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 (۰۳/۰۵/۲۰۱۶اطالعات  بیماران )کالمیدیا بیماری 
 برگه پزشکان مسئول کنترل بیماری درباره کنترل بیماری

 چرا این اطالعات برای شما ارسال می شود؟

شما دارای بیماری کالمیدیا یا مشکوک به داشتن این بیماری هستید. این برگه حاوی اطالعاتی درباره بیماری کالمیدیا، 

 چگونگی درمان این بیماری و مواردی است که شما باید انجام دهید. 

 بیماری کالمیدیا چیست؟  

ژن و راست روده یافت می شود. بعضی اوقات این بیماری کالمیدیا باکتری است که معموالً در مخاط مجاری ادرار، وا

باکتری در گلو نیز یافت می شود. امکان این که فردی به مدت چندین سال به بیماری کالمیدیا بدون این که از این 

 بیماری مطلع باشد وجود دارد.

 ود؟شردی به بیماری کالمیدیا مبتال میچگونه ف

جنسی محافظت نشده از طریق مقاربت مقعدی یا واژنی و در بعضی اوقات با  بیماری کالمیدیا عمدتاً از طریق مقاربت

و اسباب  *رابطه جنسی دهانی گسترش می یابد. همچنین امکان انتقال این بیماری از طریق رفتارهای جنسی احساسی

 بازی های جنسی وجود دارد.

ندارد زیرا این باکتری نمی تواند در خارج از بدن  امکان انتقال بیماری کالمیدیا از طریق لباس، حوله یا دستشویی وجود

 انسان زنده باقی بماند. امکان این که شخصی چندین دفعه به این بیماری مبتال شود نیز وجود دارد.

 یگر بدون مقاربت، استمناء مشترک.دنوازش یک« نوزاش با هدف جنسی»ت: رفتارهای جنسی بدون مقارب*

 م؟ااری کالمیدیا مبتال شدهآیا متوجه می شوم که به بیم 
عالمتی وجود ندارد، بدین معنا که شخص متوجه نمی شود که به این ه ونگر افراد مبتال به این بیماری هیچدر بیشت

 بیماری مبتال شده است. بعضی از افراد هنگام ادرار احساس درد می کنند. 
هده می شود. در مردها نیز خروج خونابه از مجاری در زنان معمواًل خروج خونابه و یا درد در بخش پایینی شکم مشا

مقعدی داشته باشد ممکن است از قاربت م فرد ود. در صورتی کهشحساس درد در کیسه بیضه مشاهده میادرار یا ا
 راست روده نیز خونابه خارج شود.

 است.حتی وقتی که در شما هیچ نشانه ای از بیماری نیست، بیماری کالمیدیا بسیار واگیر دار 

 آیا بیماری کالمیدیا خطرناک است؟

ند موجب مشکل شدن بارداری یا رشد توارا ایجاد میکند و میفالوپ  دیدن لوله هایخطر آسیب زنان عدم درمان در 

خارج از رحم(. در مردان نیز امکان عفونت در اپیدیدیم وجود دارد. همچنین  املگیجنین در خارج از رحم شود )ح

 ند موجب عفونت چشم و در برخی از موارد احساس درد در مفاصل شود.توامیبیماری کالمیدیا 

 درمان بیماری کالمیدیا چگونه است؟

 توصیه هایا را مصرف کنید و هد )قرص(. اگر طبق دستورالعمل قرصبیمار کالمیدیا با آنتی بیوتیک ها درمان می شو

 ین بیماری نیز رایگان است. ود. درمان ارمی ارائه شده را دنبال کنید عفونت از بین

 مراجعه کنید.کلینیک پزشکی  هدوباره بید درخواست مجدد بادر صورت  

امن ترین راه پرهیز  نباید دیگران را در معرض ابتال به این بیماری قرار دهد.به بیماری کالمیدیا مبتال است فردی که 

نجامد. اگر تماس اروز به طول می ۱۰است, که  درمان از مقاربت جنسی یا هر نوع تماس جنسی قبل از تمام شدن

از اقدامات محافظتی استفاده کنید  بایدبه شخص مقابل اطالع دهید که به بیماری کالمیدیا مبتال هستید و  بایدجنسی داشتید 

 )کاندوم مردانه/ کاندوم زنانه(.

 ؟ستبه چه معنا ، این امرهاردیابی تماس 

)به بخش باال رجوع شود( و  ش خطر آسیب هاهم بدلیل کاهدیا دارند به منظور درمان کالمیی ردن افرادی که بیمارپیدا ک

 ی از گسترش انتقال بیماری به دیگر افراد بسیار مهم است.هم جهت جلوگیر

اگر بیماری کالمیدیا دارید باید به مسئول پیگیری بیماری های مسری درباره کسی که با او در طی یک سال گذشته 

 نسی داشته اید اطالع دهید. تماس ج

نه(. همچنین اشخاصی که ند )محرماماهید مخفی باقی میدای مسری میهتی که شما به مسئول پیگری بیماریاطالعا

 ود که باید آزمایش بدهند.شوند. به این افراد تنها گفته میشنید از هویت شما مطلع نمیکا صحبت میهدرباره آن
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 این موضوع به چه معنا است؟ –ار است دای واگیرهون بیمارینمشمول قابیماری کالمیدیا 

اری طراحی شده است تا این مثل کالمیدیا ضوابط رفت هاییاری جهت جلوگیری از گسترش بیماریدر قانون کنترل بیم

دستورالعمل  ازباید ا به دیگران منتقل نشود. اگر بیماری کالمیدیا دارید یا مشکوک به داشتن این بیماری هستید هبیماری

  :های پزشک خود پیروی کنید

 .در صورت درخواست مجدد باید به بازدید پزشک خود بروید 

  باید به تمامی افرادی که رابطه جنسی داشته اید اطالع دهید که شما بیماری کالمیدیا دارید یا ممکن است این

 بیماری را داشته باشد.

  تکمیل درمان/نمونه برداری از اقدامات محافظتی استفاده کنید.باید در صورت داشتن رابطه جنسی قبل از 

 

انید با مسئول امور پزشکی شهرستان در توید که فکر می کنید اشتباه است میاگر ضوابط رفتاری دریافت کرده ا

 شهرستان خود تماس بگیرید.
 

 آیا می خواهید اطالعات بیشتری در این زمینه بدست بیاورید؟

 رباره بیماری کالمیدیا در وب سایت زیر موجود است:اطالعات بیشتر د

www.1177.se 

www.folkhalsomyndigheten.se 

www.umo.se  ) کلینیک آنالین جوانان( 

 
 

 (frivillig informationsruta)اطالعات اختیاریچهارگوش 
 
 
 

 

 
 

  (Du har träffat) افرادي كه شما مالقات كرده اید

 

 

.…………………………………………………………………………………………… 

 

 (Smittspårning bokad datum)یخ رزرو شده دنبال کردن تماس ها تار

 

.…………………………………………………………………………………………… 

 

  (Nästa återbesök)ویزیت مجددتاریخ بعدی برای 

 

.…………………………………………………………………………………………… 

 

 

  (Telefonnummer/telefontid till mottagningen)شماره تماس/ ساعت تماس کلینیک

 

.…………………………………………………………………………………………… 

http://www.1177.se/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/
http://www.umo.se/

