
عفونتها و بیماریهای آمیزشی

STIs & STDs



اهمیت عفونتهای آمیزشی
 در اغلة وؽَرّا، یىی از هْوتریي علل تیواری ّعتٌذ ٍ ـذهات

.التفادی ٍ اختواعی فراٍاًی ٍارد هی ًوایٌذ

 ِاتتال تِ آى زهیٌِ آلَدگی تHIV را تؽذیذ هیىٌذ.

لگي، ًازائی،   التْاتیتیواری ). هی تَاًٌذ هٌدر تِ عَارق خذی ؼَد
(حاهلگی خارج از رحن، هردُ زائی، تیواریْای هادرزادی، زایواى زٍدرض

خسٍ هْوتریي عَاهل هري ٍ عَارق زایواًی ّعتٌذ.

 پیؽگیری ٍ درهاى هٌاظة از طرق هختلف، تار ًاؼی از تیواری را واّػ

.هیذّذ



مراقب سالمت مراقبت بیماریهای آمیسشی توسط 
:است زیرشامل موارد 

 پسؼه ٍ یا هاهافرد دارای عالئن آهیسؼی تِ  ارخاع
 پیگیری تیواراى هثتال تِ تیواریْای آهیسؼی خْت رعایت

دارٍیی ٍ هراخعِ پیگیری   رشین ّای
 پیگیری ّوعراى ٍ هَارد تواض خٌعی هثتالیاى تِ تیواریْای

آهیسؼی ٍ ارخاع آًْا تِ پسؼه  
 افراد ارائِ واًذٍم تِ تیواراى آهیسؼی ٍHIV   هثثت ٍ افراد تا

رفتارّای پرخطر
 رفتار خٌعی ظالن ترٍیحآهَزغ در خفَؾ



بیماریيای آمیسشی
 

رٍزاًِ تیؽترازیه هیلیَى ًفردرظراظرخْاى تِ تیواریْای آهیسؼی هثتالهیؽًَذ   

ٍتریىَهًَیلسیط ایداد هیؽَد-ظیفلیط-گًََرُ-هیلیَى ًفرازعفًَتْای آهیسؼی تَظیلِ چْارعاهل والهیذیا357ظالیاًِ     

تخػ عوذُ ای ازعفًَت ّای ظىعَال فالذ عالئن تالیٌی یا تا عالئن خفیف هیثاؼٌذوِ ؼٌاختِ ًوی ؼًَذ 

عفًَتْای ظىعَال هاًٌذHSV-2ٍظیفیلیط ریعه اتتال تِ ایذزراافسایػ هی دٌّذ

تعضی ازعفًَت ّای ظىعَال پیاهذّای تْذاؼتی خذی ترای زًاى هثل ًازایی یا اًتمال هادرتِ وَدن راتذًثال دارد
ایدادهماٍهت دارٍیی تَیصُ درظَزان یه هؽىل تْذاؼتی را درظراظردًیا ایداد وردُ اظت



ٍیرٍظْا ٍاًگل ّاتاعث عفًَت ّای ظىعَال هی ؼًَذ-عاهل علیتی ازتاوتریْا30تیػ از 

عاهل از ایي پاتَشًْا ایداد هیؽًَذ8تیؽتریي هَارد عفًَت ّای ظىعَال تَظیلِ 

لاتل درهاى هیثاؼٌذ(والهیذیا ٍتریىَهًَیازیط -گًََرُ-ظیفیلیط)عاهل ازایي عَاهل عوذُ 4

درـَرت درهاى تْثَدی واهل ـَرت ًوی گیرد (   HBV-HIV-HPV-HSV )عاهل دیگر وِ ٍیرٍظی هی تاؼٌذ 4

درـَرت درهاى ایي عفًَت ّای ٍیرال عالئن ٍعَارق تیواری واّػ یافتِ یا تیواری تعذیل هیؽَد

آًال ٍاٍرال گعترغ هی یاتٌذ-عفًَت ّای ظىعَال عوذتا ازطریك تواض خٌعی ٍاشیٌال

تعضی ازعفًَت ّای ظىعَال ًیس ازطریك خَى ٍفراٍردُ ّای خًَی هٌتمل هی ؼًَذ



ایذزٍظیفیلیط هی تَاًٌذ ازطریك هادر تِ وَدن در  -ّپاتیت ب-گًََرُ-تعیاری از عفًَت ّای ظىعَال هثل والهیذیا
طَل دٍرُ تارداری یا درحیي زایواى هٌتمل ؼًَذ

عفًَت ّای ظىعَال تْذیذ وٌٌذُ ظالهت خٌعی ٍظالهت تارٍری درظراظر دًیا هی ؼًَذ

ٍدردّای ؼىوی  -زخن ّای شًیتال-ترؼحات هدرای تٌاظلی-عالئن عوَهی عفًَت ّای ظىعَال ؼاهل ترؼحات ٍازیٌال
هیثاؼذ

راتِ هیساى ظِ تراتر یا تیؽتر افسایػ هی دٌّذ HIVتعضی ازعفًَت ّای ظىعَال هثل ّرپط ٍظیفیلیط ریعه اًتمال 

عفًَت ّای  -پٌَهًَی-تَلذ تا ٍزى پاییي-هري ًَزادی-اًتمال هادر تِ خٌیي درعفًَت ّای ظىعَال تاعث زایواى زٍدرض
چؽوی درًَزاداى ٍآًَهالی ّای هادر زادی هی ؼًَذ

ًٍازایی درزًاى هی ؼًَذ(PID)عفًَت ّای ظىعَال هثل گًََرُ ٍوالهیذیا عاهل اـلی تیواری التْاب لگي 



شیٌع بیماریيای آمیسشی

رٍزاًِ تیؽترازیه هیلیَى ًفردرخْاى هثتال تِ عفًَت ّای ظىعَال هی ؼًَذ

 357ظیفیلیط ٍتریىَ  -گًََرُ-هیلیَى هَرد ازعفًَت ّای ظىعَال درطَل ظال تَظیلِ چْارعاهل والهیذیا
هًَیازیط اتفاق هیافتذ

هیلیَى ًفر             78:هیلیَى ًفر      گًََر131ُ“هیلیَى ًفر              والهیذیا143:تریىَهًَیازیط
هیلیَى ًفر5/6:ظیفیلیط

هیلیَى هَردتخویي زدُ هیؽَد500ؼیَع ّرپط تِ تیؽتراز

هیلیَى ًفر اززًاى  هثتال ت290ِتیؽتر ازHPV هی تاؼٌذ

  ًفردراثرظرطاى ظرٍیىط هی  266000هَردظرطاى ظرٍیىط ظالیاًِ اظت وِ ازایي تعذاد528000عاهل
عفًَت HPVهیرًذ



تشخیص

تعت ّای تؽخیفی تِ طَرگعتردُ دروؽَرّای تاالتفاد تاالهَرد اظتفادُ لرارهیگیرًذ

ایي تعت ّا درتؽخیؿ عفًَت ّای تذٍى عالئن تعیار هفیذ هیثاؼٌذ

ایي تعت ّا دروؽَرّای تاالتفاد پاییي ٍهتَظط دردظترض ًیعتٌذ

ٍ ّن اوٌَى رپیذ تعت ّاترای ظیفیلیطHIV هَخَدهی تاؼٌذ



پیشگیری

هؽاٍرُ ٍرٍیىرد تغییر رفتار تعٌَاى پیؽگیری اٍلیِ هحعَب هیؽَد

هذاخالت تغییر رفتارتعٌَاى یه چالػ پیچیذُ هطرح هیثاؼٌذ                                               

هذاخالت تغییر رفتارخاؾ خْت گرٍّْای خویتی خاؾ                                                                                                      

( ادراوی)آهَزغ خاهع ظىعَال                                             

(ترٍیح اظتفادُ ازواًذٍم)هؽاٍرُ واّػ خطر درخْت ظىط ظالوتر                                            

(         (SW-MSM-IDUهذاخالت ّذفوٌذ درخوعیت ّای ولیذی 

آهَزغ ٍهؽاٍرُ ّای هَرد ًیازدر دٍراى تلَغ                                                                                        

آهَزغ ٍترٍیح اظتفادُ ازتاریرّا                                                                                       

ظایر هذاخالت تیَهذیىال                                           



• واکسیناسیون

STIs(HBV-HPV)واکسن موجود است برای دونوع از       

       

بیشتر این کشورها دارای اقتصادباال ومتوسط هستند.کشوراستفاده می شود65دربرنامه واکسیناسیون روتین  HPV واکسن 

      

HSVوHIVدرجریان است ودرمراحل پایانی است تالش هایی درجهت تولید واکسن های     

  

سیفیلیس وتریکومونیازیس درمراحل اولیه است-کالمیدیا-تحقیقات جهت تولیدواکسن های گونوره   



سرًیس ىای بيذاشتی ارائو دىنذه  خذمات غربالگری ًدرمان

• دربسیاری ازکشورها این سرویس هاجداازسرویس های ارائه دهنده خدمات بهداشتی اولیه فعالیت می کنند

• دربسیاری ازشرایط این سرویس هاتوانایی غربالگری وتشخیص عفونت های بدون عالئم راندارند

: مشکالت جدی دارندازقبیل   

• منابع محدود                                                 

• کیفیت پایین خدمات ارائه شده                                         

• انگ زدن                     

• عدم پیگیری ومراقبت پارتنرها                   

• ظرفیت آزمایشگاهی محدود                  

• ضعف دانش وآگاهی پرسنل                  

• جمعیت های مهاجر با باالترین میزان بیماری-زندانی ها–عدم دسترسی جمعیت های حاشیه ای                  

• عدم دسترسی یاعدم مراجعه گروه های جمعیتی درمرحله بلوغ به این سرویس ها                  



رویکردمدیریت سندرومیک 

دروؽَرّای تاالتفاد پاییي ٍهتَظط ازهذیریت ظٌذرٍهیه تذٍى اظتفادُ ازتعت ّای  تؽخیفی                      
تْرُ گیری هیؽَد                          

وارترد هذیریت ظٌذرٍهیه آظاى ٍظریع هی تاؼذ                               

درّواى زهاى هراخعِ درهاى ـَرت هی گیرد                              

ازتىارگیری تعت ّای تؽخیفی گراًمیوت پرّیسهی ؼَد                            

ضعف اظاظی هذیریت ظٌذرٍهیه گن ؼذى هَاردی اظت وِ درّیچىذام ازلالة ّای هذیریت                             
ظٌذرٍهیه تعریف ًؽذُ اًذ ٍاّویت اظاظی درعفًَت ّای ظىعَال دارًذ   

ایٌىِ ؼیَع ٍالعی عَاهل علیتی اختفاـی تذظت ًخَاّذآهذ         دیگر                           



فعالیت ىای مشترک WHOبا کشٌرىادرزمینو بیماریيای آمیسشی

:ارتقائ سطح کیفیت ارائه خدمات شامل  

رویکرد مدیریت مورد عفونت سکسوال وارائه خدمات مشاوره                                                              
استاندارد                                 

غربالگری سیفیلیس ودرمان آن بویژه درزنان باردار                                             

HBV,HPV واکسیناسیون                                             

ارتقائ راهبردهای پیشگیری موثر 

STIsدرسرویس های خدمات بهداشتی اولیه ادغام برنامه های                                           

ارتقائ سطح بهداشت جنسی                                           

اندازه گیری بار بیماریهای آمیزشی                                           

پایش وپاسخگویی به مقاومت های دارویی                                           

پشتیبانی موثردرتامین وتوسعه تکنولوژیهای جدید جهت پیشگیری ازبیماریهای آمیزشی

تامین تست های تشخیصی ودرمان بهنگام درمحل مراجعه                                          

تامین داروهای موثردردرمان گونوره                                          

تامین واکسنهای موجود ودیگرمداخالت بیومدیکال                                          

                                   


