غیر عالیم لري مګر، که شتون 

ولري، کولی يش ځان د خارج کیدو، خارش، سوځیدنې، خونریزي، یا دردناک کوملو حرکتونو په 

توګه څرګند کړي.  د ستوين انتان ممکن دی مګر په 99% قضیو کې دوی هیڅ نښې نه

 که چیرې د ناروغۍ درملنه ونه يش، مختلف ستونزې رامینځته کیدی يش.  دا کولی يش بندونو، 

عضالتو، تنفس، زړه او دماغ ته خپور يش. په میرمنو کې، انفیکشن کولی يش خپریږي، د 

اکټوپیک امیندوارۍ او د کموايل / کموايل سبب ګرځي.  په امیندواره میرمنو کې، ګونوریا د سقط 

یا وخت څخه مخکې زیږون خطر ډیروي او نوی زیږیدلی ممکن د زیږون پرمهال په ناروغۍ 

اخته يش او د احتاميل ړندوالی یا مفصلیت رسه د کانجکټیوایټس رامینځته کیدی يش. په نارینه 

وو کې، انفیکشن کولی يش د خصیو د التهاب المل يش چې که درملنه یې ونيش، د ادرار د تنګیدو 

په پایله کې د ادرار بې نظمۍ او بانجھ کیدو المل کیږي. 

سوزک

Neisseria gonorrhoea
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 تشخیص، درملنه او پاملرنه

 دواړه جنسونه د مقعد سویبونو ، د ستوين 

سویبونو ، او د پیشاب منونو باندې البراتوار 

ازموینې ته اړتیا لري.  د یوې میرمنې د رحم په 

جارو کې.  د نارینه وو لپاره د ادرار الر یا سپرم 

بوم.  دا ښه ده چې د خطرناک جنسیت وروسته 

شاوخوا 2-5 ورځې ازموینه ويش.

 مخنیوی

دا د نارینه او ښځینه کنډومونو په کارولو رسه 

مخنیوی کیږي.
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ترشيحايت پېژندنه، ناروغي او خپرېدل

سیفیلس یو انفیکشن دی چې د باکرتیا له امله رامینځته کیږي.  دا په اروپا کې د کلیمیډیال 

انفیکشن او سوزاک وروسته دریم ډیر مکرر STI دی. سیفیلس د ښځو په پرتله نارینه ډیر 

اغیزمن کوي.  که د ناروغۍ درملنه ونيش، د مختلفو ارګانونو په ځانګړې توګه زړه، دماغ، 

پوستکي، هډوکي، ځيګر او رشیانونو ته زیان رسولی يش.  سیفیلس د HIV په ویروس د اخته 

کیدو احتامل خورا ډیر کوي.

 

لیږد يا انتقال

په ډیری مواردو کې، سیفیلس د جنيس اړیکو )اندام، مقعد، شفاهي( له الرې لیږدول کیږي.  د 

  .)MSM( قضیو شاوخوا دوه پر دریمه برخه نارینه دي چې د نارینه وو رسه جنيس اړیکه لري

اخته شوې مور کولی يش د امیندوارۍ، زیږون او د شیدو ورکولو په وخت کې زیږیدلی ماشوم ته 

انفیکشن انتقال کړي.

نښې نښانې، پراختیا او کورس

انفیکشن د وخت په تیریدو رسه په مختلفو مرحلو کې وده کوي.

لومړنۍ مرحله.  د انفیکشن څخه 10-90 ورځې وروسته، یو زخم څرګندیږي، یا د نسج زخم چې 

په ځانګړې توګه سیفیلوما نومیږي.  په تناسل، مقعد، خولې یا ستوين کې څرګندیږي.  دا الرس 

په څو ورځو کې یا په 3-6 اونیو کې له منځه ځي، مګر انفیکشن پرته له دې چې ښکاره نښې یا 

نښې ښکاره کړي خپل کورس ته دوام ورکوي.  که چیرې انفیکشن پدې مرحله کې تشخیص او 

درملنه ونيش، دا دویم پړاو ته وده ورکوي.

دويم پړاو.  د انفیکشن څخه وروسته د 2 څخه تر 6 میاشتو پورې، د مختلفو شکلونو ګاليب 

داغونه چې د سیفیلیټیک روزوال په نوم یادیږي، په پوستکي ښکاره کیږي.  که درملنه یې ونيش، 

ناروغي یوه وروستي پړاو ته ځي.

STADIO LATENTE )کوم چې پټ پاتې دی، په بهر کې نه ښکاري(.  د پوستکي د داغونو د 

ورکیدو وروسته یوه دوره پیل کیږي چې هیڅ ډول نښې نښانې نلري.  دا موده کیدای يش تر دوو 

کلونو پورې دوام وکړي.  په دې مرحله کې، ډیری خلک، که په سمه توګه پاملرنه ويش، روغ يش.  

د مناسبې درملنې پرته، دا کولی يش د ناروغۍ وروستي پړاو ته ورسوي.

ناوخته مرحله.  دا کیدای يش د انفیکشن ډیری کلونه وروسته )10-30 کاله( واقع يش که چیرې د 

انفیکشن درملنه ونيش.  ټولو ارګانونو ته زیان رسولی يش، په ځانګړې توګه زړه، دماغ، پوستکي، 

هډوکي، ځيګر او رشیانونه.

سیفیلس 

Treponema pallidum
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تشخیص، درملنه او پاملرنه

د تشخیص لپاره، البراتوار ازموینې باید تررسه يش 

چې د وینې، مقعد سویب، د ستوين سویب، د 

پیشاب منونه، د میرمنو لپاره د رحم سویب، د 

urethral swab یا د نارینه وو لپاره سپرم تررسه 

کیدی يش.  د وینې معاینه معموال کايف ده.  دا 

مشوره ورکول کیږي چې د ریسکي جنيس اړیکو 

څخه شاوخوا 10-90 ورځې وروسته ازموینه 

تررسه کړئ.

که چیرې انفیکشن ناوخته مرحلې ته ورسیږي 

)وروستۍ مرحله( رامینځته شوی زیان د نه 

جربانیدو وړ دی.

د سیفیلس درملنه یوازې په روغتونونو کې د 

ځانګړي انټي بیوټیکونو رسه کیږي.

 ټول هغه رشیکان چې تاسو وررسه په تیرو 

میاشتو کې اړیکه درلوده باید خرب يش او د طبي 

معاینې لپاره راجع يش. 

تاسو کولی شئ بیا سیفیلس ته اخته يش حتی که 

تاسو په تیرو وختونو کې په ناروغۍ اخته شوي 

یاست او درملنه یې کړئ.
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ترشيحايت پېژندنه، ناروغي او خپرېدل

 يوداسې انفیکشن یا انتان دی چې دټرایک پروتوزون له امله منځ ته راځي دا په نړۍ کې ترټولو 

پراخه STI ده او ډیری وختونه د نورو STIs رسه واقع کیږي. دا په عمده توګه په ښځو اغیزه 

کوي  د Trichomonas vaginalis انفیکشن د HIV په ویروس د اخته کیدو احتامل زیاتوي. 

انفیکشن په عمده توګه د اندام، مقعد او شفاهي جنيس اړیکو له الرې واقع کیږي.  د کتان، 

تولیه، جنيس لوبو په تبادله کې د انفیکشن د اخته کیدو امکان هم شتون لري.

 

نښې نښانې، پراختیا او کورس

د اخته کسانو نیامیي نښې نښانې نلري.  په میرمنو کې، په خارجي تناسيل او اندامونو کې خارش 

یا سوځیدنه کیدای يش د ژیړ، فوم لرونکي، بد بوی لرونکي اندام څخه خارج يش.

په نارینه وو کې، د ادرار په وخت کې سوځیدنه او د تناسيل آلت څخه کوچني  څاڅکي مایعات 

شتون لري.

تشخیص

د تشخیص لپاره، د البراتوار ازموینې د ښځو لپاره د اندامونو په سویب کې، د نارینه وو لپاره 

د urethral swab یا د دواړو لپاره د ادرار منونې باندې تررسه کیږي.  دا سپارښتنه کیږي چې 

ازموینه د 4 ورځو او 3 اونیو تر مینځ د جنيس اړیکې وروسته د خطر یا نښې نښانې په وخت کې 

تررسه يش.

 که چیرې د انفیکشن درملنه ونه يش، تاسو کولی شئ روغتیایي ستونزې ولرئ.

په ښځو کې، انفیکشن )ډیر ندرت( کولی يش رحم ته وغځوي او د يب اوالدې / بانجھ کیدو المل 

يش.

په امیندواره میرمنو کې، د وخت څخه مخکې زیږون واقع کیدی يش.  انفیکشن د مور څخه نوي 

زیږیديل ماشوم ته لیږدول کیدی يش.  نوی زیږیدلی ماشوم کولی يش د ادرار د الرې انفیکشن 

رامینځته کړي.

په نارینه وو کې، د تناسيل خارښ، د پروستات التهاب او په ندرت رسه، د يب اوالدې سبب کيدي 

شی.

ټرایکومونیاسس 

)ټریکوموناس اندامونه(
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 درملنه

انفیکشن د متخصص ډاکټر لخوا وړاندیز شوي 

ځانګړي درملو رسه درملنه کیږي.  تاسو کولی 

شئ دا بيامري ته بیا تړون وکړئ حتی که تاسو په 

تیرو وختونو کې په ناروغۍ اخته شوي او درملنه 

یې کړې وي.

ټول هغه  جنيس رشیکان چې تاسو رسه یې 

اړیکې نيويل په خطر کې وې باید خرب يش او د 

طبي معاینې لپاره راجع يش. 
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ترشيحايت پېژندنه، ناروغي او خپرېدل

د HPV له 120 څخه ډیر ډولونه شتون لري چې د »ډولونو« په نوم یادیږي، کوم چې د بدن په 

مختلفو برخو ته زیان رسوي؛  ځینې ډولونه هم کولی يش د رسطان المل يش.  له 40 څخه ډیر 

ډولونه د anogenital ساحه اغیزه کوي ) رحم، اندام، وولوا، مقعد، یوریرتا، تناسيل آلت(.

د تومورونو د رامینځته کیدو احتامل په اړه ، HPVs په الندې برخو ویشل شوي: لوړ خطر 

HPV )اصيل ډولونه 16 او 18 ډولونه دي( او ټیټ خطر )اصيل یې 6 او 11 دي(.

د لوړ خطر HPVs کولی يش د رحم، مقعد، تناسيل او خولې وژونکي تومورونه رامینځته کړي.

 د ټیټ خطر HPVs د رسطانی ناروغیو المل نه کیږي ، مګر د تناسيل/جنيس سختو بیامریو سبب 

ګرځي.

لیږد يا انتقال

انفیکشن د هر ډول جنيس اړیکو )اندام، مقعد، خولې( له الرې لیږدول کیږي او د زیږون پرمهال 

د اخته مور څخه نوي زیږیديل ماشوم ته لیږدول کیدی يش.

سمپټوماتولوژي يا نښي نښاين پرمختګ او کورس

د تناسيل یا پیرینال په ساحه کې زخمونه، چې په پټه سرتګو نه لیدل کیږي، کولی يش د تومورونو 

المل يش. له بلې خوا د تناسيل مرمۍ، په نارینه او ښځینه دواړو کې لیدل کیږي، د تناسيل برخې 

او / یا د مقعد په شاوخوا کې د یوې غیر منظم سطح رسه د ودې په توګه ښکاري، جال یا ډله ایز، 

ګاليب یا نسواري، د متغیر اندازه )د خروس تاج په نوم هم یادیږي(.

په اغیزمنو سیمو کې، خارش واقع کیدی يش.  رګونه کولی يش د خولې شاوخوا یا دننه په هغو 

خلکو کې وده وکړي چې د بدن د دفاعي سيسټم ستونزې لري. 

متخصص ډاکټر ته مراجعه د انفیکشن پیژندلو لپاره کايف ده، په ساده ډول د تناسيل کچې او / یا 

د مقعد شاوخوا یا د خولې شاوخوا یا دننه د زخمونو په لیدلو رسه.

زخمونه د جنيس اړیکو څخه نږدې 1 څخه تر 3 میاشتو پورې څرګندیږي.  ډیری زخمونه په 

ناڅاپه توګه روغ کیږي مګر ځینې، که درملنه یې ونيش، ورو ورو رسطان ته وده ورکوي. زخمونه 

کولی يش په ناڅاپي توګه ورک يش،یا په یو څو اونیو کې په خپل ځای پاتې يش یا په شمیر او 

اندازه کې زیاتوالی رايش.  د تناسيل مرخیړي د HIV په ویروس د اخته کیدو احتامل زیاتوي.

تشخیص او درملنه

د غیر عالیمي انتاناتو د درملنې لپاره الهم درمل شتون نلري.  په ځانګړې توګه، دا معلومه شوه 

چې انټي بیوټیکونه، پیرسیز یا د اندامونو مينځلو ته اړتیا نشته.

د مسو درملنه د زخم ډول، اندازې او موقعیت پورې اړه لري.

عموما، دوی د ډاکټر لخوا وړاندیز شوي ځانګړي کریمونو رسه درملنه کیږي، په مستقیم ډول په 

زخم کې پيل کیږي، یا د وسیلو په کارولو رسه لکه د مثال په توګه، لیزر.

  ویروس کولی يش په پټه بڼه کې دوام وکړي او د وخت په تیریدو رسه )میاشتو یا حتی کلونو 

وروسته( د مثانې بیا راڅرګندیدو المل يش.

د انسان پاپیلوما ویروس 

HPV
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جنيس انتقايل انتاناتجنيس انتقايل انتانات

 مخنیوی

څرنګه چې یو متاس کايف دی، حتی د ننوتلو په 

نشتوايل کې یو مسح کول، د مخنیوي وړاندیز 

شوی سرتاتیژي واکسین دی چې د HPV خورا 

خطرناک ډولونه پوښي.  په دې رشایطو کې، 

کنډوم باید د محافظت په توګه ونه ګڼل يش چې 

په ناروغۍ اخته نيش. 

ترټولو مهمه خربه دا ده چې په وخت رسه د 

ویروس له امله رامینځته شوي بدلونونه وپیژين 

، د میرمنو لپاره دا د پاپ ټیسټ رسه د مخنیوي 

وړیا برنامې کې برخه اخیستو رسه ممکنه ده.



34 35

جنيس انتقايل انتاناتجنيس انتقايل انتانات

 ترشيحايت پېژندنه، ناروغي او خپرېدل

تناسيل هیپز یو انتان دی چې د ویروس له امله رامینځته کیږي، د هیرپس سمپلیکس ویروس ډول 

1 یا 2. دا انتان په ټوله نړۍ کې پراخه ده: دا په 10 کې یو کس اغیزه کوي.

ښځې د نارینه وو په پرتله ډیر اغیزمن کیږي.  که په سمه توګه درملنه ونيش، انفیکشن کولی يش 

د تناسل شاوخوا سیمو ته خپور يش.  په ډیرو مواردو کې، انفیکشن په وخت نه پیژندل کیږي یا 

تشخیص کیږي، پدې حالت کې نښې نښانې د څو ورځو وروسته په ناڅاپي توګه له السه ورکوي 

مګر حتی کلونه وروسته بیا راڅرګند کیدی يش.

ویروس عموما په بدن کې د نښو نښانو پرته غیر فعال پاتې کیږي او کولی يش د رواين فزیکي 

فشار په رشایطو کې بیا فعال يش )لکه د شونډو هیپس په څیر(.

لیږد يا انتقال

انفیکشن د جنيس اړیکو )اندام، مقعد، شفاهي( له الرې واقع کیږي.  یوه اخته شوې مور کولی 

يش د زیږون په وخت کې یا ډیر لږ د امیندوارۍ او شیدې ورکولو په وخت کې خپل زیږیدلی 

ماشوم ته ویروس انتقال کړي.

نښې نښانې، پراختیا او کورس

په 80% قضیو کې، انفیکشن نښې نلري یا پیژندل شوي ندي.

ویروس په دوه مرحلو کې عمل کوي:

په لومړي پړاو کې د 4 څخه تر 7 ورځو پورې د جامع او / یا جنيس متاس وروسته د ناروغۍ 

لومړۍ پیښه شتون لري چې په هرصورت، د پام وړ نه وي )لومړی انفیکشن(.

لومړی انتان په ښځو او نارینه دواړو کې پیښیږي: خارش، سوځیدنه، د تناسيل برخې درد، د ادرار 

کولو په وخت کې درد، د تناسيل یا مقعد په ساحه کې د ټوخی څرګندیدل، تبه، عمومي ستړیا، د 

عضالتو درد، د انګینل ملف نوډونو پړسوب .

نښې نښانې په 15 ورځو کې ورک کیږي.

بیا ویروس په بدن کې په غیر فعال حالت کې پاتې کیږي مګر، په 50-60% قضیو کې، دا وخت 

په وخت راڅرګندیږي.

د ویروس بیداریدل د مختلفو الملونو له امله کیدی يش: فشار، تبه، حیض، انتانات، د ملر وړانګو 

رسه مخ کیدل، د جنيس اړیکو وروسته کوچنۍ صدمه، د مقعد التهاب.  د دوی د څرګندیدو څخه 

2-3 اونۍ وروسته، ټوخی په زخمونو بدلیږي کوم چې په څو ورځو کې ورک کیږي.

درملنه

پړسوب دريسک ناک جنيس اړیکو څخه شاوخوا 2-13 ورځې وروسته څرګندیږي.  د تشخیص 

لپاره، د متخصص ډاکټر رسه لیدنه کايف ده ځکه چې هغه یوازې د زخمونو په لیدلو رسه ناروغي 

پیژين )که دوی دمخه ورک شوي نه وي(، د تناسيل کچې یا د بدن په نورو برخو کې شتون 

لري.  د انټي ویروس درمل کولی يش نښې او د تکرار تکرار کم کړي، مګر دوی تل د تل لپاره د 

انفیکشن درملنه نيش کولی؛  له همدې امله، هیرپس بیرته راستانه کیدی يش.

جینیټل هیرپس 

)د هیرپس سمپلیکس ویروس(
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جنيس انتقايل انتاناتجنيس انتقايل انتانات

 مخنیوی

د تناسيل هیپس لپاره هیڅ مؤثره مخنیوی شتون 

نلري.
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جنيس انتقايل انتاناتجنيس انتقايل انتانات

 ترشیحي تعارف او رنځجن

هپاتیت HAV A یوه حاد انتاين ناروغي ده چې د HAV ویروس له امله په ځيګر اغیزه کوي.

لیږد يا انتقال

د معدې او خولې له الرې لیږدول کیږي.  اخته شوې موضوع د نښو له پیل څخه د 7-14 ورځو 

په جریان کې ویروس د مال له الرې له مینځه وړی 

خلک په دې ناروغۍاخته کیږي 

• د اخته کسانو رسه مستقیم متاس؛

• د اوبو یا خواړو د مرصف له الرې چې د ویروس لخوا ککړ شوي وي

)خام یا کايف نه پخول شوي(؛

• د مقعد یا شفاهي مقعد ډول جنيس اړیکې له الرې.

نښې نښانې، پراختیا او کورس

دا معموال د لږو ځانګړو نښو نښانو رسه وړاندې کیږي لکه د اشتها له السه ورکول، عمومي 

ستړیا، تبه، زړه بدوالی.  ځینې وختونه ژیړ څرګندیږي ، کوم چې د پوټکي ژیړ رنګ دی ، د 

سرتګو سپینه برخه او مغز غشا.

نښې نښانې د انفیکشن څخه 15-45 ورځې وروسته څرګندیږي او له 2 څخه تر 10 اونیو پورې 

دوام کوي.  ځینې وختونه دا غیر عالمه کیدی يش مګر خوشبختانه ناروغي اوږدمهاله نه کیږي.  

دا عموما یو بې نظیر تکامل لري او دایمي معافیت ورکوي.

درملنه

د حاد هیپاتیت A لپاره کومه ځانګړې درملنه شتون نلري او ډیری وختونه مترکز په انفرادي نښو 

باندې وي.  په هرصورت، دا یو ښه نظر دی چې د الکول څښلو څخه ډډه وکړئ ترڅو د جگر 

زیان خطر کم کړي. 

A هیپاتیت

HAV
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جنيس انتقايل انتاناتجنيس انتقايل انتانات

 مخنیوی

د مخنیوي چلندونو په مینځ کې موږ کولی شو 

یادونه وکړو:

• د محافظت کارول، د جنيس اړیکو په جریان 

کې او وروسته د السونو حفظ الصحه؛

• خپل السونه د تشناب کارولو وروسته ومینځئ، 

د خوړلو دمخه او کله چې خواړه او څښاک 

سمبال کړئ؛

• خام سمندري خواړه مه خورئ؛

• سبزیجات د خوړلو دمخه په ښه توګه ومینځئ؛

• میوه وینځئ او پاک کړئ.
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جنيس انتقايل انتاناتجنيس انتقايل انتانات

ترشیحي تعارف او رنځجن

هیپاتیت HBV B یوه ساري ناروغي ده چې د HBV ویروس له امله په ځیګر اغیزه کوي.  د 

HBV ویروس په وینه او د بدن نورو مایعاتو کې موندل کیږي، په ځانګړې توګه د تناسيل 

نسجونو کې. 

لیږد يا انتقال

لیږد د غیر خوندي جنيس اړیکو )اندام، مقعد، شفاهي-جننال( یا د ټپي شوي پوستکي رسه د 

اخته وینې رسه د متاس له الرې )حتی په لږ مقدار کې( واقع کیږي.  دا د رسنجونو یا نورو وسیلو 

د تبادلې له الرې رامینځته کیدی يش چې د مخدره توکو چمتو کولو او اداره کولو لپاره کارول 

کیږي یا د ناکايف تعقیم شوي وسیلو کارول )د مثال په توګه د ټاټو او سوري کولو مترین(. 

نښې نښانې، پراختیا او کورس

حاد انتان کیدای يش غیر عالیم وي یا کیدای يش ځان د غیر مشخصو نښو رسه څرګند يش لکه 

ستړیا، د اشتها کمیدل، عمومي ستړیا، تبه، زړه بدوالی.  ځینې وختونه ژیړ څرګندیږي، یا د 

پوستکي او سرتګو ژیړ رنګ.

نښې نښانې د انفیکشن څخه 45 - 180 ورځې وروسته څرګندیږي.

د هیپاتیت بی اکرثیت ناروغان په شپږو میاشتو کې پرته له کومې پایلې روغ کیږي.  دا بڼه د حاد 

هیپاتیت بی په نوم یادیږی.  ناروغي داميي معافيت ورکوي.

درملنه

په سلو کې 5 کې، هیپاتیت بی کولی يش مزمنه يش او د دې ډول درملنې لپاره متخصص ډاکټر د 

انټي ویرل درملو وړاندیز کوي چې باید دایمي وخوړل يش.  د هیپاتیت بی په سختو قضیو کې 

ممکن د جگر سیروسیس او د ځګر رسطان رامینځته کیدو خطر شتون ولري.

B هیپاتیت

HBV
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جنيس انتقايل انتاناتجنيس انتقايل انتانات

 مخنیوی

د کنډوم )نارینه یا ښځینه( په کارولو رسه د 

جنيس لیږد مخه نیول کیږي.  د اخته شوي وینې 

رسه د متاس له الرې لیږد د مخدره توکو کاروونکو 

لخوا کارول شوي رسنجونو یا نورو تجهیزاتو 

تبادلې څخه مخنیوی کیږي او د دې ډاډ ترالسه 

کولو رسه چې د ټاټو / سوري کولو لپاره کارول 

شوي وسایل په احتیاط رسه تعقیم شوي دي.  

رسبیره پردې، دا یو ښه نظر دی چې د شیانو د 

ګډ استعامل څخه ډډه وکړئ لکه اسرتا، کینچی، 

د غاښونو برش.

د هیپاتیت بی واکسین په ایټالیا کې په اجباري 

واکسینونو کې شامل دی او واکسین د ژوند په 

دریمه میاشت کې اداره کیږي چې له 1991 څخه 

پیل کیږي. دا د مهاجرینو لپاره مشوره ورکول 

کیږي چې واکسین بیرته ترالسه کړي.
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جنيس انتقايل انتاناتجنيس انتقايل انتانات

ترشیحي پیژندنه او رنځجن

هیپاتیت HCV C یوه ساري ناروغي ده چې د HCV ویروس له امله په ځیګر اغیزه کوي.

لیږد يا انتقال

انفیکشن د یو اخته کس د وینې رسه د مستقیم متاس له الرې اخته کیږي.  جنيس لیږد د 

هیپاتیت بی په پرتله لږ تکرار دی، که څه هم د مقعد رسه اړیکه ډیر خطر لري.  تر ټولو مکرر 

لیږد د وینې له الرې د ریزر بلیډونو ، د غاښونو برشونو ، نوکانو کلیپرونو ، رګونو او انټرومسکولر 

رسینجونو تبادله کې دی.

نښې نښانې، پراختیا او کورس

ډیری خلک هیڅ ډول نښې نښانې نه تجربه کوي، نه د حاد یا مزمن پړاو په جریان کې.  د دې 

دلیل لپاره، هیپاتیت C د تشخیص څخه دمخه د کلونو یا لسیزو لپاره دوام کولی يش. 

یوځل چې څرګند يش، نښې نښانې ستړیا، د ګډ درد، خارش، د عضالتو درد شامل دي.  ځینې 

وختونه ژیړ څرګندیږي )د پوستکي ژیړ رنګ او د سرتګو سپینې(. 

انکیوبیشن له 14 ورځو څخه تر 6 میاشتو پورې دوام کوي، مګر 80% ناروغان پدې لومړۍ 

مرحله کې هیڅ نښې نښانې نه کوي.

د اخته کسانو 15-40% د دې وړتیا لري چې د ناروغۍ په لومړیو مرحلو کې د ناروغۍ رسه 

مبارزه وکړي )حاد مرحله( په عمومي ډول په 6 میاشتو کې.  له بلې خوا، 60-85% مضامین د 

مزمنې انتان وده کوي.  یوځل چې انفیکشن پیښ يش، د هیپاتیت C د اوږدمهاله او دایمي کیدو 

احتامل د هیپاتیت بی په پرتله د جدي پیچلتیاو رسه ډیر دی. 

درملنه

نوې درملنې، که په سمه توګه واخیستل يش، د لوړ غربګون نرخونه وړاندې کوي، پرته له دې چې 

د ویروس جینټایپ په پام کې نیولو رسه، درملنه شوي خلکو کې د ویروس له منځه وړلو رسه 

خورا لوړه سلنه. د معالجوي دورې په پای کې موږ کولی شو خپل ځان روغ وګڼو.  دا باید په یاد 

ولرو چې د HCV له منځه وړلو درملنه واکسین نه دی او سړی بیا په ناروغۍ اخته کیدی يش.  

له همدې امله دا اړینه ده چې هغه چلندونه بدل کړئ چې شخص یې د بیا اخته کیدو خطر رسه 

مخ کوي. 

C هیپاتیت

HCV
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جنيس انتقايل انتاناتجنيس انتقايل انتانات

 مخنیوی

جنيس لیږد، په ځانګړې توګه په مقعد کې، د 

کنډوم په کارولو رسه مخنیوی کیږي.

لیږد د اخته وینې رسه د متاس له الرې رامینځته 

کیږي او د مخدره توکو کاروونکو لخوا کارول 

شوي رسنجونو یا نورو تجهیزاتو تبادلې څخه 

مخنیوی کیږي او ډاډ ترالسه کوي چې د ټاټو / 

سوری کولو لپاره کارول شوي وسیلې په احتیاط 

رسه تعقیم شوي.

رسبیره پردې، دا یو ښه نظر دی چې د شیانو د 

ګډ استعامل څخه ډډه وکړئ لکه اسرتا، کینچی، 

د غاښونو برش.

د هپاتیت سی لپاره هیڅ واکسین شتون نلري. 



50

1

2 3

4

5

6 7

8
9

10

11

12

13

14

800 856 080

Blq check point

via San Carlo 42, telefono 051 4211857

Martedì e giovedì, ore 18-21

Per prenotazioni: info@plus-aps.it

7

Avvocati di strada

via Malcontenti 3, telefono 051 2271438

Area 15

via dei Castagnoli 10, telefono 345 4520680

Lunedì, mercoledì, venerdì, ore 14-18

Martedì e giovedì, ore 15-18

9

Casa delle donne per non subire violenza Onlus

via dell’Oro 3, telefono 051 333173

Dal lunedì al venerdì, ore 9-17

Sabato e domenica, ore 10-16

10

Mts Sant’Orsola

piazza di Porta San Vitale, telefono 051 2143319

Dal lunedì al venerdì, ore 7.30-11

11

Consultorio familiare

via Beroaldo 4, telefono 051 6375711

Dal lunedì al venerdì, ore 7.20-19.20

Sabato, ore 7.20-13.20

12

Padiglione 5 Sant’Orsola

via Pietro Albertoni 15, telefono 051 21411

7 giorni su 7, h24

13

SerDP / Bologna est

via Vittore Carpaccio 2, telefono 051 6223606

Dal lunedì al venerdì, ore 8.30-14

14

Unità di strada

via Polese 15/A, telefono 051 2331192

Dal lunedì al venerdì, ore 10-13.30

6

Mit

via Polese 22, telefono 051 2716665

SerDP Maggiore / Bologna ovest

largo Bartolo Nigrisoli 2, telefono: 051 6478877

Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì, ore 8-14

Martedì, ore 8-14 / 16-18

Sabato, ore 9-13

1

Programma vulnerabilità

viale Carlo Pepoli 5

telefono 051 6597171 / cellulare 331 1306139

Dal lunedì al sabato, ore 10-13

2

Centro casa

via Sant’Isaia 90, telefono 051 6494521

Dal lunedì al venerdì, ore 9-15.30

3

SerDP / Fioravanti (Centro Alcologico)

via Fioravanti 10, telefono 051 706405

Lunedì, martedì e venerdì, ore 9-14

Mercoledì, ore 9-15.30

Giovedì, ore 9-19

Sabato, ore 9-13

4

په بولونیا کې ګټورې اسانتیاوې
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