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اعضاى شوراى انتشارات دانشگاه علوم پزشکى شیراز 



منتشر شده توسط سازمان جهانى بهداشت در سال 2010 میالدى  

تحت عنوان : 

  ADOLESCENT JOB AID: A HANDY DESK REFERENCE TOOL FORPRIMARY

  LEVEL HEALTH WORKERS

  WORLD HEALTH ORGANIZATION 2010 

سازمان جهانى بهداشت حق ترجمه و نشر این اثر را به فارسى به دانشگاه علوم سازمان جهانى بهداشت حق ترجمه و نشر این اثر را به فارسى به دانشگاه علوم 
پزشکى شیراز واگذار کرده است و این دانشگاه بطور کامل مسئول کیفیت و 
امانتدارى در ترجمه مى باشد. در صورت هر گونه عدم تطابق بین چاپ فارسى و 

انگلیسى ، متن اصلى مورد تأیید و استناد مى باشد.  
راهنماى کار با نوجوانان " راهنماى کاربردى جهت استفاده کارکنان بهداشتى "  

دانشگاه علوم پزشکى شیراز ( 1395 )  



راهنماى کار با نوجوانان چگونه تنظیم شده است ؟  
این کتاب شامل 3 فصل و به شرح زیر مى باشد : 

  
فصل اول : تعامل کارکنان بهداشتى با نوجوانان ؛  

فصل دوم : الگوریتم ها و نکات کلیدى در مراقبت نوجوانان و پرسش هاى متداول ؛  
فصل سوم : راهنمایى ها و توصیه هاى الزم به نوجوانان و والدین آنها .  

راهنماى کار با نوجوانان چگونه استفاده مى شود؟ راهنماى کار با نوجوانان چگونه استفاده مى شود؟ 
ابتدا با محتواى کتاب آشنا شوید .  

فصل اول :  
راهنماهاى این قسمت را به خوبى مرور کنید و با دقت بر موضوعات آن تأمل کنید. مواردى را که ممکن 

است با همکار خود در آن اختالف نظر داشته باشید ، ارزیابى کنید.  

فصل دوم :  
لیست الگوریتم هاى موجود در این فصل را مرور کنید. یکى از شایعترین مشکالتى را که در مراجعین خود لیست الگوریتم هاى موجود در این فصل را مرور کنید. یکى از شایعترین مشکالتى را که در مراجعین خود 
مى بینید انتخاب کنید. مواردى را که در ستون هایى " بپرسید " و مشاهده کنید/ معاینه کنید" آمده است به 
دقت مطالعه کنید تا بتوانید بیمارى را به خوبى طبقه بندى کنید. سپس به قسمتى که در آن درمان و 
پیگیرى را براساس طبقه بندى بیان کرده است مراجعه کنید. اطالعاتى را که مى توانید در زمینه آن بیمارى 

به نوجوان و همراهان او دهید مرور کنید و پاسخگوى سئواالت رایج در زمینه آن مشکل باشید.  

فصل سوم :  
لیست عناوین این قسمت را بررسى کنید. یکى از موضوعات را انتخاب کرده و پیام هایى را که در این قسمت لیست عناوین این قسمت را بررسى کنید. یکى از موضوعات را انتخاب کرده و پیام هایى را که در این قسمت 

براى نوجوان و والدین او آمده است ، مطالعه نمایید.  
مرحله بعد، این راهنما را در حین کار و هنگام مراقبت نوجوان به کار ببرید .  

در ابتدا شما با شکایتى روبرو هستید که یا خود نوجوان مطرح مى کند و یا توسط والدین و یا فرد همراه او در ابتدا شما با شکایتى روبرو هستید که یا خود نوجوان مطرح مى کند و یا توسط والدین و یا فرد همراه او 
عنوان مى شود. پس از شنیدن علت مراجعه باید به ستون هاى " بپرسید " و مشاهده کنید / معاینه کنید 
مربوط به آن مراجعه کنید و در مرحله بعد بر اساس ستون هاى " طبقه بندى " و " درمان" و  "پیگیرى "  
اقدامات الزم را انجام دهید. بعد از انجام این مراحل اطالعات مفید و آموزش هایى را که مى توانید به نوجوان 
وهمراهان او دهید و پاسخگویى به سئواالتى را که به طور معمول با آن روبرو مى شوید و یا هر سئوال دیگرى ، 

را انجام دهید.  
راهنماى کار با نوجوانان به شما کمک مى کند که عالوه بر رسیدگى به شکایاتى که توسط خود نوجوان راهنماى کار با نوجوانان به شما کمک مى کند که عالوه بر رسیدگى به شکایاتى که توسط خود نوجوان 
و یا همراهان او عنوان مى شود، بتوانید به سایر بیمارى ها و یا عالئمى که از نظر نوجوان بى اهمیت است 

و یا عنوان نمى شود نیز پى ببرید و ارائه خدمت به طور کامل و مطلوب صورت پذیرد.  

ــنماى کار با نوجـوانان 
راـه

 ...............................................................
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مقدمه 
راهنماى کار با نوجوانان چیست ؟  

یک راهنماى کاربردى جهت قرار گرفتن روى میز ارائه خدمات بهداشتى و درمانى است .  

راهنماى کار با نوجوانان براى چه کسانى طراحى شده است ؟  
این کتاب براى آن دسته از کارکنان بهداشت و درمان طراحى شده است که مراقبت هاى اولیه بهداشتى این کتاب براى آن دسته از کارکنان بهداشت و درمان طراحى شده است که مراقبت هاى اولیه بهداشتى 
( شامل پیشگیرى از بیمارى ها و ارتقاء سالمت و یا درمان هاى اولیه ) را به عهده دارند. این افراد شامل 
پزشکان ، پرستاران، ماماها و یا کارشناسان بهداشتى مى باشند . این کتاب راهنما در واقع مى تواند براى 
کلیه کارکنان بهداشت و درمان و در همه مراکز بهداشتى و درمانى و در مواردى براى سایر افراد غیر از 

نوجوانان ( چه کودك و چه بزرگسال ) کاربرد داشته باشد.  

هدف از تدوین راهنماى کار با نوجوانان چیست ؟  
هدف از تدوین این کتاب در اختیار قرار دادن یک راهنماى مناسب براى کارکنان بهداشتى بود طورى که هدف از تدوین این کتاب در اختیار قرار دادن یک راهنماى مناسب براى کارکنان بهداشتى بود طورى که 
بتوانند با شیوه موثرتر و با حساسیت بیشترى به مشکالت نوجوانان رسیدگى کنند. این کتاب روند رسیدگى به 
مشکالت سالمتى و یا اختالالت رشد و تکامل نوجوانان را با دقت و به صورت مرحله به مرحله شرح داده 

است .  

راهنماى کار با نوجوانان شامل چه موضوعاتى است ؟  
سازمان جهانى بهداشت در این کتاب براى مشکالت شایع دوران نوجوانى که در سایر دستورالعمل ها به سازمان جهانى بهداشت در این کتاب براى مشکالت شایع دوران نوجوانى که در سایر دستورالعمل ها به 
آن پرداخته نشده است ( مانند تأخیر در شروع قاعدگى ) الگوریتم ها و راهنماهاى مناسبى را تدوین کرده 
است . همچنین براى برخى مشکالت که اگر چه خاص دوران نوجوانى نیست ولى در این دوره زندگى 
مى تواند رخ دهد و نیاز به بررسى ویژه اى دارد ( مانند بیمارى هاى منتقله از راه جنسى ) نیز راهنماها 

و دستورالعمل هاى خوبى را تدوین کرده است .  

راهنماى کار با نوجوانان با سایردستورالعمل هاى سازمان جهانى بهداشت چه ارتباطى دارد ؟  
این راهنما شامل چند دستورالعمل زیر و البته کامل تر و جامع تر مى باشد :  

    مراقبت هاى ادغام یافته بیمارى هاى نوجوانان و بزرگساالن      مراقبت هاى ادغام یافته بیمارى هاى نوجوانان و بزرگساالن  
    مراقبت هاى ادغام یافته در مورد حاملگى و زایمان  

    راهنماى تصمیم گیرى براى افراد واجد شرایط تنظیم خانواده  

ن 
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این کتاب شامل 3 فصل و به شرح زیر مى باشد : 

  
فصل اول : تعامل کارکنان بهداشتى با نوجوانان ؛  

فصل دوم : الگوریتم ها و نکات کلیدى در مراقبت نوجوانان و پرسش هاى متداول ؛  
فصل سوم : راهنمایى ها و توصیه هاى الزم به نوجوانان و والدین آنها .  

راهنماى کار با نوجوانان چگونه استفاده مى شود؟ راهنماى کار با نوجوانان چگونه استفاده مى شود؟ 
ابتدا با محتواى کتاب آشنا شوید .  

فصل اول :  
راهنماهاى این قسمت را به خوبى مرور کنید و با دقت بر موضوعات آن تأمل کنید. مواردى را که ممکن 

است با همکار خود در آن اختالف نظر داشته باشید ، ارزیابى کنید.  

فصل دوم :  
لیست الگوریتم هاى موجود در این فصل را مرور کنید. یکى از شایعترین مشکالتى را که در مراجعین خود لیست الگوریتم هاى موجود در این فصل را مرور کنید. یکى از شایعترین مشکالتى را که در مراجعین خود 
مى بینید انتخاب کنید. مواردى را که در ستون هایى " بپرسید " و مشاهده کنید/ معاینه کنید" آمده است به 
دقت مطالعه کنید تا بتوانید بیمارى را به خوبى طبقه بندى کنید. سپس به قسمتى که در آن درمان و 
پیگیرى را براساس طبقه بندى بیان کرده است مراجعه کنید. اطالعاتى را که مى توانید در زمینه آن بیمارى 

به نوجوان و همراهان او دهید مرور کنید و پاسخگوى سئواالت رایج در زمینه آن مشکل باشید.  

فصل سوم :  
لیست عناوین این قسمت را بررسى کنید. یکى از موضوعات را انتخاب کرده و پیام هایى را که در این قسمت لیست عناوین این قسمت را بررسى کنید. یکى از موضوعات را انتخاب کرده و پیام هایى را که در این قسمت 

براى نوجوان و والدین او آمده است ، مطالعه نمایید.  
مرحله بعد، این راهنما را در حین کار و هنگام مراقبت نوجوان به کار ببرید .  

در ابتدا شما با شکایتى روبرو هستید که یا خود نوجوان مطرح مى کند و یا توسط والدین و یا فرد همراه او در ابتدا شما با شکایتى روبرو هستید که یا خود نوجوان مطرح مى کند و یا توسط والدین و یا فرد همراه او 
عنوان مى شود. پس از شنیدن علت مراجعه باید به ستون هاى " بپرسید " و مشاهده کنید / معاینه کنید 
مربوط به آن مراجعه کنید و در مرحله بعد بر اساس ستون هاى " طبقه بندى " و " درمان" و  "پیگیرى "  
اقدامات الزم را انجام دهید. بعد از انجام این مراحل اطالعات مفید و آموزش هایى را که مى توانید به نوجوان 
وهمراهان او دهید و پاسخگویى به سئواالتى را که به طور معمول با آن روبرو مى شوید و یا هر سئوال دیگرى ، 

را انجام دهید.  
راهنماى کار با نوجوانان به شما کمک مى کند که عالوه بر رسیدگى به شکایاتى که توسط خود نوجوان راهنماى کار با نوجوانان به شما کمک مى کند که عالوه بر رسیدگى به شکایاتى که توسط خود نوجوان 
و یا همراهان او عنوان مى شود، بتوانید به سایر بیمارى ها و یا عالئمى که از نظر نوجوان بى اهمیت است 

و یا عنوان نمى شود نیز پى ببرید و ارائه خدمت به طور کامل و مطلوب صورت پذیرد.  

ــنماى کار با نوجـوانان 
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مثالى براى نحوه استفاده از الگوریتم ها  
و نکات آموزشى به نوجوان و همراهان او  
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در ابتدا که شروع به استفاده از راهنماى کار با نوجوانان مى کنید زمان بیشترى صرف مى شود تا از الگوریتم ها 
و نکات موجود در آن به دقت استفاده کنید ، اما به مرور زمان و با کسب تجربه، زمان کمترى را صرف 

پیدا کردن الگوریتم مربوطه و نکات آن خواهید کرد.  
خالصه کالم این که کتاب راهنماى کار با نوجوانان شامل 24 الگوریتم و نکات کلیدى و راهنما براى شایع ترین 

شکایات دوران نوجوانى است و البته پاسخگوى تمام شکایات این گروه سنى نخواهد بود.  





فصل اول 
تعامل کارکنان بهداشتى 

با نوجوانان 
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در این فصل از کتاب " راهنماى کار با نوجوانان " موضوعات زیر عنوان مى شود:  
1- ضرورت توجه و کمک به حفظ و توسعه سالمتى نوجوانان  

2- برقرارى ارتباط با نوجوانان  
3- گرفتن شرح حال در مورد بیمارى / مشکل نوجوانان  

4- ریشه یابى بیمارى / مشکل نوجوانان  
5- انجام معاینات جسمى  

6- طبقه بندى مشکل / بیمارى نوجوانان و توضیح دالیل و گزینه هاى درمانى مربوط به آن   طبقه بندى مشکل / بیمارى نوجوانان و توضیح دالیل و گزینه هاى درمانى مربوط به آن  
7- به کار گرفتن قوانین و سیاست هاى کشورى مرتبط با نوجوانان  

1) ضرورت توجه و کمک به حفظ و توسعه سالمتى نوجوانان  
مطالبى که آگاهى از آنها ضرورى است:  

1- سن بلوغ، مرحله اى از زندگى است که در آن تغییرات جسمى ، روحى ، شخصیتى و اجتماعى بسیارى در  سن بلوغ، مرحله اى از زندگى است که در آن تغییرات جسمى ، روحى ، شخصیتى و اجتماعى بسیارى در 
فرد رخ مى دهد، با ورود به این دوران سئواالت و نگرانى هاى بسیارى در مورد اتفاقاتى که در بدن در حال 
رخ دادن است ، براى نوجوانان پیش مى آید که متأسفانه اغلب قادر به بیان نگرانى و پرسش هاى خود 

نمى باشند.  

2- اگر چه دوره نوجوانى و آغاز دوره جوانى ، 
 بهترین مرحله از زندگى فرد از لحاظ سالمت 
روحى و جسمى است ، اما در بعضى موارد این  
مرحله از زندگى با شروع رفتارهاى  مرحله از زندگى با شروع رفتارهاى  
مخاطره آمیزى همراه است که مى تواند آثار  
منفى زیادى بر سالمت فرد چه در سن بلوغ 

و چه در سنین باالتر ، داشته باشد . 
به عالوه عوامل زیادى به صورت غیر عمدى 
( تصادفات ) و یا عمدى ( خودکشى ، خودآزارى) 

و یا عوارض ناشى از حاملگى ناخواسته وجود دارند که باعث مرگ بسیارى از نوجوانان در سال مى شود.  

3- شما کارکنان بهداشتى نقش بسیار مؤثرى در حفظ سالمتى نوجوانان سالم و بهبود و اصالح شیوه زندگى  شما کارکنان بهداشتى نقش بسیار مؤثرى در حفظ سالمتى نوجوانان سالم و بهبود و اصالح شیوه زندگى 
نوجوانانى دارید که رفتارهاى ناسالم و پرخطر را در پیش گرفتند و این موضوع را مى توانید از روش هاى زیر 

اعمال کنید:  
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      ارائه اطالعات الزم و متناسب با موقعیت سنى و شرایط جسمى و روحى آنها، مشاوره و ارائه خدمات 
بهداشتى و درمانى با هدف کمک به حفظ رفتارهاى متعادل و برطرف کردن احساس ناامنى در این افراد  

      تشخیص مشکل بیمار، ریشه یابى دلیل بروز وضعیت نامساعد در بیمار ، و یافتن راه حلى جهت کنترل 
رفتارهاى پرخطر و در صورت نیاز ارجاع به دیگر بخش هاى خدمات اجتماعى و بهداشتى  

    نقش مهم دیگر شما تغییر نگرش در مسئولین و عوامل کلیدى در جامعه است طورى که به مشکالت 
نوجوانان بیشتر واقع شوند و اهمیت همکارى و کمک جهت پاسخگویى به نیازهاى نوجوانان را بدانند.  

2) برقرارى ارتباط با نوجوانان  

مطالبى که آگاهى از آنها ضرورى است : مطالبى که آگاهى از آنها ضرورى است : 
1- نوجوانان ممکن است به تنهایى و یا همراه با دوستان یا آشنایان خود، به شما مراجعه کنند ، برخى نیز 

ممکن است توسط والدین و یا دیگر اعضاى خانواده و به خواسته آنها به کلینیک مراجعه کنند .  

  

2- نوجوانان ممکن است نسبت به دادن اطالعات درباره مشکل خود تمایلى نداشته باشند، خصوصاً اگر والدین 
و یا حتى دوست آن ها در محل حضور داشته باشد.  

آنچه که باید انجام دهید :  
1- سعى کنید در اولین برخورد، با خوش رویى و صمیمیت نوجوان را پذیرا باشد.   سعى کنید در اولین برخورد، با خوش رویى و صمیمیت نوجوان را پذیرا باشد.  

2- به او توضیح دهید که :  
- وظیفه شما کمک به او مى باشد و شما تمام تالش خود را براى برطرف کردن مشکالت او ، به کار 

مى گیرید :  
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- به او اجازه دهید تا احساسات و مشکالت خود را آزادانه مطرح کند ؛  
- به او اطمینان دهید که مى تواند به شما اعتماد کند و شما از او را با دیگران در میان نمى گذارید و 

موجب تشدید مشکل او نمى شوید ؛  
- از او در مورد تمایلش نسبت به حضور والدین خود در کلینیک بپرسید، که آیا مایل است والدینش نیز در 

آنجا حضور داشته باشند ؛  
- به او اطمینان دهید که قبل از مطرح کردن مشکالت او با والدین و اطرافیانش از او کسب اجازه خواهید - به او اطمینان دهید که قبل از مطرح کردن مشکالت او با والدین و اطرافیانش از او کسب اجازه خواهید 

کرد ؛  
3- اگر نوجوان با والدین و یا دیگر اعضاى خانواده به شما مراجعه کند، به همراهان او توضیح دهید که براى 
برقرارى یک ارتباط مؤثر الزم است بعضى از مسائل در حضور دیگران مطرح نشود و تنها با خود نوجوان 

صحبت کنید .  

3) گرفتن شرح حال در مورد بیمارى / مشکل نوجوان  

مطالبى که آگاهى از آنها ضرورى است :  
1- به طور طبیعى بسیارى از مشکالت این دوران از حساسیت باالیى برخوردار است .   به طور طبیعى بسیارى از مشکالت این دوران از حساسیت باالیى برخوردار است .  

2- زمانى که کارکنان بهداشتى ، در مورد مسائل مهم و حساس مانند، روابط جنسى و یا مصرف مواد مخدر 
از نوجوان سئوال مى پرسند، ممکن است از ترس این که او را مورد شماتت و یا استهزاء قرار دهند، مایل به 

صحبت در مورد مشکل خود نباشد .  

آنچه که باید انجام دهید :  
1- ابتدا مشاوره رابا مسائل عمومى و کم اهمیت آغاز کنید و در مورد موضوعاتى با او صحبت کنید که از  ابتدا مشاوره رابا مسائل عمومى و کم اهمیت آغاز کنید و در مورد موضوعاتى با او صحبت کنید که از 
حساسیت کمترى دارد. در الگوریتم هاى " راهنماى کار با نوجوانان " ، سئواالت مستقیم بسیارى وجود دارد 
که جوابگویى به آنها از طرف بیمار ، الزامى است ، تا بتوان نوع مشکل او را تشخیص داد و به مراقبت یا 
درمان او پرداخت. اما تأکید بر این نکته ضرورى است که اگر بدون ایجاد یک جو دوستانه با نوجوان، به مطرح 
کردن صریح سئواالت مستقیم و بى پرده بپردازید، نوجوان از پاسخگویى به شما خوددارى مى کند. به عنوان 
مثال اگر بى مقدمه از او بپرسید که آیا فعالیت جنسى دارید ؟  احتمال دریافت پاسخ صحیح بسیار کم 
است . پس بهتر است ابتدا با سئواالت مقدماتى ( مانند وضعیت خانه و خانواده نوجوان ) بپردازید و این که در 
این سنین گرایش نسبت به جنس مخالف امرى طبیعى است ، اما باید بتوان احساسات و هیجانات خود را این سنین گرایش نسبت به جنس مخالف امرى طبیعى است ، اما باید بتوان احساسات و هیجانات خود را 
کنترل کرد. پس از مطرح کردن چند سئوال در رابطه با شرایط و محیط زندگى و خانوادگى او، زمانى که 
اعتماد فرد را به خود جلب کردید، به شیوه ى غیر مستقیمى به مطرح کردن سئواالت خصوصى تر در رابطه 

با مسائل جنسى بپردازید.  
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2- بهتر است هنگام مطرح کردن سئواالت جنسى ، یک " شخص سوم " را مثال بزنید. ( سئواالت غیر مستقیم ) 
مثالً از نوجوان در مورد دوستان او و نوع ارتباطات با دوستان هم جنس و یا غیر هم جنس شان بپرسید، بجاى 
اینکه مستقیم از او درمورد روابط خصوصى خودش سئوال کنید. پس ابتدا نظرش را در خصوص رفتارها و 
اعمال دوستانش جویا شوید و سپس بپرسید که آیا او نیز روابط و رفتارهاى مشابه دارد یا خیر ، به عنوان 
مثال به جاى اینکه از نوجوان بپرسید که آیا سیگار مى کشد یا خیر؟ از او بپرسید : " آیا هیچ یک از دوستانش ، 
سیگارى هست یا خیر ؟ " و اگر پاسخ مثبت داد به او بگویید " آیا تو نیز آنها را همراهى مى کنى ؟ " و پاسخ 
این سوال ، راه را براى شما باز مى کند تا سئواالت بعدى را بپرسید . مثال چه مدت است که سیگار مى کشى ؟ 

و غیره .  و غیره .  
3- سعى کنید قبح موضوع مورد بحث را کم کنید. نوجوان یا جوانى که ناخواسته باردار شده و یا از طریق 
رابطه جنسى نامشروع ، به بیمارى هاى مقاربتى دچار شده، قطعاً احساس شرم و پشیمانى دارد و شما باید 
براى کاهش استرس و اضطراب او طورى وانمود کنید که با این موارد قبال نیز برخورد داشتید و او تنها کسى 

نیست که این مشکل برایش پیش آمده است .  

مطالبى که آگاهى از آنها ضرورى است :  
گاهى اوقات بعضى از مشاوران، على رغم گذراندن دوره هاى آموزشى جهت برقرارى ارتباط با نوجوانان و حتى گاهى اوقات بعضى از مشاوران، على رغم گذراندن دوره هاى آموزشى جهت برقرارى ارتباط با نوجوانان و حتى 

خانواده آنها خصوصاً در مورد مسائل جنسى و یا موضوعات حساس ، راحت نیستند .  
آنچه که باید انجام دهید :  

1- در این موارد قدم اول ، این است  
که به مشکل خود آگاهى کامل داشته 
باشید و سپس سعى کنید تا بر آن  
غلبه کنید. اگر کارى کنید که نوجوان 
شروع به بیان مشکالت خود کند شما  شروع به بیان مشکالت خود کند شما  
نیز بهتر مى توانید به او کمک کنید ،  
اگر در این زمینه به مشکلى برخورد 
کردید بهتر است از همکاران خود 

کمک بگیرید .  
2- با گذشت زمان سعى کنید بیشتر یاد بگیرید. در آغاز ممکن است شما عیناً سئواالت موجود در این کتاب  با گذشت زمان سعى کنید بیشتر یاد بگیرید. در آغاز ممکن است شما عیناً سئواالت موجود در این کتاب 
را بپرسید، اما به مرور مى توانید سئواالت کلیدى تر و کاربردى تر را به کار ببرید و در زمان مشاوره با آرامش 
بیشترى کار کنید. پس از مدتى در مى یابید که سرعت شما در کار بیشتر شده و یاد خواهید گرفت که چه 

موضوعاتى را سریعاً بررسى کنید و چه موضوعاتى نیاز به زمان بیشترى دارد .  
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4) ریشه یابى در مورد مشکالت ایجاد شده براى فرد بیمار و پرداختن به مسائل پیرامون آن  
مطالبى که آگاهى از آنها ضرورى است :  

زمانى که نوجوان به مرکز بهداشتى مراجعه مى کند معموالً به صورت داوطلبانه اصلى ترین مشکل ( مشکل 
فعلى ) خود را با کارکنان بهداشتى در میان مى گذارد . ممکن است عالوه بر این از مسائل و مشکالت دیگرى 

نیز رنج ببرد ، اما تا زمانى که از او سئوال نشود. آنها را مطرح نکند .  
بسیارى از کارشناسان بهداشتى نیز ممکن است فقط به مشکل فعلى او ( که مثالً ممکن است تب یا سرفه بسیارى از کارشناسان بهداشتى نیز ممکن است فقط به مشکل فعلى او ( که مثالً ممکن است تب یا سرفه 

باشد ) بپردازند و در نتیجه بسیارى از مشکالت نوجوان نادیده گرفته شود .  
2- به عالوه نوجوان ممکن است مایل نباشند در مورد مشکل خود داوطلبانه اطالعاتى بدهد و از مطرح کردن 
آن شرم یا ترس داشته باشد . گاهى ممکن است در فضاى کلینیک و با کارکنان بهداشتى احساس امنیت و 

راحتى نداشته باشد . 
آنچه باید انجام دهید :  

از طریق ارزیابى HEADS مى توانید به خود کمک کنید تا :  
       به مشکالت جسمى و تکاملى که حتى خود نوجوان متوجه آن نیست و یا بازگو نکرده است ، پى ببرید .   به مشکالت جسمى و تکاملى که حتى خود نوجوان متوجه آن نیست و یا بازگو نکرده است ، پى ببرید .  
       به رفتارها و یا عاداتى که ممکن است نتایج خطرناکى بر سالمتى نوجوان داشته باشد ( مانند تزریق مواد 

و یا داشتن رابطه جنسى محافظت نشده ) پى ببرید .  
       به ریشه یابى عواملى بپردازید که باعث تشدید رفتارهاى پرخطر در نوجوان مى گردد .  

بدین طریق نماى کاملى از وضعیت و شرایط نوجوان به عنوان یک فرد و نه فقط به عنوان یک بیمار با یک بدین طریق نماى کاملى از وضعیت و شرایط نوجوان به عنوان یک فرد و نه فقط به عنوان یک بیمار با یک 
مشکل و یا بیمارى خاص خواهید دید. همچنین مى توانید به تشخیص رفتارها و عوامل محیطى اثرگذار روى 
آن بپردازید، و توسط مرکز خود و یا با همراهى دیگر مراکز بهداشتى و یا مراکز ارائه دهنده خدمات اجتماعى 

به آن رسیدگى کنید.  
استفاده از معیارهاى سنجش HEADS به گونه اى است که ابتدا با پرسش  
در مورد مسائل عادى و معمولى مانند شرایط خانه و یا تحصیالت بیمار و  
وضعیت درسى نوجوان شروع مى شود و سپس به وضعیت تغذیه و تحرك 
بدنى مى پردازد و پس از آن به سراغ مسائل جنسى و یا مسائل حساس بدنى مى پردازد و پس از آن به سراغ مسائل جنسى و یا مسائل حساس 
دیگر مانند مواد مخدر، افسردگى و یا میل به خودکشى مى رود . در پایان 
این فصل مى توانید به " اطالعات قابل دریافت از طریق ارزیابى معیارهاى 

 ”HEADS“ مراجعه کنید.  
اگر محدودیت زمانى ، مانع بررسى کامل عناصر و فاکتورهاى HEADS باشد، مى توان به بررسى فاکتورهاى 

مرتبط با مشکل نوجوان ، پرداخت :   

HEADS کلمه مخفف و متشکل  
از حروف اول کلمات زیر است :  
     Home 
     Education/Employment   
     Eating 
     Activity
          Drugs   
     Sexuality  
     Safety  
     Suicide /Depression 
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    علت اصلى مراجعه :  
مثالً اگر نوجوان به علت آسیب در اثر سقوط به دنبال مصرف الکل مراجعه کرده است باید به قسمت  

" Drugs " یا مصرف داروها و مواد مخدر ( از قسمت هاى HEADS) بپردازیم .  
    شایع ترین بیمارى و مشکالت سالمتى در منطقه :  

اگر در منطقه اى کار مى کنید که ایدز شیوع باالیى دارد ممکن است الزم باشد تا بیشتر به قسمت  
" Sexuality " در ارزیابى HEADS بپردازید . 

  
) انجام معاینات جسمـى  

  
5) انجام معاینات جسمـى  

مطالبى که آگاهى از آنها ضرورى است :  
1- براى اینکه بتوانید طبقه بندى صحیحى در مورد 
مشکل بیمار داشته باشید باید تمام مراحلى را که در 
فصل دوم کتاب ، در ستون هاى مشاهده کنید / معاینه 

کنید توصیه شده، به دقت انجام دهید.  
2- اغلب معاینات پزشکى باعث ایجاد حس ناامنى یا   اغلب معاینات پزشکى باعث ایجاد حس ناامنى یا  

خجالت در نوجوان نمى شوند (مثل معاینه ملتحمه براى ارزیابى کم خونى ) اما بعضى معاینات ممکن است 
سبب اضطراب و شرمسارى در فرد شود ( مثل معاینه واژن براى ارزیابى ترشحات ) .  

آنچه که باید انجام دهید :  
1) قبل از انجام معاینات :  

     اگر نوجوان همراه ( پدر یا مادر و ...) دارد باید جهت حضور آن فرد در 
هنگام معاینه ، از نوجوان اجازه بگیرید و در صورت عدم تمایل، از همراه او 

بخواهید که اتاق معاینه را ترك کند.  بخواهید که اتاق معاینه را ترك کند.  
     براى بیمار در خصوص نوع معاینه اى که مى خواهید انجام دهید و علت 

آن ، توضیح دهید .  
     در مورد نحوه انجام معاینه به طور کامل براى نوجوان توضیح دهید.  
     اعتماد و رضایت او را قبل از انجام معاینه پزشکى جلب نمایید.( اگر  
بیمار به سن قانونى نرسیده است ، جهت انجام معاینات باید از همراهان 
او اجازه بگیرید حتى در صورتى که همراهان نیز رضایت خود را جهت  
انجام معاینات اعالم نمایند، باز هم قبل از انجام معاینات موافقت نوجوان  انجام معاینات اعالم نمایند، باز هم قبل از انجام معاینات موافقت نوجوان  

را جلب کنید.  

نمونه اى از انجام معاینات  
جسمـى :  
     ارزیابى درجه حرارت  

     ارزیابى نبض  
     ارزیابى کم خونى  
     ارزیابى زردى  

     ارزیابى لنفادنوپاتى       ارزیابى لنفادنوپاتى  
     ارزیابى الغرى یا چاقى مفرط    
     سمع غیر طبیعى قلب و ریه  
     ارزیابى ادم یا تندرنس در شکم  
     ارزیابى مشکالت دندان یا لثه  
     ارزیابى مشکالت پوستى  
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2) زمان انجام معاینات :  
    به هنجارهاى جنسیتى و عرف جامعه احترام بگذارید ( به عنوان مثال در بسیارى از مناطق معاینه یک 
دختر نوجوان توسط کارکنان بهداشتى مرد پسندیده نیست . پس بهتر است که انطباق جنسیتى رعایت شود 

و در صورت اضطرار از یک همکار هم جنس بیمار جهت معاینه کمک گرفته شود.  
    هنگام معاینه حریم امنى را براى نوجوان ایجاد کنید تا احساس راحتى و امنیت داشته باشد. ( پرده ها را 

پایین بیاندازید، درها را ببندید و در هنگام معاینه به دیگران اجازه ورود ندهید.)  
    در صورتى که در هنگام معاینه متوجه درد و یا احساس ناخوشایندى در فرد شدید، انجام معاینه را متوقف در صورتى که در هنگام معاینه متوجه درد و یا احساس ناخوشایندى در فرد شدید، انجام معاینه را متوقف 

سازید.  

6) طبقه بندى مشکل بیمارى نوجوان و توضیح دالیل گزینه هاى درمانى مربوط به آن  
مطالبى که آگاهى از آنها ضرورى است :  

1- براى نوجوان توضیح دهید که براى تشخیص بیمارى او باید یک سرى سئواالت از او پرسیده شود و 
معایناتى صورت گیرد تا بتوان با طبقه بندى مشکالت به تشخیص درست رسید و در برطرف شدن مشکل و 

بازیابى سالمتش به او کمک کرد.  
2- براى نوجوان شیوه هاى مختلف درمانى را توضیح دهید و به ترجیح و میل او در این زمینه توجه کنید تا  براى نوجوان شیوه هاى مختلف درمانى را توضیح دهید و به ترجیح و میل او در این زمینه توجه کنید تا 

همکارى اش را در طول درمان جلب نمایید.  
آنچه که باید انجام دهید:  

1- با توجه به شرح حال و معاینه نوع مشکل فرد را 
مشخصکنید و به او توضیح دهید که شدت بیمارى او 

چقدر است .  
قبل از این مرحله :  

   از او پرسید که آیا مایل است که والدین و یا همراهان از او پرسید که آیا مایل است که والدین و یا همراهان 
او نیز حضور داشته باشند.  

هنگام انجام این مرحله :  
       به بیمار احترام بگذارید و با به کار گیرى شیوه هاى ارتباط کالمى و غیر کالمى همدردى خود را به او نشان دهید.  
    از زبان و بیانى استفاده کنید که درك آن براى فرد بیمار راحت باشد. از کلمات و اصطالحات تخصصى 

استفاده نکنید.  
    در طول معاینه و هنگام گرفتن شرح حال مطمئن شوید که نوجوان و همراهانش متوجه صحبت هاى شما در طول معاینه و هنگام گرفتن شرح حال مطمئن شوید که نوجوان و همراهانش متوجه صحبت هاى شما 

شده اند و از آنها بخواهید که صحبت هاى شما را بار دیگر به زبان خودشان بازگو کنند.  
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2- اطالعاتى در موارد انواع روش هاى درمانى به نوجوان بدهید و به او کمک کنید تا بسته به نیاز خود بهترین 
گزینه درمانى را انتخاب کنند.  

به این منظـور:  
     کلیه اطالعات مربوط به بیمارى را براى او بازگو کنید.  
     به تمام سئواالت او با صداقت و شکیبایى پاسخ دهید.  

     به انتخاب او احترام بگذارید، حتى اگر آن انتخاب ، گزینه درمانى منتخب شما نباشد.  

3-  زمانى که براى بیمار دارویى را تجویز مى کنید، علت انتخاب آن و نحوه مصرف آن را توضیح دهید.   زمانى که براى بیمار دارویى را تجویز مى کنید، علت انتخاب آن و نحوه مصرف آن را توضیح دهید. 
همچنین داروهایى را تجویز کنید که بیمار قدرت تهیه و خرید آن را داشته باشد.  

7) به کار گرفتن قوانین و سیاست هاى کشورى مرتبط با نوجوانان  
مطالبى که آگاهى از آن ها ضرورى است :  

1- ابتدا مطمئن شوید که به تمام سیاست ها 
و قوانین ملى و منطقه اى مرتبط با نوجوانان 

واقع هستید.  
2- به تناسب موقعیت، نوجوانان و همراهان   به تناسب موقعیت، نوجوانان و همراهان  
آن ها را در مورد این سیاست ها و قوانین ،  

آگاه کنید.  
3- فراموش نکنید که شما نیز به عنوان کارشناس 
 بهداشتى در برابر قوانین وضع شده مسئول  
هستید، همچنین وظیفه و تعهد اخالقى شما ایجاب 

مى کند که به نفع و صالح بیمار عمل کنید. گاهى اوقات متوجه مى شوید که بعضى قوانین به مى کند که به نفع و صالح بیمار عمل کنید. گاهى اوقات متوجه مى شوید که بعضى قوانین به 
شما اجازه نمى دهد تا بهترین گزینه درمانى را براى نوجوان به کار برید( مثالً منع تجویز روش ها 
یا داروهاى ضدباردارى براى افراد مجرد در بعضى کشورها ). در چنین مواقعى بهتر است از تجربه 
خود و یا سایر همکاران استفاده کنید تا بتوانید بهترین و قانونى ترین راهکار را براى نوجوان به کار 

بندید. 
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ـده مرتبط  قوانین و سیاست هاى وضع ـش
 با سیستم بهداشتى  

      قوانین و سیاست هاى مربوط به سن انجام  
آزمایش تشخیص ایدز ( HIV) و یا سن مجاز براى 

تجویز روشهاى پیشگیرى از باردارى  

       قوانین و سیاست هاى مربوط به گزارش دهى قوانین و سیاست هاى مربوط به گزارش دهى 
موارد آلودگى ( مثال آلودگى به ایدز (HIV) و یا 

خشونت ( مثل تجاوز جنسى )  

      قوانین وسیاست هایى که به اطالع رسانى  
والدین و یا همسر و یا شریک جنسى فرد مربوط  
باشد ( مثالً آلودگى یا ابتالى یکى از شرکاى  
جنسى به عفونت هاى منتقله از راه جنسى )  

     قوانینى که کارشناسان بهداشتى باید در قوانینى که کارشناسان بهداشتى باید در 
راهکارهاى درمانى خود به کار بندند تا منطبق با 

قوانین دولتى باشد.  

قوانین و سیاست هاى وضع شده تأثیر گذار 
بر نوع ارتباط با نوجوان  

      قوانین و سیاست هاى حفاظت از حریم فردى 

     سن قانونى جهت روابط جنسى و یا ازدواج 

      سن قانونى جهت خرید و فروش سیگار و تنباکو 
و مشروبات الکلى  

      قوانین و سیاست هاى حمل و یا مصرف مواد قوانین و سیاست هاى حمل و یا مصرف مواد 
مخدر 

      قوانین مربوط به برقرارى ارتباط هاى همجنس 
گرایانه  
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خانه  
Home

وضعیت تخصصى 
اشتغال 

  Education / 
Employment

نحوه تغذیه نحوه تغذیه 
Eating 

فعالیت ها 
Activity 

مواد مخدر 
Drugs 

روابط جنسى  
Sexuality

امنیت  
Safety

خودکشى و افسردگى 
  Suicide /
Depression 

نوجوان کجا زندگى مى کند ؟ 
نوجوان با چه کسى زندگى مى کند ؟ 

آیا اخیراً در وضعیت و شرایط خانه تغییراتى رخ داده است ؟ 
نظر نوجوان در رابطه با شرایط و جو خانه چیست ؟ 

محل تحصیل و یا کار نوجوان کجاست ؟ 
نظر او در مورد وضعیت تحصیلى و کارش چیست ؟ 

رابطه او با معلم و دانش آموزان یا همکاران خود چگونه است ؟ رابطه او با معلم و دانش آموزان یا همکاران خود چگونه است ؟ 
آیا اخیراً در وضعیت تحصیل و یا کار او، تغییراتى رخ داده است ؟ 
نوجوان در اوقات فراغت و تحصیلى خود، چه کارى انجام مى دهد ؟ 

نوجوان به طور معمول در روز چند وعده غذایى مى خورد ؟ 
در هر وعده چه مواد غذایى مصرف مى نماید ؟ 

نظر او در مورد وضعیت ظاهرى خودش چگونه است ؟ 

نوجوان عالوه بر تحصیل یا کار چه فعالیت هاى دیگرى انجام مى دهد ؟ 
اوقات فراغت خود را در طول هفته و یا تعطیالت چگونه سپرى مى کند ؟ اوقات فراغت خود را در طول هفته و یا تعطیالت چگونه سپرى مى کند ؟ 
چه مدت زمان از وقت خود را در کنار خانواده و دوستان سپرى مى کند ؟ 

آیا سیگار ، قلیان، مشروب و یا مواد مخدر مصرف مى کند ؟ 
آیا از مواد مخدر تزریقى استفاده مى کند ؟ 

در صورت تزریق ، تعداد دفعات، زمان تزریق و به همراه چه کسانى انجام مى شود ؟ 

میزان اطالعات نوجوان در مورد روابط جنسى چقدر است ؟ 
میزان آگاهى او از دوران قاعدگى چقدر است ؟ 
آیا سئوالى در رابطه با دوره قاعدگى دارد ؟ آیا سئوالى در رابطه با دوره قاعدگى دارد ؟ 

احساس و اعتقاد او در مورد برقرارى ارتباط با جنس مخالف چیست ؟ 
آیا اکنون رابطه جنسى دارد ، در صورت پاسخ مثبت ، نوع رابطه جنسى او چگونه است ؟  

آیا از روش هاى حفاظتى و پیشگیرى از باردارى استفاده مى کند ؟ 
آیا باردارى ناخواسته ، بیمارى مقاربتى و یا رابطه جنسى همراه با خشونت داشته است؟ 

در صورت بروز این مسائل ، آیا مورد درمان قرار گرفته است ؟ 
گرایشات جنسى بیمار چگونه است ؟ 

آیا بیمار در خانه ، محیط کار ، محل تحصیل ، در جامعه و یا احیاناً هنگام رانندگى آیا بیمار در خانه ، محیط کار ، محل تحصیل ، در جامعه و یا احیاناً هنگام رانندگى 
احساس امنیت دارد ؟ 

اگر پاسخ منفى است ، چه چیز امنیت او را به خطر مى اندازد ؟ 

آیا نوجوان خواب کافى دارد ؟ 
آیا بدون علت احساس خستگى مى کند ؟ 

آیا تغذیه مناسب و کافى دارد ؟ 
وضعیت روحى و عاطفى او چگونه است ؟ 

آیا از مشکالت روحى ( مانند افسردگى ) رنج مى برد ؟ آیا از مشکالت روحى ( مانند افسردگى ) رنج مى برد ؟ 
اگر پاسخ مثبت است آیا تحت درمان قرار گرفته است ؟ 

آیا افکار خودکشى دارد ؟ 
آیا تاکنون اقدام به خودکشى کرده است ؟ 

اطالعاتى که از طریق ارزیابى معیارهاى HEADS بدست مى آید : 
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ارزیابى وضعیت سالمت جنسى و بارورى  
در اینجا به صورت نمونه به چگونگى ارزیابى وضعیت جنسى و باورى فرد مراجعه کننده توسط کارکنان 

بهداشتى اشاره شده است  

وضعیت خونریزى قاعدگى  
     آیا تاکنون خونریزى قاعدگى در شما رخ داده است ؟ در صورت تأیید، آغاز دوره قاعدگى شما در چه سنى 

بوده است ؟ 

درد در هنگام دوره قاعدگى    
     آیا در هنگام قاعدگى درد دارید ؟ 

     آیا درد دوران قاعدگى باعث مختل شدن فعالیت روزانه شما شده است ؟ 
     براى تسکین درد خود چه کارهایى انجام دادید؟ 

خونریزى بیش از حد دوران قاعدگى  
     طول دوره خونریزى شما در زمان قاعدگى چند روز است ؟ 
     چه تعداد نوار بهداشتى در یک روز مصرف مى کنید؟ 

منظم بودن دوره قاعدگى  منظم بودن دوره قاعدگى  
     آیا دوره قاعدگى شما منظم است ؟ 

     به صورت متوسط فاصله بین دو دوره قاعدگى شما چند روز است ؟ 

میزان آگاهى نوجوان در مورد مسائل جنسى  
اطالعات خود در مسائل جنسى را از کجا دریافت کردید؟ مدرسه، خانواده و یا از منابع دیگر ؟ 

توجه : 
دقت کنید تا بفهمید که آیا نوجوان در رابطه با آناتومى دستگاه تناسلى و عملکرد آن ، دوره قاعدگى ، روش هاى دقت کنید تا بفهمید که آیا نوجوان در رابطه با آناتومى دستگاه تناسلى و عملکرد آن ، دوره قاعدگى ، روش هاى 
پیشگیرى از باردارى و یا بیمارى هاى مقاربتى ، اطالعات کافى دارد. سپس به تناسب اطالعات او در خصوص 

این مسایل با او صحبت کنید.  

روابط جنسى  
     بسته به ارزیابى فرد در سئواالت قبلى ، از نوجوان بپرسید که آیا دوستى از جنس مخالف دارد؟ 

     و باز هم براساس شرایط ، در صورتى که به سئوال فوق پاسخ مثبت داده شد، از او بپرسید که آیا با دوست و باز هم براساس شرایط ، در صورتى که به سئوال فوق پاسخ مثبت داده شد، از او بپرسید که آیا با دوست 
خود رابطه جنسى داشته است یا خیر؟ و توجه داشته باشید که ممکن است برداشت افراد از رابطه جنسى 
متفاوت باشد . در این جا باید با پرسیدن سئواالت واضح ( مثالً آیا دوستش اندام تناسلى او را لمس کرده است ؟ 

و یا آیا دخول انجام گرفته است ) ؟ نوع رابطه را شفاف کرد.  
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باردارى و روش هاى پیشگیرى از آن  
     آیا میدانید که چگونه یک فرد حامه مى شود؟ 

     آیا مى دانید که چگونه مى توان از باردارى اجتناب کرد؟ 
     آیا اخیراً براى پیشگیرى از باردارى اقدامى انجام داده اید ؟ 

     در صورت پاسخ مثبت به سئوال قبل : چه روشى را به کار برده اید ؟ 
     آیا روش هاى پیشگیرى از باردارى را به خوبى مى شناسید؟ 

     آیا در ماه گذشته رابطه جنسى داشته اید ؟  آیا در ماه گذشته رابطه جنسى داشته اید ؟ 
     آیا دوره قاعدگى شما به تأخیر افتاده است ؟ 

     آیا هیچ کدام از عالئم باردارى ( مانند، تهوع یا استفراغ صبحگاهى و یا ورم و دردناك شدن پستان ها ) را 
داشته اید ؟ 

     آخرین زمانى که رابطه جنسى داشته اید، چه موقع بوده است ؟ 

بیمارى هاى منتقله از راه جنسى ( در صورت داشتن رابطه جنسى )  
     آیا بیمارى هاى منتقله از راه تماس جنسى را مى شناسید؟ 

     آیا اطالعاتى در مورد راه هاى جلوگیرى از ابتال به بیمارى مقاربتى دارید ؟  آیا اطالعاتى در مورد راه هاى جلوگیرى از ابتال به بیمارى مقاربتى دارید ؟ 
     آیا کاندوم و نحوه استفاده از آن را مى شناسید ؟ آیا در روابط جنسى خود، از کاندوم استفاده مى کنید؟ 
     آیا همیشه در زمان تماس جنسى از کاندوم استفاده مى کنید؟ اگر خیر ، چرا؟ از کجا کاندوم را تهیه  

مى کنید؟ 
     در سه ماه اخیر با چند نفر رابطه جنسى داشتید؟ 

     آیا تاکنون به بیمارى هاى مقاربتى مبتال شده اید ؟ ( عالئمى مانند زخم تناسلى ، ورم غده هاى لنفاوى 
ناحیه تناسلى یا ترشحات غیر عادى )  

     در صورت ابتال آیا تحت درمان قرار گرفته اید؟ در صورت ابتال آیا تحت درمان قرار گرفته اید؟ 
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ــامل  تکــ

فصل دوم 
الگوریتم ها و 

نکات کلیدى در مراقبت نوجوانان 
وپرسش هاى متداول 
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ــامل  تکــ

چند سال سن دارید؟ 
 آلت تناسلى  

   آیا اندازه آلت تناسلى شما نسبت به 
وقتى که یک پسربچه کوچک بودید 

بزرگتر شده است ؟ 
اگر بزرگتر شده است : 

درچه سنى متوجه این تغییر اندازه درچه سنى متوجه این تغییر اندازه 
شده اید ؟ 
 بیضه  

   آیا افزایشى در اندازه بیضه هاى خود 
نسبت به وقتى که یک پسربچه بودید 

داشته اید ؟ 
اگر بزرگتر شده است :  

در چه سنى متوجه این تغییر اندازه در چه سنى متوجه این تغییر اندازه 
شده اید ؟ 

 موهاى عانه  
   آیا در ناحیه تناسلى و اطراف آن 

متوجه رویش مو شده اید ؟ 
در چه سنى متوجه اولین رویش مو 
در اطراف ناحیه تناسلى خود شدید؟ 

 بیماریهاى مزمن   بیماریهاى مزمن  
   آیا بیمارى مزمن و طول کشیده در 

این مدت داشته اید ؟ 
( توجه: اگر عالئمى مثل تب ( توجه: اگر عالئمى مثل تب 
طول کشیده، سرفه، اسهال و 
کاهش وزن دارید باید بررسى شود) 
یک ارزیابى از نظر وضعیت 
سالمتى جنسى و بارورى انجام 
دهید. یک ارزیابى HEADS داشته 

باشید.  

بلوغ دیررس : پسران 

      توصیه به کارکنان بهداشتى : به 
بیمار خود بگویید که باید به سئواالت 
پزشکى شما پاسخ دهد و به او اطمینان 
دهید که اطالعاتى که در اختیار شما 
قرار مى دهد، محرمانه خواهد ماند. 

معاینه کنید:  

   وزن  
   قد  

محاسبه کنید:  
   نمایه توده بدنى BMI ( معادل  ( معادل 
وزن ( کیلوگرم) تقسیم بر قد ( متر 
به توان 2)) و یا از جـدول و 
چارت BMI  استفاده کنید و 
Zscore را براساس جداول صفحه 
171 و 172 بدست آورید .  

معاینه کنید:  
 آلت تناسلى    

   اندازه : اگر فرد چاق باشد براى 
ارزیابى صحیح و واقعى باید چربى هاى 

ناحیه پوبیس را باال بزنید)  
   آیا ناهنجارى آناتومیکى در ناحیه آیا ناهنجارى آناتومیکى در ناحیه 
دارد یا خیر ؟ ( مثـالً سوراخ 
ـى ادرار در نوك آلـت  خروـج

تناسلـى نباشد.)  
 بیضه  
   اندازه  

   توده یا سفتى روى بیضه  
   ورم بیضه ورم بیضه 

 موهاى عانه   
ـى   وجود مـو در ناحیـه تناسـل
ـى کامل انجام    معاینه عموـم

دهید.  
   عالئـم و نشـانه هاى بیمـارى 

مزمن را جستجو کنید.  

       توصیه به کارکنان بهداشتى : 
به بیمار خودب گویید که مى خواهید به بیمار خودب گویید که مى خواهید 
او را معاینه کنید ، و همچنین این 
اطمینان را به وجود آورید که مکان و 
شرایط معاینه فیزیکى امن است . 

بهتر است هنگام معاینه از یک 
دستیار همجنس بیمار کمک بگیرید. 

          هشدار : 
   در صورت وجود ناهنجارى در 
بیضه ها و یا آلت تناسلى حتما 
فرد را به متخصص ارجاع دهید . 

 !

      عدم بزرگ شدن آلـت تناسلى 
تا سن 14 سالگى 

     عدم بزرگ شدن بیضه تا سن 
14 سالگى یا 

    عدم رویش موهاى تناسلى تا 
سن 15 سالگى و  

     BMI ( نمایه توده بدنى )  ( نمایه توده بدنى ) 
کمتر از 2 انحراف معیار براى 

سن  
یا  

     عالیم و نشانه هاى بیمارى هاى 
مزمن 

   عدم بزرگ شدن آلت تناسلى    عدم بزرگ شدن آلت تناسلى 
تا سن 14 سالگى  

یا  
    عدم بزرگ شدن بیضه ها تا 

سن 14 سالگى یا  
     عدم رویش موهاى تناسلى تا عدم رویش موهاى تناسلى تا 
سن 15 سالگى و عدم سوء تغذیه 
( نمایه توده بدنى یا BMI کمتر 
از 2 انحراف معیار براى سن 

نیست ) 
هیچ عالئم و نشانه اى از 
بیمارى هاى مزمن ندارد.  

     پسر نوجوان مراجعه کننده 
13 ساله و یا کمتر است  

یا  
        اگر 14 ساله و یا بیشتر باشد، 
بزرگ شدن آلت تناسلى در 

او شروع شده است .  
     یا اگر 14 ساله و یا بیشتر  ساله و یا بیشتر 
باشد بزرگ شدن بیضه در او 

شروع شده است .  
 و  

     اگر 15 ساله و یا بیشتر 
باشد رویش موهاى تناسلى 

در او رخ داده است . 

عالئم و نشانه ها  بپرسید  مشاهده کنید/معاینه کنید 
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پسر نوجوان :  
به نظرم آلت تناسلى من در مقایسه با سایر دوستانم کوچکتر است .  

بیضه ام کوچک است . من هیچ مویى روى بدنم ندارم .  
والدین نوجوان :  

آلت فرزندم نسبت به سن او کوچک است . بیضه فرزندم به نظر خیلى کوچک است. 
هنوز مویى روى بدن او رویش پید نکرده است .  

ـرى درمــان طبقه بندى  پیگـی

بلوغ دیررس مرتبط با 
ـن   بیمارى هــاى مزـم
ـوء تغذیـــه   و یا ـس

ـدون  ـوغ دیررس ـب بـل
ارتباط با بیمارى هــاى 
مزمـن و یا سوء تغذیـه 

  
ـوغ طبیعـــى   ـوغ طبیعـــى      بـل     بـل

   بیمارى زمینه اى او را درمان کنید و یا 
به متخصص ارجاع دهید .  

   او را براساس الگوریتم « من خیلى چاقم / 
من خیلى الغرم» از لحاظ مشکالت تغذیه اى 

بررسى کنید . 
   براى نوجوان توضیح دهید که بلوغ دیررس براى نوجوان توضیح دهید که بلوغ دیررس 
ممکن است به علت بیمارى هاى مزمن یا 
سوء تغذیه باشد و باید از لحاظ بیمارى 
زمینه اى و یا مشکل سوء تغذیه ارزیابى 

شود . 

   براى او توضیح دهید که روند بلوغ در او 
به تناسب سن نیست و تأخیر دارد .  

    به فرد اطمینان دهید که اگر چه کمى به فرد اطمینان دهید که اگر چه کمى 
تأخیر در شروع بلوغ دارد ولى در نهایت 
بالغ خواهد شد و تأکید کنید که در تعداد 
معدودى افراد ممکن است این اتفاق  
رخ ندهد. به این دلیل نیاز است که مجدداً 
او را در آینده اى نزدیک ارزیابى کنید .  
    در صورت نیاز او را به یک فوق تخصص غدد در صورت نیاز او را به یک فوق تخصص غدد 

ارجاع دهید .  
اگر کوتاه قد است ، از الگوریتم " من 

خیلى کوتاه قدم " استفاده کنید .  

   اگر او 13 ساله و یا کمتر باشد و هنوز 
عالم بلوغ در او ظاهر نشده باشد مى تواند 

امرى طبیعى باشد . 
   به او اطمینان دهید که اغلب افراد به به او اطمینان دهید که اغلب افراد به 
مرحله بلوغ خواهند رسید و عالئم بلوغ 
باالخره در آن ها ظاهر خواهد شد . 

در صورت نیاز بیمارى مزمن 
او را پیگیرى کنید.  

در صورت نیاز مشکالت تغذیه اى 
او را پیگیرى کنید.  

روند بلوغ او را 6 ماه بعد پیگیرى 
کنید.  

اگر امکان ارجاع به یک متخصص اگر امکان ارجاع به یک متخصص 
غدد وجود ندارد ، او را 6 ماه 
دیگر مجدداً ویزیت کنید.  
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1- بلوغ دیررس چیست؟ 

منظور از بلوغ چیست ؟ 
دوره نوجوانى مرحله اى از زندگى است که در آن دوره نوجوانى مرحله اى از زندگى است که در آن 

بدن فرد در حال آماده شدن براى ورود به مرحله 

بزرگسالى است . این مرحله که 2 تا 5 سال طول 
مى کشد ، را بلوغ مى گویند . منشاء و محرك این 
تغییرات یکسرى مواد شیمیایى تولید شده در بدن 
به نام " هورمون " است که باعث افزایش وزن و قد ، 
همچنین رشد عضالنى در طى بلوغ مى شود . در 
این دوران به طور مشخص اندامهاى تناسلى رشد کرده این دوران به طور مشخص اندامهاى تناسلى رشد کرده 
و رویش مو در نواحى صورت و بدن رخ مى دهد و 

گاهى فرد دچار جوش و آکنه مى شود. 

بلوغ به طور طبیعى چه زمانى اتفاق مى افتد؟ 
زمان بلوغ از یک فرد به فرد دیگر متفاوت است . 
در پسران معموالً حوالى سن 10 سالگى شروع  
مى شود و تا سن -16 15 سالگى کامل مى شود.  سالگى کامل مى شود. 
اگر چه در بسیارى از پسران ممکن است این 
پدیده تا بعد از 10 سالگى هنوز شروع نشده باشد.  

چه زمانى مى گوییم که بلوغ دیرتر از حد 
طبیعى رخ داده است ؟ 

اگر تغییرات اساسى و اصلى بلوغ تا سن مشخصى اگر تغییرات اساسى و اصلى بلوغ تا سن مشخصى 
هنوز رخ نداده باشد، مى توان گفت که بلوغ دیرتر 

از زمان طبعى رخ داده و یا تأخیر دارد.  
براى مثال ، اگر بزرگ شدن آلت تناسلى تا سن 14  
سالگى هنوز اتفاق نیفتاده باشد و یا افزایش 
اندازه بیضه و رویش مو در اطراف ناحیه تناسلى تا 
سن 15 سالگى شروع نشده باشد، فرد بلوغ 

دیررس دارد.  

2- علت تأخیر در بلوغ چیست ؟ 
شایع ترین علت تأخیر بلوغ همان تفاوت طبیعى 
است که بین افراد در سن شروع بلوغ مشاهده  
مى شود و این مسئله مى تواند ناشى از زمینه هاى مى شود و این مسئله مى تواند ناشى از زمینه هاى 
فامیلى در فرد باشد. براى مثال پسرى که در پدر 
او هم عالئم بلوغ دیرتر از حد معمول ظهور کرده 
است . این تفاوت ها همه طبیعى است و نیاز به 
درمان ندارد. اگر چه بعضى مواقع سوء تغذیه و یا 
بیمارى هاى مزمن مى توانند علت تأخیر در بلوغ 

باشند.  

3- بلوغ دیررس چه تأثیرى بر بدن دارد؟  بلوغ دیررس چه تأثیرى بر بدن دارد؟ 
پسرانى که بلوغ دیررس دارند ممکن است کوتاه پسرانى که بلوغ دیررس دارند ممکن است کوتاه 
قدتر از سایر همساالن خود شوند. اگر چه ممکن 
است با رسیدن به مرحله بلوغ قد آنها به سایر 
همساالنشان برسد. بلوغ دیررس مى تواند تأثیراتى 
نیز از لحاظ روحى ، روانى و اجتماعى بر فرد 
بگذارد. پسران ممکن است احساس اضطراب و جدا 
شدگى و گوشه گیرى نسبت به سایر همساالنى که 
از آن ها بلندتر و قویتر به نظر مى رسند،  از آن ها بلندتر و قویتر به نظر مى رسند،  

پیدا کنند.  

4- چه درمان هایى پیشنهاد مى کنیم و چرا ؟ 
به نوجوان توضیح مى دهیم که به علت تأخیرى 
که در بروز عالئم بلوغ در شما دیده مى شود باید 
با یک متخصص مشورت شود تا مطمئن باشیم که 
علت زمینه اى براى این تأخیر وجود ندارد و ناشى 
از تغییرات طبیعى در زمان شروع بلوغ از فردى به 

فرد دیگر است .  

اطالعاتى که باید به بیمار و همراهان او در مورد بیمارى ، ارائه شود 
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سئواالت رایج  

چرا موهاى روى صورت و بدن من کم است ؟  
دلیل این پرسش را بدانیم :  

نوجوان ممکن است احساس بى کفایتى نسبت به سایر 
همساالن خود کند.  

نکاتى که باید در پاسخ به این پرسش در نظر بگیریم :  
با افزایش سن تعداد موهاى روى صورت و بدن نیز با افزایش سن تعداد موهاى روى صورت و بدن نیز 
تغییر مى کند و سرعت این تغییرات از فردى به فرد 
دیگر متفاوت است و حتى ممکن است بین پسران 
یک خانواده نیز متفاوت باشد . اگر تعداد موهاى روى 
بدن کم است مى تواند به علت بلوغ دیررس باشد . 
زمانى که بلوغ رخ دهد ، موهاى بدن شما نیز افزایش 
پیدا مى کند . اگر سایر عالئم بلوغ قبالً در شما پیدایش 
شده است . ولى هنوز رویش موى چندانى در بدن شده است . ولى هنوز رویش موى چندانى در بدن 
خود مشاهده نمى کنید باید این واقعیت را بپذیرید .  
( بسیارى از مردان سالـم و فاقـد هر نوع بیمـارى 
ممکن است موى کمى روى صورت و بدن خود داشته 

باشند . )  

چرا آلت تناسلى من در مقایسه با سایر همساالنم 
کوچک تر به نظر مى رسد ؟ آیا من طبیعى 

هستم و مشکلى ندارم؟  

دلیل این پرسش را بدانیم :  
دلیل این پرسش مى تواند به این باور غلط برگردد دلیل این پرسش مى تواند به این باور غلط برگردد 
که اندازه آلت تناسلى نشانه مردى و مردانگى فرد 
است . این موضوع پسران را دچار اضطراب مى سازد 
و در خصوص سالمتى خود شک مى کنند.  

نکاتى که باید در پاسخ به این پرسش در نظر بگیریم :  
    دو پسر همسن و سال ممکن است آلت هاى   دو پسر همسن و سال ممکن است آلت هاى 
تناسلى با اندازه هاى متفاوت داشته باشند که 
وابسته به زمینه خانوادگى و ژنتیکى آن ها  
مى باشد و این مسئله ارتباطى به مردانگى و یا 

عملکرد جنسى آن ها نخواهد داشت .  
     اگر در سال هاى اولیه دوران بلوغ هستید  اگر در سال هاى اولیه دوران بلوغ هستید 
هنوز فرصت براى افزایش اندازه و بزرگ شدن 

آلت تناسلى وجود دارد.  
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چند سال سن دارید؟ 

رشد پستان ها  
    آیا در اندازه پستان و یا اندازه و 
رنگ ناحیه نوك سینه ( آرئول ) خود 

تغییرى مشاهده کردید؟ 
    اگر رشد پستان ها شروع شده اگر رشد پستان ها شروع شده 
است : در چه سنى متوجه این تغییر 

اندازه شدید؟ 

موهاى عانه  
    آیا در ناحیه تناسلى خود یا در 
محدوده اطراف آن متوجه رویش مو 

شده اید؟ 
اگر رویش مو اتفاق افتاده باشد: اگر رویش مو اتفاق افتاده باشد: 

    در چه سنى متوجه اولین رویش 
مو در نواحى تناسلى خود شده اید؟ 

دوره هاى قاعدگى  
آیا تاکنون خونریزى ماهیانه  

( قاعدگى ) داشته اید؟ 
در صورت پاسخ مثبت: 

اولین خونریزى ماهیانه ( قاعدگى)  اولین خونریزى ماهیانه ( قاعدگى)  
را در چه سنى تجربه کردید؟ 

بیمارى هاى مزمن  
آیا بیمارى مزمن و طول کشیده در 

این مدت داشته اید؟ 

( توجه : اگر عالئمى مثل تب ، سرفه  
یا کاهش وزن و ... دارد باید بیشتر یا کاهش وزن و ... دارد باید بیشتر 

بررسى شود) 

یک ارزیابى از نظر وضعیت 
سالمت جنسى و بارورى انجام 

دهید. 

بلوغ دیررس : دختران 

       توصیه به کارکنان بهداشتى :  
به بیمار خود بگویید که باید به 
سئواالت پزشکى شما پاسخ دهد و به 
او اطمینان دهید که اطالعاتى که در 
اختیار شما قرار مى دهد، محرمانه 

خواهد ماند. 

معاینه کنید:  
   وزن  
   قد  

 اندازه بگیرید: 
    نمایه توده بدنى یا BMI ( معادل  ( معادل 
وزن ( کیلوگرم) تقسیم بر قد ( متر 
به توان 2)) و یا از جـدول و 
چارت BMI  استفاده کنید و 
Zscore را براساس جداول 

صفحه 171 و 172 بدست آورید 
  .

معاینه کنید:  معاینه کنید:  

پستان ها  
   وجود بافت پستانى  

   رنگ و سایز اطراف نوك سینه  

موهاى عانه  
   وجود مو در ناحیه تناسلى  

عالئم و نشانه هاى بیمارى عالئم و نشانه هاى بیمارى 
مزمن را جستجو کنید. 

      توصیه به کارکنان بهداشتى :  
به بیمار خود بگویید که مى خواهید به بیمار خود بگویید که مى خواهید 
او را معاینه کنید ، و همچنین این 
اطمینان را به وجود آورید که مکان و 
شرایط معاینه فیزیکى امن است . 

بهتر است هنگام معاینه از یک دستیار 
همجنس بیمار کمک بگیرید. 

تا سن 14 سالگى پستان ها رشد 
نکرده است .  

یا 
تا سن 14 سالگى رویش مو در 
ناحیه  تناسلى نداشته است . 

 یا  
تا سن 16 سالگى خونریزى ماهیانه 
 ( قاعدگى ) نداشته است .   ( قاعدگى ) نداشته است .  

یا  
5 سال از شروع اولین تغییرات پستانى 
گذشته است و هنوز اولین تجربه 

قاعدگى را نداشته است .  
و  

کاهش وزن دارد ( یعنى نمایه کاهش وزن دارد ( یعنى نمایه 
توده بدنى او از 2 انحراف معیار از 

استاندارد کمتر است ) .  
یا  

نشانه هایى از وجود بیمارى مزمن 
دارد .  
  

تا سن 14 سالگى پستان ها رشد  سالگى پستان ها رشد 
نکرده است .  

یا 
تا سن 14 سالگى رویش مو در 
ناحیه تناسلى نداشته است . 

یا  
تا سن 16 سالگى خونریزى ماهیانه 

( قاعدگى ) نداشته است . ( قاعدگى ) نداشته است . 
یا  

5 سال از شروع اولین تغییرات 
پستانى گذشته است و هنوز اولین 
تجربه قاعدگى را نداشته است .  

و  
کاهش وزن دارد ( یعنى نمایه کاهش وزن دارد ( یعنى نمایه 
توده بدنى او از 2 انحراف معیار از 

استاندارد کمتر است ).  
و 

نشانه هایى از وجود بیمارى مزمن 
ندارد. 
  

عالئم و نشانه ها  بپرسید  مشاهده کنید/معاینه کنید 
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دختر نوجوان :  
هنوز خونریزى ماهیانه ( قاعدگى ) شروع نشده است .  

آ  در مقایسه با دوستانم طبیعى هستم ؟  
پستان هاى من در مقایسه با سایر دوستانم رشد نکرده و کوچک است .  

والدین :  
دخترم هنوز خونریزى ماهیانه ( قاعدگى ) ندارد.  

آیا پستان هاى دخترم نسبت به سن او کوچک است ؟ آیا این وضعیت طبیعى است ؟ آیا پستان هاى دخترم نسبت به سن او کوچک است ؟ آیا این وضعیت طبیعى است ؟ 

ـرى اقدام (درمـان) طبقه بندى  پیگـی

بلوغ دیررس مرتبط با 
ـن   بیمارى هــاى مزـم
ـوء تغذیـــه   و یا ـس

ـدون  ـوغ دیررس ـب بـل
ارتباط با بیمارى هــاى 
مزمـن و یا سوء تغذیـه 

  
ـوغ طبیعـــى   ـوغ طبیعـــى      بـل     بـل

   بیمارى زمینه اى او را درمان کنید و یا 
به متخصص ارجاع دهید.  

   او را براساس الگوریتم « من خیلى چاقم / 
من خیلى الغرم» از لحاظ مشکالت تغذیه اى 

بررسى کنید. 
   براى نوجوان توضیح دهید که بلوغ دیررس براى نوجوان توضیح دهید که بلوغ دیررس 
ممکن است به علت بیمارى هاى مزمن یا 
سوء تغذیه باشد و باید از لحاظ بیمارى 
زمینه اى و یا مشکل سوء تغذیه ارزیابى 

شود. 

   براى نوجوان توضیح دهید که روند بلوغ 
در او به تناسب سن نیست و تأخیر دارد.  
   به فرد اطمینان دهید که اگر چه کمى به فرد اطمینان دهید که اگر چه کمى 
تأخیر در شروع بلوغ دارد ولى در نهایت 
بالغ خواهد شد و تأکید کنید که در تعداد 
معدودى افراد ممکن است این اتفاق  
رخ ندهد. به این دلیل نیاز است که مجدداً 
او را در آینده اى نزدیک ارزیابى کنید.  
    در صورت نیاز او را به یک فوق تخصص غدد در صورت نیاز او را به یک فوق تخصص غدد 

ارجاع دهید.  
اگر کوتاه قد است ، از الگوریتم " من خیلى 

کوتاه قدم " استفاده کنید.  

   اگر او 13 ساله و یا کمتر باشد و هنوز 
عالئم بلوغ در او ظاهر نشده باشد مى تواند 

امرى طبیعى باشد. 
   به او اطمینان دهید که اغلب افراد به به او اطمینان دهید که اغلب افراد به 
مرحله بلوغ خواهند رسید و عالئم بلوغ 
باالخره در آن ها ظاهر خواهد شد. 

در صورت نیاز بیمارى مزمن 
او را پیگیرى کنید.  

در صورت نیاز مشکالت تغذیه اى 
او را پیگیرى کنید.  

روند بلوغ او را 6 ماه بعد پیگیرى 
کنید.  

اگر امکان ارجاع به یک متخصص اگر امکان ارجاع به یک متخصص 
غدد وجود ندارد ، او را 6 ماه 
دیگر مجدداً ویزیت کنید.  
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1- بلوغ دیررس چیست؟ 

منظور از بلوغ چیست ؟ 
زمانى که فرد به سن نوجوانى مى رسد مرحله اى زمانى که فرد به سن نوجوانى مى رسد مرحله اى 
است که بدن او آمادگى رسیدن به دوره بزرگسالى 
را طى مى کند . این مرحله که 2 تا 5 سال طول 
مى کشد ، را بلوغ مى گویند. منشاء و محرك این 
تغییرات یکسرى مواد شیمیایى تولید شده در بدن 
به نام " هورمون " است . دخترانى که وارد مرحله 
بلوغ مى شوند افزایش وزن و قد دارند و استخوان 
لگن در آنها شروع به رشد کردن و پهن شدن لگن در آنها شروع به رشد کردن و پهن شدن 
مى کند. از دیگر تغییرات مى توان به بزرگ شدن 
پستان ها و رویش مو روى آلت تناسلى و اطراف 
آن و در ناحیه ى زیر بغل اشاره کرد و همچنین 
جوش هایى که در زیر بغل و نقاط دیگر بدن ظاهر 
مى شوند. درضمن متناسب با افزایش سن رشد 
قابل توجهى نیز در اندام هاى جنسى رخ مى دهد. 

بلوغ به طور طبیعى چه زمانى اتفاق مى افتد؟ 
زمان بلوغ از یک فرد به فرد دیگر متفاوت است . 
در اغلب دختران ، بلوغ تا سن 9 سالگى شروع مى شود 
و معموالً در 16-14 سالگى کامل مى شود . اگر چه 
در بسیارى از دختران ممکن است این پدیده تا بعد 

از 9 سالگى هنوز شروع نشده باشد .  

چه زمانى مى گوییم که بلوغ دیرتر از حد طبیعى چه زمانى مى گوییم که بلوغ دیرتر از حد طبیعى 
رخ داده است ؟ 

زمانى که تغییرات اساسى بلوغ تا سن مشخصى هنوز زمانى که تغییرات اساسى بلوغ تا سن مشخصى هنوز 
رخ نداده باشد ، مى توان گفت که بلوغ دیرتر از زمان 
نرمال رخ داده و یا تأخیر دارد. براى مثال اگر رشد 
پستان ها تا سن 14 سالگى هنوز رخ نداده باشد، یا 
هیچ رویش مویى در منطقه تناسلى یا اطراف آن تا 
سن 14 سالگى رخ نداده باشد و یا خونریزى هاى 
قاعدگى تا سن 16 سالگى هنوز اتفاق نیفتاده 

باشد ، در این موارد تأخیر در بلوغ داریم . باشد ، در این موارد تأخیر در بلوغ داریم . 

2- علت تأخیر در بلوغ چیست ؟ 
شایع ترین علت تأخیر بلوغ همان تفاوت هاى بین شایع ترین علت تأخیر بلوغ همان تفاوت هاى بین 
فردى است که تا حدودى طبیعى است و مى تواند 
ناشى از زمینه هاى فامیلى در فرد باشد. براى مثال 
دخترى که در مادرش او هم عالئم بلوغ دیرتر از حد 
معمول ظهور کرده است که این موارد طبیعى بوده 

و نیاز به درمان ندارد. 
 اگر چه گاهى اوقات تغذیه کم و نامناسب  و یا  اگر چه گاهى اوقات تغذیه کم و نامناسب  و یا 
بیمارى هاى مزمن مى توانند علت تأخیر در بلوغ 
باشند. به همین دلیل ارزیابى وضعیت تغذیه اى فرد 
و بیمارى هاى مزمن باید در افرادى که تأخیر در 

بلوغ دارند، انجام شود. 

3- بلوغ دیررس چه تأثیرى بر بدن دارد؟ 
دخترانى  که بلوغ دیررس دارند ممکن است کوتاه دخترانى  که بلوغ دیررس دارند ممکن است کوتاه 
قدتر از سایر همساالن خود شوند. اگر چه اغلب با 
رسیدن به مرحله بلوغ قد آنها به سایر همساالنشان 
مى رسد . تقریباً تمام دخترانى که تأخیر بلوغ دارند 
در نهایت به صورت طبیعى رشد خواهند کرد و زندگى 
طبیعى ( بچه دار شدن و ... ) خواهند داشت .  

4- چه درمان هایى پیشنهاد مى کنیم و چرا ؟ 
تأخیر در بلوغ که به علت بیمارى مزمن و یا سوء تغذیه تأخیر در بلوغ که به علت بیمارى مزمن و یا سوء تغذیه 

باشد:  
اگر تأخیر در بلوغ به علت یک بیمارى مزمن و یا 
سوء تغذیه باشد ، ارزیابى و بررسى  این موارد اهمیت 

زیادى دارد .  
تأخیر در بلوغى که به علت بیمارى مزمن و یا سوء تغذیه 

نباشد : 
در این موارد فرد را به متخصص ارجاع مى دهیم تا با در این موارد فرد را به متخصص ارجاع مى دهیم تا با 
معاینه و آزمایشات کامل مشخص گردد که علت این 
تأخیر طبیعى بوده و به علت تغییرات سنى از فردى 
به فرد دیگر است . البته ممکن است در مواردى نیز 
سایر مشکالت زمینه اى دلیل تأخیر در بلوغ باشند.  

اطالعاتى که باید به بیمار و همراهان او در مورد بیمارى ، ارائه شود 
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سئواالت رایج  

چرا خونریزى هاى ماهیانه ( قاعدگى ) من هنوز شروع 
نشده است ؟  

چرا پستان هاى من از پستان هاى بقیه دوستانم کوچک تر 
است ؟ 

دلیل این پرسش را بدانیم :  
همه نوجوانان چه دختر و چه پسر در مورد اتفاقاتى که همه نوجوانان چه دختر و چه پسر در مورد اتفاقاتى که 
در بدن آن ها رخ مى دهد حساس هستند و مى خواهند 
بدانند که این تغییرات طبیعى یا غیر طبیعى است .  
نکاتى که باید در پاسخ به این پرسش در نظر بگیریم :  
اندازه پستان ها از فردى به فرد دیگر متفاوت است . 
اندازه پستان ها به عوامل متعددى بستگى دارد از 
جمله : مدت زمانى که از شروع عالئم بلوغ مى گذرد و  

همچنین تفاوت هاى طبیعى که دختران در 
انباشته شدن چربى در پستان دارند و از فردى به 

فرد دیگر متغیر است .  
رشد پستان یکى از اولین عالئم شروع روند بلوغ 
است و معموالً چند سال قبل از شروع خونریزى هاى  
ماهیانه ( قاعدگى ) اتفاق مى افتد. تغذیه سالم و ماهیانه ( قاعدگى ) اتفاق مى افتد. تغذیه سالم و 
تحرك کافى در روند بلوغ تأثیر بسزایى دارد. در 
عین حال باید زمان الزم سپرى گردد تا با ادامه 

روند بلوغ ، پستان ها نیز رشد یابند.  
همان گونه که ذکر شد روند بلوغ دختران به دلیل همان گونه که ذکر شد روند بلوغ دختران به دلیل 
زمینه هاى متفاوت خانوادگى و الگوهاى تغذیه اى 
مختلف ، با یکدیگر فرق دارد، اما اغلب دختران 
دوران بلوغ را بدون مشکل سپرى خواهند کرد.  
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ـى  قاعـدـگ

  درد 
    آیا هم اکنون درد دارید؟ 

    زمانى که درد شما شروع مى شود 
معموالً در هنگام خونریزى قاعدگى است 
و یا در میانه سیکل قاعدگى هستید؟ 

خونریزى  
    آیا هم اکنون خونریزى قاعدگى دارید؟ آیا هم اکنون خونریزى قاعدگى دارید؟ 
اگر در حال خونریزى قاعدگى هستید یا 

درد دارید :  
روابط جنسـى ، پیشگیـرى از 

باردارى و حاملگى  
    آیا احتمال مى دهید که حامله باشید ؟  

اگر ” جواب مثبت است “ ، چرا؟ 
اگر از حاملگى خود مطمئن نیست اگر از حاملگى خود مطمئن نیست 
، پس احتمال حاملگى دارد : 
    آیا رابطه جنسى فعال دارید ؟ 

اگر جواب مثبت است :  
    آیا تاکنون از روش هاى پیشگیرى از 

باردارى استفاده کردید؟ 
    آیا بعد از آخرین قاعدگى رابطه جنسى آیا بعد از آخرین قاعدگى رابطه جنسى 

داشته اید ؟  
اگر رابطه جنسى داشته  است :  

1) اگر از کاندوم براى پیشگیرى از حاملگى 
استفاده کرده است :  

آیا در هر بار رابطه جنسى از کاندوم استفاده آیا در هر بار رابطه جنسى از کاندوم استفاده 
شده است ؟ آیا کاندوم پاره نشده و یا 

خارج نشده است ؟  
2) اگر از قرص هاى پیشگیرى از باردارى 

استفاده مى کند:  
بعد از آخرین قاعدگى تاکنون ( در طى این 
دوره ) آیا فراموشى قرص داشته است؟ 

عالئم حاملگى    
آیا دوره قاعدگى شما به تأخیر افتاده است ؟  
آیا قاعدگى فراموش شده داشته اید؟ 
    آیا شما هیچکدام از عالمتهاى زیر را دارید :  

- تهوع و استفراغ صبحگاهى  
- بزرگ شدن و درد در پستان ها  

یک متخصص زنان و زایمان فرد را ارزیابى یک متخصص زنان و زایمان فرد را ارزیابى 
کند. یک ارزیابى HEADS داشته باشید 

ـدگى درد شدیدى دارم  من در زمان خونریزى قاـع

       توصیه به کارکنان بهداشتى :  
به بیمار خودبگویید که باید به 
سئواالت پزشکى شما پاسخ دهد و به 
او اطمینان دهید که اطالعاتى که در 
اختیار شما قرار مى دهد، محرمانه 

خواهد ماند. 

معاینه شکم:  
چک کنید : 

    حساسیت ( تندرنس ) در پایین شکم 
 اگر حساسیت وجود دارد،  

- آیا این حساسیت خفیف / متوسط یا 
شدید است ؟ 

آیا حساسیت برگشتى ( ریباند تندرنس ) آیا حساسیت برگشتى ( ریباند تندرنس ) 
وجود دارد؟  
   توده شکمى  
حاملگى  

اگر رابطه جنسى وجود دارد و او :  
   هیچ روش پیشگیرى از باردارى را به صورت 
صحیح و منظم استفاده نکرده یا  

   فقدان قاعدگى یا تأخیر در قاعدگى دارد فقدان قاعدگى یا تأخیر در قاعدگى دارد 
و یا  

    عالئمى از حاملگى در او مشاهده مى شود.  
   به منظور تعیین احتمال حاملگى 

بررسى کنید:  
   رحم قابل لمس در پایین شکم  

باید یک تست بررسى حاملگى انجام باید یک تست بررسى حاملگى انجام 
دهید  

            قابل توجه کارکنان بهداشتى :  
   یک تست ادرارى تشخیص حاملگى حتى 
   در صورت حامله بودن فرد تا 2 هفته بعد 
    از فقدان قاعدگى مى تواند منفى باشد، 
    بنابراین اگر تست قبلى فرد منفى بود  
    ولى عالئم حاملگى در او وجود داشت     ولى عالئم حاملگى در او وجود داشت 
    باید تست تشخیصى بعد از 2 هفته از 

      فقدان قاعدگى مجدداً تکرار شود 
اگر تست حاملگى در دسترس نباشد و رحم 

نیز در شکم لمس نشود.  
این موارد را چک کنید:  

   معاینات رحم و واژن را انجام دهید اگر از معاینات رحم و واژن را انجام دهید اگر از 
لحاظ جنسى فعال است :  

عالئم بیمار را از جهت ابتال به بیمارى هاى 
منتقله جنسى بررسى کنید یک معاینه 

عمومى انجام دهید 

      توصیه به کارکنان بهداشتى :  
به بیمار خود بگویید که مى خواهید به بیمار خود بگویید که مى خواهید 
او را معاینه کنید ، و همچنین این 
اطمینان را به وجود آورید که مکان و 
شرایط معاینه فیزیکى امن است . 
بهتر است هنگام معاینه از یک دستیار 

همجنس بیمار کمک بگیرید. 

اگر فرد در حال حاضر درد دارد  
یا  

خونریزى قاعدگى دارد 
 یا  

حامله است  
یا 

 احتمال حاملگى دارد   احتمال حاملگى دارد  
    بعد از آخرین قاعدگى طبیعى 
رابطه جنسى داشته است .  

- از روش پیشگیرى از باردارى به 
صورت صحیح و منظم استفاده 

نکرده است. 
 یا  

- تأخیر یا فقدان قاعدگى داشته - تأخیر یا فقدان قاعدگى داشته 
است.  

- عالئم و نشانه هایى از حاملگى 
در او یافت مى شود.  

یا  
حساسیت ( تندرنس ) شکمى دارد حساسیت ( تندرنس ) شکمى دارد 
( درد متوسط تا شدید و یا با 

حساسیت برگشتى )  
یا  

توده شکمى مشاهده مى شود .  

آیا این درد قبل از شروع خونریزى 
قاعدگى و یا در وسط سیکل هم 

وجود دارد.  
و  

اگر در حال حاضر درد یا خونریزى 
دارد:  

   احتمال حاملگى وجود ندارد  
و  و  

  در معاینـه شکمـى تندرنس 
خفیفى وجود دارد و یا اصال تندرنس 

ندارد .  
و 

- حساسیت برگشتى وجود ندارد  
و  

- توده شکمى وجود ندارد  - توده شکمى وجود ندارد  

     هشدار : ! 
اگر درد شکمى به قاعدگى 
مربوط نباشد از الگوریتم  
" من شکم درد دارم " 

استفاده کنید.  

عالئم و نشانه ها  بپرسید  مشاهده کنید/معاینه کنید 
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نوجوان :  
من در هنگام خونریزى قاعدگى درد دارم  

والدین :  
دخترم در هنگام خونریزى قاعدگى درد دارد .  

طبقه بندى 

     قابل توجه کارکنان بهداشتى :  
در هر فردى که روابط جنسى فعال دارد، على رغم طبقه بندى هاى 

تشخیصى :  
   با او در خصوص استفاده از روش هاى پیشگیرى از باردارى و همچنین 

رابطه جنسى کم خطر مشاوره کنید.  
   پیشنهاد کنید براى بررسى احتمال ابتال به بیمارى ایدز نیز مشاوره پیشنهاد کنید براى بررسى احتمال ابتال به بیمارى ایدز نیز مشاوره 
شود و اگر در همان مرکز شرایط آزمایش مهیا باشد، آزمایش انجام 

گیرد و یا او را به این منظور ارجاع دهید.  

درمــان 

به بیمارستان ارجاع دهید .  

ـرى  پیگـی

ممکن است نیــاز به 
جراحى داشته باشد  

یا  
مربوط به حاملگى باشد  

 .

درد هنگام قاعدگـى  
( دیسمنوره ) / 

درد در میـانه سیکـل درد در میـانه سیکـل 
قاعـدگى  

درمان درد  
گرم کردن ( مثالً استفاده از کیسه آب گرم وقتى که 

درد شروع مى شود ) .  
اگر با گرم نگه داشتن محل درد نتوان درد را تسکین 

داد: با بروفن درمان کنید .  
اگر وزن بیش از 40 کیلوگرم دارد :  

قرص 400 میلى گرمى بروفن چهار بار در روز   میلى گرمى بروفن چهار بار در روز  
اگر کمتر از 40 کیلوگرم وزن دارد:  

قرص 200 میلى گرمى بروفن چهار بار در روز  
- باید به محض شروع درد، قرص مصرف شود.  

- تا زمانى که درد از بین برود باید مصرف قرص را 
ادامه داد.  

- قرص را باید همراه با غذا میل نمود.  
- نباید بیش از 7 روز مصرف قرص را ادامه داد.   روز مصرف قرص را ادامه داد.  

( توجه : گاهى از آسپرین یا استامینوفن استفاده 
مى شود اما تأثیر چندانى ندارند . )  

اگر درمان هاى فوق به مدت سه ماه به کار رود ولى 
هیچ بهبودى مشاهده نشود. توصیه مى شود که با 
قرص هاى ضدباردارى خوراکى و مراجعه به الگوریتم " 

نمى خواهم حامله شوم " اقدام نمایید.  
توصیه کنید تا جایى که مى تواند فعالیت هاى روزانه توصیه کنید تا جایى که مى تواند فعالیت هاى روزانه 

خود را ادامه دهد.  

- اگر مشکوك به حاملگى 
بود و علت آن فراموشى مصرف 
قرص هاى خوراکى ضد باردارى 
بود ، از قسمت راهنماى  
" فراموشى قرص هاى خوراکى  فراموشى قرص هاى خوراکى 
ضدباردارى " استفاده کنید 
که در الگوریتم " من نمى خواهم 
حامله شوم " موجود است .  

بعد از 3 ماه پیگیرى کنید.  
اگر على رغم مصرف بروفن اگر على رغم مصرف بروفن 
بهبودى مشاهده نشد از 
قرص هاى ترکیبى خوراکى 
ضدباردارى استفاده کنید. 

اگر بعد از سه ماه و با وجود اگر بعد از سه ماه و با وجود 
مصرف قرص هاى ترکیبى 
ضد باردارى هنوز درد ادامه 
داشت ، او را به متخصص 

ارجاع دهید.  
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1- درد قاعدگى ( دیسمنوره ) چیست ؟ 
دردهاى قاعدگى درست قبل از شروع خونریزى و دردهاى قاعدگى درست قبل از شروع خونریزى و 
یا در طول خونریزى اتفاق مى افتد و در نوجوانان 
نیز شایع است . درد مى تواند دائمى باشد که 
اغلب از پایین شکم شروع شده و به طرف کمر و 
قسمت داخلى ران ها کشیده مى شود. در چند 
روز اول قاعدگى درد شدیدتر است و در روزهاى 

بعد کم کم از شدت آن کاسته مى شود.  
2- علت درد قاعدگى ( دیسمنوره )  علت درد قاعدگى ( دیسمنوره ) 

چیست ؟ 
در اکثر دختران و زنان جوان علت دردهاى در اکثر دختران و زنان جوان علت دردهاى 
قاعدگى بیمارى زمینه اى نیست . علت بیشتر 
مربوط به یک سرى مواد شیمیایى درون بدن به 
نام هورمون مى باشد که معموالً در دوران قاعدگى 
و با سفت شدن و انقباض ماهیچه هاى رحم ترشح 
مى شوند. سطح این مواد شیمیایى در 3-2 روز 
اول بیشتر است  و این همان زمانى است که درد 

بیشتر احساس مى شود.  بیشتر احساس مى شود.  
3- درد قاعدگى ( دیسمنوره ) چه تأثیرى 

بر بدن دارد ؟  
درد شدید ممکن است با سردرد، اسهال، تهوع و 
استفراغ همراه باشد. این عالئم به دلیل فعل و 
انفعاالت شیمیایى است . اگر درد بسیار شدید 
باشد ممکن است در انجام کارهاى روزمره نیز 
اختالل ایجاد کند، همچنین گاهى اوقات بر خلق و 
خوى فرد هم تأثیر مى گذارد . اگر چه اثرات آزار دهنده 
درد قاعدگى ( دیسمنوره ) طوالنى مدت نیستند.  

4- چه درمان هایى پیشنهاد مى کنیم و چرا ؟ 
هدف اصلى از درمان، کاهش درد است . درمان در 
اغلب افراد مؤثر است و نیاز به معاینات و یا تست 
هاى آزمایشگاهى ندارد. دو نوع درمان وجود دارد:  
 ( (NSAID ) داروهاى ضدالتهابى غیر استروئیدى     
که در کاهش درد بسیار مؤثر و کم خطر بوده و 
عارضه جدى یا طوالنى ندارند. البته نباید با معده 
خالى مصرف شوند و بهتر است بعد از غذا و یا همراه 

با غذا میل شود.  
این داروها اگر به محض شروع درد و قبل از اینکه این داروها اگر به محض شروع درد و قبل از اینکه 
خونریزى به طور جدى شروع شود مصرف شوند، 

بیشترین تأثیر را دارند.  
       قرص هاى خوراکى ضد باردارى نیز به منظور 
کاهش درد و همچنین منظم کردن دوره هاى 

قاعدگى تجویز مى شوند.  
5- چه کارهایى مى توانید انجام دهید؟ 

گرم کردن موضعى با استفاده از کیسه آب گرم و یا گرم کردن موضعى با استفاده از کیسه آب گرم و یا 
حوله گرم روى شکم مى تواند کمر درد را تسکین 
دهد. اگر این روش کمکى نکرد مى توان از داروها 
براى کاهش درد استفاده کرد. ادامه دادن به 
فعالیت هاى روزمره یکى دیگر از روش هایى است 
که توصیه مى شود چون به فرد کمک مى کند تا 
روى مسائل دیگرى ( غیر از درد ) متمرکز شود. 
البته اگر درد شدید باشد این موضوع چندان مؤثر البته اگر درد شدید باشد این موضوع چندان مؤثر 
نیست و باید سراغ درمان رفت . در هر حال توصیه 
مى شود به محض آرام شدن درد، فرد هر چه زودتر 

به فعالیت هاى روزمره خود بازگردد.  

اطالعاتى که باید به بیمار و همراهان او در مورد بیمارى ، ارائه شود 



ــنماى کار با نوجـوانان 
راـه

 ...............................................................
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سئواالت رایج  

آیا مى توانم در آینده به طور طبیعى بچه دار شوم ؟  
نکاتى که باید در پاسخ به این پرسش در نظر بگیریم : درد دوران قاعدگى بر بارورى فرد تأثیر نخواهد 

گذاشت . درد قاعدگى یک پدیده شایع است و به راحتى نیز درمان مى شود.  
دوستانم مى گویند که با بچه دار شدن درد قاعدگى کم مى شود . آیا این درست است ؟ 
نکاتى که باید در پاسخ به این پرسش در نظر بگیریم : معموالً دردهاى قاعدگى بعد از زایمان کاهش پیدا نکاتى که باید در پاسخ به این پرسش در نظر بگیریم : معموالً دردهاى قاعدگى بعد از زایمان کاهش پیدا 
مى کنند. این باور وجود دارد که این پدیده ناشى از کش آمدن دهانه رحم در طى تولد نوزاد و خروج 

او از کانال زایمانى و در نتیجه صدمه به بعضى اعصاب این ناحیه مى باشد.  
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دوران قاعدگى  
به طور طبیعى دوره قاعدگى شما چند روز است ؟ 
در دوره خونریزى قاعدگى چند بار در روز مجبور 

به تعویض نوار بهداشتى خود مى شوید؟ 
آیا خونریزى دوره قاعدگى شما اختاللى در فعالیت 

روزمره تان ایجاد مى کند؟ 
آیا اکنون خونریزى دارید؟ آیا اکنون خونریزى دارید؟ 

داروهاى منظم کننده دوره قاعدگى 
آیا براى منظم شدن دوران قاعدگى خود دارو و 
یا قرص هاى ضدباردارى خوراکى استفاده مى کنید؟ 

روش هاى پیشگیرى از باردارى  
در صورت استفاده از روش هاى مذکور :  

 (DMPA ) یا آمپول تزریقى (IUD ) وسایل داخل رحمى
    

کم خونى  
آیا اغلب اوقات احساس خستگى دارید؟ 

پیشگیرى از حاملگى و باردارى  
اگر در حال حاضر خونریزى قاعدگى دارد :  
آیا فکر مى کنید احتمال حاملگى دارید؟ 

اگر " بله " بررسى کنید که چرا  
اگر مطمئن نیست که حامله باشد:  اگر مطمئن نیست که حامله باشد:  

آیا رابطه جنسى داشته اید؟ 
اگر ارتباط جنسى وجود داشت :  

آیا از روش هاى پیشگیرى از باردارى استفاده کرده اید ؟ 
آیا بعد از آخرین دوره قاعدگى تاکنون نزدیکى داشته اید؟ 
اگر بعد از آخرین دوره قاعدگى نزدیکى داشته است :  
1) اگر از کاندوم به عنوان روش پیشگیرى از ) اگر از کاندوم به عنوان روش پیشگیرى از 

باردارى استفاده کرده است .  
آیا بعد از آخرین دوره قاعدگى تاکنون در هر بار  

رابطه جنسى از کاندوم استفاده کرده ؟ 
آیا کاندوم هیچوقت پاره نشده یا خارج نشده است ؟ 
2) اگر از قرص هاى پیشگیرى از باردارى استفاده مى کند: ) اگر از قرص هاى پیشگیرى از باردارى استفاده مى کند: 
از آخرین دوره قاعدگى تاکنون شبى خوردن یک یا 

چند وعده قرص را فراموش کرده اید؟ 

عالئم حاملگى  
      آیا قاعدگى فراموش شده یا به تأخیر افتاده 

دارید؟ 
      آیا هیچ کدام از عالئم زیر را دارید؟ 

- تهوع یا استفرغ صبحگاهى  - تهوع یا استفرغ صبحگاهى  
- تورم یا دردناك شدن پستان ها  

از لحاظ سالمت جنسى و بارورى او را ارزیابى 
کنید  

یک ارزیابى HEADS انجام دهید. 

”من در دوران قاعدگى خونریزى زیادى دارم ” 

       توصیه به کارکنان بهداشتى :  
به بیمار خود بگویید که باید به 
سئواالت پزشکى شما پاسخ دهد و به 
او اطمینان دهید که اطالعاتى که در 
اختیار شما قرار مى دهد، محرمانه 

خواهد ماند. 

کم خونى  
رنگ پریدگى کف دست  

رنگ پریدگى در پلک پایین چشم 
در صورت امکان  میزان هموگلوبین را 

اندازه بگیرید. 

حاملگى  
اگر رابطه جنسى دارد: اگر رابطه جنسى دارد: 

عدم استفاده منظم و صحیح از روش هاى 
پیشگیرى از باردارى  

یا 
 قاعدگى اش به تأخیر افتاده است .  
بعضى نشانه هاى حاملگى را دارد.  
عالئم حاملگى را جستجو کنید. 

رحم قابل لمس در قسمت پایین شکم .  رحم قابل لمس در قسمت پایین شکم .  
یک تست حاملگى انجام دهیــد. 

  

اگر تست حاملگى در دسترس نیست و رحم 
از طریق شکم قابل لمس نیست از راه 
واژینال رحم بزرگ شده را ارزیابى کنید.  

روش هاى پیشگیرى از باردارى  
اگر قبالً IUD ( وسیله داخل رحمى ) داشته ،  ( وسیله داخل رحمى ) داشته ، 
باید نخ آن را چک کنید. ( اگر اسپکولوم در 

دسترس باشد از آن استفاده کنید )  

اگر از نظر جنسى فعــال است :  
عالیم و عفونت هاى منتقله از راه جنسى را 
نیز بررسى کنید. یک معاینه عمومى انجام 

دهید. 

           قابل توجه کارکنان بهداشتى :  
   اگر فرد حامله باشد ولى در طى دو هفته    اگر فرد حامله باشد ولى در طى دو هفته 
بعد از قاعدگى فراموش شده ، تست 
حاملگى انجام دهد ، ممکن است نتیجه 
منفى شود . در این صورت باید بعد از 
دوهفته از قاعدگى فراموش شده ، تست را 

تکرار کند. 

      توصیه به کارکنان بهداشتى :  
به بیمار خود بگویید که مى خواهید به بیمار خود بگویید که مى خواهید 
او را معاینه کنید ، و همچنین این 
اطمینان را به وجود آورید که مکان و 
شرایط معاینه فیزیکى امن است . 
بهتر است هنگام معاینه از یک دستیار 

همجنس بیمار کمک بگیرید. 

در دوره خونریزى قاعدگى است 
حامله است یا  

احتمال حاملگى دارد  
از آخرین قاعدگى تاکنون رابطه 

جنسى داشته است و  
هیچ روش پیشگیرى استفاده هیچ روش پیشگیرى استفاده 
نکرده و یا به طور صحیح و دائم 

استفاده نکرده است  
یا 

تأخیر در قاعدگى و یا قاعدگى 
فراموش شده دارد.  

در او بعضى عالئم و نشانه هاى در او بعضى عالئم و نشانه هاى 
حاملگى دیده مى شود.  

بیش از 7 نوار بهداشتى در طى 
یک روز استفاده مى کند. 

یا  
خونریزى او بیش از 7 روز طول  روز طول 
کشیده است و هموگلوبین او 
کمتر از 12 مى باشد یا آزمایش 
هموگلوبین در دسترس نیست ولى 
از نشانه هاى کم خونى مثل 
خستگى یا رنگ پریدگى در 
کف دست رنگ پریدگى در 
پلک پایین چشم دارد و عدم پلک پایین چشم دارد و عدم 

DMPA یا IUD استفاده از

بیش از 7 نوار بهداشتى در طى 
یک روز استفاده مى کند یا 
خونریزى او بیش از 7 روز طول 
کشیده است و هموگلوبین او 
کمتر از 12 است یا ، انجام تست 
هموگلوبین امکان پذیر نیست و 
عالمتى از کم خونى ندارد و از  
IUD یا DMPA استفاده مى کند.  استفاده مى کند. 

بیش از 7 نوار بهداشتى در طى 
یک روز استفاده مى کند یا 
خونریزى او بیش از 7 روز طول 
کشیده است و از IUD یا  DMPA هم 

استفاده مى کند. 

کمتر از 7 نوار بهداشتى نیاز دارد و 
خونریزى او حدود 7 روز یا 

کمتر طول مى کشد.  

عالئم و نشانه ها  بپرسید  مشاهده کنید/معاینه کنید 
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دختر نوجوان :  
من در دوران قاعدگى خونریزى زیادى دارم . خونریزى قاعدگى من طوالنى است . 

والدین :  
خونریزى قاعدگى دخترم بسیار زیاد است . دوره قاعدگى او طوالنى مى شود.  

درمــان طبقه بندى 

به بیمارستان ارجاع دهید .  

ـرى  پیگـی

خونریزى ناشى از 
حاملگى احتمالى 

ـوراژى        مـن
 ( خونریزى بیش  
از حد) همراه با  
      کمخونى  

منظم کردن خونریزى  
بروفن  

- اگر وزن فرد باالى 40 کیلوگرم باشد : 
قرص هاى 400 میلى گرم بصورت چهار 

بار در روز  
- اگر وزن فرد کمتر از 40 کیلوگرم باشد :  
قرص هاى 200 میلى گرم به صورت  میلى گرم به صورت 
چهار بار در روز ( از اولین روز خونریزى 
باید مصرف شود تا وقتى که شدت 

خونریزى کم شود ).  
یا  

ترانگزامیک اسید  
- به صورت یک گرم خوراکى  

- سه بار در روز در طول خونریزى  - سه بار در روز در طول خونریزى  
یا  

قرص هاى خوراکى ضد باردارى ترکیبى 
براى تجویز این قرص ها از الگوریتم 
" من نمى خواهم حامله شوم " استفاده 

کنید.  
کم خونى را درمان کنید 

   آهن به میزان 60 میلى گرم و فولیک  میلى گرم و فولیک 
اسید 400 میکروگرم روزانه دوبار هر بار 

یک قرص به مدت 3 ماه  

بعد از سه ماه پى گیرى کنید 
منظم شدن خونریزى  

اگر با پروفن یا ترانگزامیک اسید بهبودى اگر با پروفن یا ترانگزامیک اسید بهبودى 
حاصل نشده باشد درمان را با قرص هاى 
خوراکى ضد باردارى ترکیبى ادامه دهید. 
اگر با قرص هاى خوراکى ضدباردارى 
ترکیبى بهبودى حاصل نشد، او را 

ارجاع دهید.  
کم خونى  

اگر هموگلوبین کمتر از 12 میلى گرم  میلى گرم 
است و ( یا عالئم و نشانه هاى کم 

خونى را دارد ) :  
    کم خونى را براى بیشتر از سه ماه 

درمان کنید 
اگر خونریزى شدید نیست ولى کم اگر خونریزى شدید نیست ولى کم 
خونى هنوز وجود دارد از الگوریتم " 
من خیلى رنگ پریده هستم " 

استفاده کنید.  
اگر هموگلوبین باالى 12 میلى گرم  میلى گرم 
است و ( یا عالئم و نشانه هاى کم 
خونى ندارد ) ولى خونریزى هنوز 

شدید است :  
  از کم خونى پیشگیرى کنید 
 ( همانطور که در ردیف زیر آمده است )  
پیگیرى فرد را به صورت هر سه ماه پیگیرى فرد را به صورت هر سه ماه 

ادامه دهید.  

- اگر مشکوك به حاملگى بود و 
علت آن فراموشى مصرف قرص هاى 
خوراکى ضد باردارى بود ، از قسمت 
راهنماى " فراموشى قرص هاى 
خوراکى ضدباردارى " استفاده  
کنید که در الگوریتم " من  من 
نمى خواهم حامله شوم " موجود 

است .  

تخمین مقدار و شدت خونریزى کمى مشکل است . تعداد 
نوارهاى بهداشتى خیس و تعویض شده در 24 ساعت مالك بهترى 
است تا مدت زمانى که طول مى کشد نوار بهداشتى خیس و 
تعویض شود. اصطالح منوراژى یا خونریزى بیش از حد وقتى به 
کار مى رود که فعالیت هاى روزمره فرد مختل شده باشد. 
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       منـوراژى  
( خونریزى بیش از حد )  
    بدون کم خونى  

       منـوراژى  
( خونریزى بیش از ( خونریزى بیش از 
حد ) که احتماالً به 
علت روش هاى 
ضدباردارى مثل 
IUD یا DMPA باشد. 

   خونریزى طبیعى 
       درقاعدگى 

خونریزى را تنظیم کنید ( مانند باال ) 
و  

از کم خونى پیشگیرى کنید  
     60 میلى گرم آهن و 400 میکروگرم 
فولیک اسید یک قرص در روز به مدت 

سه ماه  

خونریزى را تنظیم کنید ( مانند باال )  ( مانند باال )  
( توجه : خونریزى شدید در 6 ماه اول 
تزریق آمپول DMPA امرى طبیعى است )  

و  
درمان / پیشگیرى از کم خونى  

در صورت بروز کم خونى درمان کنید ( مثل 
باال )  

در غیر این صورت : پیشگیرى کنید ( مثل در غیر این صورت : پیشگیرى کنید ( مثل 
باال )  

به او اطمینان دهید که سالم است  
از کم خونى پیشگیرى کنید ( مانند باال )  

      قابل توجه کارکنان بهداشتى :  
در برخورد با هر نوجوانى که از لحاظ جنسى فعال است ، على رغم 

طبقه بندى تشخیصى : 
     براى استفاده از روش هاى پیشگیرى از باردارى و ارتباط 

جنسى ایمن و کم خطر او را راهنمایى کنید .  
     پیشنهاد دهید که ز لحاظ آلوگى به ویروس ایدز بررسى پیشنهاد دهید که ز لحاظ آلوگى به ویروس ایدز بررسى 
شود و در صورت امکان و در دسترس بودن آزمایش را انجام 

دهد. 

بعد از سه ماه پى گیرى کنید. 
مظنم شدن خونریزى( مانند باال ) 

و 
پیگیرى کم خونى ( مانند باال )  

بعد از سه ماه پیگیرى کنید 
IUD

اگر خونریزى شدید ادامه پیدا کرد:  اگر خونریزى شدید ادامه پیدا کرد:  
       توصیه کنید که IUD خارج شود و 

سایر روش ها جایگزین شود.  
DMPA

اگر خونریزى شدید بیش از 6 ماه 
طول کشید، فرد را ارجاع دهید.  

پیگیرى کم خونى  

ـرى اقدام (درمــان) طبقه بندى  پیگـی
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1- منوراژى چیست ؟
منوراژى وضعیتى است که در آن خونریزى قاعدگى 
شدیدتر از حد نرمال و اغلب نامنظم است .  

2- علت منوراژى ( خونریزى بیش از حد 
قاعدگى ) چیست ؟ 

شایع ترین دلیل این وضعیت در نوجوانان این شایع ترین دلیل این وضعیت در نوجوانان این 
است که در چند ماه اول پس از بلوغ هنوز بدن در 
حال رشد است و به طور کامل بالغ نشده است تا 
بتوانند دوره قاعدگى را تنظیم کند. بنابراین خونریزى 
شدید و یا نامنظم در این شرایط غیر عادى نیست و 
پس از چند ماه این نامنظمى ها کمتر مى شود. 
بعضى از روش هاى پیشگیرى از باردارى ، مثل 
آمپول تزریقى DMPA  ( دپومدروکسى پروژسترون   ( دپومدروکسى پروژسترون 
و یا IUD ( وسیله داخل رحمى ) مى توانند سبب 
خونریزى هاى نامنظم یا شدید شوند و مدتى طول 
مى کشد تا بدن به این روش ها عادت کند. در 
مواردى با شیوع کمتر ، بعضى از بیمارى هاى خونى 

هم مى توانند باعث خونریزى شدید شود. 
  

3- منوراژى چه تأثیرى بر بدن دارد ؟ 
خونریزى شدید دوره هاى قاعدگى مى تواند منجر 
به کم خونى شود در این حالت خون رقیق قادر به 
حمل مناسب و کافى اکسیژن به نقاط مختلف بدن 
نیست و در نتیجه شخص احساس خستگى و ضعف 

مى کند.  

4- چه درمان هایى پیشنهاد مى کنیم و چرا ؟ 
کاهش خونریزى در طى دوره قاعدگى  

انواع مختلفى از داروها وجود دارد که پرسنل بهداشتى 
مى توانند به منظور کاهش خونریزى براى فرد تجویز 

کنند . 
این داروها شامل : 

داروهاى ضد التهابى غیر استروئیدى مثل بروفن و داروهاى ضد التهابى غیر استروئیدى مثل بروفن و 
ترنگزامیک اسید مى باشند که اگر در روزهاى اول 

قاعدگى تجویز شود بیشترین تأثیر را دارند.  
داروهاى جایگزین دیگر قرص هاى ضد باردارى داروهاى جایگزین دیگر قرص هاى ضد باردارى 
خوراکى هستند که باید به طور مرتب و روزانه در 
روزهاى غیر قاعدگى مصرف شوند. این روش حتى 
در مواردى که نیازى به خاصیت ضد باردارى این 
داروها هم نباشد ( مثالً در دختران ازدواج نکرده ) ، 

کاربرد دارد.  
درمان/ پیشگیرى از کم خونى  

کم خونى را مى توان با قرص هاى آهن و اسید کم خونى را مى توان با قرص هاى آهن و اسید 
فولیک درمان کرد. در کسانى که خونریزى هاى 
شدید دارند اغلب ذخیره آهن بدن در صورت عدم 
دریافت دارو کم مى شود. به منظور پیشگیرى از 
کم خونى توصیه مى شود که قرص هاى آهن و 
فولیک اسید با میزان کم و تا 3 ماه مصرف کنند. 
اگر به همراه قرص هاى آهن غذاهاى غنى از 
ویتامین C مصرف شود ( مانند پرتقال ، انبه یا  مصرف شود ( مانند پرتقال ، انبه یا 
گوجه فرنگى یا آب طبیعى این میوه ها ) آهن 

بیشترى جذب بدن مى شود.  
5- چه کارهایى مى توانید انجام دهید؟ 

به نوجوان توصیه کنید که در صورت خونریزى 
شدید، به طور متناوب نوار بهداشتى خود را تعویض 
کند. اگر احساس خستگى کرد، استراحت خود را 
زیادتر کند. تا جایى که مى تواند به کارهاى عادى 

و روزمره خود ادامه دهد 

اطالعاتى که باید به بیمار و همراهان او در مورد بیمارى ، ارائه شود 
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دوره هاى نامنظم قاعدگى  
   چه مدت از شروع قاعـدگى شمـا 

مى گذرد؟ 
   آخرین دوره قاعدگى شما چند روز 

پیش بوده است ؟ 
   معموالً فاصله بین دوره هاى قاعدگى    معموالً فاصله بین دوره هاى قاعدگى 

شما چند روز است ؟ 
   بیشترین فاصله زمانى بین دو دوره 
قاعدگى شما، چند روز بوده است ؟ 
  کمترین فاصله زمانى بین دو دوره 
قاعدگى شما ، چند روز بوده است؟ 
   آیا در فاصله بین دو قاعدگى لکه    آیا در فاصله بین دو قاعدگى لکه 
بینى و یا خونریزى دارید؟ اگر بلى ، آیا 
این لکه بینى ها دائم تکرار مى شود؟ 
   آیا به منظور منظم شدن دوران 
قاعدگى خود قرص و یا آمپول هاى 

ضدباردارى استفاده مى کنید؟ 
بیمارى هاى مزمن  

   آیا تاکنون بیمارى طول کشیده اى    آیا تاکنون بیمارى طول کشیده اى 
داشته اید؟ 

( توجه : به عالئمى چون تب، سرفه، 
اسهال و یا کاهش وزن و ... توجه 

کنید)  
پیشگیرى از حاملگى و باردارى  
   آیا فکر مى کنید احتمال حاملگى    آیا فکر مى کنید احتمال حاملگى 

دارید؟ 
اگر بله بررسى کنید که چرا؟ 

اگر مطمئن نیست که حامله باشد، 
بپرسید : 

   آیا رابطه جنسى داشته اید؟ 
   اگر ارتباط جنسى وجود داشت :  
   آیا از روش هاى پیشگیرى از باردارى    آیا از روش هاى پیشگیرى از باردارى 

استفاده کرده اید ؟ 
   آیا بعد از آخرین دوره قاعدگى تا 

کنون نزدیکى داشته اید؟ 

دوره هاى قاعدگى من نا منظم است/ خونریزى قاعدگى من قطع شده است  

       توصیه به کارکنان بهداشتى :  
به بیمار خود بگویید که باید به 
سئواالت پزشکى شما پاسخ دهد و به 
او اطمینان دهید که اطالعاتى که در 
اختیار شما قرار مى دهد، محرمانه 

خواهد ماند. 

اندازه بگیرید:  
    وزن  
    قد  

محاسبه کنید: 
    نمایه توده بدنى (BMI) که معادل وزن ) که معادل وزن 
( کیلوگرم) تقسیم بر قد( متر به توان 2) 
 BMI مى باشد و یا از جدول و یا چارت

استفاده کنید.  
BMI  نمایه توده بدنى فرد را با ZSCORE
سن مربوطه مقایسه و رسم کنید. 

اگر رابطه جنسى دارد:  
    از روش هاى پیشگیرى از باردارى به     از روش هاى پیشگیرى از باردارى به 
طور صحیح و منظم استفاده نمى کند ، 

یا  
    قاعدگش اش به تأخیر افتاده است .  

یا  
    بعضى نشانه هاى حاملگى را دارد .  
عالئم حاملگى را جستجو کنید:  

    رحم را در قسمت پایین شکم لمس     رحم را در قسمت پایین شکم لمس 
کنید.  

    یک تست حاملگى انجام دهید.  

اگر تست حاملگى در دسترس نیست و 
رحم از طریق شکم قابل لمس نیست از 
راه واژینال رحم بزرگ شده را ارزیابى 

کنید. 
اگر از نظر جنسى فعال است  :  اگر از نظر جنسى فعال است  :  

عالئم و عفونت هاى منتقله از راه جنسى 
را نیز بررسى کنید. 

        قابل توجه کارکنان بهداشتى :  
اگر فرد حامله باشد و درطى دو هفته اول 
بعد از قاعدگى فراموش شده تست حاملگى 
انجام دهد ، ممکن است نتیجه منفى شود 
در اینصورت باید بعد از دو هفته از قاعدگى 

فراموش شده تست را تکرار کرد. 

      توصیه به کارکنان بهداشتى :  
به بیمار خود بگویید که مى خواهید به بیمار خود بگویید که مى خواهید 
او را معاینه کنید ، و همچنین این 
اطمینان را به وجود آورید که مکان و 
شرایط معاینه فیزیکى امن است . 
بهتر است هنگام معاینه از یک دستیار 

همجنس بیمار کمک بگیرید. 

حامله است یا  
احتمال حاملگى دارد  

   رابطه جنسى از آخرین قاعدگى 
تا کنون داشته است و  

- هیچ روش پیشگیرى استفاده - هیچ روش پیشگیرى استفاده 
نکرده و یا به طور صحیح و دائم 

استفاده نکرده است . یا  
- تأخیر در قاعدگى یا قاعدگى 
فراموش شده داشته است .  

- عالئم و نشانه هایى از حاملگى 
در او یافت مى شود. 

   بیش از 2 سال از شروع قاعدگى  سال از شروع قاعدگى 
در او مى گذرد و قاعدگى نامنظم 

دارد.  
   در سه ماه گذشته خونریزى 

قاعدگى نداشته است یا  
   فاصله بین دوره هاى قاعدگى او    فاصله بین دوره هاى قاعدگى او 
کمتر از 21 روز یا بیش از 35 

روز است یا  
   اختالف بین کمترین و بیشترین 
فاصله بین دوره ها از 20 روز بیشتر 

است .  
   لکه بینى یا خونریزى متناوب    لکه بینى یا خونریزى متناوب 
در فواصل قاعدگى دارد و از هیچ 
روش پیشگیرى از باردارى استفاده 
نمى کند و عالئم بیمارى هاى 

مزمن دارد.  

   در حال حاضر و یا طى 6 ماه گذشته  ماه گذشته 
از روش هاى هورمونى پیشگیرى 
از باردارى استفاده کرده است  
   قرص هاى ضدباردارى خوراکى  
   آمپول تزریقى DMPA و خونریزى 

نامنظم دارد . 
  خونریزى نامنظم دارد  

  و درسه ماه گذشته خونریزى   و درسه ماه گذشته خونریزى 
قاعدگى نداشته است یا  

   فاصله بین دوره هاى قاعدگى او 
کمتر از 21 روز یا بیش از 35 روز 

است یا  
   اختالف بین کمترین و بیشترین    اختالف بین کمترین و بیشترین 
فاصله بین دوره ها از 20 روز 

بیشتر است .  
   لکه بینى یا خونریزى متناوب 

در فواصل قاعدگى دارد  

کمتر از 2 سال از شروع قاعدگى 
در او مى گذرد 

و قاعدگى نامنظم دارد و قاعدگى نامنظم دارد 

عالئم و نشانه ها  بپرسید  مشاهده کنید/معاینه کنید 
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دوره قاعدگى فرد بین 21 و 35 روز 
است و اختالف بین کمترین و بیشترین 
فاصله بین دوره ها از 20 روز کمتر 

است .  
گهگاه بین دوره هاى قاعدگى لکه بینى 

دارد.  

یک معاینه عمومى انجام دهید 

مشاهده کنید/معاینه کنید بپرسید 

اگر بعد از آخرین دوران قاعدگى 
نزدیکى داشته است : 

1) اگر از کاندوم به عنوان روش 
پیشگیرى از باردارى استفاده کرده 

است .  
آیا بعد از آخرین دوره قاعدگى آیا بعد از آخرین دوره قاعدگى 
تاکنون در هر باررابطه جنسى از 

کاندوم استفاده کرده اید ؟ 
آیا کاندوم هیچوقت پاره نشده یا 

خارج نشده است ؟ 
2) اگر از قرص هاى پیشگیرى از ) اگر از قرص هاى پیشگیرى از 
باردارى استفاده مى کند: از آخرین 
دوره قاعدگى تاکنون خوردن یک یا 
چند وعده قرص را فراموش کرده اید؟ 

عالئم حاملگى  
 آیا قاعدگى فراموش شده یا به 

تأخیر افتاده دارید؟ 
   آیا هیچ کدام از عالئم زیر را دارید؟    آیا هیچ کدام از عالئم زیر را دارید؟ 
- تهوع یا استفرغ صبحگاهى  

- تورم یا دردناك شدن پستان ها  
از لحاظ سالمت جنسى و بارورى او 
 HEADS را ارزیابى کنید یک ارزیابى

انجام دهید. 

عالئم و نشانه ها 
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ـى یـا  حاملـگ
حاملگى  احتمالى 

خونریزى نامنظم خونریزى نامنظم 
یا لکه بینى بین 
دوره هاى قاعدگى 
با احتمال سوء تغذیه 
یا دیگر علت هاى 
زمینه اى ( بدون 
ارتباط با مصرف 
روش هاى هورمونى روش هاى هورمونى 
ـرى از  پیشگـی

باردارى )  

خونریزى نامنظم 
یا لکه بینى بین 
دوره هاى قاعدگى 
در ارتباط با مصرف 
روشهاى هورمونى 
ـرى از  پیشگـی

باردارى  

خونریزى نامنظم خونریزى نامنظم 
در آغاز ورود به 
دوره نوجوانى 

 خونریزى طبیعى 
در قاعدگى  
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ابتدا در رابطه با قاعدگى طبیعى توضیحاتى ارائه دهید. 
همانگونه که در فصل سوم کتاب اشاره شده است.  
1- نامنظمى قاعدگى چه تعریفى دارد؟ 

نامنظمى قاعدگى به حالتى اطالق مى شود که روز اول نامنظمى قاعدگى به حالتى اطالق مى شود که روز اول 
شروع یک دوره قاعدگى تا روز اول دوره بعد، کمتر از 
21 روز یا بیش از 35 روز فاصله داشته باشد. حالت 
دیگر این است که بین کوتاه ترین و طوالنى ترین دوره 
قاعدگى او بیش از 20 روز تفاوت باشد ( مثل یک دوره 
قاعدگى او 20 روزه و دوره دیگر 41 روزه باشد ) . گاهى 
دختران نوجوان در بین  دوره هاى قاعدگى خونریزى 
دارند. مقدار این خونریزى متفاوت است ممکن است در دارند. مقدار این خونریزى متفاوت است ممکن است در 
حد کم و به صورت لکه بینى باشد و یا خونریزى واضح 

باشد.  
2- علت نامنظمى قاعدگى چیست ؟  

نامنظمى قاعدگى در ابتداى نوجوانى  
بعد از اولین خونریزى قاعدگى مدتى طول مى کشد تا 
فواصل دوره ها و میزان خونریزى تنظیم شود که در 
بعضى افراد ممکن است تا دو سال به طول انجامد و این 

موضوع براى دختر نوجوان کامالً طبیعى است .  
خونریزى نامنظم یا لکه بینى بین دوره هاى قاعدگى به 

علت مصرف داروهاى هورمونى ضدباردارى  
معموالً در اولین ماه شروع روش هاى هورمونى معموالً در اولین ماه شروع روش هاى هورمونى 
پیشگیرى از باردارى – به صورت قرص و یا تزریق آمپول 
DMPA این خونریزى ها نامنظم اتفاق مى افتد که بعد از 

مدتى نیز از بین مى رود.  
خونریزى نامنظم یا لکه بینى بین دوره هاى قاعدگى به 

علت بیمارى زمینه اى احتمالى  
گاهى اوقات این خونریزى ها به علت سوء تغذیه مى گاهى اوقات این خونریزى ها به علت سوء تغذیه مى 
باشد. در موارد کمترى نیز ممکن است یک بیمارى 
زمینه اى که باعث عدم تعادل هورمون هاى تنظیم 
کننده دوران قاعدگى شده است ، عامل این نامنظمى ها 

باشد.  
3- خونریزى هاى نامنظم قاعدگى چه تأثیرى 

بر بدن دارد؟ 
اگر خونریزى هاى نامنظم قاعدگى به علت بیمارى اگر خونریزى هاى نامنظم قاعدگى به علت بیمارى 
زمینه اى نباشند، تأثیر سویى بر بدن ندارند. گاهى علت 
این خونریزى هاى نامنظم سوء تغذیه ، بیمارى هاى 
تیروئید یا بیمارى هاى خونریزى دهنده مى باشد که در 
این موارد باید علت زمینه اى بررسى و درمان شود .  

  

خونریزى نامنظم یا لکه بینى بین دوره هاى قاعدگى که به 
علت مصرف داروهاى هورمونى ضد باردارى ( قرص یا آمپول ) 
و یا مصرف نادرست قرص هاى ضدباردارى باشد، معموالً 
عارضه جدى براى بدن ندارد مگر این که خونریزى شدید 

باشد.  
4- چه درمان هایى پیشنهاد مى کنیم و چرا ؟ 

خونریزى نامنظم یا لکه بینى بین دوره هاى قاعدگى به علت خونریزى نامنظم یا لکه بینى بین دوره هاى قاعدگى به علت 
بیمارى زمینه اى احتمالى  

اگر نامنظمى قاعدگى و یا توقف خونریزى به علت سوء تغذیه 
باشد، توصیه ما به فرد داشتن یک برنامه غذایى سالم و کافى 

است . ( مراجعه به فصل سوم ، تغذیه سالم )  
در صورتى که مشکل فرد مربوط به سوء تغذیه نباشد، او را به 
متخصص ارجاع مى دهیم تا درمان مناسب را دریافت نماید.  

نامنظمى قاعدگى در ابتداى نوجوانى    
در 2 سال اول پس از شروع قاعدگى در دختران نامنظمى دوره 
ها، امرى طبیعى است بنابراین توصیه یا درمان خاصى نیاز 
ندارد مگر این که نامنظمى ها بیش از 2 سال به طول انجامد.  
خونریزى نامنظم یا لکه بینى دوره هاى قاعدگى به علت 

مصرف داروهاى هورومونى ضدباردارى  
اگر نامنظمى هاى قاعدگى در ماه اول پس از شروع مصرف اگر نامنظمى هاى قاعدگى در ماه اول پس از شروع مصرف 
قرص هاى هورمونى پیشگیرى از باردارى و یا تزریق آمپول 
DMPA اتفاق افتد، امرى طبیعى است که معموالً با مصرف 

صحیح و منظم این داروها در عرض 3 تا 6 ماه مشکل برطرف 
مى شود. در صورت نیاز ، داروهاى خاصى وجود دارد که 
نامنظمى هاى قاعدگى که به علت تزریق آمپول DMPA اتفاق 

مى افتد را برطرف مى کند.  
5- چه کارهایى مى توانید انجام دهید؟  چه کارهایى مى توانید انجام دهید؟ 

نامنظمى قاعدگى در ابتداى نوجوانى  
همان گونه که در قسمت هاى باال توضیح داده شد این امر 
معموالً طبیعى است و جایى براى نگرانى ندارد و الزم به انجام 
هیچ کارى نیست . در صورتى که این نامنظمى ها پس از 2 
سال همچنان ادامه داشتند باید به مراکز تخصصى جهت پى 

گیرى و ارجاع مراجعه کنید.  
خونریزى نامنظم یا لکه بینى بین دوره هاى قاعدگى به علت خونریزى نامنظم یا لکه بینى بین دوره هاى قاعدگى به علت 

مصرف داروهاى هورمونى ضدباردارى  
اگر پرسنل بهداشتى براى این نامنظمى قاعدگى شما دلیل 
خاصى پیدا کردند که نیاز به درمان دارد، باید درمان را انجام 
دهید. اگر بعد از درمان هنوز مشکل شما ادامه داشت، 
بایدجهت بررسى بهتر مجدداً به پرسنل بهداشتى مراجعه 

کنید.  

اطالعاتى که باید به بیمار و همراهان او داده شود 
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 نوجوان :  
من نمى خواهم حامله شوم . لطفا مرا راهنمایى کنید.  

والدین :  
لطفاً دختر مرا راهنمایى کنید که چطور مى تواند از حاملگى پیشگیرى کند.  

توصیه به پرسنل بهداشتى : لطفاً نمودار زیر را براى ارزیابى نوجوان و توصیه روش هاى پیشگیرى از باردارى به او دنبال کنید.  

     الزم به ذکر است عنوان فوق ممکن است در راستاى سیاست هاى جدید وزارت بهداشت،       الزم به ذکر است عنوان فوق ممکن است در راستاى سیاست هاى جدید وزارت بهداشت،  
درمان و آموزش پزشکى کشور در خصوص پیشگیرى از باردارى نباشد لیکن با عنایت به اصل 

امانتدارى کلیه مطالب عیناً به فارسى ترجمه شده است .  

من نمى خواهم حامله شوم  

نوجوانى که مى خواهد از باردارى جلوگیرى کند 

نوجوان را از نظر سالمت جنسى و بارورى ارزیاى کنید  

احتمال باردار بودن او را در حال حاضر ارزیابى کنید از الگوریتم " آیا ممکن است حامله باشم ؟ " استفاده 
کنید.  

شرایط پزشکى او را براى پیشگیرى از باردارى ارزیابى کنید به جدول « شرایط پزشکى 
مربوط به استفاده از قرص هاى ضدباردارى در نوجوانان » نگاه کنید .  

بااو درمورد تأثیر روش هاى موجود جهت پیشگیرى از باردارى صحبت کنید به جدول  
« روش هاى موجود جهت پیشگیرى از باردارى در نوجوان » مراجعه کنید  

با او در مورد تأثیر روش هاى موجود جهت کاهش خطر عفونت هاى منتقله از راه جنسى از جمله ایدز 
صحبت کنید به جدول » روش هاى موجود جهت پیشگیرى از باردارى در نوجوانان » مراجعه کنید . 

به او ویژگى هاى هر کدام از روش هاى پیشگیرى از باردارى را توضیح دهید و کمک کنید تا گزینه اى را که 
با شرایط و اولویت هاى زندگى تناسب دارد ، انتخاب کند.  

در رابطه با چگونگى استفاده از روش پیشگیرى از باردارى که انتخاب کرده است ، او را راهنمایى کنید. اگر 
قرص هاى ضد باردارى ترکیبى را انتخاب کرده است، به « راهنماى شروع مصرف قرص هاى 

ضدباردارى »  مراجعه کنید  .  

پیگیـــرى خود را ادامه دهید . 
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ـرى از باردارى در نوجوانـان   پیشگـی
به طور کلى نوجوانان مى توانند از انواع روش هاى پیشگیرى از باردارى استفاده کنند و باید به تمام آنها دسترسى داشته 
باشند. بسیارى از شرایط مصرف این داروها براى افراد بزرگسال در مورد افراد جوان تر و نوجوانان نیز صدق مى کند .  

سن به تنهایى نمى تواند دلیلى براى منع مصرف روشهاى پیشگیرى از باردارى در نوجوانان باشد. على رغم وجود سن به تنهایى نمى تواند دلیلى براى منع مصرف روشهاى پیشگیرى از باردارى در نوجوانان باشد. على رغم وجود 
برخى از نگرانى ها در مورد استفاده از روش هاى پیشگیرى از باردارى در نوجوانان ( مثالً نگرانى از اثر منفى 
پروژستورن بر توده استخوانى با مصرف آمپول پروژسترون تزریقى در گروه سنى زیر هجده سال ) باید مزایاى 

پیشگیرى از باردارى را نیز در این گروه سنى در نظر داشت .  

عوامل رفتارى و شرایط اجتماعى مالحظات مهمى در انتخاب وسیله پیشگیرى از باردارى در نوجوانان هستند چرا عوامل رفتارى و شرایط اجتماعى مالحظات مهمى در انتخاب وسیله پیشگیرى از باردارى در نوجوانان هستند چرا 
که نوجوانان یک گروه سنى متمایز با شرایطى کامالً متفاوت مى باشند. نوجوانى که ازدواج کرده و صاحب یک فرزند 
است و مى خواهد ، دومین باردارى خود را به تأخیـر بیندازد با نوجوان مجردى که ممکن است ارتباطات جنسى 
گاه به گاه (نا مشروع) در طى یک دوره چند ماه داشته باشد، شرایط متفاوتى از جهت پیشگیرى از باردارى دارند. 

  
گروه و موقعیت نیز فاکتور مهمى مى باشد. بعضى از گروه هاى نوجوانان در شرایط خاصى هستند که احتمال ابتال گروه و موقعیت نیز فاکتور مهمى مى باشد. بعضى از گروه هاى نوجوانان در شرایط خاصى هستند که احتمال ابتال 
به بیمارى هاى منتقل شونده از طریق جنسى از جمله HIV و ایدز در آن ها بیش از سایرین مى باشند. بنابراین نیاز 
به پیشگیرى از عفونت هاى منتقله از راه جنسى همیشه باید همراه با نیاز به پیشگیرى از حاملگى در نظر گرفته 

شود.  

تنوع زیاد روش هاى پیشگیرى از باردارى مى تواند جذب و پذیرش این روش ها را توسط نوجوانان افزایش دهد.  

آموزش و مشاوره مناسب چه قبل و چه در زمان انتخاب روش مى تواند به تصمیم گیرى آگاهانه، داوطلبانه و 
متناسب با نیازهاى نوجوانان منجر شود.  

هزینه روش هاى پیشگیرى از باردارى باید در نظر گرفته شود که ممکن است براى بعضى از نوجوانان گران باشد. هزینه روش هاى پیشگیرى از باردارى باید در نظر گرفته شود که ممکن است براى بعضى از نوجوانان گران باشد. 
بنابراین باید اطمینان حاصل شود که هزینه به دست آوردن وسیله پیشگیرى از باردارى ، باعث عدم استفاده از  

روش هاى پیشگیرى مناسب براى نوجوانان ، نشود.  

شرایط استفاده از روش هاى پیشـگیـرى از باردارى در نوجوانان  
زمانى که روش پیشگیرى از باردارى به نوجوان معرفى مى شود، الزم است برخى شرایط پزشکى نیز در نظر گرفته 

شود. البته اکثر موارد منع مصرف روش هاى باردارى در مورد نوجوانان صدق نمى کند.  
شرایط پزشکى مربوط به نوجوانان در جدول مربوطه خالصه شده است .  
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شرایط مرتبط با روش هاى ضدباردارى در نوجوانان  

باردارى فعلـى  

شیردهى 6 هفته اول پس 
از زایمان 
  

شیردهى از 6 هفته تا 6 
ماه پس از زایمان 

شیردهى بیشتر از 6 ماه  ماه 
پس از زایمان  

21 روز اول پس از زایمان 
و عدم شیردهى 

پس از گذشت 21  روز از 
زایمان و عدم شیردهى 

فشار خون باال:سیستولیک فشار خون باال:سیستولیک 
و   160 بیشتر از 
دیاستولیک بیش از 100 
میلى متر جیوه 

فشار خون باال:سیستولیک 
140- 159 و دیاستولیک
99-90میلى متر جیوه 

ترومبوزوریدى  ترومبوزوریدى سابقه  سابقه 
عمقى یا آمبولى ریوى 

اختالالت انعقادى شناخته 
شده  

میگرن همراه با او را 

  
هپاتیت هاى ویروسى هپاتیت هاى ویروسى 

فعال 

نیاز به جلوگیرى از باردارى نیست ، مى توان کاندوم را براى پیشگیرى از عفونت ها 
استفاده کرد. 

روش هاى پیشگیرى نباید استفاده شوند . 
روش هاى سدى ( Barrier ) مى توانند مورد استفاده قرار گیرد . 

قرص هاى ضدباردارى ترکیبى استفاده نمى شود. مگر روش هاى دیگر در دسترس 
نباشد . 

روش ضد باردارى فقط حاوى پروژسترون مى تواند مورد استفاده قرار گیرد . 
روش هاى سدى مى تواند مورد استفاده قرار گیرد . روش هاى سدى مى تواند مورد استفاده قرار گیرد . 

  
قرص هاى ضدباردارى ترکیبى و یا فقط حاوى پروژسترون مى تواند مورد استفاده 

قرار گیرد .  
روش هاى سدى مى تواند مورد استفاده قرار گیرد . 

قرص هاى ضدباردارى ترکیبى استفاده نمى شود . مگر سایر روش ها موجود نباشد. قرص هاى ضدباردارى ترکیبى استفاده نمى شود . مگر سایر روش ها موجود نباشد. 
روش ضدباردارى فقط حاوى پروژسترون مى تواند مورد استفاده قرار گیرد. روش ها 

سدى مى تواند مورد استفاده قرار گیرد . 
  

روش هاى ضدباردارى ترکیبى و یا فقط حاوى پروژسترون ، مى تواند مورد استفاده 
قرار گیرد . 

روش هاى سدى مى تواند مورد استفاده قرار گیرد . 
قرص هاى ضدباردارى ترکیبى نباید مورد استفاده قرار گیرند. دپومدروکسى قرص هاى ضدباردارى ترکیبى نباید مورد استفاده قرار گیرند. دپومدروکسى 
پروژسترون استات ( DMPA) نباید مورد استفاده قرار گیرند، مگر روش هاى دیگر در 

دسترس نباشد .  
روش ضدباردارى فقط حاوى پروژسترون مى تواند مورد استفاده قرار گیرد . 

  روش هاى سدى مى تواند مورد استفاده قرار گیرد . 
قرص هاى ضدباردارى ترکیبى نباید مورد استفاده قرار گیرند ( مگر روش هاى دیگر قرص هاى ضدباردارى ترکیبى نباید مورد استفاده قرار گیرند ( مگر روش هاى دیگر 

در دسترس نباشد ) . 
روش ضدباردارى فقط حاوى پروژسترون مى تواند مورد استفاده قرار گیرد . 

روشهاى سدى مى تواند مورد استفاده قرار گیرد . 

قرص هاى ضدباردارى ترکیبى نباید مورد استفاده قرار گیرند روش ضدباردارى فقط 
حاوى پروژسترون مى تواند مورد استفاده قرار گیرد . 
روشهاى سدى مى تواند مورد استفاده قرار گیرد .  

قرص هاى ضدباردارى ترکیبى نباید مورد استفاده قرار گیرند روش ضدباردارى فقط قرص هاى ضدباردارى ترکیبى نباید مورد استفاده قرار گیرند روش ضدباردارى فقط 
حاوى پروژسترون مى تواند مورد استفاده قرار گیرد . 
روشهاى سدى مى تواند مورد استفاده قرار گیرد . 

  
قرص هاى ضدباردارى ترکیبى نباید مورد استفاده قرار گیرند روش ضدباردارى فقط 

حاوى پروژسترون مى تواند مورد استفاده قرار گیرد . 
روشهاى سدى مى تواند مورد استفاده قرار گیرد . 

قرص هاى ضدباردارى ترکیبى نباید مورد استفاده قرار گیرند . قرص هاى ضدباردارى ترکیبى نباید مورد استفاده قرار گیرند . 
روش ضدباردارى فقط حاوى پروژسترون مى تواند مورد استفاده قرار گیرد . 

روشهاى سدى مى تواند مورد استفاده قرارگیرد . 

ـرى از باردارى شرایـــط  راهنمــاى پیشگـی
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روش هاى ضدباردارى قابل استفاده براى نوجوانان  

روش هاى ضدباردارى 

اثر حفاظتى در مقابل باردارى ( درصد 
زنانى که پس از یک سال استفاده از روش 
پیشگیرى ناخواسته باردار مى شوند) 

حفاظت در برابر ایدز 
و بیمارى هاى منتقله 

از راه جنسى 
میـزان دستـرسى 

استفاده معمول 

قـرص هاى ضـد 
باردارى ترکیبى 

کاندوم براى آقایان 

کاندوم براى بانوان 

دیـافراگـم بـا 
اسپـرم کش 

ش  اسپـرم ـک

روش اورژانسى روش اورژانسى 
پیشگـیـرى از 
باردارى ( ترکیبات 
فقط حاوى پروژسترون 
یا قرص هاى خوراکى 

ترکیبى ) 

استفاده درست  و مداوم 

الزم است یکبـار در مراکـز 
بهداشتى ویزیت شوند. 

در اکثر مناطق به راحتى 
در دسترس مى باشد. در 
بعضى از مناطق ، افراد مجرد 
محدودیت دسترسى دارند. 

در بسیارى از مناطق محدودیت در بسیارى از مناطق محدودیت 
دسترسى وجود دارد. قیمت 
باالى ان نیز مانعى براى 

مصرف است .  

الزم است حداقل یک ویزیت الزم است حداقل یک ویزیت 
در مراکـز بهداشتـى انجام 
شود و تناسب دیـافراگم 
بررسى شود . دسترسى در 
بسیارى از مناطق محدود 

است . 

دستـرسى در بسیـارى از دستـرسى در بسیـارى از 
مناطق محدود است. 

الزم است حداقل یک ویزیت 
در مراکـز بهداشتى انجام 

شود . 

ـــــر        خـی

ـــــه        بــل

ـــــه        بــل

ممـکن است در ممـکن است در 
مقابل کالمیدیا و 
سوزاك اثر حفاظتى 
داشته باشد اما براى 
ایـدز اثر حفاظتى 

ندارد 

امکان دارد در مقابل امکان دارد در مقابل 
کالمیدیا و سوزاك 
اثر حفاظتى داشته 
باشد اما در مقابل 
ایـدز اثـر حفاظتى 

ندارد 

      خـیــــر 

%0.3         

%3         

%5         

%6         

%18         

اگـر کمتـر از 72  
ساعت بعد از تماس 
جنـسى حفـاظت 
نشـده شروع شود 
حداقل 75 درصـد 
خطر باردارى را کاهش 

مى دهد 

%8         

%15         

%21         

%16         

%29        

   

  مورد ندارد   مورد ندارد 
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« من نمى خواهم باردار شوم »  

موارد زیر را توضیح دهید :  
     اهمیت استفاده از کاندوم خصوصاً اگر 
در معرض خطر بیمارى هاى منتقله 

جنسى/ ایدز است  
     ممکن است بعضى از عوارض ایجاد 

شوند  

روش صحیح استفاده را شرح دهید و بر روش صحیح استفاده را شرح دهید و بر 
موارد زیر تأکید کنید:  

     اهمیت همکارى با همسر/ شریک جنسى  
   در دسترس داشتن سایر روش هاى 

کمکى  

روش صحیح استفاده را شرح دهید و بر 
موارد زیر تأکید کنید:  

     اهمیت همکارى با همسر/ شریک جنسى   اهمیت همکارى با همسر/ شریک جنسى  
   در دسترس داشتن سایر روش هاى 

کمکى 

روش صحیح استفاده را شرح دهید و بر 
موارد زیر تأکید کنید:  
     احتمال ایجاد عوارض  

   در دسترس داشتن سایر روش هاى در دسترس داشتن سایر روش هاى 
کمکى 
  

روش صحیح استفاده را شرح دهید و بر 
موارد زیر تأکید کنید:  
     احتمال ایجاد عوارض  

   در دسترس داشتن سایر روش هاى در دسترس داشتن سایر روش هاى 
کمکى 

بر موارد زیر تأکید کنید:  
     احتمال ایجاد عوارض  

     اهمیت استفاده از یک روش پیشگیرى 
مطمئن و مستمر 

    در صورتى که منظم و مستمر مصرف 
شود فقط اثر ضدباردارى دارد. 

   این روش از لحاظ این که هم تأثیر 
پیشگیرى از حاملگى و هم حفاظت در برابر 
انتقال بیمارى هاى جنسى دارد، اهمیت 

دارد.  
     تأکید کنید که زمانى این روش اثرات      تأکید کنید که زمانى این روش اثرات 
فوق را خواهد داشت که صحیح و مداوم 

استفاده شود.  

   این روش از لحاظ این که هم تأثیر 
پیشگیرى از حاملگى و هم حفاظت در برابر 
انتقال بیمارى هاى جنسى دارد، اهمیت 

دارد.  
     تأکید کنید که زمانى این روش اثرات تأکید کنید که زمانى این روش اثرات 
فوق را خواهد داشت که صحیح و مداوم 

استفاده شود.   

     فقط مختصرى اثر ضد عفونت دارد. 

     

     همراه با اسپرم کش استفاده شود.  

  برحسب شرایط اگر شریک جنسى برحسب شرایط اگر شریک جنسى 
مشکوك یا مبتال به ایدز باشد باید 
راهکارهاى پیشگیرى از ابتال به ایدز را نیز 

حتما مد نظر داشت .  

توصیه ها و مالحظات  نکات مهم مشاوره اى  عوارض جانبى 

تهـوع و سـردرد  
گاهگاهى 

   بدون عـارضه 

   بدون عـارضه 

عـارضه عمده اى عـارضه عمده اى 
ندارد فقط گهگاهى 
تحریک پوستى و 

خارش دارد 

عـارضه عمده اى عـارضه عمده اى 
ندارد فقط گهگاهى 
تحریک پوستى و 

خارش دارد 

احتـمال تهـوع و احتـمال تهـوع و 
استـفراغ ( کمتر از 
قـرص هـاى فقـط 
حاوى پروژسترون) 
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ادامه روش هاى ضدباردارى قابل استفاده براى نوجوانان  

روش هاى ضدباردارى 

اثر حفاظتى در مقابل باردارى ( درصد زنانى 
که پس از یک سال استفاده از روش پیشگیرى 

ناخواسته باردار مى شوند) 
حفاظت در برابر ایدز 
بیمارى هاى منتقله از 

راه جنسى 
میـزان دستـرسى 

استفاده معمول 

قـرص هاى فقط 
حاوى پروژسترون 

ترکیات هورمونى 
تزریقى طوالنى اثر 
یا روش کاشتنى  

وسایل داخل رحمى 
  (IUD ) مسى 

آگاهى از بارورى آگاهى از بارورى 
بر اساس پرهیز 
دوره اى  

روش پرهیز و یا 
رابطه جنسى غیر 
نفوذى 

استفاده درست و مداوم 

الزم است یکبار در مـراکز 
بهداشتى ویزیت شود . 

الزم است هر 2 تا 3 ماه در 
مـراکز بهداشتـى ویزیت 

شود . 

الزم است تا حداقل یکبار الزم است تا حداقل یکبار 
براى کارگذارى وسیله و 
یکبار جهت خارج کردن 
آن به مـراکز بهداشتـى 

مراجعه شود . 

دسترسى در بعضى موارد و دسترسى در بعضى موارد و 
براى بعضـى افـراد وجود 

دارد . 

دستـرسـى در هـر زمـان 
موجود است . 

ـــــر        خـی

ـــــر        خـی

ـــــر        خـی

ـــــر      خـی

  

ـــــه        بــل

%0.3

%0.05-0.3

%0.6 

شیوه  بسته به 
استفاده  

      بین 1-9 % 

صـفـر صـفـر 

%8         

%3         

%8         

در مجموع %25

 -        
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توصیه ها و مالحظات نکات مهم مشاوره اى عوارض جانبى 

عوارض جانبى کمترى 
نسبت به قرص هاى 
ضـد باردارى ترکیبى ، 
تـزریق هـورمون یا 
کاشت ایمپلنت دارد. 

ممکن است با خونریزى ممکن است با خونریزى 
نامنظم، آمنوره ( قطع 
قاعدگى ) یا افزایش 
وزن همراه باشد. 

ممکن است در دوره ممکن است در دوره 
قاعـدگى خونریزى 
شدید یا درد مشاهده 

شود. 

     بدون عـارضه  

     بدون عـارضه  

     روش مناسبى براى زنان شیرده 
بعد از 6 هفته اول پس از باردارى 

مى باشد .  
     در صورتى که منظم و مستمر 
مصرف شود فقط اثر ضد باردارى 

دارد . 

     مهم ترین روش براى کسانى مهم ترین روش براى کسانى 
است که مى خواهند بدون مصرف 
روزانه قرص، روش هورمونى داشته 

باشند .  
     مهم ترین دلیل قطع و ادامه 
ندادن این روش عوارض جانبى آن 

مى باشد .  
      اگر عوارض جانبى رخ دهد ، اگر عوارض جانبى رخ دهد ، 
نمى توان این روش را به سرعت 

قطع کرد .  

     مهم ترین روش براى کسانى 
است که مى خواهند بدون مصرف 
روزانه قرص، روش هورمونى داشته 

باشند .  
     مهم ترین دلیل قطع و ادامه مهم ترین دلیل قطع و ادامه 
ندادن این روش عوارض جانبى آن 

است . 
     اگر عوارض جانبى رخ دهد ، نمى 
توان این روش را به سرعت قطع 

کرد . 

     نیاز به درجه باالیى از خود نیاز به درجه باالیى از خود 
کنترلى و انگیزه دارد . 

     ممکن است در زنان با چرخه 
قاعدگى نامنظم کمتر مؤثر باشد . 

     نیاز به درجه باالیى از خود 
کنترلى و انگیزه مى باشد .  

موارد زیر را توضیح دهید :  
     درست و به موقع مصرف شود 

     ( به منظـور ایجاد روش مؤثر در پیشگیـرى از ( به منظـور ایجاد روش مؤثر در پیشگیـرى از 
باردارى ) مصرف قـرص باید به موقـع باشد کـه 
ممکن است رعایت کـردن این موضـوع کمى 
سخت باشد چون براى ایجاد اثر باید تغییر ساعت 
و زمان در هر روز کمتر از سه ساعت باشد.  
     ممکن است عوارض جانبى داشته باشد  

     توصیه مى شود در صورتى که خطـر ابتال به توصیه مى شود در صورتى که خطـر ابتال به 
ایدز یا بیمارى هاى منتقله از راه جنسى وجود 

دارد از کاندوم استفاده گردد.  

موارد زیر را توضیح دهید .  
      نیاز به مصرف روزانه نمى باشد .  

      نیـاز به در دستـرس بودن سـایر روش هـاى 
کمکى نیست  

    عوارض جانبى ممکن است مشاهده گردد      عوارض جانبى ممکن است مشاهده گردد  
     پس از قطع مصرف ، اغلب بازگشت بارورى با 

تأخیر صورت مى گیرد .  
      توصیه مى شود در صورتى که خطر ابتال به ایدز 
یا بیمارى هاى منتقله از راه جنسى وجود دارد از 

کاندوم استفاده گردد.  

موارد زیر را توضیح دهید  
      نیاز به رژیم غذایى روزانه نمى باشد .  نیاز به رژیم غذایى روزانه نمى باشد .  

      نیـاز به در دستـرس بودن سـایر روش هـاى 
کمکى نیست عوارض جانبى ممکن است مشاهده 

گردد  
      پس از قطع مصرف ، اغلب بازگشت بارورى با 

تأخیر صورت مى گیرد .  
      توصیه مى شود در صورتى که خطر ابتال به ایدز توصیه مى شود در صورتى که خطر ابتال به ایدز 
یا بیمارى هاى منتقله از راه جنسى وجود دارد از 

کاندوم استفاده گردد. 

روش درست را توضیح دهید  
     تأکید داشته باشید که همکارى با شریک / 

همسر مهم مى باشد .  
     اگر خطر احتمال ابتال به ایدز یا بیمارى هاى اگر خطر احتمال ابتال به ایدز یا بیمارى هاى 
منتقله از راه جنسى وجود دارد روش را به استفاده 

از کاندوم تغییر دهید .  

     مثال هایى از فعالیت هاى جنسى ایمن عبارتند 
از : فشردن دست ، در آغوش گرفتن ، بوسیدن  
     تأکید کنید که در رابطه جنسى همراه با دخول 

حتماً باید کاندوم استفاده شود. 
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   (COCS ) راهنماى شروع مصرف قرص هاى ترکیبى ضدباردارى                           
اگر فرد تمایل به مصرف قرص هاى ضدباردارى ترکیبى دارد باید زمـان شروع مصرف دارو را براى او توضیح کامل 

داد.  
1) زنانى که در دوره خونریزى قاعدگى هستند :  

     فرد مى تواند در 5 روز اول خونریزى قاعدگى مصرف قرص را شروع کند. نیازى به استفاده از روش پیشگیرى 
دیگرى به عنوان روش کمکى هم ندارد.  

     اگر فرد از عدم حاملگى خود مطمئن است مى تواند قرص را در هر زمان از دوره قاعدگى شروع کند. اگر بیش از اگر فرد از عدم حاملگى خود مطمئن است مى تواند قرص را در هر زمان از دوره قاعدگى شروع کند. اگر بیش از 
5 روز از شروع خونریزى قاعدگى گذشته باید تا 7 روز بعد از شروع قرص از داشتن رابطه جنسى امتناع کند و یا از 

یک روش پیشگیرى دیگر نیز به عنوان روش کمکى استفاده کند.  
2) زنانى که آمنوره دارند ( خونریزى قاعدگى آنها قطع شده است ) :  

     اگر فرد از عدم حاملگى خود مطمئن است مى تواند قرص را در هر زمان شروع کند ولى باید تا 7 روز بعد از 
شروع قرص از داشتن رابطه جنسى امتناع کند و یا از یک روش پیشگیرى دیگر نیز به عنوان کمکى استفاده کند.  

3) زنانى که زایمان کرده اند و شیردهى دارند :  
     اگر کمتر از 6 هفته از زایمان آنها مى گذرد و تغذیه انحصارى با شیر مادر وجود دارد، نباید قرص هاى ترکیبى  هفته از زایمان آنها مى گذرد و تغذیه انحصارى با شیر مادر وجود دارد، نباید قرص هاى ترکیبى 

ضدباردارى را استفاده کنند.  
     در زنانى که بیش از 6 هفته و کمتر از 6 ماه از زایمان آنها مى گذرد و تغذیه انحصارى با شیر خود را دارند معموالً 

این قرص ها توصیه نمى شوند مگر سایر روش ها در دسترس نباشد و یا فرد آنها را نپذیرد.  
     اگر بیش از 6 ماه از زایمان مى گذرد و فرد آمنوره ( قطع خونریزى قاعدگى ) دارد، مى تواند قرص ها را همان 

گونه که در قسمت (2) توضیه داده شده ، شروع کند.  
     اگـر بیش از 6 ماه از زایمـان مى گذرد و فرد خونریزى قـاعدگى دارد، مى تواند قـرص ها را همـان گونه که در  ماه از زایمـان مى گذرد و فرد خونریزى قـاعدگى دارد، مى تواند قـرص ها را همـان گونه که در 

شماره 1 توضیح داده شد، شروع کند.  
4) زنانى که زایمان کرده اند و شیردهى ندارند :  

     اگر بیش از 21 روز از زایمان گذشته است و هنوز خونریزى قاعدگى ندارد، مى تواند قرص را بالفاصله شروع کند، 
به شرطى که مطمئن باشد که حامله نیست . او باید تا 7 روز بعد از شروع قرص از داشتن رابطه جنسى امتناع کند 

و یا از یک روش پیشگیرى دیگر نیز به عنوان روش کمکى استفاده کند.  
     اگر خونریزى قاعدگى او برگشته باشد مى تواند قرص را شروع کند همانگونه که در قسمت (1) توضیح داده شد.  
     در زنانى که کمتر از 21 روز از زایمان آنها گذشته است معموالً استفاده از این قرص ها توصیه نمى شود.   روز از زایمان آنها گذشته است معموالً استفاده از این قرص ها توصیه نمى شود.  

5) زنانى که اخیراً سقط داشتند :  
     قرص ضدباردارى را مى توانند بالفاصله بعد از سقط شروع کنند و هیچ روش پیشگیرى از باردارى کمکى نیز نیاز 

ندارد.  
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روش اورژانس پیشگیرى از باردارى و پیشگیرى از ایدز بعد از یک رابطه جنسى حفاظت نشده   
الف- اورژانس پیشگیرى از باردارى  

احتمال حاملگى او را بررسى کنید 
تمایل به ادامه حاملگى احتمالى را بررسى کنید  

بسته به تصمیم نوجوان یکى از 2 راه زیر را در پیش گیرید:  
     ویزیت مجدد براى بررسى وضعیت حاملگى در 4 هفته بعد  

یا  یا  
     استفاده از روش اورژانس پیشگیرى از باردارى  
لوونورژسترول -5 میلى گرم به صورت دوز یکجا  

یا  
اتینیل استرادیول 100 میکروگرم / لوونورژسترول 5. 0 میلیگرم  

دو دوز جداگانه در عرض 12 ساعت  
توجه داشته باشید که اگر قرص هاى فوق الذکر در دسترس نبودند ، مى توان از قرص هاى ترکیبى  اگر قرص هاى فوق الذکر در دسترس نبودند ، مى توان از قرص هاى ترکیبى 

ضدباردارى موجود و یا قرص هاى فقط حاوى پروژسترون با دور مناسب استفاده کرد.  
به عنوان مثال : 

قرص هاى فقط حاوى پروژسترون  
مصرف 50 قرص حاوى پروژسترون که هر قرص آن حاوى 30 میکروگرم لوونورژسترول مى باشد ( معادل 5. 1 

میلى گرم لوونورژستورل )  
یا  

قرص هاى ترکیبى ضد باردارى  قرص هاى ترکیبى ضد باردارى  
مصرف 4 قرص OCP با ترکیب 30 میکروگرم اتینیل استرادیول / 150 میکروگرم لوونورژسترول ( معادل 120 

میکروگرم اتینیل استرادیول و 6. 0 میلى گرم لوونورژسترول )  
4 قرص 12 ساعت بعد  

اورژانس پیشگیرى از باردارى 100 درصد مؤثر نیست  
به منظور افزایش تأثیر این روش ، هر چه مصرف این قرص ها به زمان رابطه جنسى حفاظت نشده نزدیک تر به منظور افزایش تأثیر این روش ، هر چه مصرف این قرص ها به زمان رابطه جنسى حفاظت نشده نزدیک تر 
باشد تأثیر آن بیشتر خواهد بود و هر چه فاصله مصرف قرص بیشتر باشد این تأثیر کمتر خواهد شد. این روش 
اگر با گذشت بیش از 5 روز ( 120 ساعت ) از رابطه جنسى حفاظت نشده مصرف شود تأثیرى نخواهد داشت .  
ممکن است بعد از استفاده این روش فرد استفراغ کند که مصرف داروهاى ضد استفراغ مى تواند کمک کننده 

باشد.  
روش اورژانس پیشگیرى از باردارى یک روش موثر 100 درصدى نیست و باید یک ماه پس از استفاده این 

روش فرد از جهت عدم باردارى بررسى شود.  
استفاده مجدد از این روش براى جلوگیرى از باردارى توصیه نمى شود. در همان زمان تجویز روش اورژانس باید استفاده مجدد از این روش براى جلوگیرى از باردارى توصیه نمى شود. در همان زمان تجویز روش اورژانس باید 

این موضوع را براى فرد توضیح داد و او را به استفاده مدام از یک روش پیشگیرى توصیه کرد.  



ــنماى کار با نوجـوانان 
راـه

 ...............................................................

52

ـى  حاملـگ

 ب) پیشگیرى از ایدز بعد از مواجهه جنسى   
اگر کمتر از 72 ساعت از رابطه جنسى محافظت نشده گذشته باشد مى توان بر حسب دستورالعمل کشورى به 

شرح زیر عمل کرد :  
پیشگیرى از ایدز بعد از مواجهه جنسى :  

پیشگیرى بعد از مواجهه، به مجموعه خدماتى اطالق مى شود که به فردى که رابطه جنسى محافظت نشده با پیشگیرى بعد از مواجهه، به مجموعه خدماتى اطالق مى شود که به فردى که رابطه جنسى محافظت نشده با 
فرد مبتال به ایدز داشته ارائه مى گردد تا ازابتال او به ایدز جلوگیرى کند. این مجموعه خدمات مى تواند شامل 
کمک هاى اولیه ، ارزیابى میزان خطر در مواجهه با عفونت، تست HIV و یا بر حسب نتایج بررسى ها، تجویز یک 

دوره 28 روزه داروهاى ضد ویروس و پى گیرى مستمر ، باشد .  
هر چه تجویز و مصرف داروهاى ضد ویروس زودتر شروع شود و فاصله کوتاهترى نسبت به زمان مواجهه 

داشته باشد ، اثر پیشگیرانه آن بیشتر مى شود.  
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راهنماى فراموشى قرص هاى ضدباردارى  
اگر فردى رابطه جنسى فعال دارد و قرص ضدباردارى مصرف مى کند در صورت فراموشى مصرف قرص احتمال 

حاملگى دارد 
بسته به نوع قرص مصرفى مى توان توصیه هاى مناسبى را در مواقع فراموشى مصرف قرص انجام داد . 

  (HD) توصیه ها براى فراموشى قرص هایى که حاوى 30 تا 35 میکروگرم اتینیل استرادیول هستند
     اگر فرد یک یا دو روز خوردن قرص را 

فراموش کرده باشد  
یا  

     فرد یک یا دو روز قرص را دیرتر 
شروع کرده است  

     اگر فرد سه روز یا بیشتر خوردن 
قرص را فراموش کرده باشد  

یا  یا  
     اگر فرد سه روز یا دیرتر خوردن قرص 

را شروع کرده باشد 

     اگر فرد قرص هاى سه مرحله اى را 
استفاده مى کند و مصرف قرص هاى 
هفته چهارم ( بدون هورمون ) را 

فراموش کرده است  

    فرد باید قرص جبرانى را هر چه زودتر مصرف کند و مصرف 
روزانه و مرتب قرص ها را نیز ادامه دهد.  

     نیاز به استفاده از سایر روش هاى پیشگیرى نیست  

     فرد باید قرص جبرانى را هر چه زودتر مصرف کند و مصرف 
روزانه و مرتب قرص ها را نیز ادامه دهد.  

     فرد تا زمانى که 7 روز از مصرف مرتب قرص ها نگذشته باشد از 
داشتن رابطه جنسى خوددارى کرده و یا از کاندوم استفاده کند.  
    اگر فرد مصرف قرص ها را در هفته سوم از شروع مصرف ، اگر فرد مصرف قرص ها را در هفته سوم از شروع مصرف ، 
فراموش کرده باشد باید بسته قرص فعلى را تا پایان ادامه دهد و 
پس از مصرف 21 قرص بالفاصله ( بدون وقفه ) در روز بعد مصرف 

بسته جدید را شروع کند .  
     اگر فرد مصرف قرص ها را در هفته اول از شروع مصرف فراموش 
کرده باشد و رابطه جنسى نیز داشته است ، استفاده از روش 

اورژانس پیشگیرى از باردارى را مى توان به او پیشنهاد داد 
     باید از مصرف مجدد این قرص ها ى بدون هورمون منصرف شود باید از مصرف مجدد این قرص ها ى بدون هورمون منصرف شود 

و مصرف روزانه و مرتب قرص هاى بسته بعد را ادامه دهد. 

  (LD) توصیه ها براى فراموشى قرص هایى که 20 میکروگرم یا کمتر اتینیل استرادیول هستند
     اگر فرد یک روز خوردن قرص را 

فراموش کرده باشد  
    یا اگر فرد یک روز قرص را دیرتر 

شروع کرده است  
     اگر فرد دو روز یا بیشتر خوردن 

قرص را فراموش کرده باشد  
یا  

     اگر فرد دو روز یا دیرتر خوردن قرص      اگر فرد دو روز یا دیرتر خوردن قرص 
را شروع کرده باشد 

     اگر فرد مصرف قرص هاى بدون هورمون 
را فراموش کرده است  

     فرد باید قرص جبرانى را هر چه زودتر مصرف کند و مصرف 
روزانه و مرتب قرص ها را نیز ادامه دهد.  

     نیاز به استفاده از سایر روش هاى پیشگیرى نیست  

     فرد باید قرص جبرانى را هر چه زودتر مصرف کند و مصرف 
روزانه و مرتب قرص ها را نیز ادامه دهد.  

     فرد تا زمانى که 7 روز از مصرف مرتب قرص ها نگذشته باشد 
از داشتن رابطه جنسى خوددارى کرده و یا از کاندوم استفاده کند.  
     اگر فرد مصرف قرص ها را در هفته سوم از شروع مصرف ، اگر فرد مصرف قرص ها را در هفته سوم از شروع مصرف ، 
فراموش کرده باشد باید بسته قرص فعلى را تا پایان ادامه دهد و 
پس از مصرف 21 قرص بالفاصله ( بدون وقفه ) در روز بعد مصرف 

بسته جدید را شروع کند .  
     اگر فرد مصرف قرص ها را در هفته اول از شروع مصرف 
فراموش کرده باشد و رابطه جنسى نیز داشته است ، استفاده از روش 

اورژانس پیشگیرى از باردارى را مى توان به او پیشنهاد داد 
     باید از مصرف مجدد این قرص ها منصرف شود و مصرف روزانه باید از مصرف مجدد این قرص ها منصرف شود و مصرف روزانه 

و مرتب قرص را ادامه دهد 
     اگر بیش از یک قرص حاوى هورمون فراموش شود. مى تواند اولین قرص فراموش شده را مصرف کند و سپس 
مصرف بقیه قرص هاى فراموش شده را ادامه دهد یا مصرف قرص را قطع کرده و براى روش دیگرى برنامه ریزى 
کند، بسته به این که چه زمانى فراموشى قرص را به خاطر مى آورد ممکن است دو قرص را در دو زمان مختلف 
در یک روز بخورد ( یکى را در همان لحظه به یاد آوردن و دیگرى را در وقت مقرر روزانه ) و یا دو قرص را همزمان 

مصرف کند.  



ــنماى کار با نوجـوانان 
راـه

 ...............................................................

54

ـى  حاملـگ

راهنماى فراموشى قرص هاى پیشگیرى از باردارى فقط حاوى پروژسترون  
اگر فردى رابطه جنسى فعال دارد و قرص ضدباردارى فقط حاوى پروژسترون مصرف مى کند در صورت 

فراموشى مصرف قرص احتمال حاملگى دارد 
   داشتن دوره هاى قاعدگى همراه با 

شیردهى و  
    فراموشى بیش از سه ساعت یک قرص یا 

بیشتر 

   داشتن دوره هاى قاعدگى همراه با 
شیردهى و  

    فراموشى بیش از سه ساعت یک قرص یا  فراموشى بیش از سه ساعت یک قرص یا 
بیشتر 

    باید به محض یادآورى ، اولین قرص را مصرف کند و سپس مصرف 
مرتب و روزانه قرص هاى بعدى را ادامه دهد  

    از برقرارى رابطه جنسى خوددارى کند و یا از روش پیشگیرى 
بیشترى ( مانند کاندوم ) تا دو روز بعد استفاده نماید 

    بسته به موقعیت و در صورت تناسب مى تواند از روش اورژانس 
پیشگیرى از باردارى استفاده نماید.  

    باید به محض یادآورى ، اولین قرص را مصرف کند و سپس مصرف باید به محض یادآورى ، اولین قرص را مصرف کند و سپس مصرف 
مرتب و روزانه قرص هاى بعدى را ادامه دهد  

    اگر کمتر از 6 ماه از زمان زایمان فرد مى گذرد، نیازى به استفاده 
از روش پیشگیرى بیشترى نیست .  

      کاربرد قوانین فراموشى قرص هاى پیشگیرى از باردارى  
    اگر نوجوان تعداد زیادى از قرص ها را فراموش کرده باشد این نکته مهم را در نظر داشته باشید که ممکن است 

این فرد گزینه مناسبى براى استفاده از این روش پیشگیرى نباشد.  
    قوانین « فراموشى قرص » زمانى کاربرد دارد که فرد فقط در موارد معدود و یا تعداد معدودى از قرص را به هر 
علتى فراموش کرده باشد. اگر تعداد قرص هاى فراموش شده زیاد باشد و یا فراموشى قرص به صورت پیاپى تکرار 

شود دیگر این فرد گزینه مناسبى براى استفاده از این نوع روش پیشگیرى نیست .  
    اگر فردى مصرف قرص هاى پیشگیرى از باردارى را بیش از 7 روز پیاپى فراموش کند، دیگر نباید از روش هاى  روز پیاپى فراموش کند، دیگر نباید از روش هاى 
هورمونى خوراکى براى پیشگیرى از باردارى استفاده کند و قوانین « فراموشى قرص » براى او کاربردى ندارد .  

استفراغ و / یا اسهال شدید در هنگام مصرف قرص هاى ترکیبى پیشگیرى از باردارى و یا 
قرص هاى فقط حاوى پروژسترون  

اگر فرد به هر دلیل 2 ساعت پس از مصرف قرص هورمونى استفراغ کرد:  
    او باید مجدداً یک قرص دیگر بخورد .  

اگر فرد استفراغ یا اسهال بیش از 24 ساعت داشته باشد:  
    در صورت توان و على رغم احساس ناخوشایند مصرف قرص را ادامه دهد.  

    اگر استفراغ و یااسهال شدید دو روز یا بیشتر رخ دهد باید قوانین فراموشـى قرص را براى فرد به کار 
گرفت .  

ترغیب به مصرف مرتب قرص ها  
    تمام افرادى که براى پیشگیرى از باردارى ، قرص هاى هورمونى را انتخاب کردند براساس موارد زیر 

ترغیب کنید که نظم و پیوستگى را در مصرف قرص ها رعایت کنند:  
    مصرف قرص در یک وقت و زمان معین در هر روز  

    همـراه کردن زمـان مصرف قرص با زمان سـایر فعالیت هاى روتین و روزمـره فرد ( مانند زمـان 
مسواك زدن )  

    استفاده از یادآورى کننده ها ( مثالً زنگ یادآورى کننده موجود در تلفن هاى همراه )  استفاده از یادآورى کننده ها ( مثالً زنگ یادآورى کننده موجود در تلفن هاى همراه )  
    اگـر مصرف مرتب و پیوسته قـرص براى فرد مشکـل است ، سایر روش هاى پیشگیرى از باردارى را 

براى فرد توضیح دهید . 
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پیشگیرى از باردارى و حاملگى  
   آیا احتمال مى دهید که حـامله 

باشید؟ 
اگر "بلـى " ، از او بپرسید که چرا فکـر 

مى کند که حامله است ؟ 
اگـر از حاملگى خود مطمئن نیست از اگـر از حاملگى خود مطمئن نیست از 

او بپرسید :  
   آیا رابطه  جنسى فعال دارد؟ 

   آیا از روش هاى پیشگیرى از باردارى 
استفاده میکند؟ کدام روش ؟ 

   آیا از آخرین دوره طبیعى قاعـدگى 
تاکنون رابطه جنسى داشته است ؟ 

اگـر از آخرین قاعـدگى تاکنون رابطه اگـر از آخرین قاعـدگى تاکنون رابطه 
جنسى داشته است :  

1) اگر از کاندوم به عنوان روش پیشگیرى 
استفاده مى کند.  

   آیـا در طى این مدت رابطه جنسى آیـا در طى این مدت رابطه جنسى 
بدون کاندوم داشته است و با پارگى یا 
خروج کاندوم حین نزدیکى اتفاق افتاده 

است ؟ 
اگر چنین است :  

   آیا در 5 روز اخیر اتفاق افتاده است ؟ 
2) اگر از آخرین قاعدگى تاکنون از ) اگر از آخرین قاعدگى تاکنون از 
قرص هاى خوراکى پیشگیرى از 
باردارى استفاده مى کند، آیا خوردن 
یک یا چند قرص را فراموش کرده است 

؟ 
اگر چنین است :  

آیـا در 5 روز گـذشته رابطـه جنسـى  روز گـذشته رابطـه جنسـى 
داشته است ؟ 

نشانه هاى حاملگى : 
   آیا قاعدگى شما به تأخیر افتاده است ؟ 
   آیا هیچکدام از عالئم زیر را دارید :  
- تهوع و استفراغ صبحگاهى ؟  
- حساسیت و ورم پستان ها ؟  

- خونریزى از واژن ؟ - خونریزى از واژن ؟ 
- درد در ناحیه زیر شکم ؟ 
اگر درد زیر شکم دارد: 

- آیا درد خفیف / متوسط/ شدید است ؟ 
از لحاظ سالمت جنسى و بارورى او را 
 HEADS بررسى نمایید یک ارزیابى

انجام دهید 

آیا ممکن است حامله باشم ؟ 

حاملگى
اگر از نظر جنسى فعال است:  

   از هیچ روش پیشگیرى از باردارى 
به طـور صحیح و مـداوم 

استفـاده نمى کند  
یا  

   دوره قاعدگى اش به تـأخیر افتاده دوره قاعدگى اش به تـأخیر افتاده 
است یا  

   نشانه هاى حاملگـى در او دیـده 
مى شود  

بررسى کنید: 
   رحم قابل لمس در قسمت پایین 

شکم  
   یک تست حاملگى براى فرد انجام  یک تست حاملگى براى فرد انجام 

دهید 

اگر تست حاملگى دردسترس 
نیست و رحم از طریق شکم قابل 

لمس نیست  
چک کنید :  

از راه واژینال رحم بزرگ شده را از راه واژینال رحم بزرگ شده را 
لمس کنید.  

  عالیم و عفونت هاى منتقله از  
  راه جنسى را نیز بررسى کنید.  
  یک معاینه عمومى انجام دهید. 

        نکـات قابل توجه کارکنان  
    بهداشتى : 

   اگر فرد عالئم حاملگى را داشته  
   باشد و زودتر از دو هفته بعد از  
   قاعدگى فراموش شده، تست ادرار  
   براى حاملگى انجام دهد، ممکن  
   است تست منفى شود، در این     است تست منفى شود، در این  
   صورت باید بعد از دو هفته از  
   قاعدگى فراموش شده ، تست را  

   تکرار کرد. 

       نکات قابل توجه  کارکنان بهداشتى :  
به او اطمینان دهید که مکان و شرایط 
معاینه امن است . در صورت نیاز از 

یک دستیار زن کمک بگیرید.  

خونریزى واژینال یا  
درد متوسط یا شدید در ناحیه 

زیر شکم  
حاملگى یا  

احتمال حاملگى یا  
وجود عالئم حاملگى 

رحم بزرگ در شکم یا معاینه رحم بزرگ در شکم یا معاینه 
واژینال یا تست حاملگى مثبت  
در طـى 5 روز اخیـر از نظـر 
جنسى فعال بوده است و 
روشهاى پیشگیرى از باردارى 

کافى نبوده است :  
    از هیـچ روش پیشگیـرى از از هیـچ روش پیشگیـرى از 
باردارى استفاده نکرده است .  
   در هر نزدیکى جنسى از کاندوم 

استفاده نکرده است .  
    کاندوم در حین نزدیکى خارج 

یا پاره شده است  
    قرصهاى خوراکى پیشگیـرى قرصهاى خوراکى پیشگیـرى 
از بـاردارى را به طـور مرتب و 
مداوم مصرف نکرده است وعالئم 
و نشانه هاى حاملگى ندارد . 

بعد از آخرین دوره قاعدگى خود بعد از آخرین دوره قاعدگى خود 
و نه در 5 روز اخیر، نزدیکى 
داشته است و روش هاى 
پیشگیرى از باردارى کافى نبوده 
است ( توضیح باال) و کمتر از یک 
ماه از آخرین دوره قاعدگى اش 
گذشته است وعالئم و نشانه هاى 

حاملگى ندارد . حاملگى ندارد . 
بعد از آخرین دوره قاعدگى خود 
و نه در 5 روز اخیر، نزدیکى 
هاى  داشته است روش 
پیشگیـرى از باردارى کافى 
نبوده است ( توضیح باال) و نشانه 

هاى حاملگى را دارد :  
    تأخیر در قاعدگى یا      تأخیر در قاعدگى یا  

    تهوع / استفراغ صبحگاهى یا  
    حساسیت و ورم پستان ها اما 
تست حاملگى منفى است / در 
دسترس نیست و عدم تخمین 

اندازه و بزرگى رحم  
استفاده مرتب و مداوم روش استفاده مرتب و مداوم روش 
هاى پیشگیرى از باردارى و عدم 
وجود عالئم و نشانه هاى 

حاملگى  
رابطه جنسى ندارد 

عالئم و نشانه ها  بپرسید  مشاهده کنید/معاینه کنید 

نکات قابل توجه کارکنان بهداشتى : براى هر بیمارى که از نظر جنسى فعال است ، در هر طبقه بندى تشخیصى 
که قرار گیرد او را جهت استفاده از روش هاى پیشگیرى از باردارى و ارتباط جنسى ایمن و کم خطر راهنمایى شود . 

پیشنهاد دهید که از لحاظ آلودگى به ویروس ایدر بررسى شود و آزمایش دهد . 
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ـرى اقدام (درمــان) طبقه بندى  پیگـی

نوجوان :  
من یک دوره تأخیر در قاعدگى دارم . آیا ممکن است حامله باشم ؟ 

دیشب رابطه جنسى بدون کاندوم داشتم . آیا ممکن است حامله شده باشم ؟  
والدین نوجوان  :  

قاعدگى دخترم یک دوره به تأخیر افتاده است . آیا ممکن است حامله باشد؟ 

   قابل ذکر است که این توصیه ها عیناً ترجمه متن کتاب اصلى بوده و پر واضح است که در کشور ما باید بر  
اساس قانون و شرع عمل کرد . 

احتمـال عوارض 
ناشى از حـاملگى 

حاملگـى  

رابطـه جنـسى 
حفـاظت نشده 
طى 5 روز اخیر  

احتمال حاملگى 

وجـود عالئـم و وجـود عالئـم و 
هـاى  نشـانـه 
حاملگـى اما نه به 
طور قطعى  

احتمال بسیـار 
کم حاملگى 

عدم حاملگى 

باید به بیمارستان ارجاع شود 

با او در مورد حاملگى اش صحبت کنید و در صورت نیاز :  
    مراقبت هاى قبل از حاملگى را برایش انجام دهید          

( مطابق الگوریتم " آیا من حامله هستم " ) یا  
    او را براى سقط درمانى به مراکز قانونى و معتبر ارجاع 

دهید .  
با او در مورد عوامل خطر حاملگى صحبت کنید بسته به با او در مورد عوامل خطر حاملگى صحبت کنید بسته به 

وضعیت فرد و به تناسب موقعیت :  
    نوبت بعدى را براى  هفته دیگر به او بدهید تا مجدداً 

عالئم فرد بررسى شود یا  
    روش اورژانس پیشگیرى از باردارى را براى فرد به کار 
ببرید ( از الگوریتم " من نمى خواهم حامله شوم " استفاده 

کنید. )  
    اگر کمتر از 72 ساعت از آخرین نزدیکى بدون کاندوم  ساعت از آخرین نزدیکى بدون کاندوم 
ویا همراه با کاندوم خارج شده یا پاره شده گذشته باشد ، 
از دستورالعمل پیشگیرى از ایدز پس از مواجهه جنسى 

استفاده نمایید 

به او هشدار دهید که از لحاظ زمانى هنوز نمى توان با به او هشدار دهید که از لحاظ زمانى هنوز نمى توان با 
قطعیت حاملگى او را رد کرد و نیاز به گذشت زمان 
بیشترى است بدون توجه به این که بیمار در چه طبقه 
بندى قرار مى گیرد با او مشاوره کنید و در صورت عدم 
تمایل وى به باردارى براى او توضیح دهید که از چه روش 
هاى پیشگیرى از باردارى تا زمان مشخص شدن وضعیت 
حاملگى اش مى تواند استفـاده کند ( با استفاده از 

الگوریتـم " من نمى خواهم حامله شوم " )  ) 
  

با او در مورد وضعیت فعلى صحبت کنید و در صورت 
امکان او را براى تشخیص دقیق تر و آزمایش ارجاع دهید. 
اگر انجام آزمایش میسر نیست با او مشاوره کنید و در 
صورت عدم تمایل وى به باردارى براى او توضیح دهید که 
از چه روشهاى پیشگیرى از باردارى تا زمان مشخص شدن 
وضعیت حاملگى اش میتواند استفاده کند ( با استفاده از 

الگوریتم " من نمى خواهم حامله شوم ")  
براى او توضیح دهید که احتمال حاملگى او بسیار بعید براى او توضیح دهید که احتمال حاملگى او بسیار بعید 
است . توصیه کنید که نیـاز به استفاده از روش هاى 
پیشگیرى از باردارى دارد و در این مورد براى او توضیح 

دهید .  
توصیه کنید که نیاز به استفاده از روش هاى پیشگیـرى از 

باردارى دارد و در این مورد براى او توضیح دهید.  

بسته به وضعیت و شرایط نوجوان 
پیگیرى نمایید.  

او را تا  4 هفته پیگیرى کنید تا 
ص  وضعـیت حاملگـى اش مشـخ

گردد 

بیمار را هر 4 هفته و به مدت 12  
هفته پیگیرى کنید تا وضعیت 
حاملگـى او دقیق مشخص شود. اگر 
حامله بود او را مانند موارد باال 

پیگیرى کنید. 

بیمار را هر 4 هفته و به مدت 12 12 
هفته پیگیرى کنید تا وضعیت 
حاملگـى او دقیق مشخص شود. اگر 
حامله بود او را مانند موارد باال 

پیگیرى کنید. 

بسته به وضعیت و شرایط نوجوان 
پیگیرى نمایید 

بسته به وضعیت و شرایط نوجوان بسته به وضعیت و شرایط نوجوان 
پیگیرى نمایید 

توجه :  
س پیشگیـرى از  روش اورژاـن
بـاردارى روش 100 درصـد 

مطمئنى نیست .  



ن 
ـوانا
وج
ا ن
ر ب
کا
ى 
ــنما
راـه

 ...
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

57

ـى  حاملـگ

1- حاملگى چیست ؟ 
حاملگى به وضعیتى گویند که جنین در شکم مادر 
رشـد و نمــو مى کند . این حالت به طـور طبیعى 

9 ماه طول مى کشد.  
2- علت این وضعیت چیست ؟ 
( چگونه زنى باردار مى شود) ؟ 

حاملگى در زنان در فاصله بین زمان منارك ( زمانى حاملگى در زنان در فاصله بین زمان منارك ( زمانى 
که دوره هاى خونریزى قاعدگى شروع مى شود) تا 
منوپاز ( زمانى که دوره هاى خونریزى قاعدگى براى 
همیشه قطع مى شود) اتفاق مى افتد. در طى این 
دوره زمانى تخمدان ها به طور معمول یک تخمک 

در هر ماه آزاد مى کنند.  

این اتفاق بین روزهاى هفتم تا بیست و یکم در هر 
دوره قاعدگى مى افتد.  

این تخمک کوچک از تخمدان حرکت کرده و به این تخمک کوچک از تخمدان حرکت کرده و به 
سمت رحم مى رود، اگر زمانى که تخمک نزدیک 
به رحم شده و یا در رحم مى باشد، فرد نزدیکى 
جنسى با یک مرد داشته باشد و یکى از اسپرم هاى 
فراوانى که از راه واژن به داخل رحم مى ریزد به 
تخمک برسد و در آن نفوذ کند ، تخمک بارور 
مى شود. این تخمک بارور مى تواند در دیواره رحم 
النه گزینى کرده و با گذشت زمان رشد و نمو یافته النه گزینى کرده و با گذشت زمان رشد و نمو یافته 
و در نهایت به شکل یک جنین کامل درآید.  

اطالعاتى که باید به بیمار و همراهان او در مورد بیمارى ، ارائه شود 
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سئواالت رایج  

1- چگونه کسى باردار مى شود؟ 
دلیل پرسیدن این سئواالت توسط نوجوان را درك 

کنیم :  
معموالً این سئوال براى نوجوان پیش مى آید و در این 

زمینه کنجکاو است .  
نکـاتى که باید در پاسخ به این پرسش در نظـر نکـاتى که باید در پاسخ به این پرسش در نظـر 

بگیریم :  
حاملگى زمانى اتفاق مى افتد که آلت تناسلى مرد در حاملگى زمانى اتفاق مى افتد که آلت تناسلى مرد در 
مجراى واژن زن قرار بگیرد و ترشحات منى در داخل 
واژن ریخته شود. اسپرم هاى موجود در ترشحات منى 
به سمت رحم حرکت مى کنند و در جستجوى تخمک 
آزاد شده از تخمدان زن هستند تا در آن نفوذ کنند  و 
بارورى صورت پذیرد. ترشحاتى که قبل از خروج منى 
از مرد خارج مى شود نیز حاوى اسپرم است بنابراین در 
مواردى که زن و مرد رابطه جنسى دارند و مرد قبل از مواردى که زن و مرد رابطه جنسى دارند و مرد قبل از 
خروج منى آلت خود را از واژن زن خارج مى کند باز 

هم احتمال حاملگى وجود دارد.  
2- چـرا بعضى افـراد در اغلب مواقع نزدیکـى 
جنسى بدون استفـاده از روش پیشگیـرى 
باردارى دارند و حامله هم نمى شوند، ولى برخى 
دیگر فقط با یک بار نزدیکى حامله مى شوند؟ 
دلیل پرسیدن این سئوال توسط نوجوان را درك 

کنیم :  
معموالً این سئوال براى نوجوان پیش مى آید و در این معموالً این سئوال براى نوجوان پیش مى آید و در این 

زمینه کنجکاو است .  
نکـاتى که باید در پاسخ به این پرسش در نظـر 

بگیریم :  
عوامل زیادى دخیل هستند تا مشخص کنند که آیا 
رابطه جنسى منجر به حاملگى مى شود یا خیر.  

به عنوان مثال یکى از عوامل کلیدى و اصلى زمان به عنوان مثال یکى از عوامل کلیدى و اصلى زمان 
نزدیکى است، که اگر نزدیک به زمان تخمک گذارى 

باشد احتمال حاملگى بیشتر خواهد شد.  

3- تست حاملگى چگونه انجام مى شود؟ 
این تست چگونه مشخص مى کند که فرد حامله است ؟ 
دلیل پرسیدن این سئواالت توسط نوجوان را درك کنیم 

  :
نوجوان مى خواهد بداند که چگونه انجام یک آزمایش 
مى تواند مشخص کند که فرد حامله است یا خیر؟ 

نکـاتى که باید در پاسخ به این پرسش در نظـر نکـاتى که باید در پاسخ به این پرسش در نظـر 
بگیریم :  

این آزمایش روى ادرار یا خون متقاضى انجام مى شود و این آزمایش روى ادرار یا خون متقاضى انجام مى شود و 
مقدار یک ماده شیمیایى ( هورمون ) را اندازه گیرى مى 
کند. این هورمون توسط جفت ترشح مى شود و میزان 
آن در حاملگى افزایش پیدا مى کند. در بسیارى از 
داروخانه ها نوارهاى تست حاملگى که میزان این ماده 
شیمیایى را در ادرار اندازه گیرى مى کنند موجود و در 
دسترس است . با وجود این نوارها ( کیت ها ) این امکان 
میسر است که هر کس در منزل و بدون نیاز به امکانات میسر است که هر کس در منزل و بدون نیاز به امکانات 

پزشکى این آزمایش را انجام دهد.  
4-آیا ممکن است که فردى على رغم حاملگى باز 

هم جواب آزمایش منفى داشته باشد؟ 
دلیل پرسیدن این سئوال توسط نوجوان را درك 

کنیم :  
نوجوان مى خواهد بداند که آیا تست حاملگى مى تواند 

احتمال حاملگى را در هر زمان مشخص نماید.  
نکـاتى که باید در پاسخ به این پرسش در نظـر 

بگیریم :  
تست حاملگى ممکن است تا دو هفته بعد از قاعدگى به تست حاملگى ممکن است تا دو هفته بعد از قاعدگى به 
تأخیر افتاده نیز همچنان منفى باشد، اما این تست بعد 
از 6 هفته تا 12 هفته از تاریخ آخرین قاعدگى مثبت 
باقى مى ماند. بعد از گذشت این مدت مجدداً منفى مى 
شود. باید تأکید کرد که اگر تست به طور صحیح انجام 

نگیرد، ممکن است نتایج اشتباه شود.  
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من  حامله ام  
فلوچـارت مراقبت از دختـران نوجـوان حاملـه  

الف) قوانین کلى و مالحظات خاص در مراقبت دختران نوجوان حامله  
چگونه مراقبت هاى قبل از زایمان را سازمان دهى کنیم  

ب) بررسى و ارزیابى سریع و درمان نوجوان حامله در موارد اورژانسى 

نوجوان حامله را ارزیابى کنید  

عالئم یافت شده یا آنچه را که نوجوان اظهار مى کند زیر نظر بگیرید  

موارد قابل پیشگیرى را مشخص کنید  

توصیه هاى الزم را در مورد تغذیه صحیح و خود مراقبتى انجام دهید  

وضعیت زایمانى و حالت هاى اورژانسى را پیش بینى و براى آن برنامه ریزى کنید  

در مورد روش هاى پیشگیرى از باردارى به او مشورت دهید  

به او توصیه کنید که براى مراقبت هاى قبل از زایمان مراجعات منظم داشته باشد 
و هر بار نوبت مراجعه بعدى را یادآورى کنید.  

ج) مراقبت هاى قبل از زایمان  
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1) قوانیـن کلـى و مالحظـات خاص در مراقبـت دختـران نوجـوان حاملـه  
بسیارى از قوانین کلى که براى مراقبت هاى حاملگى در یک زن بزرگسال وجود دارد، از جمله برقرارى ارتباط 
مناسب ، حفظ امنیت و شان بیمار و بسیارى از مراقبت هاى بالینى در مورد نوجوان حامله نیز صدق مى کند. 
جزئیات بیشتر در مورد حاملگى و زایمان در دستورالعمل IMPAC – " مراقبت هاى ادغام یافته سالمت مادران " 

موجود است .  
این فلوچارت مهمترین مالحظاتى را که باید در مراقبت هاى قبل از زایمان یک نوجوان حامله در نظر گرفت این فلوچارت مهمترین مالحظاتى را که باید در مراقبت هاى قبل از زایمان یک نوجوان حامله در نظر گرفت 

بیان مى کند.  
در مورد وضعیت نوجوان و درك او از حاملگى کنونى اش موضوعاتى از قبیل این که آیا نوجوان ازدواج کرده 
است و یک ارتباط سالم و پایدار دارد و یا این که آیا با میل خود باردار شده است به اندازه سایر عوامل مهم 
است . براى کارکنان بهداشتى این موضوع اهمیت زیادى دارد که در مورد وضعیت اقتصادى و اجتماعى 
نوجوان اطالع داشته باشند و همچنین میزان درك خود نوجوان را در مورد حاملگى اش ارزیابى کنند تا 

بتوانند بهترین درمان و حمایت الزم را براى او انجام دهند.  
چگونه مراقبت هاى قبل از زایمان را سازماندهى کنیم :  چگونه مراقبت هاى قبل از زایمان را سازماندهى کنیم :  

فوراً ارزیابى کنید:  
     براى تمام دختران نوجوان حامله که به مرکز بهداشتى مراجعه مى کنند یک " ارزیابى کلى و سریع " انجام 
دهید تا مطمئن شوید که هیچ مورد اورژانسى و پر خطرى که نیاز به مداخله فورى داشته باشد، وجود ندارد 

. ( به دستورالعمل کشورى مراقبت هاى ادغام یافته سالمت مادران مراجعه کنید.)  
     اگر در نوجوان حامله مورد اورژانسى و پر خطرى یافت شد هر چه سریع تر درمان و برطرف کنید.  

( به دستورالعمل کشورى مراقبت هاى ادغام یافته سالمت مادران مراجعه کنید.) 
     اگر یک یا دو مورد مشکوك به خطر در فرد مشاهده شد آنها را در اولویت قرار داده و طبق  اگر یک یا دو مورد مشکوك به خطر در فرد مشاهده شد آنها را در اولویت قرار داده و طبق 
دستورالعمل هاى کشورى عمل کنید . ( به دستورالعمل کشورى مراقبت هاى ادغام یافته سالمت 

مادران مراجعه کنید.) 
     اگر هیچ مورد اورژانسى یا مشکوك به خطر در فرد یافت نشد و زمان زایمان اونزدیک نبود، به او 

توصیه کنید که طبق نوبت دهى مراجعه کند.  
مراقبت هاى قبل از زایمان را طبق مراحل زیر شروع کنید:  

     به نوجوان و همراه او احترام بگذارید و آنها را دعوت به نشستن کنید.  
     در صورت نیاز خودتان را معرفى کنید.  در صورت نیاز خودتان را معرفى کنید.  

     در صورت نیاز نام او را بپرسید و از او سئوال کنید که :  
 -           آیا مى خواهید موقع گرفتن شرح حال و معاینه همراه شما نیز حضور داشته باشد ؟ 

 -           قصد شما از مراجعه به مرکز چیست ؟ 
     براى ویزیت معمولى ؟ 

    براى یک مشکل خاص ؟  

نوجوان : من حامله ام ، آیا به من کمک مى کنید؟ 
آیا من را بررسى مى کنید تا معلوم شود وضعیت حاملگى ام چگونه پیش مى رود؟ 

والدین : دخترم حامله است ؟آیا به او کمک مى کنید؟ 
آیا او را بررسى مى کنید تا معلوم شود وضعیت حاملگى اش چگونه پیش مى رود؟ 
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در طى مراقبت ( ویزیت ) :  
     تمام روش هاى تشخیصى و درمانى را براى نوجوان توضیح دهید.  

    اطالعات و نتایج معاینه را ثبت و نگهدارى کنید.  
     مراحل مراقبت پیش از زایمان را براساس دستورالعمل کشورى براى نوجوان انجام دهید. ( نوجوان حامله مراحل مراقبت پیش از زایمان را براساس دستورالعمل کشورى براى نوجوان انجام دهید. ( نوجوان حامله 
را ارزیابى کنید به عالئم هشدار دهنده اى که در معاینه یافت مى شود و یا خود نوجوان گزارش مى کند توجه 
کنید. نکات مهم براى پیشگیرى از خطر را به فرد یادآورى کنید حاالت اورژانسى زایمان را ارزیابى کنید. بر 

مراجعه منظم و انجام معاینات روتین دوران مراقبت تأکید کنید.)  
در پایان هر بار معاینه و مراقبت :  

     مهم ترین نیازهاى مراقبتى فرد را مرور کنید.  
     از او بخواهید که اگر سئوالى دارد بگوید و شما پاسخگو باشید.  

     او را براى مراجعه در نوبت بعدى تشویق کنید. همچنین تأکید کنید به محض این که مشکلى پیدا کرد او را براى مراجعه در نوبت بعدى تشویق کنید. همچنین تأکید کنید به محض این که مشکلى پیدا کرد 
در هر زمان از شبانه روز به مراکز بهداشتى یا اورژانس بیمارستان مراجعه کند. 
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2) بررسـى و ارزیابى فورى و درمان نوجوان حامله در موارد اورژانسى  

بررسـى فورى ( به دستورالعمل کشورى مراقبت هاى ادغام یافته سالمت مادران مراجعه کنید.) 
کارکنان بهداشتى باید در مقابل موارد زیر مسئولیت احساس کنند:  

     به محض ورود وضعیت عمومى نوجوان را ارزیابى کنید.  
     با توجه به شرایط فرد و امکانات مرکز بررسى را به گونه اى انجام دهید که نوجوان مدت طوالنى 

معطل نماند. این موارد را ارزیابى کنید:  

عالئـم اورژانسـى :  عالئـم اورژانسـى :  
راه هاى هوایى و تنفس :  
     تنفس بسیار مشکل یا  

     عالئم سیانوز مرکزى ( تغییر رنگ آبى لب ها و زبان )  

گردش خون :  
     عرق سرد روى پوست  
     نبض ضعیف یا تند 

خونریزى واژینال : خونریزى واژینال : 
تشنج یا کاهش هوشیارى  

درد شدید شکمى  
تب خطرناك  

( باالى 38 درجه ، تنفس سریع/ سفتى گردن/ لتارژى / ضعف شدید/ ناتوانى در ایستادن ) 
  

عالئـم اولویت دار: 
درد زایمان  درد زایمان  

رنگ پریدگى شدید  
درد ناحیه اپى گاستر یا شکمى  

سردرد شدید  
تارى دید 

تب ( باالى 38 درجه )  
اشکال تنفسى  

درمان اورژانسى( به دستورالعمل کشورى مراقبت هاى ادغام یافته سالمت مادران مراجعه کنید.) درمان اورژانسى( به دستورالعمل کشورى مراقبت هاى ادغام یافته سالمت مادران مراجعه کنید.) 
اگر هر کدام از عالئم اولویت دار و یا اورژانسى مثبت شد، درمان اورژانس را انجام دهید. ( به دستورالعمل 

کشورى مراقبت هاى ادغام یافته سالمت مادران مراجعه کنید.) 
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3) مراقبت هاى پیش از زایمان   

اگر نوجوان هیچ مشکل اولویت دار یا اورژانسى ندارد و براى مراقبت هاى روتین پیش از زایمان آمده است : 
  

موارد زیر را بررسى کنید :  
     پره – اکالمپسى  
     کم خونى  
     سیفلیس  سیفلیس  

  (HIV ) آلودگى به ایدز     
وضعیت هاى احتمالى را طبقه بندى کنید و درمان مناسب را براساس دستورالعمل کشورى مراقبت هاى 

ادغام یافته سالمت مادران پیدا کنید.  
تمام مراقبت ها و درمان هایى را که انجام داده اید، ثبت کنید.  

مشکالت زیر را بررسى کنید :  
الف)  

     عدم وجود حرکات جنینى  عدم وجود حرکات جنینى  
     کیسه آب پاره شده و عدم وجود درد زایمان  

ب)  
     تب یا سوزش ادرار  
     ترشحات واژینال  

     عالئم مطرح کننده عفونت ایدز  
     سرفه یا اشکال تنفسى  

ج)  ج)  
     استعمال دخانیات، الکل و یا مواد مخدر  

     مصرف داروهاى ضد سل  
     سابقه خشونت  

وضعیت هاى احتمالى را طبقه بندى کنید و درمان مناسب را براساس دستورالعمل کشورى مراقبت هاى 
ادغام یافته سالمت مادران پیدا کنید.  

تمام مراقبت ها و درمان هایى را که انجام داده اید، ثبت کنید.  

نوجوان حامله را ارزیابى کنید (به دستورالعمل کشورى مراقبت هاى ادغام یافته سالمت مادران مراجعه کنید). 

به نشانه ها و عالئم خطر در معاینه و یا عالئم مطرح شده توسط فرد توجه کنید. (به دستورالعمل 
کشورى مراقبت هاى ادغام یافته سالمت مادران مراجعه کنید). 

براى پیشگیرى از خطرات باردارى مشاوره دهید . (به دستورالعمل کشورى مراقبت هاى ادغام 
یافته سالمت مادران مراجعه کنید). 
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وضعیت هاى احتمالى را طبقه بندى کنید و درمان مناسب را براساس دستورالعمل 
کشورى مراقبت هاى ادغام یافته سالمت مادران پیدا کنید.  

به تمام نوجوانان باردار در هر بار مراجعه براى مراقبت هاى قبل از زایمان توصیه هاى زیر را انجام دهید 
 .
  

موارد زیر را بررسى کنید :  
     سابقه ایـمن سـازى (به دستورالعمل کشورى مراقبـت هاى ادغـام یافته سالمت مادران مراجـعه 

کنید). 
     استـفاده از قرص آهن / فولیک اسیـد ( به دستورالعمل کشورى مراقبت هاى ادغام یافته سالمت استـفاده از قرص آهن / فولیک اسیـد ( به دستورالعمل کشورى مراقبت هاى ادغام یافته سالمت 

مادران مراجعه کنید). 
     آزمایش هاى روتین پیش از باردارى (به دستـورالعمل کشورى مراقبت هاى ادغام یافته سالمت 

مادران مراجعه کنید). 
     پاپ اسمیر (به دستورالعمل کشورى مراقبت هاى ادغام یافته سالمت مادران مراجعه کنید). 

     بررسى وضعیت سالمت دهان و دندان (به دستورالعمل کشورى مراقبت هاى ادغام یافته سالمت 
مادران مراجعه کنید). 

تمام مراقبت ها و درمان هایى را که انجام داده اید، ثبت کنید.  تمام مراقبت ها و درمان هایى را که انجام داده اید، ثبت کنید.  
به تغذیه مناسب و خود مراقبتى را به فرد توصیه کنید و مشاوره دهید (به دستورالعمل کشورى مراقبت 

هاى ادغام یافته سالمت مادران مراجعه کنید). 

مشاوره تغذیه :  
     نوجوان را به مصرف غذاهاى سالم توصیه کنید " به فصل سوم این کتاب مراجعه کنید"  

نوجوان را به خود مراقبتى توصیه کنید:  
توصیه کنید تا :  

     قرص هاى آهن تجویز شده را مرتب مصرف کند  قرص هاى آهن تجویز شده را مرتب مصرف کند  
     استراحت کافى داشته باشد و از کارهاى سنگین اجتناب کند .  

     ترجیحاً هنگام خواب از پشه بند استفاده کند ( در مناطق ماالریا خیز)  
     در زمان باردارى از مصرف سیگار و الکل اجتناب کند  
     هیچ دارویى را بدون نسخه پزشک مصرف نکند.  

   اگـر در خطـر ابتال به ایدز و بیمارى هاى منتقلـه از راه جنسـى است . او را به رعایت 
   ایمنـى و استفاده از کانـدوم توصیـه کنید.  

وضعیت زایمانى و حالت هاى اورژانس آن را مرور کنید و براساس دستورالعمل کشورى 
مراقبت هاى ادغام یافته سالمت مادران در خصوص بهترین شیوه وضع حمل با او 

مشاوره کنید.  
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عالئم زایمانى :  
به او یاد دهید که در صورت بروز عالئم زیر به مرکز تسهیالت زایمانى برود و یا با ماماى دوره دیده تماس 

بگیرد .  

عالئم :  
     ترشحات خونى  

     انقباضات و دردهاى دردناك زایمانى که هر 20 دقیقه یا کمتر تکرار مى شوند.  
     پارگى کیسه آب  پارگى کیسه آب  

عالئم خطر را به او گوشزد کنید:  
به او توصیـه کنید که در صـورت بروز هـر کـدام از عالئـم زیر در هر موقع از روز یا شب بدون معطلـى به 

نزدیک ترین مرکز درمانى و یا بیمارستان مراجعه کند:  
     خونریزى واژینال  

     تشنج  
     سردرد شدید به همراه تارى دید  

     تب و ضعفى که قادر به بلند شدن از رختخواب نباشد .  تب و ضعفى که قادر به بلند شدن از رختخواب نباشد .  
     درد شدید شکمى  

     تنفس سریع و مشکل دار  

به او توصیه کنید که در صورت بروز هر کدام از عالئم زیر در اولین فرصت به مرکز بهداشتى – درمانى 
مراجعه کند:  

     تب  
     درد شکمى  
     احساس ضعف   احساس ضعف  

     ورم انگشتان ، صورت و پاها  
 -          به او یاد دهید که چگونه براى اورژانس هاى زایمانى آماده باشد :  
     مواجهه با حالت هاى اورژانسى را به مادر و همراهان او یاد دهید :  

 -          در چنین مواقعى او را به کجا خواهند برد؟ 
 -          چگونه خود را به محل مورد نظر خواهند رساند؟ 
 -          براى این کار به چه مقدار پول نیاز خواهند داشت ؟ 

 -          آیا مادر مى تواند روى پاى خود بایستد؟  -          آیا مادر مى تواند روى پاى خود بایستد؟ 
 -          چه کسى از نزدیکان او براى کمک و همراهى او خواهد آمد؟  

 -          چه کسى مراقبت از منزل و یا نگهدارى سایر فرزندانش را در این مدت به عهده خواهد گرفت ؟ 
     توصیه کنید تا در صورت نیاز از سایرین کمک بگیرد.  

     توصیـه کنید که دردها و یا عالیـم زایمانى را ثبت کند و با خود به مرکـز بهداشتى یا بیمارستان بیاورد 
حتى اگر براى ویزیت اضطرارى و اورژانسى مراجعه مى کند.  
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ضرورت و اهمیت استفاده از روش هاى پیشگیرى از باردارى را به او یادآورى کنید. ( به 
دستور العمل کشورى مراقبت هاى ادغام یافته سالمت مادران مراجعه کنید)  

     به او بگویید که همسر / شریک جنسى و یا یکى از اعضاء خانواده به ترجیح او مى توانند در جلسه 
مشاوره حضور داشته باشند.  

     براى او توضیح دهید که اگر رابطه جنسى داشته باشد و تغذیه انحصارى با شیر مادر نداشته باشد 
پس از 4 هفته از زایمان ممکن است حامله شود. بنابراین این نکته مهم است که حتى قبل از زایمان 

در مورد روش پیشگیرى که مى خواهد پس از زایمان استفاده کند، تصمیم بگیرد.  
  با او و همسر / شریک جنسى اش صحبت کنید که آیا بیش از یک فرزند مى خواهند یا خیر ؟ اگر   با او و همسر / شریک جنسى اش صحبت کنید که آیا بیش از یک فرزند مى خواهند یا خیر ؟ اگر 
قصد آنها داشتن بیش از یک فرزند باشد براى آن ها توضیح دهید که فاصله گذارى حداقل 3-2 سال 

بین حاملگى ها براى حفظ سالمتى مادر و کودك الزم است .  
به او در مورد مراجعه منظم و مراقبت هاى به موقع تأکید کنید (به دستور العمل کشورى مراقبت 

هاى ادغام یافته سالمت مادران مراجعه کنید)  
او را تشویق کنید که حداقل در یکى از نوبت هاى مراقبت همسر / شریک جنسى یا یکى از اعضاء 

خانواده را همراه خود بیاورد.  

                         نوبت هاى مراقبت قبل از زایمان :                          نوبت هاى مراقبت قبل از زایمان : 
هفته 6 تا 10 باردارى                     اولین نوبت  
هفته 16 تا 20 باردارى                     دومین نوبت 
هفته 26 تا 30 باردارى                     سومین نوبت 
هفته 31 تا 34 باردارى                     چهارمین نوبت 
هفته 35 تا 37 باردارى                     پنجمین نوبت 
هفته 38 باردارى                     ششمین نوبت 
هفته 39 باردارى   باردارى                     هفتمین نوبت 
هفته 40 باردارى                     هشتمین نوبت 

     تمام خانم هاى باردار باید حتماً 8 نوبت مراقبت شوند.  
     نوبت اول مراقبت بهتر است که در همان اول حاملگى باشد.  

     در آخرین نوبت حاملگى به او یادآورى کنید که اگر با گذشت 2 هفته از موعد زایمانش ، دردهاى 
زایمانى شروع نشد حتماً مراجعه کند.  

     اگر فرد وضعیت هایى مانند آلودگى به ایدز و یا کم خونى شدید و یا پرفشارى خون و غیره داشت ، اگر فرد وضعیت هایى مانند آلودگى به ایدز و یا کم خونى شدید و یا پرفشارى خون و غیره داشت ، 
نیاز به مراقبت هاى بیشترى دارد.  

* قابل ذکـر است که مراقبت هاى قبل از زایمان براساس توصیه سازمان جهانى بهداشتى 
4 نوبت مى باشد لیکن با توجه به بومى سازى دستورالعمل و با توافق سازمان مربوطه در 
این قسمت اشاره به دستورالعمل کشور ایران در مورد مراقبت هاى ادغام یافته سالمت مادران 
شده است که در آن تعداد مراقبت هاى قبل از زایمان 8 نوبت در نظر گرفته شده  است .  
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عالئم و نشانه ها  بپرسید  مشاهده کنید/معاینه کنید 

من در ناحیه کیسه بیضه درد دارم/ من از ناحیه کیسه بیضه دچار آسیب شده ام  
(درد در ناحیه کیسه بیضـه) 

       نکات قابل توجـه کارکنــان 
بهداشتـى: 

به بیمار بگوئید که قصد دارید از او چند 
سوال خصوصى بپرسید و به او اطمینان 
دهید که اطالعات او محرمانه باقى 

خواهد ماند. 

درد در ناحیه کیسه بیضه  
    آیا درد پس از آسیب شروع شد؟  

چطور مجروح شدید؟ 
( نکته : بررسى نمایید که آیا آسیـب به 

بیضه مشخص و واضح است) 
    آیا درد یکطرفه یا دوطرفه است؟ 
    آیا کیسه بیضه متورم است؟     آیا کیسه بیضه متورم است؟ 

    آیا بعد از آسیب رنگ کیسه بیضه 
شما تغییر کرده است؟ 

    آیا رابطه جنسى دارید؟ 

عالئم بیمارهاى عفونى منتقله 
از راه آمیزشـى  

      آیا شما مشکل تناسلى دیگرى هم آیا شما مشکل تناسلى دیگرى هم 
دارید؟ 

- زخم یا جراحت اندام تناسلى  
- ورم درناحیه کشاله ران 
- ترشح از نوك آلت تناسلى 
- درد در زمان ادرار کردن 

از لحاظ سالمت جنسى و بارورى او را از لحاظ سالمت جنسى و بارورى او را 
ارزیابى کنید  

یک ارزیابى HEADS انجام دهید. 

      نکـات قـابل توجـه کارکنـان 
بهداشتـى : 

به بیمار خود بگوییدکه مى خواهید او را 
معاینه کنید و در خصوص حفظ حریم 
خصوصى به او اطمینان خاطر دهید. 

عالئم التهاب را بررسى نمایید: 
- تغییر رنگ کیسه بیضه ( آبى /  قرمز )  

در مردان با رنگ پوست روشن 
-کیسه بیضه متورم 

- ورم در خود بیضه ها  
- دردناك شدن  (درد در زمانى که به - دردناك شدن  (درد در زمانى که به 

آرامى فشرده مى شود) 
-تجـمع مایـع در کیسـه بیضـه  

( هماتوسل ) 

    

بررسـى کنید کـه آیا بیضـه ها در سمت بررسـى کنید کـه آیا بیضـه ها در سمت 
مبتال به طرف باال کشیده شده است 
(قسمت مبتال باالتر از قسمت سالم قرار 
گرفته است) نوك آلت تناسلى را از لحاظ 
خروج ترشحات بررسى کنید. اگر ترشحى 
مشاهده نشد ولى بیمار از وجود ترشحات 
خبر مى دهد از او بخواهید تا آلت تناسلى 
را به آرامـى از انتـها به سمت نوك آلت را به آرامـى از انتـها به سمت نوك آلت 

فشار دهد. 
بررسى را براى یافتن سایر مشکالت ادامه 
دهید ( براى مثال زخم در آلت تناسلى ، 

ورم در کشاله هاى ران ) 
عالئـم دیگر عفـونت هاى منتقله 

آمیزشى  
-  زخم تناسلى  -  زخم تناسلى  

-  ورم در کشاله ران  
-  ترشح از نوك آلت تناسلى  

یک معاینه عمومى انجام دهید 

       نکـات قـابل توجـه کارکنـان 
بهداشتـى :

بررسى نمایید که آیا تورم بیضه ها همانند 
تورم در کیسه بیضه است . ورم در بیضه ها 
واضـح تـر از تـورم در کیسه بیضـه به 

تنهایى است. 

درد و تورم در ناحیه کیسه بیضه 
و بدون سابقه ضربه ى (تروما) 

مشـخص و  
درد یکـطـرفه و بیضـه متـورم  
این مـوارد در بیضه پیچ خورده ( 

تورشن ) اتفاق مى افتد:  

1- بیضه ها معموالً بسیار  بیضه ها معموالً بسیار 
دردناك هستند. 

2- بیضه ها معموالً عقب کشیده 
شده اند 

3- کیسه بیضوى معموالً متورم 
است و در مردان با پوست روشن ، 

تغییر رنگ داده است. 

درد یا تورم در کیسه بیضه ها و درد یا تورم در کیسه بیضه ها و 
شـروع درد با ضـربه ( تروما ) و 

بیضه غیرمتورم  
و 

عدم تجمع مایع در کیسه بیضه  
(گاهى تغییر رنگ کیسه بیضه ها 

 (

درد با تورم در کیسه بیضه ها و درد با تورم در کیسه بیضه ها و 
بدون سابقـه تـروماى مشخص و 

بیضـه غیـر متـورم و  
بـدون عقب رفتگى ( جمع شدن 

یا باال کشیدن ) بیضه و 
 از لحاظ  جنسى فعـال  
یا وجود ترشحـات مجـرایى 

درد یا تورم کیسه بیضه و بدون درد یا تورم کیسه بیضه و بدون 
سابقه تروماى قابل توجه و بدون 

تورم بیضه  
بدون عقب کشیدگى بیضه  
و غیر فعال از نظر جنسى  

و عدم وجود ترشحات مجرایـى 

قابل ذکر است الگوریتم " من در ناحیه پوست ختنه گاه مشکل دارم از ترجمه حذف گردیده 
است، چرا که به علت سنت ختنه در مردان ایرانى این بیمارى در کشور عمالً وجود ندارد. 



ــنماى کار با نوجـوانان 
راـه

 ...............................................................
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نوجـوان :  
من در ناحیه بیضه/ کیسه بیضه درد دارم. از ناحیه کیسه بیضه دچار آسیب شده ام  

والدین نوجـوان  :  
پسرم در ناحیه بیضه/ کیسه بیضه درد دارد. پسرم از ناحیه کیسه بیضه دچار آسیب شده است. 

ـرى اقدام (درمــان) طبقه بندى  پیگـی

احتمال زیـاد پیچ خوردگى 
بیضـه هـا 

  
ـت  احتمال زیاد آسیب و جراح

ـت  احتمال کم آسیب و جراح

احتمال عفـونت آمیزشـى احتمال عفـونت آمیزشـى 
احتمـال وجـود التـهـاب 
بیضه / التـهاب اپیدیدیم / 
التهاب مجارى ادرارى  

التهاب بیضـه ها / التهـاب 
اپیـدیـدیـم بـدون وجود 

عفونت آمیزشـى  

فورا  او را به بیمارستان ارجـاع دهیـد 
ضـد درد تجویـز کنیـد 

بـراى حفـظ بیضـه هـا عمـل جراحى باید 
طى 6-4 ساعت انجام شود. 

فورا او را به بیمارستان ارجـاع دهیـد . 
ضـد درد تجـویـز کنیـد . 

ضـد درد تجـویـز کنیـد . ضـد درد تجـویـز کنیـد . 

از لحـاظ ابتـال بـه سوزاك وکالمیـدیـا 
بررسـى کنیـد . 

( توجه : بـراى درمـان سوزاك وکالمیدیا ، 
از الگوریتـم مناسب در قسمـت « مـن از 
نوك آلت تناسلى ام ترشـح دارم استفـاده 

کنید . 

داروى ضــد درد / ضــد التـهاب تجـویـز داروى ضــد درد / ضــد التـهاب تجـویـز 
کنید. 

به بیمار آموزش دهید در صورت 
بدتر شدن درد یا ورم مراجعـه 

نماید. 

یک هفـته بعـد و در صـورت یک هفـته بعـد و در صـورت 
بدتـرشدن عالئـم زودتـر از یک 
هفته او را دوباره ارزیابى کنید 
اگر بهبودى در وضعیت او حاصـل 

نشد ارجاع دهید. 

به بیمار آموزش دهید در موارد 
زیر مراجعه نمایید : 
    افزایش ورم  افزایش ورم  

 یــا  
    افزایش درد 

نکات قابل توجه کارکنان بهداشتى:  
     کلیه بیمارى هاى منتقله از راه جنسى (آمیزشى) را بر اساس الگوریتم مربوطه درمان کنید. 

     به نوجوان توصیه کنید که فرد یا افرادى که با او در دو ماه گذشته تماس جنسى داشته اند را تشویق کند تا 
ارزیابى شوند چه عالمت داشته باشند یا نداشته باشند. 

     کلیه افرادى را که از لحاظ جنسى فعال هستند على رغم طبقه بندى تشخیصى تشویق کنید تا از لحاظ ابتال 
به ایدز مشاوره شوند وآزمایش انجام دهند. 

     به رابطه جنسى ایمن و استفاده از روش هاى پیشگیرى نیز آنان راتشویق کنید. به رابطه جنسى ایمن و استفاده از روش هاى پیشگیرى نیز آنان راتشویق کنید. 
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تناســلى 

1- مشکل چیست؟ 
پیچ خوردگى بیضه : لوله هاى حامل اسپرم که از 
بیضه ها به مجراى ادرارى مى ریزند و شبیه عروق خونى 

هستند ، پیچ مى خورند . 
آسیب به کیسه بیضه اگر شدید باشد مى تواند باعث  به کیسه بیضه اگر شدید باشد مى تواند باعث 
کبودى داخل کیسه بیضه یا آسیب به بیضه ها شود . 
اپیدیدیمیت یک نوع عفونت اپى دیدیم است(لوله هاى 
کوچک در پشت کیسه بیضه) و ارکیدیت یک نوع 

عفونت بیضه ها است. 
  

2- علت ایجاد این مشکالت چیست؟
پیچ خوردگى بیضـه به دلیل تکامل ناکامل یا تا حدودى پیچ خوردگى بیضـه به دلیل تکامل ناکامل یا تا حدودى 
ناقص بافت کیسه بیضه اتفاق مى افتد آسیب مى تواند 
غیرعمدى باشد(مثال هنگام ورزش) یا عمدى مانند 
(حمله خشونت آمیز) باشد .عفونت اپى دیدیم/ بیضه 
ها مى تواند به دلیل عفونت هاى آمیزشى باشد یا 
نباشد. اوریون مثالى از یک عفونت غیرآمیزشى و 

سوزاك مثالى از عفونت آمیزشى است. 

3-اثرات این وضعیت چیست؟  اثرات این وضعیت چیست؟  
پیچ خوردگى بیضه مى تواند کامل یا ناقص باشد . پیچ خوردگى بیضه مى تواند کامل یا ناقص باشد . 
بعضى موارد این پیچ خوردگى به صورت متناوب اتفاق 
مى افتد.(مثال پیچ خوردگى خود به خودى). اگر پیچ 
خوردگى بیضه ها کامل باشد - خون رسانى به بیضه ها 
کامالً قطع شده باشد- و عرض 12-4 ساعت برطرف 
نشود مى تواند منجر به آسیب دائمى شود.  (هر چه رفع 
پیچ خوردگى زودتر اتفاق بیفتد شانس حفظ بیضه ها 
بیشتر است ولى بعد از 24 ساعت دیگر شانس کمى  ساعت دیگر شانس کمى 

براى حفظ بیضه ها وجود دارد. ) 
آسیب مى تـواند منـجر به درد و ناراحتـى شود . 
عفونت نیز مى تواند منجر به درد و ناراحتى شود . در 
موارد شدید اگر معالجه صورت نگیرد، مى تواند منجر به 

ناتوانى بیضه ها در تولید اسپرم شود. 

در تمامى حالتهاى فوق اگر یک بیضه آسیب ببیند باز هم 
مى توان روابط جنسى داشت و بیضه دیگر قادر به تولید 

اسپرم هست. 
4- چه درمانى پیشنهاد مى کنید؟ 

موارد مشکوك به پیچ خوردگى بیضه را باید براى درمان موارد مشکوك به پیچ خوردگى بیضه را باید براى درمان 
جراحى اورژانسى ارجاع داد. گاهى اوقات ممکن است بتوان 
پیچ خوردگى را بدون جراحى اولیه باز کرد. حتى اگر این کار 
با موفقیت انجام شد، هنوز جراحى براى تثبیت طناب 
ضرورى است تا دوباره پیچ نخورد. طناب طرف مقابل هم 
باید ثابت شود. چون خطر پیچ خوردگى آن طرف نیز وجود 

دارد نیز مى توان مسکن تجویز کرد . 
آسیب هاى خفیف با مسکن و بانداژ درمان مى شوند.  با مسکن و بانداژ درمان مى شوند. 

موترد شدیدتر ممکـن است نیازمنـد جراحـى باشد.  
عفونت ها را مى توان با مسکن و در موارد باکتریایى با آنتى 

بیوتیک ها درمان کرد.  
5- شما چکار مى تـوانید انجام دهید؟ 

براى تمامى بیماران : 
لطفاً دوره درمان را طبق توصیه ها کامل کنید. 

قطع درمان قبل از کامل شدن دوره ( حتى در صورتى که قطع درمان قبل از کامل شدن دوره ( حتى در صورتى که 
فرد احساس بهبودى کرد) مى تواند باعث بازگشت بیمارى 

شود. طبق توصیه ها مجدداً وضعیت را بررسى کنید. 
به تمام بیمارانى که در گروه داراى ورم کیسه بیضه در اثر 
عفونت هاى منتقله آمیزشى دسته بندى مى شوند، موارد 

زیر را توصیه کنید: 
الف) لطفاً قبل از تکمیل دوره درمان و بهبودى کامل تماس الف) لطفاً قبل از تکمیل دوره درمان و بهبودى کامل تماس 

جنسى نداشته باشید. 
ب) با شرکاى جنسى خود صحبت کنید چون تمامى شرکاى 
جنسى شما در طول دوماه اخیر باید درمان شوند. نه تنها به 
خاطر سالمت خودشان بلکه به دلیل حفاظت شما از عفونت 

مجدد. 
ج) استفاده صحیح از کاندوم در زمان تماس جنسى ،  ج) استفاده صحیح از کاندوم در زمان تماس جنسى ،  
احتمال ابتالى شما به عفونت هاى جنسى را تا حد قابل 

مالحظه اى کاهش مى دهد. 
د) انجام آزمایش براى سایر عفونت هاى آمیزشى مانند ایدز 

را مد نظر داشته باشید. 

اطالعاتى که باید به بیمار و همراهان او داده شود 
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سئواالت متداول  

�C64�,6�F�Ê,Ï@�ÏÊ�±¦Ï��/×,Ï¦�É�,�F¡�¦£q�Ã�Ä4
�Ìx��¦,�F,£|Ê�F,Ï@�ÏÊ�/×,Ï¦�É�,�ÐÇ�È�64�Æ�Ëx
��46,4�9,�G¡Ë�'���¹̄H�64�I£�����Ìt�H,�ÐÅ¹¾�ÃyªÇ

آیا مى توانم در آینده پدر شوم؟ 
���Æ�£�|��£¶Ê64�̈¦£q�É�,�Ì���¦�q�64�¡����Ìx�Ð��yÊ���Æ�£�|��£¶Ê64�̈¦£q�É�,�Ì���¦�q�64�¡����Ìx�Ð��yÊ
براى تمامى دسته بندى ها بجز ارکیت و پیچ 
�H�G4,4�«� ª��4H7�ÃyªÇ�£{, : خوردگى بیضه ها
�7,64��Á,Ï̧�Ìx�46,4�4Ï�H�ÐÈx�D�È��,�#4Ï©�F�Ç64
����¡Í4�36�«� ª��64�I£�����£{,��4Ï©�4���,�/¡Ç
�64�¡Ê,Ï��ÐÇ�#�4£�¢q�/6Ï¬�F�Ç64�Ð¾�x�Ê�«Á�Ê�6Ï³�
�Ì@��Ä,��46,¢|��£�����F¡©�6¡q�I,£���È©�Ð��Ê,Ï�
�B�¿�,�Æ@���6Ï@²�Ì��>Ï@̄ÏÇ�É�,�Ìx�É�,�«� @ª��B�¿�,�Æ@���6Ï@²�Ì��>Ï@̄ÏÇ�É�,�Ìx�É�,�«� @ª�

���¦,�ÃyªÇ�#£������G4��¾,
����Ð²�ÃyªÇ�£{,�� براى پیچ خوردگى بیضه
�D�@È��,�#4Ï©�F�@Ç64�H�G4,4�«@� ª��Ì@�ÄH,��̧�¦
�£@{,���46,4�4Ï@�H�/¡Ç�7,64�;6,Ï@̧�4�@��,�I,£��ÐÈx
�Ì��#�¡Ê�È��Ð@Á���F�Ç64�FH¡���̧�¦����I,£���@�¹̄H
�¡Ë���ÐÇ���¦'�Æ@�,4�6Ï²�Ì��Ø��Ç�Ì@°���4�@�7�D�@È��,
��È©�Ì��D�¹¾�H�ÆÄ�¦�Ì@°���w��É�©,4�/6Ï@¬�£Í�64��
�Ì�©,4�Ð¹��²�Ð§Ë��±�,H6��@��¡Í¡�Ç�,6�G7�@�,�É�,

��¡�Ï©�6¡q�H�¡�©����¡�Ï©�6¡q�H�¡�©��

�ÐÇ��ÊÏ¿̧�É�,�: ( التهاب بیضه ) براى ارکیت
�6,£Á�£���������F¡©6¡q�64�,6��È©�Ð��Ê,Ï��¡Ê,Ï�
�À�Á4�«� ª��¡©���G4,4�36��Ä���É�,�£{,��¡Í4

���¦,�ÃyªÇ�F'
چه موقع مى توانم تماس جنسى داشته 

باشم؟ 
�£¶Ê�64�̈¦£q�É�,�Ì���¦�q�64�¡����Ìx�Ð��yÊ�£¶Ê�64�̈¦£q�É�,�Ì���¦�q�64�¡����Ìx�Ð��yÊ
�ÃÇ�x�,6�F��Ê�Ç64�G6H4�ÌyË�,�7,�¡¹���È©���Æ�£�|�
�£{,��¡�©���Ì�©,4�Ð§Ë��8�È��¡�Ê,Ï��ÐÇ��¡�4£x
�7,�Ã�Á�¡����¡�6,4�Ð©¤�Ç'��ÊÏ¿̧�w��D�È��,
��¾��64�,6�F�Ç64�¤�Ê��È©�w�£©�Ð§Ë��8�È�
�7,�K,4¡�Ç�Ìx��¦,�ÉyÈÇ�/6Ï¬�É�,�£�»�64�¡Ëx

��¡�Ï©�G4ÏÄ'�H,�À�£²
آیا من به طور کامل درمان خواهم شد؟ آیا من به طور کامل درمان خواهم شد؟ 

�£¶Ê�64�̈¦£q�É�,�Ì���¦�q�64�¡����Ìx�Ð��yÊ�£¶Ê�64�̈¦£q�É�,�Ì���¦�q�64�¡����Ìx�Ð��yÊ
�¡Ê,Ï��ÐÇ��ÇH£��H�Ð{46Ï��s�q�F�Ç64���Æ�£�|�
�Ì��¡ËÊ,Ï��ÐÇ�¤�Ê�Ð���£�x���I�Í��ÊÏ¿̧��¡©���ÃÇ�x
��Í�w��Ï���Ð�Ê'���¡ÊÏ©�A£²£��H6,4����ÃÇ�x�6Ï²
�-�Î�Ä,���ÏÇ�Ìx�Ð¦H£�H�I�Í��ÊÏ¿̧�ÐÄH����
�H6,4����ÃÇ�x�6Ï³��¡ËÊ,Ï��ÐÈÊ�¡ÊÏ©�ÐÇ��Í�Ì°��
�£��/¡Ç�ÐÊ×Ï²�/,£�,��¦,�ÉyÈÇ�H�¡ÊÏ©�F�Ç64
�Ì����§�Ê�I£�|ª�q�Ã��Á�Ìx�¡Ë©���Ì�©,4��Í�Ì°���Ì����§�Ê�I£�|ª�q�Ã��Á�Ìx�¡Ë©���Ì�©,4��Í�Ì°��
�4Ï��I4Ï��Ì��7H6�¡Ët�Ð²�464�H��ÊÏ¿̧�D���£Í

��4Ï©�ÐÇ�A£²£�
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ترشح/ درد در مجراى ادرار   
آیا از توك آلت تنـاسلى شمـا 

ترشـح خارج مى شود؟  
آیا در هنگام ادرار کردن درد دارید؟ 
سایر عالئم سندرم هاى آمیزشى  
آیا شما مشکالت دیگرى نیز در اندام آیا شما مشکالت دیگرى نیز در اندام 

تناسلى خود دارید؟ 
     زخم یا جراحت در ناحیه تناسلى 

     تورم در کشاله ها  
     تورم/درد در کیسه بیضه 

از لحاظ جنسى و بارورى او را 
ارزیابى کنید. 

یک ارزیابى HEADS انجام دهید.   انجام دهید.  

  

من از نوك آلت تناسلى ترشح دارم / من در زمان ادرار کردن درد دارم 

سیپروفلوکساسین 500 میلى گرم خوراکى تک دوز  
یـا  اسپـکتینومایسین  2 گرم   به  صـورت  تـزریق 

عضالنى 

افلوکساسین 300 میلى گرم خوراکى دو بار در روز به 
مدت 7روز  

یـا   تتراسایکلین 500 میلى گرم خوراکى چهار بار در  میلى گرم خوراکى چهار بار در 
روز به مدت 7روز  

یـا  اریترومایسین 500 میلى گرم خوراکى چهار بار در 
روز به مدت 7 روز  

درمان ترشحـات مجارى ادرارى  ( مردان ) 

1- تجویز سیپروفلوکساسین باید با در نظر گرفتن مالحظات محلى درمان نایسریا گونورا باشد. 
2- افلوکساسین زمانى که براى درمان سوزاك بکار مى رود، مى تواند آلودگى کالمیدیایى را نیز پوشش دهد. 

   انتخاب اول                                     از هر سطریکى را انتخاب کنید                                                            جایگزین مناسب 
سـوزاك 
(گونوره آ) 

کـالمیـدیـا 

سفیکسیم  
400 میلى گرم خوراکى تک دوز  یـا 

سفتریاکسون 125 میلى گرم به صورت تزریق داخل عضالنى 

آزیترومایسین یک گرم خوراکى تک دوز  
یا  

داکسى سایکلین 100 میلى گرم خوراکى دو بار  میلى گرم خوراکى دو بار 
در روز به مدت 7 روز  

     نکات قـابـل توجـه کارکنـان 
بهداشتى : 

به بیمار بگوئید که قصد دارید از او 
چنـد سـوال بپـرسید و بـه او 
اطمینان دهید که اطالعات او محرمانه 

باقى خواهد ماند. 

ترشح/ درد در مجراى ادرار 
موارد زیر را بررسى کنید: 

- ترشح از قسمت خروجى ادرارى  
اگر ترشحى مشاهده نشد از بیمار 
بخواهید تا آلت تناسلى را به آرامى 
از انتها به سمت نوك بفشارد.  

(اگر او اجازه دهد مى توانید (اگر او اجازه دهد مى توانید 
خودتان اینکار را انجام دهید) 

سایرعالئم  سندرم هاى آمیزشى 
موارد زیر را بررسى کنید: 

- زخم تناسلى  
- ورم در کشاله ران  

- التهاب/ حساس شدن کیسه بیضه 
    

یک معاینه عمومى انجام دهید. 

       نکـات قـابل توجـه کارکنـان  
بهداشتى: 

به بیمار خود بگوییدکه مى خواهید او 
را معاینه کنید و در خصوص حفظ حریم 
خصوصى به او اطمینان خاطر دهید. 

وجود ترشحات در معاینه و یا در 
شرح حال  

بـا  
درد در زمان ادرار  

(نکته: سابقه ترشح از مجراى 
ادرار) 

به تنهایى براى تشـخیص کافى به تنهایى براى تشـخیص کافى 
است ، حتى اگـر در زمان معاینه 
هیـچ گـونه شواهـدى موجـود 

نباشد.  

سابقه ترشحى در مجرا نباشد  
و  

هیـچ گـونه دردى در زمـان ادرار هیـچ گـونه دردى در زمـان ادرار 
نباشد  

عالئم و نشانه ها  بپرسید  مشاهده کنید/معاینه کنید 
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نوجـوان :  
من از نوك آلت تناسلى ترشح دارم. من در زمان ادرار کردن درد دارم. 

والدین نوجـوان  :  
از نوك آلت تناسلى پسرم در زمان ادرار کردن درد دارد.  

ـرى اقدام (درمــان) طبقه بندى  پیگـی

عفونت آمیزشى  احتمالى 
  

 سـوزاك 

 و / یـا 
  

کالمیدیـا 

          طبیعـى           طبیعـى 

سوزاك را درمان کنید 
 ( از جدول مربوطه استفاده شود) 

و 

کالمیدیا را درمان کنید 
 ( از جدول مربوطه استفاده شود)  

     به بیمار اطمینان خاطر دهید 

به بیمار بگویید در صورتى که عالئم براى 
یک هفته باقى مانده مراجعه نماید.  

     اگر بیمار دوره درمان را کامل نکرده 
است : دوباره او را درمان کنید 

     اگر احتماال بیمار دوباره آلوده شده یا 
شریک جنسى وى درمان نشده است :  
بیمار و شریک  جنسى وى را دوباره درمان بیمار و شریک  جنسى وى را دوباره درمان 

کنید . 
     اگر بیمار و شریک جنسى او دوره درمان 

را کامل کردند : 
جنسى را براى  شریک  بیمار و 

تریکومونیازیس درمان کنید. 
     مترونیدازول 2گرم به صورت تک دوز گرم به صورت تک دوز 
خوراکى با 500-400 میلى گرم خوراکى 
دو بار در روز به مدت 7 روز به مریض توصیه 

کنید  
در صورت بازگشت عالئم طى یک هفته 

مراجعه نمایید. 
اگر بهبودى حاصل نشد وى را ارجاع دهید. 

نکات قابل توجه کارکنان بهداشتى:  
     بیمار را بر اساس " اطالعاتى که باید به بیمار و همراهان او داده شود " راهنمایى کنید . 
     کلیه بیمارى هاى منتقله از راه جنسى را بر اساس الگوریتم مربوطه درمان کنید . 

     بیمار را ترغیب کنید تا شریک یا شرکاى جنسى اش در دو ماه اخیر را تشویق کند تا از لحاظ  
بیمارى هاى منتقله جنسى ارزیابى شوند .  

     براى هر بیمارى که فعالیت جنسى دارد ، صرفنظر از تشخیص فعلى ، مشاوره از نظر ابتال به ایدز براى هر بیمارى که فعالیت جنسى دارد ، صرفنظر از تشخیص فعلى ، مشاوره از نظر ابتال به ایدز 
و انجام آزمایش را پیشنهاد کنید. 

     فرد را به داشتن روابط جنسى ایمن و استفاده از روش هاى پیشگیرى از باردارى توصیه کنید .  
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1- وضعیت چگونه است؟ 
این یک عفونت در پیشابراه است، ( مجرایى که ادرار 

را از داخل بدن به خارج هدایت مى کند.) 
احتماالً این عفونت در اثر یک رابطه جنسى بدون 

استفاده صحیح از کاندوم رخ داده است.  
  

2- علت این وضعیت چیست؟  علت این وضعیت چیست؟ 
این عفونت به وسیله میکروب هایى که عامل ایجاد 
سوزاك ، کالمیدیا و تریکوموناس هستند ایجـاد 

مى شود. 

3- اثرات این وضعیت بر بدن چیست؟ 
اثـرات فورى : 

در بعضى از افراد ممکن است هیچگونه عالمتى ایجاد در بعضى از افراد ممکن است هیچگونه عالمتى ایجاد 
نکند. در سایرین ، عفونت مجارى ادرارى ممـکن 
است خارش و سوزش در اطراف سوراخ آلت تناسلى 

وجود داشته باشد. 
اثرات طوالنى مدت : 

اگر عفونت درمان نشود، مى تواند از طریق مجراى اگر عفونت درمان نشود، مى تواند از طریق مجراى 
ادرارى به بیضـه ها سرایت کـرده و باعث درد و تورم 
آنها شود . این عفـونت مى تواند به سـایر قسمت هاى 
بدن مانند مفـاصل منتقـل و بـاعث التـهاب آنـها 

شود.  

4- چه درمانى پیشنهاد مى کنید؟ 
هدف ما تعیین علت عفونت و درمان آن با روش مناسب 

است. 

5- شما چکار مى تـوانید انجام دهید؟ 
براى بیمارانى که در دسته داراى ترشح از مجراى ادرارى براى بیمارانى که در دسته داراى ترشح از مجراى ادرارى 
دسته بندى شده و این عفونت بدلیل عفونت هاى آمیزشى 

است: 
الف) لطفاً دوره درمانى را کامل کنید. قطع دارو قبل از الف) لطفاً دوره درمانى را کامل کنید. قطع دارو قبل از 
کامـل شدن دوره درمان ( حتـى در صـورتى کـه احسـاس 
بهبودى مى کنید ) مى تواند منجـر به بازگشت مشکـل 
شود. لطفاً در صورتى که عالئم پس از یک هفته همچنان 

وجود دارد مراجعه نمایید.  
ب) لطفا تـا کامـل شدن دوره درمـان از ارتباط جنسى 

خوددارى نمایید.  
ج) با شریک یا شریـکان جنسى خود گفتگو کنید . همه ج) با شریک یا شریـکان جنسى خود گفتگو کنید . همه 
آنهایى که در دو ماه گذشته با شما رابطه جنسى داشتند 
باید درمان شوند و این نه تنها براى سالمت خودشان بلکه 

براى جلوگیرى از آلودگى مجرا شما نیز مى باشد. 
د) استفاده صحیح از کاندوم در زمان تماس جنسى، به طور 
قابل مالحظه اى ریسک ابتالى شما به بیماریهاى آمیزشى 

را کاهش مى دهد.  
هـ) انجام آزمایش براى سایر عفونت هاى آمیزشى مانند هـ) انجام آزمایش براى سایر عفونت هاى آمیزشى مانند 

ایدز را مد نظر داشته باشید. 

اطالعاتى که باید به بیمار و همراهان او داده شود 
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سئواالت متداول  

دلیل پرسیدن این سواالت توسط نوجوانان را درك 
کنیم در تمامى این سواالت نوجوان نگران تأثیر بیمارى هاى 

آمیزشى بر زندگى آینده اش است. 
آیا در آینده میتوانم پدر بشوم؟  

نکاتى که باید در پاسخ به این پرسش در نظر بگیریم : نکاتى که باید در پاسخ به این پرسش در نظر بگیریم : 
اگر عفونت زود تشخیص و بطور کامل درمان شود 
احتمال کمى وجود دارد که مشکالت طوالنى مدت 
ایجاد شود . اگـر عفـونت تا مدتى تشـخیص داده نشـود 
یا به طـور ناقص/ ناکافى درمان شود، مى تواند بر 
توانایى شما در پدر شدن تأثـیر بگذارد . دانستن 
اینکه این موضوع به طور حتم اتفاق افتاده مشکل 

است. است. 

من به طور کامل درمان خواهم شد؟ 

نکاتى که باید در پاسخ به این پرسش در نظر 
بگیریم : 

عفونتى کـه شمـا به آن مبتال هستید در اثـر یـک عفونتى کـه شمـا به آن مبتال هستید در اثـر یـک 
باکتـرى ایجـاد شده است یـک نـوع میکـروب کـه 
مى تواند به طور کامل درمان شود. اگر عفونت با 
دارویى که به شما داده شده به طور کامل از بدن 
خارج نشد ، لطفا براى ارزیـابى و درمــان مراجعـه 

نمایید.  
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زخم روى ناحیه تناسلى 
- آیا شما وزیکول(تاول) دارید؟ 
- آیا شما زخم(جراحت) دارید؟ 

- آیا زخم یا زخم ها عود مى کنند؟ 
سایر عالئم سندرم هاى آمیزشى 
     تورم در کشاله ها(زن و مرد) 

     ترشح واژن       ترشح واژن  
     ترشح از سر آلت تناسلى 

     درد در زمان دفع ادرار(زن و مرد) 
     تورم/ درد در کیسه بیضه 

از لحاظ جنسى و بارورى او را 
ارزیابى کنید. 

یک ارزیابى HEADS انجام دهید. 

  

من در ناحیه تناسلى ام یک زخم دارم ( زخم تناسلى ) 

           نکات قابل توجه کارکنان آمیزشى : 
     کلیه بیمارى هاى آمیزشى را از طریق فلوچارت مناسب درمان نمایید. 

     بیمار را توجیه کنید که بهتر است تا شریک ( شرکاى ) جنسى او در 3 ماه گذشته ارزیـابى شوند 
صرفنظـر از اینکه عالمت داشته باشند یا نداشته باشند.  

     براى هر بیمار که فعالیت جنسى دارد. صرفنظـر از تشخیص فعلى ، مشاوره از نظر ابتال به ایدز و 
انجام آزمایش را پیشنهاد کنید. 

     در مورد پیشگیرى از باردارى و رابطه جنسى ایمن به او مشورت دهید. در مورد پیشگیرى از باردارى و رابطه جنسى ایمن به او مشورت دهید. 
     با استفاده از اطالعات ارائه شده در قسمت « اطالعاتى که باید به نوجوانان یا همراهان او داده شود » 

او را راهنمایى کنید. 

     نکات قـابـل توجـه کارکنـان 
بهداشتى : 

به بیمار بگوئید که قصد دارید از او 
چنـد سـوال بپـرسید و بـه او 
اطمینان دهید که اطالعات او محرمانه 

باقى خواهد ماند. 

زخم روى اندام تناسلى  
جستجو کنید: 

     وزیکول روى اندام تناسلى 
     زخم روى اندام تناسلى 

سایر عالئم سندرم هاى آمیزشى 
جستجو کنید 

     ورم در کشاله ران  ورم در کشاله ران  
     ترشحات واژنى  

     ترشح از سر آلت تناسلى 
     ورم/حساس شدن کیسه بیضه  

یک معاینه عمومى انجام دهید 

       نکـات قـابل توجـه کارکنـان  
بهداشتى: 

به بیمار خود بگوییدکه مى خواهید او به بیمار خود بگوییدکه مى خواهید او 
را معاینه کنید و در خصوص حفظ حریم 
خصوصى به او اطمینان خاطر دهید . 
براى معاینه دختران نوجوان بهتر است 
که از یک دستیار زن کمک بگیرید . 

فقط وزیکول ( ها ) وجود دارد . 

زخم تناسلى وجود دارد وزیکول (ها) 
ممکن است باشند یا نباشند . 

وزیکول وجود ندارد . 
زخم تناسلى وجود ندارد . 

عالئم و نشانه ها  بپرسید  مشاهده کنید/معاینه کنید 
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نوجـوان :  
من یک زخم در ناحیه تناسلى ام دارم . 

والدین نوجـوان  :  
پسر/ دخترم یک زخم در ناحیه تناسلى اش دارد . 

ـرى اقدام (درمــان) طبقه بندى  پیگـی

 عفـونت هـاى آمیزشـى  
            احتمـالى 

     احـتمـال ویـروس  
هرپس سیمپلکس نوع2  
     احتـمـال سفلـیس

  
عفـونت هـاى آمیزشـى عفـونت هـاى آمیزشـى 

          احتـمـالى 
     احتـمـال سفلـیس و  
           شانکـروئید  
     احتـمـال ویـروس 
  هرپس سیمپلکس نوع2

             طـبیعـى  

ویروس هرپس سیمپلکس نوع 2 را درمان 
کنید ( از جدول صفحه بعد استفاده شود) و 

سفلیس را درمان کنید. 
- اگر تست بازیابى سریع پالسماRPR مثبت 
است و بیمار اخیراً براى سفلیس درمان نشده 

است او را براى سفلیس درمان کنید. 
اگر تست RPR در دسترس نیست و بیمار  در دسترس نیست و بیمار 
اخیراً براى سفلیس درمان نشده است ، 

درمان سفلیس براى او تجویز کنید. 
(از جدول صفحه بعد استفاده شود) 

  
سفلیس را درمان کنید. 

(از جدول صفحه بعد استفاده شود) 
و شانکروئید را درمان کنید. و شانکروئید را درمان کنید. 

(از جدول صفحه بعد  استفاده شود) 
به عالوه زخم هاى تناسلى در منطقه شما 
شایع هستند براى درمان موارد زیر را نیز 

در نظر بگیرید: 
ویروس هرپس سیملکس نوع 2  

(جایى که شیوع محلى هرپس سیمپلکس (جایى که شیوع محلى هرپس سیمپلکس 
نوع 2 بیشتر از 30 درصد است) 

(از جدول صفحه بعد  استفاده شود) و  
گرانولوما اینگوینال(دونووانوزیس)  
(از جدول صفحه بعد استفاده شود) 

لینفوگرانولوماونروم  
(از جدول صفحه بعد استفاده شود)  

به بیمار اطمینان دهید به بیمار اطمینان دهید 

بیمار را پس از یک هفته و اگر 
وضعیت او بدتر شد، زودتر او را 
ویزیت کنید. اگر بهبودى حاصل 

نشد او را ارجاع دهید.  

بیمار را پس از یک هفته و اگر بیمار را پس از یک هفته و اگر 
وضعیت بدتر شد زودتر او را 
ارزیابى مجدد کنید . اگر زخم 
به طور کامل خوب شد نیاز به 

درمان بیشتر نیست. 
اگر پیشرفت حاصل شده اما اگر پیشرفت حاصل شده اما 
کامال برطرف نشده است درمان 
را براى  7 روز دیگر ادامه دهید . 
اگر بهبودى حاصل نشد فرد را 

ارجاع دهید . 

زخم هاى تناسلى و عفونت ایدز : 
زخم هاى تناسلى بیش از سایر بیمارى هاى مقاربتى در گسترش ایدز نقش دارند. شانکروئید، هرپس 
تناسلى و سفلیس در مناطقى که ایدز شیوع بیشترى دارند، شایع ترند و کنترل این بیمارى ها یکى از 
مولفه هاى اصلى کنترل ایدز است. وجود بیمارى هاى تضعیف کننده سیستم ایمنى مانند ایدز ممکن 
است نحـوه بروز ( آشکار شدن ) زخمهاى تناسلى را تغییر دهد که این امـر تشخیص آنها را مشکـل 

مى سازد. 
ضایعات اولیه و ثانویه سفلیس شاید غیرمعمول باشند، ضایعات شانکروئید ممکن است سریعاً گسترده ضایعات اولیه و ثانویه سفلیس شاید غیرمعمول باشند، ضایعات شانکروئید ممکن است سریعاً گسترده 
شود این امر نیاز به درمان زود هنگام، به خصوص در افراد مبتال به ایدز دارد. درمان زخم تناسلى در 
افراد با تست HIV مثبت و منفى به یک صورت است. همه بیماران باید در یک هفته اول پس از درمان 

ویزیت شوند ، و اگر بهبودى کامل حاصل نشد ، درمان ادامه یابد . 
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س و شانکروئید  درمان سفلـی

a)  تجویز سیپروفلوکساسین باید با در نظر گرفتن مالحظات محلى درمان نایسریا گونورا باشد . 
b)  اریترومایسین استوالت در دوران باردارى به دلیل سمیت کبدى وابسته به دارو، منع مصرف دارد و 

تنها اریترومایسین با پایه اتیل سوکسینات باید استفاده شود . 
c)  این درمان براى زنان باردار و زنان شیرده منع مصرف دارد .  

انتخـاب اول  
از هر سطر یکى را انتخاب کنید 
(مثال از مجموع دو دارو) 

ـه ،   اگـر بیمــارحامـل
شیرده و یا زیر 16 سـال 

 است 

بنزاتین پنى سیلین 
 2/4 میلیون واحد تک دوز 

عضالنى 
توجه : 

در بیمارانى که داراى تست در بیمارانى که داراى تست 
مثبت سفلیس هستند و زخم 
ندارند، کل دوز را به سه دوز و 
براى سه هفته تقسیم کنید. 

سیپروفلوکساسین  
500 میلى گرم خوراکى دو بار 
در روز به مدت سه روز  
یا آزیترومایسین  آزیترومایسین  

یک گرم خوراکـى به صورت 
تک دوز  

  b یا اریترومایسین
500 میلى گرم خوراکى چهار بار 

در روز به مدت 7 روز 

بنزاتین پنى سیلین 
 2/4 میلیون واحد تک دوز 

و تزریق  عضالنى  
یا  

b اریترومایسین
500 میلى گرم خوراکى چهار بار  میلى گرم خوراکى چهار بار 
در روز به مدت 15 روز  

b اریترومایسین
 500 میلـى گـرم خوراکـى 
چهار بار در روز به مدت 7 روز  

یا آزیترومایسین 
یک گرم خوراکى به صورت یکجا  

سفتریاکسون سفتریاکسون 
250 میلـى گـرم به صـورت 
تک دوز و تزریق عضالنى 

د 
ـی
روئ
نک
ـا
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فلی
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c  داکسى سایکلین
100 میلى گرم خوراکى 2 بار 

در روز به مدت 14 روز  
c  ترا سایکلین

500 میلى گرم خوراکى 4 بار 
در روز به مدت 14 روز 

سفتریاکسون
250 میـلى گـرم به صـورت 
تک دوز و تزریق عضالنى  

جـایگـزین مـؤثـر 



ــنماى کار با نوجـوانان 
راـه

 ...............................................................
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درمان اضافى جهت هر پس نوع 2 در مناطقى که این عفونت شیوع باالیى دارد 

انتخـاب اول  
از هر سطر یکى را انتخاب کنید 
(مثال از مجموع دو دارو) 

ـه ،   اگـر بیمــارحامـل
شیرده و یا زیر 16 سـال 

 است 

عفـونت اولیـه آسیکلوویر 
200 میلى گرم خوراکى پنج مرتبه 
در روز به مدت 7 روز یا  

آسیـکلـوویـر  
400 میلى گرم خوراکى سه 
مرتبه در روز به مدت 7 روز  

 عفـونت راجـعه  ( مجدد )  عفـونت راجـعه  ( مجدد ) 
  c آسیـکلـوویـر

200 میلى گرم خوراکى پنج مرتبه  
در روز به مدت 5 روز یا  

ـوویـر   آسـی
400 میلى گرم خوراکى سه 
مرتبه در روز به مدت 5 روز  

در زنان حامله و زنان شیرده ، 
فام سیکلوویر و واال سیکلوویر 

منع مصرف دارد 

س  هرـپ
تناسلـى 

عفـونت اولیـه  
  c فـام سیـکلـوویـر

250 میلى گرم سه بار در روز 
روز یا   7 مدت  به 
واالسیکلوویر 1 گرم دو بار  

در روز به مدت 7 روز  

عفـونت راجعـه ( مجدد )  عفـونت راجعـه ( مجدد )  
فـام سیـکـوویـر 

 125 میلى گرم سه بار  در روز 
روز یا   5 مدت  به 

واالسیـکلـوویـر 
 500 میلى گرم دو بار در روز 

به مدت 5 روز  

جـایگـزین مـؤثـر 

درمان گرانولوما اینگوینال یا لنفوگرانولوما و نروم 

a ) این داروها در زنان حامله و شرده منع مصرف دارد 
b ) اریترومایسین استوالت در دوران بارداى به دلیل سمیت کبدى وابسته به دارو منع مصرف دارد و تنها 

اریترومایسین با پایه اتیل سوکسینات باید استفاده شود. 

ـه ، شیرده و انتخـاب اول   اگـر بیمــارحامـل
یا زیر 16 سـال است 

آزیترومایسین  
ا گرم خوراکى تک دوز و سپس 
500 میلى گرم یک بار در روز  

a یا داکسى سیکلین
100 میلى گرم خوراکى دو بار 

در روز  
    

aداکسى سایکلین
100 میلى گرم خوراکى دو بار 
در روز به مدت 14 روز یا  

bاریترومایسین
500 میلى گرم خوراکى چهار بار 
در روز به مدت 14 روز  

bاریترومایسین
ا گرم خوراکى تک دوز یا  

bاریترومایسین
500 میلى گرم خوراکى چهار بار 

در روز 

  bاریترومایسین
500 میلى گرم خوراکى چهار بار  میلى گرم خوراکى چهار بار 
در روز به مدت 14 روز  

گـرانولـوما 
اینگـوینـال 
(دونووانوزیس)  
(درمان باید 
تا زمانى که کلیه 
 ضایعـات از  ضایعـات از 
بین نرفته اند، 
ادامه یابد) 

لنفوگرانولوما  
ونروم  

bاریترومایسین
500 میلى گرم خوراکى چهار بار 

در روز یا  
  a تتراسایکلین

500 میلى گرم خوراکى چهار بار 
در روز یا  

ترى متوپرین(80 میلى گرم) /  میلى گرم) / 
سولفامتوکسازول(400 میلى 
گرم) دو قرص خوراکى دو بار 

در روز 
  aتتراسایکلین

500 میلى گرم خوراکى چهار بار 
در روز به مدت 14 روز  

جـایگـزین مـؤثـر 

c ) این درمان براى خانم هاى باردار و حامله منع مصرف دارد 
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1- وضعیت چگونه است ؟ 
زخم ( اولسر ) در واقع پاره شدن پوست به علت 
جراحت مى باشد. تاول ( وزیکول ) در واقع کیسه 
اى کوچک است که درون آن با مایع شفاف پر شده 

است . 
  

2- علت ایجاد این وضعیت چیست؟  علت ایجاد این وضعیت چیست؟ 
زخم ها و وزیکول ها در ناحیه تناسلى اغلب به دلیل 
عفونت هاى آمیزشى ایجاد مى شوند. ممکن است 
س ) یا دردنـاك ( مانند  بدون درد ( مانند سفلـی

شانکروئید ) باشند . 

3-اثرات این وضعیت بر بدن چیست؟  
     در برخى موارد  بیمارى با یک وزیکول شروع و      در برخى موارد  بیمارى با یک وزیکول شروع و 
تبدیل به زخم مى شود. در سایر موارد زخم بدون 
ایجاد وزیکول ظاهر مى شود. بسته به علت زخم 

ممکن است دردناك یا بدون درد باشد . 
     در برخى موارد، زخم ممکن است بدون درمان 
ناپدید شود در حالى که در سایر موارد تا درمان 

انجام نگیرد باقى مانده یا بدتر مى شوند . 
    در برخـى مـوارد عامـل باکتـریایى بیمـارى از     در برخـى مـوارد عامـل باکتـریایى بیمـارى از 
ناحیه تناسلى به سایر نقاط بدن نفوذ کرده و باعث 
س بعد  ایـجاد راش و تب مى شود . در مورد سفلـی

از چند سال آسیب به مغز و قلب مى رسد . 
     عفونت هاى آمیزشى و به خصوص آنهایى که 
ایجاد زخم مى کنند ، احتمال ابتال به ایدز را 

افزایش مى دهند . 

4- چه درمانى را انتخاب کنیم و چرا؟ 
اغلب عفونت هاى آمیزشى قابل درمان هستند. هدف 
این درمان معالجه شما و شریک جنسى تان با بهترین 

روش است . 
5- شما چکار مى تـوانید انجام دهید؟ 

براى بیمارانى که در دسته دارى  زخم/ تاول تناسلى براى بیمارانى که در دسته دارى  زخم/ تاول تناسلى 
هستند و این موضوع به دلیل عفونت هاى آمیزشى 

مى باشد : 
الف) لطفاً درمان را به روش توصیه شده کامل کنید . الف) لطفاً درمان را به روش توصیه شده کامل کنید . 
توقف درمان قبل از کامل شدن دوره درمان(حتى در 
صورتى که احساس بهبودى مى کنید) مى تواند منجر 
به بازگشت مشکل شود. لطفاً در صورتى که عالئم پس 

از یک هفته وجود دارند مراجعه نمایید .  
ب) تمامى زخـم هـا و تـاول هـا را تمیـز و  خشک نگه 

دارید . 
ج) لطفاً تا کامل شدن دوره درمان و معالجه کامل از ج) لطفاً تا کامل شدن دوره درمان و معالجه کامل از 

ارتباط جنسى خوددارى نمایید . 
س با شانکروئید  س با شانکروئید  گروه مبتالیان به سفلـی د) اگـر شما در گروه مبتالیان به سفلـی
قرار گرفته اید ، با شریک یا شریکان جنسى خود گفتگو 
کنید. همه آنهایى که در دو ماه گذشته با شما رابطه 
جنسى داشتند باید درمان شوند. این موضوع نه فقط 
براى سالمتى آنها بلکه براى جلوگیرى از آلودگى مجدد 

شما اهمیت دارد . 
هـ) استفاده صحیح از کاندوم در زمان تماس جنسى ، هـ) استفاده صحیح از کاندوم در زمان تماس جنسى ، 
به طـور قابل مالحظـه اى ریسک ابتـالى شما به 

بیمارى هاى آمیزشى را کاهش مى دهد . 
و) انجام آزمایش جهت بررسى ابتال به ایدز را مد نظر 

داشته باشید . 

اطالعاتى که باید به بیمار و همراهان او داده شود 
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سئواالت متداول  

دلیـل پرسیدن این سواالت توسـط نوجـوانان را درك 
کنیم . 

در تمامى این سواالت ، نوجوان نگـران است که بـداند 
چگونه یک عفونت آمیزشى آینده او را تحـت تأثیر قرار 

مى دهد . 

آیا در آینده مى توانم پدر/ مادر بشوم؟ 
نکاتى که باید در پاسخ به این پرسش در نظر بگیریم: 
انواع عفـونت هـایى که باعـث ایجـاد زخـم در ناحیه انواع عفـونت هـایى که باعـث ایجـاد زخـم در ناحیه 
س ) عموماً توانایى شما  تناسلى مى شود ( مثالً سفلـی
براى حامله شدن/ پدر شدن را تحت تأثیر قرار دهد.  
چه موقع مى توانم تماس جنسى داشته باشم؟  
نکاتى که باید در پاسخ به این پرسش در نظر بگیریم :  
شما بعد ازکامل شدن دوره درمان و معالجه ، مى توانید شما بعد ازکامل شدن دوره درمان و معالجه ، مى توانید 
تماس جنسى داشته باشید . اگر به شما توصیه شده 
است تا شریک/ شرکاى جنسى خود را درمان کنید مهـم 
است که او دوره درمـان خود را کامل نماید و قبل از 
ارتباط جنسى ، معالجه شده باشد . در غیر اینصورت این 
احتمـال وجود دارد که شمـا مجدداً آلوده شوید . 

من به طور کامل درمان خواهم شد؟ 
نکـاتـى که بایـد در پاسـخ به این پرسش در نظـر 

بگیریم : 
عفـونت هـاى آمیزشـى بوسیـله باکتـرى ایجـاد عفـونت هـاى آمیزشـى بوسیـله باکتـرى ایجـاد 
مى شود ( مثالً سفلیس ، شانگر ) و مى تواند به 
طور کامل درمان شود ولى عفونت هایى که به 
وسیله ویـروس ها ایجـاد مى شوند ، قابل معالجه 
نیستند. برخى از آنها مانند هـرپس ( تبخال ) ، 
دوبـاره عود مى کنند و مدت چند روز باعث 
ناراحتى مى شوند. دیگر ویروس ها مانند ایدز 
تأثیرات جدى و طوالنى را بر سالمتى دارد . تأثیرات جدى و طوالنى را بر سالمتى دارد . 

آیا دوش واژینال ( شستشوى واژن با آب و یا 
صابون ) مى تواند در پیشـگیرى از ابتـال به 
عفونت و سایر مشکالت به من کمک کند؟ 
نکـاتـى که بایـد در پاسـخ به این پرسش در نظـر 

بگیریم : 
بهتـر است از استعمـال دوش ها خوددارى شود ، بهتـر است از استعمـال دوش ها خوددارى شود ، 
زیرا اینکار باعث از بین رفتن مواد مترشحه طبیعى 
بدن مى شود . استفاده از موادى مانند صابون در 
داخل واژن باعث ایجاد تحریک و منجر به ایجاد 
درد و ناراحتى مى شود . فقط شستشوى قسمت 
هاى خارجى دستگاه تناسلى بعد از توالت رفتن و 
خشک کردن مالیـم آن با پـارچه با دستمـال 

کاغذى تمیز توصیه مى شود. کاغذى تمیز توصیه مى شود. 

من یک زخم در ناحیه تناسلى دارم. 
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«ناحیه اى درکشاله ران من متورم است» (تورم اینگوئینال) 

عالئم و نشانه ها  بپرسید  مشاهده کنید/معاینه کنید 

       نکات قابل توجـه کارکنــان 
بهداشتـى: 

به بیمار بگوئید که قصد دارید از او 
چند سوال بپرسید و به او اطمینان 
دهید که اطالعات او محرمانه باقى 

خواهد ماند. 
ورم در ناحیه کشاله ران  

آیا به تازگى این عالئم را داشته اید؟ 
     زخم در ناحیه تناسلى؟ 

عفونت موضعى پوست 
     آیا اخیراً ضایعه پوستى، مثل خراش ،      آیا اخیراً ضایعه پوستى، مثل خراش ، 
ترك یا جوش هایى روى پاها، ساق یا 

کفل داشته اید؟ 
     آیا اخیرا عفـونت موضعى پوسـت 
مانند کورك ، تورم و یا قرمزى داشته اید ؟ 

آیا اخیرا تب داشته اید؟ 

عالئم سایر بیمارى هاى آمیزشى 
آیا شما عالئم دیگرى در ناحیه تناسلى آیا شما عالئم دیگرى در ناحیه تناسلى 

دارید؟ 
     زخم/ جراحت روى قسمتهاى تناسلى؟  

     ترشح واژن؟ 
     ترشح از سر آلت تناسلى؟ 
     درد در زمان ادرار(مرد) 
     ورم در کیسه بیضه؟ 

از لحاظ سالمت جنسى و بارورى او را از لحاظ سالمت جنسى و بارورى او را 
ارزیابى کنید. 

یک ارزیابى HEADS  انجام دهید .  

       نکـات قـابل توجـه کارکنـان  
بهداشتى: 

به بیمار خود بگوییدکه مى خواهید او به بیمار خود بگوییدکه مى خواهید او 
را معاینه کنید و در خصوص حفظ حریم 
خصوصى به او اطمینان خاطر دهید . 
براى معاینه دختران نوجوان بهتر است 
که از یک دستیار زن کمک بگیرید . 

معاینه کنید :
درجه حرارت  

تورم در کشاله ران 
  

جستجو کنید : 
     تورم در کشاله ران (اینگوئینال) 
     عالئم عفونت در کشاله ران متورم      عالئم عفونت در کشاله ران متورم 

     گرمى و حرارت  
     قرمزى ( در افراد با رنگ پوست 

روشن ) 
     حساسیت 

     تموج همراه با تجمع مایع(براى      تموج همراه با تجمع مایع(براى 
مثال : در هنگام لمس ناحیه متورم 
حالت مایع و روان زیر دست احساس 

شود).  
     زخم آمیزشى 

عفونت موضعى پوست : 
جستجـو کنید : 

     ضایعه پوستى ، مثال ً، خراش ،      ضایعه پوستى ، مثال ً، خراش ، 
ترك ها یا جوش هایى روى پاها ، 

ساق یا کفل 
     عفـونت موضـعى پوست مانند 
کورك ، تورم یا قرمزى ، حساسیت 

و گرمى قابل لمس 

عالئم سایر بیمارى هاى آمیزشى :  
جستجـو کنید : جستجـو کنید : 
     زخم تناسلى 

     ترشحات واژینال  
     ترشح از سر آلت تناسلى 

     تورم کیسه بیضه  

یک معاینه عمومى انجام دهید 

     وجود ورم در ناحیـه کشـاله 
ران  

     از لحاظ جنسى فعال و عدم 
وجود عفونت موضعـى به عنوان 
عـامل ایجـاد ورم در کشـاله ران  

وجود زخـم تناسلى  

وجـود ورم در ناحیـه کشاله ران  
و و 

عالئم عفونت در منطقه متورم  
و 

وجود عفونت موضعى  
یـا  

تروماى پوستى در زمان معاینه و 
سـابقه تب  

یا  یا  
درجه حرارت باالى 38/5

  

عـدم وجـود تورم در کشاله ران  
بـا ورم خفیـف در کشـاله ران و 

بدون عالئم عفونت  
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ـرى اقدام (درمــان) طبقه بندى  پیگـی

غدد لنفى عفونى شده 
  :(BUBO)

شانکروئید احتمالى  
و/ یا   

لینفوگرانولوما  
  (LGV)ونروم
گرانولوما اینگینال گرانولوما اینگینال 
احتمالى 

زخم تناسلى 

غدد لنفاوى عفونى ثانویه 
به تروماى پوستى یا 
عفونت پوستى موضعى 

  
طبیعى با لنفاد نوپاتى طبیعى با لنفاد نوپاتى 
واکنشى  

نکات قابل توجه کارکنان بهداشتى: 
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�Ì�Å ��Ì��7��Ê��¦,�ÉyÈÇ�1,ÏÇ�E6H��Ì�Å ��Ì��7��Ê��¦,�ÉyÈÇ�1,ÏÇ�E6H�: درمان ورم
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�����7H6����£Í�,6�6�È���,¡��,�64
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نوجـوان :  
���¦,�G¡©�E6Ï�Ç�ÉÇ�F,6�ÌÄ�ªx�64�I,�Ì���Ê

والدین نوجـوان  :  
���¦,�G¡©�E6Ï�Ç�ÉÇ�£��4�£§q�F,6�ÌÄ�ªx�64�I,�Ì���Ê
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1- وضعیت چگونه است ؟ 
غدد لنفى در برخى از نقاط بدن حضور دارند ، از جمله 
کشاله ران(سایر نقاط شامل گردن و زیر بغل) .  

غدد لنفاوى وظیفه فیلتر کردن سلول هاى مرده و 
میکروب ها را از خون به عهده دارند.  

لنفادنوپاتى واکنشى وضعیتى است که در آن  وضعیتى است که در آن 
غدد لنفى بزرگ مى شوند ولى عفونى نیستند ، در 
واقع به علت افزایش فعالیت غدد زمانى است که در 
حال فیلتر کردن آلودگى هاى وارده به بدن از طریق 
خراش ها ، بریدگى ها ، راش ها و عفونت هاى پوستى 

هستند. 
غدد لنفى عفونى : غدد لنفى هستند که به خودى  غدد لنفى هستند که به خودى 
خود آلوده مى شوند. در عفونت هاى شدید، چرك 
تشکیل مى شود و عالوه بر آن در مواردى بافت غدد 
لنفاوى شکسته شده و منجر به تجمع مایع در آن شوند.  

  
2- علت ایجاد این وضعیت چیست؟ 

عفونت غدد لنفاوى در اثر باکترى ها ( نوعى  در اثر باکترى ها ( نوعى 
میکروب؟ )  ایجاد مى شود. بعضى از میکروبها از راه 
آمیزشى و پاره اى نیز از سایر راهها باعث عفونت 
مى شوند . بسته به علت عفونت غدد لنفاوى ، این 
حالت مى تواند منجر به عفونت موضعى پوست یا 
یک زخم راجعه ( با سابقه قبلى ) تناسلى شوند. 

3-اثرات این وضعیت بر بدن چیست؟  
لنفادنوپاتى واکنشى معموالً آثار کوتاه مدت یا  معموالً آثار کوتاه مدت یا 

طوالنى مدت خاصى ندارد . 
غدد لنفاوى عفونى مى تواند باعث درد و  ناراحتى 
بشود . اگر عفونت درمان نشود، زخم ها و کشاله هاى 
متورم بدتر مى شوند و در این حالت حتى پس از 
درمـان نیز جاى آن ها باقى خواهد ماند . عفـونت 

مى تواند همراه با تب و درد بدن باشد. 

4- چه درمانى را انتخاب کنیم و چرا؟ چه درمانى را انتخاب کنیم و چرا؟
لنفادنوپاتى واکنشى معموالً نیازى به درمان ندارد 
گاهى اوقات بریدگى ها، راش ها یا کورك هاى روى 
پا ، ساق ها یا کفل ها باعث تبدیل آن به لنفادنوپاتى 

مى شوند که نیاز به درمان دارند .  

در غدد لنفى عفونى : هدف ما تعیین علت عفونت و 
درمان آن به روش صحیح است. اگر در این غدد مقدارى 
مایع باشد (چرك و سلول هاى مرده) ممکن است نیاز 
به تخلیه یا سرنگ داشته باشند، اینکار به فرو نشاندن 

عفونت کمک مى کند . 

5- شما چکار مى تـوانید انجام دهید؟ 
براى بیمارانى با غدد لنفاوى عفونى : 

الف) لطقا درمان را به روش توصیه شده کامل کنید. الف) لطقا درمان را به روش توصیه شده کامل کنید. 
توقف درمان قبل از کامل شدن دوره درمان (حتى در 
صورتى که احساس بهبودى مى کنید) مى تواند منجر به 
بازگشت مشکل شود. لطقا در صورتى که عالئم پس از 

یک هفته وجود دارند مراجعه نمایید . 
لطفـاً براى بررسـى مجـدد طـى2-1 روز بعـد مراجعه 

نمایید . 
ب) اگر غدد عفونى تخلیه شد ، ناحیه را تمیز و خشک ب) اگر غدد عفونى تخلیه شد ، ناحیه را تمیز و خشک 

نگه دارید . 
براى آنهایى که در گروه مشکوك به عفونت هاى آمیزشى 
( شانکروئید ، لیمفوگرانولوما و نروم ) دسته بندى 

مى شوند : 
عالوه بر در نظر گرفتن نکات مندرج در بندهاى الف و 

ب در باال : 
ج) لطفاً تا کامل شدن دوره درمان و معالجه کامل از ج) لطفاً تا کامل شدن دوره درمان و معالجه کامل از 

ارتباط جنسى خوددارى نمایید . 
د) با شریک یا شریکان جنسى خود گفتگو کنید . همه 
آنهایى که در دو ماه گذشته با شما رابطه جنسى داشتند 
باید درمان شوند. این موضوع نه فقط براى سالمتى آنها ، 
بلکه  براى جلوگیرى از آلودگى مجدد شما اهمیت دارد.  
هـ ) استفاده صحیح از کاندوم در زمان تماس جنسى ، هـ ) استفاده صحیح از کاندوم در زمان تماس جنسى ، 
به طور قابل مالحظه اى ریسک ابتالى شما به بیمارى هاى 

آمیزشى را کاهش مى دهد . 
و) انجام آزمایش جهت بررسى ابتال به ایدز را مد نظـر 

داشته باشید . 
  

اطالعاتى که باید به بیمار و همراهان او داده شود 
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درمان توصیه شده براى خیارك کشاله ران  

سئواالت متداول  

دلیـل پرسیدن این سواالت توسـط نوجـوانان را درك 
کنیم . 

در تمامى این سواالت ، نوجوان نگـران است که بـداند 
چگونه یک عفونت آمیزشى آینده او را تحـت تأثیر قرار 

مى دهد . 

آیا در آینده مى توانم پدر/ مادر بشوم؟ 
نکاتى که باید در پاسخ به این پرسش در نظر بگیریم: 
عفونت هایى که باعث ایجاد تورم یا عفونت غدد لنفاوى عفونت هایى که باعث ایجاد تورم یا عفونت غدد لنفاوى 

مى شوند. 

عموماً توانایى شما براى حامله شدن/ پدر شدن را 
تحـت تأثیر قـرار نمى دهد . اما انواع دیگـرى از 
عفونت هاى آمیزشى ، مى تواند توانایى شما را در 
حامله شدن/ پدر شدن تحت تأثیر قرار دهند. 
من به طور کامل درمان خواهم شد؟ 

نکـاتـى که بایـد در پاسـخ به این پرسش در نظـر 
بگیریم : 

عفـونت هـایى که بوسیـله باکتـرى ایجـاد مى شود عفـونت هـایى که بوسیـله باکتـرى ایجـاد مى شود 
( مثالً سفلیس ، شانگر ) مى توانند به طور کامل 

درمان شوند . 

انتخـاب اول  
از هر سطر یکى را انتخاب کنید 
(مثال از مجموع دو دارو) 

ـه ،   اگـر بیمــارحامـل
شیرده و یا زیر 16 سـال 

 است 

a,b سیپروفلوکساسین
500 میلى گرم خوراکى دو بار 
در روز به مدت سه روز  

c اریترومایسین
500 میلى گرم خوراکى چهار بار 

در روز به مدت 7 روز  

aداکسى سایکلین
100 میلى گرم خوراکى دو بار 
در روز به مدت 14 روز  

c اریترومایسین
500 میلى گرم خوراکى چهار بار 
در روز به مدت 14 روز ( هم 
شـانکـروئید و هم LGV را 

پوشش میدهد ) 

شانکروئید 

لینفوگرانولوما 
و نریوم 
 (LGV)

آزیترومایسین 
1 گرم خوراکى به صورت تک 

دوز  
یا سفتریاکسون  

250 میلى گرم تک دوز تزریق 
عضالنى  

aaتتراسایکلین
500 میلى گرم چهار بار درروز 

به مدت 14 روز 

جـایگـزین مـؤثـر 

«ناحیه اى در کشاله ران من متورم شده است» (تورم اینگوئینال) 
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”من در ناحیه واژن (مهبل) داراى ترشحات غیر طبیعى /سوزش و خارش هستم “ 
(در افراد غیر حامله) 

عالئم و نشانه ها  بپرسید  مشاهده کنید/معاینه کنید 

       نکات قابل توجـه کارکنــان 
بهداشتـى: 

به بیمار بگوئید که قصد دارید از او 
چند سوال بپرسید و به او اطمینان 
دهید که اطالعات او محرمانه باقى 

خواهد ماند. 
ترشحات واژینال : 

لطفاً مشخصات ترشحات واژنى خود را 
توضیح دهید؟ 

    رنگ : آیا ترشحات ، شفاف ، سفید یا 
سبز /  خاکسترى /  مایل به زرد  مى 

باشد؟  
    قوام : ترشحات رقیق یا سفت و غلیظ     قوام : ترشحات رقیق یا سفت و غلیظ 

است؟  
    بو : آیا ترشحات بدبو است؟ 

    خارش یا سوزش : آیا احساس خارش 
یا سوزش در ناحیه واژن دارید؟ 

درد در ناحیه پایین شکم : 
    آیا در ناحیه پایین شکم  درد دارد؟ 
اگر درد ناحیه پایین شکمى دارد : اگر درد ناحیه پایین شکمى دارد : 

    او را از نظر حاملگى ارزیابى کنید . 
از الگوریتم « آیا ممکن است حامله 

باشم؟ » استفاده شود . 

احتمال خطر ابتال به سوزاك / 
کالمیدیا 

بپرسید که آیا : 
    فکر مى کند در معرض ابتال به     فکر مى کند در معرض ابتال به 

بیماریهاى آمیزشى بوده است 
    شریک جنسى او داراى ترشح از نوك 

آلت تناسلى است. 
    اخیـراً شـرکاى جنسى مختلفى 

داشته است 
    در منطقه اى زندگى مى کند که این     در منطقه اى زندگى مى کند که این 
بیمارى ها شیوع باالیى دارد ( بر اساس 

اطالعات اپیدیولوژیکى منطقه ) 

سایر عالئـم بیمارى هـاى منتقله 
آمیزشى  

- زخم تناسلى  
- تورم کشاله ران  

از لحـاظ سالمت جنسى و بارورى او را از لحـاظ سالمت جنسى و بارورى او را 
ارزیابى کنید. 

یک ارزیابى HEADS  انجام دهید. 

       نکـات قـابل توجـه کارکنـان  
بهداشتى: 

به بیمار خود بگوییدکه مى خواهید او به بیمار خود بگوییدکه مى خواهید او 
را معاینه کنید و در خصوص حفظ حریم 
خصوصى به او اطمینان خاطر دهید . 
براى معاینه دختران نوجوان بهتر است 
که از یک دستیار زن کمک بگیرید . 

ترشحات واژنى: 
به قسمت خروجى واژن و نواحى اطراف 

نگاه کنید(فرج) 
جستجو کنید: 
    ترشحات 
    رنگ 
    قوام      قوام  
    بو 

    التهاب 
    قرمزى، تورم یا خراشیدگى  

لمس کنید: 
    حساسیت ناحیه پایین شکمى اگر 
درد در ناحیه پایین شکمى وجود دارد: 
    احتمال عارضه جراحى/ ژنیکولوژى     احتمال عارضه جراحى/ ژنیکولوژى 

را ارزیابى کنید . 
لمس کنید : 

    سفتى(گاردینگ) 
    حساسیت برگشتى 

    توده شکمى 
اگر از نظر جنسى فعال است :  

در صورت نیاز یک معاینه واژینال انجام در صورت نیاز یک معاینه واژینال انجام 
دهید . 

لمس کنید : 
    حساسیت به فشار را در زمان 

جابجایى دهانه رحم  
در صورت نیاز یک معاینه واژینال انجام 

دهید . 
کنترل کنید: کنترل کنید: 

    دهانه رحم را از نظر ترشحات  
    شکنندگى مخاط ( در زمان لمس 
براحتى دچار خونریزى مى شود) و 

قرمزى دهانه رحم  

سایر عالئـم بیمارى هـاى منتقله 
آمیزشى   

    زخم تناسلى     زخم تناسلى 
    تورم کشاله ران  

یک معاینه عمومى انجام دهید . 

درد در ناحیـه پایین شکـم بـا 
حساسیت در لمس و حاملگى  

ترشحات غیر طبیعى 
    رنگ : سفید / سبز / خاکسترى 

/ مایل به زرد 
    بد بو یا  

    داراى قوام سفت و غلیظ  
و  و  

درد در ناحیـه پایین شکمـى یا 
حساسیت به لمس در زمان 

حرکت دهانه رحم 

ترشحات غیر طبیعى ( مانند باال ترشحات غیر طبیعى ( مانند باال 
) و عدم درد در ناحیه پایین 
شکم و عدم حساسیت به لمس 
در زمان حرکت دهانه رحـم و 
ترشحـات دهـانه رحمى یا 
شکنندگى مخاط در هنگام 
معاینه اسپکولوم/ یا عوامل خطر 
براى ابتال به سوزاك/ کالمیدیا  براى ابتال به سوزاك/ کالمیدیا  

ترشحات غیر طبیعى ( مانند باال ترشحات غیر طبیعى ( مانند باال 
) سوزش/ خارش واژن یا قرمزى 
فرج و عدم درد در ناحیه 
پایینشکم و عدم حساسیت به 
لمس در زمان حرکت دهانه رحم 
و عدم وجود ترشحات دهانه 
رحمى با شکنندگیمخاط در 
هنگام معاینه با اسپکولوم و عدم هنگام معاینه با اسپکولوم و عدم 
وجود عوامل خطر براى ابتال به 

سوزاك/ کالمیدیا 

ترشحات غیر طبیعى ( مانند باال ترشحات غیر طبیعى ( مانند باال 
) و عدم سوزش/ خارش واژن یا 
قرمزى فرج و عدم حساسیت به 
لمس در زمان حرکت دهانه رحم 
و عدم وجود ترشحات دهانه 
رحمى با شکنندگى در هنگام 
معاینه با اسپکولوم و عدم وجود 
عوامل خطر براى ابتال به سوزاك/ عوامل خطر براى ابتال به سوزاك/ 

کالمیدیا 

ترشحات شفاف یا قوام کم و عدم ترشحات شفاف یا قوام کم و عدم 
وجود درد ، سوزش و خارش در 
ناحیه واژن وجود ترشحات دوره 
اى ( که در میانه سیکـل مقدار 
آن افزایش یافته و بیشتر آبکى 
مى شوند ) یا نوجوان به سن بلوغ 
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          نکات قابل توجه کارکنان بهداشتى: 
    کلیه بیمارى هاى آمیزشى را از طریق فلوچارت مناسب درمان نمایید. 

    بیمار را توجیه کنید که بهتر است شریک (شرکاى) جنسى او در2 ماه گذشته ارزیابى شوند صرفنظر از این 
که عالمت داشته باشند یا نداشته باشند. 

    براى هر بیمار که فعالیت جنسى دارد، صرفنظر از تشخیص و طبقه بندى: مشاوره از نظر ابتال به ایدز و انجام 
آزمایش را پیشنهاد کنید. 

    در مورد پیشگیرى از باردارى و رابطه جنسى ایمن به او مشورت دهید.       در مورد پیشگیرى از باردارى و رابطه جنسى ایمن به او مشورت دهید.   
    بیمار را با استفاده از اطالعاتى که در قسمت «اطالعاتى که باید به نوجوان و همراهان او داده شود» راهنمایى 

کنید. 
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ـرى اقدام (درمــان) طبقه بندى  پیگـی

  (PID) بیماریهاى التهابى لگن

سـوزاك ، کالمیـدیا و / یـا 
عفـونت هـاى باکتـریایى  
بى هـوازى احتمالـى 

التـهاب سرویکس  

احتمال سوزاك یا کالمیدیا  

به احتمـال زیاد عفـونت به احتمـال زیاد عفـونت 
و  واژن  باکتریایى 

تریکوموناس  

التهاب واژن  

احتمـال کاندید یـازیس 

به احتمـال زیاد عفـونت به احتمـال زیاد عفـونت 
و  واژن  باکتریایى 

تریکوموناس 

التهاب واژن 

عفـونت باکتریاى واژن و 
یـا  

تریکومـوناس احتمالى 

طبـیـعـى  طبـیـعـى تـرشـحـات  تـرشـحـات 
ک واژن   فـیـزیـولـوژـی

 احتمال باردارى- اورژانسى 

درمان براى : 
سوزاك و کالمیدیا  

و عفونت هاى باکتریایى غیر هوازى  
(از جدول صفحه بعد استفاده کنید) 

درمان براى : 
سـوزاك و کالمیـدیا و عفـونت سـوزاك و کالمیـدیا و عفـونت 
باکتـریایى واژن ( واژیـنوز ) 

و تریکـوموناس 
(از جدول صفحه بعد استفاده کنید) 

درمان براى : 
عفـونت باکتریایـى واژن ( واژینوز ) 
و تریکومـوناس و کاندیدیـازیس  
(از جدول صفحه بعد استفاده کنید) (از جدول صفحه بعد استفاده کنید) 

درمان براى: 
عفـونت باکتریایـى واژن ( واژینوز ) 

و تریکومـوناس  
(از جدول صفحه بعد استفاده کنید) 

به بیمار اطمینان بدهید 

ارجاع به بیمارستان  

توصیه کنید طى 2-1 روز آینده مراجعه 
نماید اگر بهبودى حاصل نشد : 

ارجاع دهید. 

توصیه کنید در صورت وجود عالئم طى 
یک هفته مراجعه نماید . 

     اگر بیمار دوره درمان را کامل نکرده : 
درمان را مجدداً آغاز نمایید . درمان را مجدداً آغاز نمایید . 

     درصورت آلودگى مجدد بیمار یا عدم 
درمان شریک جنسى  : مجدداً بیمار و 
شریک جنسى اش را درمان کنید. 

     اگـر بیمار و شریک جنسـى اش به 
طورکامل درمان شده اند : ارجاع دهید . 

توصیه کنید در صورت وجود عالئم طى توصیه کنید در صورت وجود عالئم طى 
یک هفته مراجعه نماید . 

     اگر بیمار دوره درمان را کامل نکرده ، 
درمان را مجددا آغاز نمایید 

     اگر بیمار دوره درمان را کامل کرده :  
براى سوزاك و کالمیدیا درمـان شود براى سوزاك و کالمیدیا درمـان شود 
یک هفته بعد ارزیابى شود. در صورت 

عدم بهبودى : ارجاع  دهید . 

توصیه کنید در صورت وجود عالئم طى 
یک هفته مراجعه نماید . 

     اگر بیمار دوره درمان را کامل نکرده ، 
درمان را مجددا آغاز نمایید 

     اگر بیمار دوره درمان را کامل کرده :       اگر بیمار دوره درمان را کامل کرده :  
براى سوزاك و کالمیدیا درمـان شود 
یک هفته بعد ارزیابى شود. در صورت 

عدم بهبودى : ارجاع شود 

نوجـوان :  
من ترشحات غیر طبیعى از ناحیه واژن دارم، من در ناحیه واژن احساس سوزش/ خارش دارم . 

والدین نوجـوان  :  
دخترم در ناحیه واژن ترشحات غیرطبیعى دارد. دخترم در ناحیه واژن احساس سوزش/ خارش دارد . 
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درمـان توصیـه شده براى خیـارك کشـاله ران  

انتخـاب اول  
از هر سطر یکى را انتخاب کنید 
(مثال از مجموع دو دارو) 

ـه ،   اگـر بیمــارحامـل
شیرده و یا زیر 16 سـال 

 است 
a,b سیپروفلوکساسین

500 میلى گرم خوراکى دو بار 
در روز به مدت سه روز  

c اریترومایسین
500 میلى گرم خوراکى چهار بار 

در روز به مدت 7 روز  

داکسى سایکلین داکسى سایکلین 
100 میلى گرم خوراکى دو بار 

در روز به مدت 14 روز  

c اریترومایسین
500 میلى گرم خوراکى چهار بار 
در روز به مـدت 14 روز ( هـم 
شانکروئید و هم LGV را پوشش 

میدهد . ) 

شانکروئید 

لینفوگرانولوما 
ونریوم 
 (LGV)

آزیترومایسین 
1 گرم خوراکى به صورت تک دوز 

یا  
سفتریاکسون  

250 میلى گرم تک دوز تزریق 
عضالنى  

aa تتراسایکلین
500 میلى گرم چهار بار درروز 

به مدت 14 روز 

جـایگـزین مـؤثـر 

 (PID) درمان بیماریهاى التهابى لگن

a تجویز سیپرو فلوکساسین باید با در نظر گرفتن مالحظات محلى درمان نایسریا گونوراى مقاوم باشد  
b  این داروها در زنان حامله و شیرده منع مصرف دارد 

c بیمارانى که مترونیدازول مصرف مى کنند باید از مصرف الکل بپرهیزند. مترونیدازول در سه ماهه اول 
باردارى نباید مصرف شود 

از هـرقسمت زیـر یکـى را انتخـاب کنیـد 
     ( یعنى سه دارو که هر کدام در یکى از قسمت ها قرار گرفته است ) 

سفتریاکسون             250 میلى  گرم تزریق داخل عضالنى یا  
سفیکسیم                 400 میلى گرم خوراکى تک دوز یا  
سیپروفلوکساسین      500 میلى گرم خوراکى تک دوز یا  

اسپکتینومایسین        2 گرم تزریق داخل  عضالنى 
  

داکسى سایکلین        100 میلى گرم خوراکى دو بار در روز به مدت 14 روز یا  روز یا 
تتراسایکلین              500 میلى گرم خوراکى چهار بار در روز به مدت 14 روز  

مترونیدازول               400-500 میلى گرم خوراکى دو بار در روز به مدت 14 روز  

a

b

c

ســـوزاك 

  
ـدیــا  کالمـی

عفـونت هاى باکتـریایـى  
بـى هـوازى 

a این داروها در زنان حامله و شیرده منع مصرف دارد . 
b تجویز سیپرو فلوکساسین باید با در نظر گرفتن مالحظات محلى درمان نایسریا گونوراى مقاوم باشد . 

c اریترومایسین با پایه اتیل سوکسینات باید استفاده شود . 

نکته:  
( در بعضى موارد ممـکن است درمان طوالنـى ترى ( بیش از 14 روز نیاز باشد . غدد لنفاوى مواج در صورتى که  روز نیاز باشد . غدد لنفاوى مواج در صورتى که 
پوست سالـم باشد باید آسپیـره شوند . برش و تخلیه غده از این طریق ممـکن است که باعث تـأخیر در بهبودى 

شوند و تا حد ممکن نباید این کار انجام شود) 
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ـم  درمــان عفونت دهــانه رـح

a  داکسى سایکلین ، تتراسایلین ، سیپروفلوکساسین ، نورفلوکساسین نباید در حاملگى و شیردهى مصرف 
شود . 

b تجویز سیپرو فلوکساسین باید با در نظر گرفتن مالحظات محلى درمان نایسریا گونوراى مقاوم باشد. 
c زمانى که افلوکساسین به عنوان درمان عفونت کالمیدیایى مصرف مى شود ، درمان سوزاك را نیز 

پوشش مى دهد. 
d اریترومایسین استوالت در دوران باردارى به دلیل سمیت کبدى وابسته به دارو، منع مصرف دارد و تنها 

اریترومایسین با پایه اتیل سوکسینات باید استفاده شود. 

انتخـاب اول  
از هر سطر یکى را انتخاب کنید 
(مثال از مجموع دو دارو) 

ـه ،   اگـر بیمــارحامـل
شیرده و یا زیر 16 سـال 

 است 

 سفکسیم  
400 میلى گرم خوراکى به صورت 

تک دوز یا  
سفتریاکسون 

125 میلى گرم به صورت تزریق 
داخل عضالنى  

 ازیترومایسین  ازیترومایسین 
یـک گـرم خوراکـى به صورت 

یکجا یا  
aآموکسى سیلین

100 میلى گرم خوراکى سه بار 
در روز به مدت 7 روز  

سفکسیم  
400 میلى گرم خوراکى به صورت 

تک دوز یا  
سفتریاکسون  

125 میلى گرم به صورت تزریق 
عضالنى 

ddاریترومایسین
500 میلى گرم خوراکى چهار بار 

در روز به مدت 7 روز  

آزیترومایسین  
یک گـرم خوراکـى به صورت 

تک دوز یا  
آموکسى سیلین  

500 میلى گرم خوراکى سه بار  میلى گرم خوراکى سه بار 
در روز به مدت 7 روز  

سوزاك 

کالمیدیا 

a,bسیپروفلوکساسین 
500 میلى گرم خوراکى به صورت 

یکجا یا  
اسپکتینومایسین 

2 گرم به صورت تزریق عضالنى 
  

    a,b,c افلوکساسین
300 میلى گرم دو بار در روز به 

مدت 7 روز یا  
  a تتراسایکلین

500 میلى  گرم خوراکى چهار بار 
در روز به مدت 7 روز یا  

اریترومایسین 
500 میلى گرم خوراکى چهار بار  میلى گرم خوراکى چهار بار 

در روز به مدت 7 روز  

جـایگـزین مـؤثـر 
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درمـان کاندیدیـازیس ( عفـونت قارچـى ) 

a بیمارانى که مترونیدازول یا تینیدازول مصرف مى کنند ، باید از مصرف الکل بپرهیزند . مترونیدازول در سه ماه 
اول باردارى نباید مصرف شود. 

a کلوتریمازول 500 میلـى گـرم به صورت دوز واحد نیز موجود است در بعضـى موارد براى عفـونت هاى قارچـى 
موثر است . 

انتخـاب اول  
از هر سطر یکى را انتخاب کنید 
(مثال از مجموع دو دارو) 

ـه ،   اگـر بیمــارحامـل
شیرده و یا زیر 16 سـال 
 است از هر بسته زیر یکى 
راانتخاب کنید. 

(مثالً یکى از سه دارو) 

میکونازول  
200 میلى گرم شیـاف واژینال 
یک بار در روز به مدت سه روز 

  
  aکلوترى مازول

100 میلى گـرم قـرص واژینال  میلى گـرم قـرص واژینال 
دو قـرص در روز به مـدت سـه 

روز  

فلوکوتازول  
150 میلى گرم قـرص خوراکى 

یک جا  

میکونازول  
200 میلى گرم شیـاف واژینال 
یک بار در روز به مدت سه روز 

  
  aکلوترى مازول

100 میلى گـرم قـرص واژینال  میلى گـرم قـرص واژینال 
دو قـرص در روز به مـدت سـه 

روز  

نستاتین  
100.000 واحد قـرص واژینال 
یک بار در روز به مدت 14 روز  

س 
ازی
دی
دی
کان

چ) 
قار
)

نیستاتین 
100.000 واحـد قرص واژینال 
یک بار در روز به مدت 14 روز  

جـایگـزین مـؤثـر 

درمـان عفـونت باکتریـایـى واژن و تریکـومـوناس 

انتخـاب اول  
از هر سطر یکى را انتخاب کنید 
(مثال از مجموع دو دارو) 

ـه ،   اگـر بیمــارحامـل
شیرده و یا زیر 16 سـال 
 است از هر بسته زیر یکى 
راانتخاب کنید. 

(مثالً یکى از سه دارو) 
  aمترونیدازول 

2 گـرم به صورت تک دوز  
یـا  

  aمترونیدازول 
400 یا 500 میلى گرم خوراکى 
دو بار در روز به مدت 7 روز  

    

ترجیحاً بعد از سه ماه اول باردارى  
  aمترونیدازول

200  یا 250 میلى گرم 
خوراکى سه بار در روز به مدت 

7 روز  
یا  

    aژل مترونیدازوا 0.75 درصد
یک اپلیکاتور پر ( 5  گرم ) به 
صورت داخل واژینال موقع خواب 

به مدت 7 روز  
کلیندامایسین 

300 میلى گرم خوراکى دو بار 
در روز به مدت 7 روز 

ـونت  عـف
باکتریایى 
واژن 

تریکوموناس  

 کرم کلیندامایسین2درصد  
یک اپلیـکاتور پر ( 5 گرم ) به 
صورت واژینال موقع خواب به 

مدت 7 روز  
کلیـندامـایسیـن 

300 میلى گرم خوراکى دو بار  میلى گرم خوراکى دو بار 
در روز به مدت 7 روز  

  a تینیدازول
2 گرم خوراکى تک دوز  

یا  
aتینیدازول

500 میلى گرم خوراکى دو بار  میلى گرم خوراکى دو بار 
در روز به مدت 5 روز  

جـایگـزین مـؤثـر 
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شکـایت از ترشحـات غیـرطبیعـى واژن ،  
غیر طبیعى بودن از لحاظ مقدار ،  رنگ یا بو ،  
اغلب نشان دهنده یک عفونت واژینال است. خواه اغلب نشان دهنده یک عفونت واژینال است. خواه 
این عفونت یک عفونت منتقله آمیزشى ( 
تریکوموناس ) یا غیر آمیزشى ( عفونت باکتریایى ، 
قارچى) باشد. در موارد کمترى ترشحات واژن مى 
تواند در نتیجه عفونت دهانه رحم  (سرویسیت ) و 
ناشى از سوزاك یا کالمیدیا باشد . شناسایى علت 
عفونت دهانه رحم بدون تست هاى تشخیصى 
مناسب ( که معموالً گران و در دسترس نیستند ) یا مناسب ( که معموالً گران و در دسترس نیستند ) یا 

با معاینه اسپکولوم بسیار مشکل است . 
همه نوجوانان غیر حامله با سابقه رابطه 
جنسى و وجود ترشحات غیرطبیعى واژن باید 
درمان عفـونت باکتـریایـى واژن و 

تریکـوموناس را دریافت نمایند .  
براى عفـونت هاى قارچـى در صورت وجود عالئـم براى عفـونت هاى قارچـى در صورت وجود عالئـم 
( به مطالب قبلى مراجعه کنید ) باید درمان اضافى 

دریافت نمایند.  
براى عفـونت دهانه رحم در صورت وجود عالئـم یا براى عفـونت دهانه رحم در صورت وجود عالئـم یا 
وجـود ریسـک فاکتورها ( به مطالب قبلى مراجـعه 
کنید) یا اگر بیمار در مناطق با شیوع باالى سوزاك 
یا کالمیـدیا زنـدگى مى کند بایـد درمـان اضافـى 

دریافت نمایند . 

براى کسـانى که تحـت درمـان سوزاك و کالمیـدیا 
هستند . تمـام شرکاى جنسـى آنها در عرض دو مـاه 
گذشته  را چه عالئـم داشته یا نداشته باشنـد بایـد با 

همان رژیم دارویى ، درمان کرد. 
لطفا توجه داشته باشید که مالحظات خاصى در 

بیمار باردار با ترشحات واژن وجود دارد. 
     ترشحات طبیعى واژن در خالل باردارى بسیار زیاد      ترشحات طبیعى واژن در خالل باردارى بسیار زیاد 

است .  
     عفونت قارچى در دوره باردارى بیشتر شایع است. 
     ترشحات و لکه بینى ممکن است نشانه حاملگى نابجا 
، یا سقط تهدید شده باشد. تب ، خونریزى ، درد شکمى 
و نشت مایع آمنیوتیک از عالئم عفونت کیسه آمنیوتیک 

یا سپیس ( گندخونى ) هستند . 
اگر عوارض حاملگى رد شده است ، همه زنان داراى اگر عوارض حاملگى رد شده است ، همه زنان داراى 
ترشحات غیـرطبیعـى را براى کاندیدیـازیس ، 
تریکـوموناس و عفـونت باکتریایـى واژن درمـان کنید ( 
دقـت کنید درمـان عفـونت باکتـریایـى واژن در زمـان 
حاملگـى متفاوت است 250-200 میلـى گـرم 
مترونیدازول به صورت خوراکى سه بار در روز به مدت 

7 روز ) . 
در بیمارانى که با وجودکامل کردن دوره درمانى ، در بیمارانى که با وجودکامل کردن دوره درمانى ، 
بیمارى در آنها عود کرده است باید مجدداً براى 

کاندیدیازیس درمان شوند .  

اطالعات بیشتر براى کارکنان بهداشتى 
 جهت طبقه بندى و درمان ترشحات واژینال 
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1- وضعیت چگونه است؟ 
ترشحـات طبیعـى واژن شفاف ، رقیق و بدون بـو 
است ( یا داراى بوى کمى است) . مقدار کمى 
تیرگى و چسبناکى ترشحات واژن در وسط سیکل 

قاعدگى طبیعى است . 
واژنیت یک عفونت واژینال است که مى تواند منجر واژنیت یک عفونت واژینال است که مى تواند منجر 
به تغییراتى در رنگ ،  قوام و یا بوى ترشحات شود 
. واژن و فرج ( ناحیه اطراف دهانه واژن ) گاهى 

اوقات مى تواند ملتهب باشد . 
سرویسیت ، عفونت دهانه رحم است که مى تواند با 
ترشحات غیرطبیعى واژن ، درد یا در بعضى موارد 

خونریزى در زمان نزدیکى همراه شود. 
بیماریهاى التهابى لگن (PID) عفونت دهانه رحمى ) عفونت دهانه رحمى 
است که به رحم و یا لوله هاى متصل به آن 
گسترش یافته است .  بیمارى التهابى لگن اغلب 
باعث درد در ناحیه پایین شکمى مى شود و یا 

ترشحات غیرطبیعى واژن مى شود. 

2- علت ایجاد این وضعیت چیست؟ 
ترشحـات طبیعى واژن ناشـى از ترشحـات غددى ترشحـات طبیعى واژن ناشـى از ترشحـات غددى 
است که در دیواره هاى واژن قرار دارند . عفـونت 
واژن توسـط باکتـرى و قـارچ ایجـاد مى شود کـه 
ممکن است در اثر تماس جنسى منتقل شده باشد 
یا احتماالً به عنوان عارضه جانبى بعضى از درمان ها 
ایجـاد شـده باشد . ( مثـالً آنتـى بیـوتیک هـا یـا 
داروهاى ضدباردارى خوراکى ) دوش ها ( شستشوى 
داخل واژن با آب ، دیگر مایعات با صابون ) و یا در اثر داخل واژن با آب ، دیگر مایعات با صابون ) و یا در اثر 
تغییرى در بدن رخ داده باشد ( مثال ً: در حیـن 

حاملگـى )  
 التهـاب دهانه رحـم و بیماریهـاى التهـابى لگن 

توسط باکتـرى هایـى ایجـاد مى شوند که معمـوالً از 
طـریق تماس جنسى منتقل مى شوند . 

3- اثرات این وضعیت بر بدن چیست؟ 
ترشحـات طبیعـى واژن هیچ تأثیر سویى بر بدن ندارد 

 .
عفـونت واژن مى تواند باعـث ایجـاد درد ، خـارش و عفـونت واژن مى تواند باعـث ایجـاد درد ، خـارش و 
ناراحتى در داخل و اطراف واژن شود. عفونت دهانه رحم 
مى تواند باعث ایجاد درد یا خونریزى در زمان نزدیکى 
و یا ترشحات غیرطبیعى واژن شود همچنین مى تواند 

باعث ایجاد بیماریهاى التهابى لگن شود. 
بیماریهاى التهابى لگن مى تواند باعث ایجاد ترشحات بیماریهاى التهابى لگن مى تواند باعث ایجاد ترشحات 
غیـر طبیعى واژن و یا درد شکـمى شود . این حـالت 
مى تواند منجـر به عوارضى همچـون نازایى و حاملگى 

خارج رحمى شود . 

4- چه درمانى را انتخاب مى کنیم و چرا؟ 
هـدف ما تعیین عاملـى است که باعـث ایجـاد عفونت 

شده و انتخاب روش درمانى مناسب است . 

5- شما چکار مى تـوانید انجام دهید؟  شما چکار مى تـوانید انجام دهید؟ 
توصیه به بیمارانى که در گروه داراى ترشحات واژینال 

طبیعـى هستند : 
الف) لطفا از به کار بردن دوش ها یا شستشوى داخل الف) لطفا از به کار بردن دوش ها یا شستشوى داخل 
واژن با آب یا سایر فرآورده ها خوددارى نمایید . این کار 
مى تواند باعث ایجاد تحریک و همچنین از بین بردن 
مکانیسم هاى محافظتى طبیعى بدن و افزایش احتمال 

ابتال به انواع عفونت هاى واژینال شود . 
توصیـه به بیمـارانى که در گـروه داراى عفـونت 

واژینال دسته بندى شده اند: 
عالوه بر نکات ذکر شده در بند الف: عالوه بر نکات ذکر شده در بند الف: 

اطالعاتى که باید به بیمار و همراهان او داده شود 
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تناســلى 

سئواالت متداول  

دلیل پرسیدن این سـواالت توسـط نوجـوانان را درك 
کنیم : 

در تمامى این سواالت، نوجوان نگران است که بداند 
چگونه یک عفونت زندگى و آینده او را تحت تأثیر قرار 

مى دهد. 

آیا در آینده مى توانم مادر شوم؟ 
نکاتى که باید در پاسخ به این پرسش در نظر بگیریم : 
عفـونت دهانه رحـم و بیماریهاى التهـابى لگن که زود عفـونت دهانه رحـم و بیماریهاى التهـابى لگن که زود 
ص داده و درست درمان شوید ، والتهـاب واژن  تشخـی
 نمى توانند باعث ایجاد عارضه طوالنى مدت شوند. 

اگر عفونت دهانه رحم و بیمارى هاى التهابى لگن براى 
یک مـدت طـوالنى تشـخیص داده نشوند و یـا به طـور  
مناسب و کامـل درمان نشونـد ، مى توانند بر تـوانایى 

 شما در بچه دار شدن تأثیر بگذارند . دانستن اینکه 
این موضـوع به طور حتــم اتفاق افتاده است یا نه 

مشکل است . 

آیا من به طور کامل درمان خواهم شد؟ 

نکاتى که باید در پاسخ به این پرسش در نظر 
بگیریم : 

عفونت واژن، دهانه رحم و بیمارى هاى التهابى عفونت واژن، دهانه رحم و بیمارى هاى التهابى 
لگن که معموالً به وسیله باکترى ها و قارچ ها 
ایجاد مى شوند مى توانند به طور کامل درمان 
شوند . اگر درمانى که براى شما در نظر گرفته 
شده است به طور کامل باعث بهبودى شما نشد ، 
باید براى ارزیابى و درمان مجدد مراجعه نمایید. 

ب) لطفـاً درمـان را بر اساس دستـور پزشک معالج کامل 
نمایید . توقـف درمان قبـل از کـامل شدن دوره درمـان 
( حتى در صورتى که احساس بهبودى پیدا مى کنید ) 
مى تواند منجر به بازگشت مشکل شود . لطفا در صورتى 
که عالئم  بیش از یک هفته پا بر جا بماند مراجعه نمایید . 
ج) لطفا تا کامل شدن دوره درمان و معالجه کامل از 

ارتباط جنسى خوددارى نمایید . 
د) استفاده صحیح از کاندوم در زمان تماس جنسى ، به د) استفاده صحیح از کاندوم در زمان تماس جنسى ، به 
طور قابل مالحظه اى ریسک ابتالى شما به بیمارى هاى  

آمیزشى را کاهش مى دهد. 

ح) آزمایش ابتال به ایدز را انجام دهید. 

توصیه به بیمارانى که در گروه داراى عفونت دهانه 
رحـم یا بیمارى هاى التهـابى لگنى دسته بندى 

مى شوند : 
عالوه بر نکات ذکر شده در بند الف تا ح :  

و ) با شریک یا شریکان جنسى خود گفتگو کنید . و ) با شریک یا شریکان جنسى خود گفتگو کنید . 
همه آنهایى که در دو ماه گذشته با شما رابطه جنسى 
داشتند باید درمان شوند . این موضوع نه فقط براى 
سالمتى آنها بلکه براى جلوگیرى از آلودگى مجدد 

شما اهمیت دارد .  
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ـدز  اـی

«ناحیه اى درکشاله ران من متورم است» (تورم اینگوئینال) 

عالئم و نشانه ها  بپرسید  مشاهده کنید/معاینه کنید 

       نکات قابل توجـه کارکنــان 
بهداشتـى: 

به بیمار بگوئید که قصد دارید از او 
چند سوال بپرسید و به او اطمینان 
دهید که اطالعات او محرمانه باقى 

خواهد ماند. 
چرا فکر مى کنید به ایدز مبتال شدید؟ 

عالئم مرتبط با ایدز: 
     آیا شما این عالئم را داشته اید/ دارید: 

-  کاهش وزن قابل توجه  
-  اسهال طوالنى مدت 
-  سرفه طوالنى مدت  
-  تب طوالنى مدت  -  تب طوالنى مدت  

-  برجستگى بدون درد بنفش روى پوست یا 
دهان  

-  لکه هاى سفید داخل دهان  
-  تورم بدون درد غده هاى لنفى  

بیماریهاى همراه با ایدز 
آیا تا به حال تشخیص سل درباره شما داده آیا تا به حال تشخیص سل درباره شما داده 

شده است؟ 

ریسک فاکتورهاى عفونت ایدز 
     آیا در زمان تماس جنسى از کاندوم استفاده 

مى نمایید؟ 
     آیا شما شرکاى جنسى متعدد داشته اید/ 

دارید؟ 
     آیا شریک جنسى شما شرکاى دیگرى آیا شریک جنسى شما شرکاى دیگرى 

داشته/ دارد؟ 
رآیا در 72 ساعت گذشته تماس جنسى 

حفاظت نشده داشته اید؟ 
     آیا تزریق مواد مخدر داشته اید/ دارید؟ 

عالئم سندرم عفونت هاى منتقله جنسى 
     آیا شما این عالئم را داشته اید/ دارید:  

-  زخم/ جراحت در ناحیه تناسلى -  زخم/ جراحت در ناحیه تناسلى 
-  ترشح واژن 

-  ترشح از سر آلت تناسلى مردانه  
-  درد یا ورم در ناحیه بیضه 

بهداشت جنسى و بارورى را ارزیابى کنید. 

       نکات قابل توجه کارکنان بهداشتى: 
به نوجوانان اجازه دهید تا آنجا که مى تواند 
صحبت کند بدون اینکه صحبت او را قطع 
کنید. این فرصت مناسبى است که بفهمید آیا 
او عوامل خطر ابتالبه ایدز را مى شناسد. 

       نکـات قـابل توجـه کارکنـان  
بهداشتى: 

به بیمار خود بگوییدکه مى خواهید او به بیمار خود بگوییدکه مى خواهید او 
را معاینه کنید و در خصوص حفظ حریم 
خصوصى به او اطمینان خاطر دهید . 
براى معاینه دختران نوجوان بهتر است 
که از یک دستیار زن کمک بگیرید . 

عالئم همراه با بیمارى هاى مرتبط با 
ایدز 

بررسى کنید: 
     کاهش وزن بیش از 10%(اگر وزن 
قبلى در دسترس مى باشد) درصد 

کاهش وزن=  
   

     سارکوم کاپوزى سارکوم کاپوزى 
(برجستگى هاى بدون درد در بدن 

یا دهان) 
     لنفادنوپاتى گسترده 

     شواهدى از عفونت جدى(مثال: 
عفونت تنفسى) 

عالئم بیماریهاى منتقله جنسى 
     زخم تناسلى زخم تناسلى 

     تورم کشاله ران  
     ترشح از واژن 

     ترشح از نوك آلت تناسلى مردانه 
ورم بیضه 

معاینات عمومى را انجام دهید. 

            راهنمایى براى کارکنان بهداشتى: 
عفونت هاى منتقله جنسى کنونى با 
گذشته به منزله یک عامل خطر براى 

ابتال به عفونت ایدز مى باشد. 

100*(وزن قبل - وزن کنونى) 
وزن قبل 

نشانه مرتبط با ایدز  
یا  

عالئم مرتبط با ایدز  
یا 

بیمارى مرتبط با ایدز(یا با بدون 
عوامل خطر مشخص) 

یکى از عـوامل خطـر مرتبـط با یکى از عـوامل خطـر مرتبـط با 
ایدز  
و 

عـدم وجود نشانه مرتبط با ایدز  
و عـدم وجود عالئم مرتبط با 

عفونت ایدز و  
عـدم وجود بیماریهاى مرتبط با عـدم وجود بیماریهاى مرتبط با 

ایدز 

عـدم وجود عوامل خطر مرتبط  با 
ایدز 
و 

عـدم وجود نشانه هاى مرتبط با 
ایدز  
و و 

عـدم وجود عالئم مرتبط با ایدز  
و 

عدم وجود بیمارى مرتبط با ایدز 
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نوجـوان :  
من در هفته گذشته تماس جنسى داشته ام و نگران هستم که مبتال به ایدز شده باشم. سرفه ام دو هفته است 

ادامه دارد. آیا این نشانه ابتال به ایدز است؟ 
والدین نوجـوان  :  

پسرم/ دخترم مدتى است که بیمار شده است ممکن است ایدز داشته باشد؟ 

ـرى اقدام (درمــان) طبقه بندى  پیگـی

احتماالً ایدز دارد  
عفـونت باعث بروز عالئم ، 
نشانه ها و یا بیمارى هایى 
مى شود که به طور معمول 
با ایدز همراه هستند . 

در معرض خطر ابتال به ایدز در معرض خطر ابتال به ایدز 
مى باشد . 

بسیار بعید است که مبتال 
به ایدز باشد . 

نحوه طبقه بندى را براى او توضیح دهید 
اگر مرکز مشاوره و آزمایش ایدز در مرکز 

موجود ا ست او را ارجاع دهید. 
( اگر شرایط مشاوره و آزمایش ایدز در مرکز 
موجود نیست ، به یک مرکز دیگر که امکانات 
ارائه خدمات مشاوره و آزمایش داشته باشد 

ارجاع دهید) 
( در خصوص تماس جنسى ایمن/ کاهش خطر ( در خصوص تماس جنسى ایمن/ کاهش خطر 
ایدز او را راهنمایى و مشاوره کنید ) .  

هر نوع بیمارى مرتبط با ایدز را درمان نمایید.  

نحوه طبقه بندى را براى او توضیح دهید 
در خصوص تماس جنسى ایمن/ کاهش خطر 

او را راهنمایى کنید. 
اگر شرایط در مرکز مهیا باشد براى او مشاوره اگر شرایط در مرکز مهیا باشد براى او مشاوره 

و آزمایش انجام دهید . 
اگر شرایط مشاوره و آزمایش در مرکز موجود 

نیست به مرکز دیگر ارجاع دهید. 

  
نحوه طبقه بندى را براى او توضیح دهید نحوه طبقه بندى را براى او توضیح دهید 
مشاوره براى تماس جنسى ایمن/ کاهش 
خطر ایدز را براى تمام نوجوانان مراجعه کننده 

انجام دهید. 

        راهنمایى براى کارکنان بهداشتى: 
  تمامى بیمارى هاى منتقله جنسى 
دسته بندى شده را از طریق فلوچارت 

مربوطه درمان کنید. 
    بیمار را توجیه کنید که بهتر است تا بیمار را توجیه کنید که بهتر است تا 
شریک ( شرکاى ) جنسى او در 2  ماه 
گذشته ، ارزیابى شوند صرفنظر از این که 
عالمت داشته باشند یا نداشته باشند. 
    در مورد پیشگیرى از باردارى و رابطه 

جنسى ایمن به او مشورت دهید. 

ترتیبى اتخاذ کنید تا نوجـوان براى 
پیگیـرى وضعیـت خود ، مجدداً 
مراجعه کند و یا او را به مرکز دیگرى 

ارجاع دهید. 

ترتیبى اتخاذ کنید تا نوجـوان براى ترتیبى اتخاذ کنید تا نوجـوان براى 
پیگیـرى وضعیـت خود ، مجدداً 
مراجعه کند و یا او را به مرکز دیگرى 

ارجاع دهید. 
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ـدز  اـی

اطالعاتى که باید قبل از انجام آزمایش ایدز 
به نوجوان بدهید.  

1- ارزیابى کنید که آیا نوجوان اطالعات کلیدى 
در مورد ایدز دارد. 
     ایدز چیست؟ 

     ایدز چگونه منتقل مى شود و ( چگونه منتقل 
نمى شود ) ؟ 

     چگونه مى توان از آلودگى به ایدز جلوگیرى چگونه مى توان از آلودگى به ایدز جلوگیرى 
کرد؟ 

     آثار ایدز بر بدن چیست؟ 
     چه خدماتى از طریق کارکنان بهداشتى به افراد 

شناسائى شده ارائه مى شود؟ 
( در صورت لزوم نواقص ا طالعاتى او را پر کنید و 

تصورات غلطش را اصالح کنید.) 

2- اطالعاتى در مورد آزمایش ایدز به فرد  اطالعاتى در مورد آزمایش ایدز به فرد 
بدهید. 

الف) آزمایش تشخیص ایدز چیست؟ 
یک آزمایش خون است که پاره اى از مواد شیمیایى یک آزمایش خون است که پاره اى از مواد شیمیایى 
طبیعى(آنتى بادى  ها) که بدن در پاسخ به حضور 
ویروس ایدز تولید مى کند را مشخص مى کند. این 
آنتى بادى ها 12-8 هفته بعد از آلوده شدن به 

ویروس ایدز در بدن تولید مى شود. 
ب) نتایج مثبت و منفى آزمایش ایدز چگونه 

تفسیر مى شود؟  
جواب مثبت در آزمایش ایدز یعنى اینکه فرد آلوده جواب مثبت در آزمایش ایدز یعنى اینکه فرد آلوده 
به عفونت ایدز است. تست منفى ایدز یعنى در حال 
حاضر فرد آلوده به عفونت ایدز نیست همان گونه 
که در باال ذکر شد آنتى بادى مذکور قبل از 8 تا 12 
هفته تولید نمى شود.بنابراین تا سه ماه پس از آلودگى ، 
ممکن است آزمایش ایدز منفى باشد حتى اگر شخص 

آلوده باشد. 

اطالعاتى که باید به بیمار و همراهان او داده شود 

ج) دالیل انجام آزمایش ایدز چیست؟  
حداقل چهار علت براى انجام آزمایش ایدز وجود 

دارد : 
    کارکنان بهداشتى مى توانند به منظور جلوگیرى  
از تکثیر بیشتر ویروس ایدز داروهاى موثرى براى 

شما تجویز نمایند. 
    کارکنان بهداشتى مى توانند با تجویز داروهایى ،     کارکنان بهداشتى مى توانند با تجویز داروهایى ، 
مـوجب پیشگیـرى یا عـدم ابتـالى شمـا به سـایر 

بیمارى هاى مرتبط با ایدز شوند. 
    اگر مادر مبتال به ایدز قصد بچه دار شدن داشته 
باشد مى تواند با دریافت دارو احتمال عبور موقت 

ایدز را از بدن خود به جنین کاهش دهد. 
    دانستن اینکه آیا شخصى به ایدز آلوده هست یا     دانستن اینکه آیا شخصى به ایدز آلوده هست یا 
نه مى تواند در راستاى اقدامات پیشگیرانه ضرورى 
جهت جلوگیرى از آلودگى دیگران کمک کننده 

باشد. 

3- او را از محرمانه ماندن اطالعات و اقدامات 
حمایتى مطمئن سازید 

در ابتدا نوجوان را مطمئن سازید که نتایج آزمایش در ابتدا نوجوان را مطمئن سازید که نتایج آزمایش 
او را با هیچ کس در میان نخواهید گذاشت. همچنین 
به نوجوان اطمینان دهید که در صورتى که آلوده به 
ایدز باشد هر گونه مراقبت و اقدام حمایتى که نیاز 

باشد براى او انجام خواهید داد. 

4- مطمئـن شوید که نوجوان به ادامه روند و  مطمئـن شوید که نوجوان به ادامه روند و 
انجام آزمایش تمایل دارد و آگاهانه آزمایش را 

انجام مى دهد. 
آگاهانه یعنى نوجوان با استفاده از اطالعاتى که آگاهانه یعنى نوجوان با استفاده از اطالعاتى که 
درباره بیمارى ایدز و آزمایش مربوطه به او داده شده ، 
موقعیت را به خوبى درك کرده و با انجام آزمایش 
موافقت نموده است . از نوجوانان بخواهید اگر راضى 
به انجام آزمایش است به طور شفاف موافقت خود را 

اعالم کند. 
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اطالعاتى که باید قبل از مشخص شدن نتیجه 
آزمایش به فرد داده شود : 

    درباره مفهوم پاسخ مثبت و منفى آزمایش را 
براى او توضیح دهید. 

    پرس و جو کنیـد تا بدانید نوجـوان به چـه کسى 
اطمینان دارد که جواب آزمایش خود را به او بگوید. 
    با نوجـوان همـدردى کنیـد به او بگوییـد کـه     با نوجـوان همـدردى کنیـد به او بگوییـد کـه 
مى دانید انتـظار کشیدن تا مشـخص شدن نتیـجه 
آزمایش سخت است . به او اطمینان دهید که او را 

حمایت خواهید کرد.  

اطالعاتى که باید بعد از مثبت شدن نتیـجه 
آزمایش به فرد داده شود . ( مثالً تایید شد که 

شخص آلوده به ویروس ایدز است )  
    نتیجه آزمایش را به او بگویید.     نتیجه آزمایش را به او بگویید. 

    در نظر داشته باشید که خبـرهاى بد منجـر به 
ش ناگهانى و شدیـد خواهد شد . با نـوجوان  واکـن
احساس همدردى کنید و به او آرامش بدهید. 

    برداشت نوجوان را از نتیجه آزمایش ارزیابى 
کنید و در صورت نیاز توضیحات بیشترى را به او 

بدهید. 
    پرس و جو کنید تا بدانید نوجوان به چه کسى     پرس و جو کنید تا بدانید نوجوان به چه کسى 
اطمینان دارد که جواب آزمایش خود را به او بگوید. 
    براى او توضیح دهید که چه خدمات حمایتى 

مى تواند دریافت کند. 
    بررسى کنید که او چه حمایت هاى فورى نیاز 

دارد. 
    مشخص کنید چه  زمانى مى تواند براى مشاوره     مشخص کنید چه  زمانى مى تواند براى مشاوره 

بیشتر برگردد. 

حمایت از افشـاى موضـوع : 
به نوجوان بگویید مهم است که فرد یا افرادى را از 
نزدیکان خود انتخاب کند و نتیجه آزمایش خود را 
با آنها در میان بگذارد. والدین و دیگر اعضاى خانواده 
به اندازه دوستان مى توانند منبع حمایتى با ارزش 

باشند . 
از نوجوان بخواهید یک یا دو نفر از دوستان مورد از نوجوان بخواهید یک یا دو نفر از دوستان مورد 
اعتماد خود را که مى توانند به او کمک کنند ، 

مشخص نماید . 

اطالعاتى که باید بعد از منفى شدن نتیجه آزمایش 
به فرد داده شود(مثالً تایید شده که شخص آلوده 

به ایدز نیست ) 
    نتیجه آزمایش را به او بگویید. 

    متوجه باشید که شنیدن یک خبرخوب ناگهانى     متوجه باشید که شنیدن یک خبرخوب ناگهانى 
در نوجوانان هم مى تواند آن ها را شوك زده کند و 
باعث واکنش ناگهانى شود. پس به نوجوان کمى 

فرصت دهید تا آرام شود. 
    برداشت نوجوان را از نتیجه آزمایش ارزیابى 
کنید و در صورت نیاز توضیحات بیشترى را به او 

بدهید. 
    تاکید کنید که پیشگیرى از آلودگى و محافظت     تاکید کنید که پیشگیرى از آلودگى و محافظت 
از خود بسیار اهمیت دارد و بگویید که چه حمایت هایى  

را مى توانید از او انجام دهید. 

اطالعاتى که باید به بیمار و همراهان او داده شود 

         راهنمایى براى کارکنان بهداشتى: 
براى کسانى که کمتر از سه ماه بعد از مواجهه براى کسانى که کمتر از سه ماه بعد از مواجهه 
آزمایش انجام دادند و جواب آزمایش آنها منفى 
است توضیح دهید که این جواب منفى بدین 
معنـا است که یا شما به عفونت ایـدز آلـوده 
نشده اید و یا هنوز بدن شما آنتى بادى بر علیه 
ویروس ایدز را تولید نکرده است و توصیه نمایید 

آزمایش را 8-6 هفته بعد تکرار نماید.  
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«من در ناحیه شکم درد دارم» 

عالئم و نشانه ها  بپرسید  مشاهده کنید/معاینه کنید 

درد 
    محل درد کجاست؟ 

بررسى کنید آیا درد موضعى است یا در 
همه جاى شکم وجود دارد  

    چه مدتى این درد را دارید؟ 
    آیا درد مالیم/ متوسط یا شدید     آیا درد مالیم/ متوسط یا شدید 

است؟ 
بررسى کنید که درد مزمن یا راجعه 

است 

خونریزى دستگاه گوارش  
آیا در مدفوع شما خون وجود دارد؟ 
آیا مدفوع شما سیاه رنگ است؟ 

آیا استفراغ خونى دارید؟ آیا استفراغ خونى دارید؟ 

اسهـال 
آیا دائماً اسهال دارید؟ 

بررسى کنید که آیا بیش از سه بار در 
روز دفع اسهالى دارد؟ 

بیمارى ویروسى 
آیـا در حال حاضـر سرمـاخوردگى یـا آیـا در حال حاضـر سرمـاخوردگى یـا 

آنفوالنزا دارید؟ 

یبوست 
آیا در دفع مدفوع، با مشکل مواجه 

هستید؟ 
اگر پاسخ مثبت است جستجوى اگر پاسخ مثبت است جستجوى 
بیشترى کنید تا علت مشکل را پیدا 

کنید. 
اگر نوجوان مونث است 

قاعدگى 
    آیا در حال حاضر خونریزى قاعدگى 

دارید؟ 
اگر در دوره خونریزى قاعدگى هستید : اگر در دوره خونریزى قاعدگى هستید : 
    آیا خونریزى شما الگوى عادى و 

طبیعى دارد؟ 
    آیا شما در حال حاضر در نیمه دوره 
قاعدگى(زمان تخمک گذارى) هستید؟ 
اگر پاسخ به هر یک از این سواالت باال 

مثبت باشد: 
آیا اغلب اوقات این درد را در زمان آیا اغلب اوقات این درد را در زمان 
خونریزى قاعدگى و یا در میانه سیکل 

داشته اید؟ 

       نکـات قـابل توجـه کارکنـان  
بهداشتى: 

به بیمار خود بگوییدکه مى خواهید او 
را معاینه کنید و در خصوص حفظ حریم 
خصوصى به او اطمینان خاطر دهید .  

شکم 
(بررسى کنید) : 

    اتساع شکمى متوسط تا واضح 
(لمس کنید) 
    سفتى شکم 

    حساسیت موضعى در لمس هر                 حساسیت موضعى در لمس هر             
ناحیه شکم 

    حساسیت برگشتى 
    توده قابل لمس 
(گوش دهید): 

    صداهاى روده اى 

مدفوع 
بررسى کنید: بررسى کنید: 

اگر سابقه اى از مدفوع خونى یا سیاه 
دارد، یک آزمایش مدفوع براى تأیید 

آن گرفته شود. 

هر کدام از عالئم زیر: 
ورم متوسط تاشدید شکم 

اتساع شکمى  
حساسیت متوسط تا شدید در 
لمس هر نقطه از شکم  

حساسیت حفره راست ایلیاك 
حساسیت برگشتى حساسیت برگشتى 
توده قابل لمس 

عدم وجود صداهاى روده اى  
خون در مدفوع یا مدفوع سیاه 

هر گونه درد همراه با خونریزى 
غیر طبیعى واژینال 

یا  
درد شدید تا متوسط درد شدید تا متوسط 

و 
حاملگى  
یا  

احتمال حاملگى  

اگـر هیچـیک از عالئـم و اگـر هیچـیک از عالئـم و 
نشانه هاى فوق را ندارد به 
موارد ذیل توجه نمایید: 

زنان فعال از نظر جنسى  
و 

حساسیت در ناحیه پایین شکم 
و 

حساسیت در هنگام لمس دهانه رحم  حساسیت در هنگام لمس دهانه رحم  
یا  

ترشحات غیرطبیعى واژن 
عدم حاملگى یا احتمال حاملگى 

و 
خونریزى قاعدگى فعلى یا قرار 

گرفتن در میانه سیکل 
(زمان تخمک گذارى) (زمان تخمک گذارى) 

و درد مشابه در خونریزى قاعدگى 
قبلى و یا زمان تخمک گذارى 

قبلى 
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ادامـه ... «من در ناحیه شکم درد دارم» 

عالئم و نشانه ها  بپرسید  مشاهده کنید/معاینه کنید 

عفونت دستگاه  ادرارى
   آیا هنگام ادرار کردن سوزش 

دارید؟  

حاملگى 
   آیا احتمال مى دهید حامله باشید؟ 
اگر پاسخ مثبت است، دالیل را بررسى اگر پاسخ مثبت است، دالیل را بررسى 

کنید. 
   اگر از حاملگى خود مطمئن نیستد ، 

بپرسید: 
آیا شما رابطه جنسى دارید؟  

اگر رابطه جنسى دارد، او را با الگوریتم 
«آیا من حامله ام» ارزیابى نمایید. 

بیمارى هاى عفونى لگنبیمارى هاى عفونى لگن
اگر رابطه جنسى مداوم دارد: 

   آیا شما داراى ترشحات غیر طبیعى 
واژینال هستید؟ 

یک ارزیابى HEADS انجام دهید 

حاملگى
با استـفاده از الگـوریتم « آیـا من 
حاملـه ام » عالئـم حاملگى را جستجو 

کنید . 
اگر از نظر جنسى فعال است :  

او را از نظر عالئم بیمارى هاى او را از نظر عالئم بیمارى هاى 
منتقله از راه جنسى بررسى 

نمایید 

یک معاینه عمومى انجام دهید. 

دفـع اسهال آبکى ( بیش از 3 بار 
در روز) 

عفـونت قسمت فوقـانى دستـگاه 
تنفسى یا آنفوالنزا 

دختـر نوجـوان با سـوزش ادرار 

کم شدن دفعات اجـابت مزاج  
و 

ماندگارى مدفوع در قسمت زیرین ماندگارى مدفوع در قسمت زیرین 
شکم و قابل لمس بودن آن 

هیچکدام از موارد باال  
و 

درد مزمن یا راجعه شکم بدون تأثیر 
مشخص بر سالمتى یا رشد  

هیچکدام از موارد باال 
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نوجوان: من در ناحیه شکم درد دارم  والدین نوجوان: دختر/ پسرم در ناحیه شکم درد دارد 

بیمـارى التهـابى لگـن  

درد قاعدگى یا درد تخمک گذارى  

گاستـروانتریت (اسهـال) 

درد ناحیـه شکـمى همـراه بـا 
بیمـارى ویروسـى  

عفـونت مجـارى ادرارى 

ـت   ـت  یبـوس یبـوس

درد مـزمن یـا راجعـه شکـمى  

درد حاد غیر اختصاصى در ناحیه شکم 

         هشدار! 
ص کردن و فرستـادن نوجوانانى که با شکایت از درد شکـم مراجعه مى کنند ، حتماً              قبل از مرـخ

    این توصیه ها را انجام دهید : 
    به نوجوان بگویید که در صورتى که هر کدام از عالئم زیر را داشت سریـع تر به مرکز مراجـعه کند : 

      اگر درد بدتر شد . 
      اگر درد به سمت پایین و راست شکم حرکت کرد . 
      اگر پس از خوردن با نوشیدن استفراغ مى کند .       اگر پس از خوردن با نوشیدن استفراغ مى کند . 

      اگر اتساع شکمى او از قبل بیشتر شود . 

 !

اورژانس جراحى  

درد همراه با حاملگى یا احتمال حاملگى 

به بیمـارستـان ارجـاع شـود 

به بیمـارستـان ارجـاع شـود 

عالئم ذکر شده در قسمت هشدار را 
براى او توضیح دهید و او را در مورد 

کم آب شدن حساس کنید . 

مراجعه مجدد در صورت وجود عالئم  
هشدار 

توصیه کنید اگـر با درمـان درد او توصیه کنید اگـر با درمـان درد او 
برطرف نشد ، مراجعه نماید و عالئم 
ذکر شده در قسمت هشدار را 

براى او توضیح دهید . 

مراجعه مجدد در صورت وجود عالئم  
هشدار 

مراجعه مجدد در صورت وجود عالئم  
هشدار هشدار 

مراجعه مجدد در صورت وجود عالئمهشدار 

لطفاً از الگوریتم «من از ناحیه واژن / مهبل 
داراى ترشحات غیرطبیعى / سوزش یا خارش 

هستم» استفاده نمایید. 

لطفاً از الگوریتم«من در دوره قاعدگى درد 
زیادى دارم» استفاده نمایید.  

داروى ضد درد تجویز کنید  
اگر اسهال و کم آبى وجود دارد آن را درمان اگر اسهال و کم آبى وجود دارد آن را درمان 

کنید. 

ضد درد تجویز کنید 
درمان عالمتى نمایید  

قــرص کوتـرى موکسـازول براى 5 روز  
( تـرى متـوپریـم 80 میلـى گـرم /  میلـى گـرم / 
سولفـامتـوکسـازول400 میلـى گـرم ) 
اگر وزن بیش از 50 کیلوگرم است :  

دو قرص دو بار در روز  
اگر وزن بین 50-19 کیلوگرم است :  

یک قرص دو بار در روز  

در خصـوص تغذیـه منـاسب و سالـم او را در خصـوص تغذیـه منـاسب و سالـم او را 
راهنمایى کنید . 

به فصل سوم « تغذیه سالم » مراجعه کنید .  
با یک ملین او را درمان کنید . 

از تجویز داروهاى مسکن بپرهیزید . درمان هاى 
فیزیکى مانند کمپرس گرم توصیه نمایید. 
فعالیت هاى اجتماعى او را ارزیابى و در فعالیت هاى اجتماعى او را ارزیابى و در 

صورت نیاز راهنمایى نمایید . 

ضد درد تجویز نمایید 

پیگیـرى طبقه بندى  اقدام (درمــان) 
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باشد بایدچند روزى را استراحت کنید و این به 
بهبودى شما کمک مى کند.  

سایر بیماران به درمان هاى اختصاصى بیشترى نیاز 
دارند ، مثالً آنتى بیوتیک براى درمان عفـونت مجارى 

ادرارى 
بعضى از بیماران نیز نیاز به ارجاع جهت درمان هاى بعضى از بیماران نیز نیاز به ارجاع جهت درمان هاى 
بیشتر دارند مثال ً: براى آپاندیسیت یا عوارض مرتبط با 

حاملگى 
4- شما چکار مى توانید انجام دهید؟ 

اگر درد در ناحیه شکمى دارید ، باید به توصیه ها و 
درمان هاى تجویز شده توسط کارکنان بهداشتى عمل 

نمایید . موارد زیر بسیار مهم است : 
بسیار مهم است که داروهایى به غیر از آنچه پزشک به بسیار مهم است که داروهایى به غیر از آنچه پزشک به 
شما توصیه نموده استفاده نکنید . حتى اگر داروى ضد 
درد ساده اى مانند استامینوفن بیش از حد مصرف شود 

مى تواند عوارض خطرناکى داشته باشد .  
همچنین اهمیت دارد که به فعالیت هاى عادى روزانه 
خود ادامه دهید ( مثالً رفتن به مدرسه و یا مطالعه ) 

حتى اگر درد خفیفى در ناحیه شکمى دارید . 
بسیار اهمیت دارد که در صورت وجود هر یک بسیار اهمیت دارد که در صورت وجود هر یک 

از عالئم زیر به پزشک مراجعه نمایید: 
     اگر درد شکمى شما بدتر شد  

     اگر درد به قسمت هاى پایین شکم شما منتقل شد 
     اگر هر چه را که مى خورید استفراغ مى کنید  
     اگر شکم شما بیش از حد متسع شده است  

موضوعات خاص : 
گاهى بیمار نوجوان با دردهاى مزمن با راجعه در ناحیه گاهى بیمار نوجوان با دردهاى مزمن با راجعه در ناحیه 
شکم مراجعه مى کند که هیچ علت مشخصى براى آن 
نمى توان پیدا کرد و این موضوع تأثیرى نیز بر سالمتى 
و رشد فرد نگذاشته است. در این گونه موارد مهم است 

که : 
     دوز داروى ضد درد را به حداقل برسانید . 

     درمان هاى فیزیکى مانند ماساژ و کمپرس گرم را      درمان هاى فیزیکى مانند ماساژ و کمپرس گرم را 
توصیه نمایید . 

     بر انجام کارهاى عادى روزانه ( مثالً حضور کامل در 
محل کار و یا مدرسه ) تأکید نمایید . 

اطالعاتى که باید به بیمار و همراهان او داده شود 
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”من رنگ پریده ام ( من کـم خون و یا مشکوك به کـم خونى هستم )“ 

عالئم و نشانه ها  بپرسید  مشاهده کنید/معاینه کنید 

شدت کم خونى :  
     آیا همیشه احساس خستگى مى کنید؟ 
     آیا در حالت نشسته نیز مشکـل تنفسى 

دارید؟ 
درباره دالیل کم خونى : 

خونریزى حاد : 
     آیا در مدفوع شما خون وجود دارد؟ آیا در مدفوع شما خون وجود دارد؟ 
     آیا مدفوع شما سیاه رنگ است؟ 

تغذیه ناکافى : 
     در روز چند نوبت غذا مى خورید؟ 
     مقدار هر وعـده غـذایى شمـا چقدر 

است؟ 
     مقـدار هر کـدام از این مواد غذایى مقـدار هر کـدام از این مواد غذایى 
در وعده هاى روزانه شما چقدر است؟ 
(سبزیجات با برگ سبز، جوانه غالت یا 

حبوبات و گوشت) 
خونریزى شدید قاعدگى(در زنان): 
     آیا خونریزى قاعـدگى شمـا بیش از 

7 روز طول مى کشد؟  
     آیا در دوران قاعدگى بیش از 7 نوار  نوار 
بهداشتى در هر روز استفاده مى کنید؟  
حاملگى فعلى/ اخیر(در زنان) : 
     آیا اخیراً حامله بوده اید؟ 
     اگر جواب مثبت است: 
     آیا خونریزى دارید؟ 

ماالریا(در مناطق ماالریا خیز) :  
     آیا اخیراً به ماالریا مبتال شده اید؟ آیا اخیراً به ماالریا مبتال شده اید؟ 

آلودگى انگلى:  
     آیا در 6 مـاه گـذشته با تشـخیص 
عفونت هاى انگلى درمان شده اید؟ 

مشکالت خونى : 
     آیا تا کنون خونریزى لثه داشته اید؟ 
     آیا تا کنون کبودى یا لکه قرمز در آیا تا کنون کبودى یا لکه قرمز در 

بدن داشته اید؟  
بیمارى هاى طوالنى مدت : 

     آیا در حال حاضر بیمار هستید؟ 
     آیا بیمارى طوالنى مدت داشته اید؟  
عالئمى مانند تب ، سرفه و یا کاهش وزن 

و اسهال را از فرد بپرسید . 
یک ارزیابى HEADS را انجام دهید .  را انجام دهید . 

       نکـات قـابل توجـه کارکنـان  
بهداشتى: 

از امنیت محـل معاینه فرد را مطمئـن 
کنید . 

بررسى کنید : 
شدت کم خونى  
     رنگ پریدگى  

     آیا رنگ پریدگى در ناحیه 
ملتحمه و یا کف دست دیده مى 

شود؟ 
     اگر وجود دارد شدت آن متوسط اگر وجود دارد شدت آن متوسط 

یا شدید است؟ 

بشمارید : 
     تعداد تنفس را در هر دقیقه در 

حالت استراحت بشمارید. 

بررسى کنید : 
     آیا در موقع استراحت هم در آیا در موقع استراحت هم در 

مشکل تنفسى دارید؟ 
     (در صورت وجود شرایط) میزان 

هموگلوبین را اندازه بگیرد 

خونریزى حاد : 
     خونریزى از لثه  

     در صورتى که بیمار شرح حالى در صورتى که بیمار شرح حالى 
از خون در مدفوع یا مدفوع سیاه 
رنگ مى دهد در صورت امکان یک 
نمونه از مدفوع را براى آزمایش 

بفرستید. 

عالئم اختالل خونى : 
     کبودى مفرط  

     پتشى پتشى 
(دانه هاى ریز قرمز روى پوست) 

یک معاینه عمومى انجام دهید. 

  7g/100 mlهموگلوبین کمتر از
هر کدام از موارد زیر: 

     تعـداد تنفس در دقیقه بیش 
از 30   

     مشکل تنفسى در حالت نشسته  
     خونریزى از لثه  

     پتشى/ (دانه هاى ریز قـرمز پتشى/ (دانه هاى ریز قـرمز 
روى پوست) اگر آزمایش هموگلوبین 

امکان پذیر نبود : 
     خون در مدفوع یا مدفوع سیاه 
رنگ پریدگى شدید کف دست 

همـوگلوبین بیشتـر یا مسـاوى همـوگلوبین بیشتـر یا مسـاوى 
7g/100 ml و کمتـر از 12g/100 mlیا 
اگر آزمایش هموگلوبین امکان 

پذیر نبود :  
     رنگ پریدگى متوسط ملتحمه 

و کف دست و  
     میزان تنفس کمتر از 30 دقیقه  دقیقه 

در حالت نشسته  
     عدم وجود مشکل تنفسى در 

حالت نشسته  
     عدم خونریزى لثه  

     عدم خون در مدفوع یا مدفوع 
سیاه رنگ  

     عدم پتشى یا کبودى  عدم پتشى یا کبودى  

هموگلوبین مساوى یا بیشتر از 
12g/100 ml

یا  
     انجـام آزمـایش هموگلوبین 
امکان پذیر نیست و هیچ عالیم 
و نشانه اى هم از کم خونى ندارد. 
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نوجـوان :  
من رنگ پریده ام 

والدین نوجـوان  :  
دختر/ پسرم به نظر رنگ پریده است. 

ـرى اقدام (درمــان) طبقه بندى  پیگـی

کـم خونى شـدیـد  
یـا  

سایر مشکالت جدى  

ـم خـونـى   ـک
متوسـط تا شـدیـد  

عـدم کم خـونى  

ارجــاع  

درمان کم خونى  
( یک قرص آهن 60 میلى گرم ) فولیک اسید 400 

میکروگرم ، دوبار در روز به مدت 3 ماه  

مشاوره تغذیه اى  
راههایى جهت بهبود تغذیه به فرد پیشنهاد دهید او را به راههایى جهت بهبود تغذیه به فرد پیشنهاد دهید او را به 
مصرف غذاهاى غنى از آهن و فولیک اسید مانند سبزیجات 
با برگ سبز، جوانه هاى غالت و حبوبات و گوشت توصیه 

کنید. 

انگل زدایى 
اگر نوجوان در 6 ماه گذشته داروهاى ضدانگل را دریافت  ماه گذشته داروهاى ضدانگل را دریافت 
نکرده است داروهاى زیر را براى او تجویز کنید. یک تک دوز 
آلبندازول (400 میلى گرم) یا مبندازول(500 میلى گرم)  

علت هاى زمینه اى را درمان کنید: 
     خونریزى حاد  

     خونریزى شدید قاعدگى 
     حاملگى فعلى یا حاملگى اخیر ( یعنى خونریزى هاى حاملگى فعلى یا حاملگى اخیر ( یعنى خونریزى هاى 

زمان نفاس) 
     ماالریاى راجعه  
     بیمارى هاى دیگر  

به نوجوان اطمینان دهید که کم خون نیست. تمام دالیل 
کم خونى را استخراج و بررسى کنید حتى اگر در نهایت 

هیچ کدام تأیید نشود.  
بر تغذیه سالم، ورزش و استراحت کافى تأکید کنید. بر تغذیه سالم، ورزش و استراحت کافى تأکید کنید. 

      راهنمایى براى کارکنان بهداشتى: 
     براى درمان و مشاوره مباحث مرتبط با تغذیه به 

فصل سوم«تغذیه سالم» مراجعه کنید. 
     براى درمان قاعدگى شدید به الگوریتم «من در 
دوران قاعدگى خونریزى زیاد دارم» مراجعه کنند. 
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1- وضعیت چگونه است؟ 
منظور از کم خونى چیست؟ 

عملکرد اصلى خون حمل اکسیژن از ریه به تمام عملکرد اصلى خون حمل اکسیژن از ریه به تمام 
نقاط بدن است. کم خونى وضعیتى است که در آن 
این عملکرد به خوبى انجام نمى شود . از دالیل اصلى 
این است که در کم خونى ، هموگلوبین - عنصرى 
که خون را براى حمل اکسیژن توانمند مى کند - 

کاهش یافته است . 
     چه زمانى مى گوییم فردى کم خون است؟ 

اگر سطح هموگلوبین نوجوان کمتر از 12 گرم باشد ،  گرم باشد ، 
کم خونى اطالق شود. 

2- علت این وضعیت چیست؟ 
کم خونى انواع مختلفى دارد : از علل عمده کم خونى ، کم خونى انواع مختلفى دارد : از علل عمده کم خونى ، 
فقر آهن ناشى از کمبود آهن یا افزایش نیاز بدن 
است و در مواردى نظیر خونریزى ( مثل خونریزى هاى 
شدید قاعدگى ) عفونت ها مثل ( ماالریا ) آلودگى 
انگلى مانند ( کرم روده اى ) و نقص عملکرد غده 
تیروئید ، دیده مى شود . از علل دیگر کمبود 
فولیک اسید و ویتامین B12 است. سومین علت 
عمده در افرادى دیده مى شود که بدنشان انواع عمده در افرادى دیده مى شود که بدنشان انواع 
غیرطبیعى هموگلوبین تولید مى کند که سلول هاى 
خونى را از عملکرد مهم آنها یعنى حمل اکسیژن ، 

باز مى دارد. 

اثرات این وضعیت بر بدن چیست؟ 
در کـم خونـى خفیف ممـکن است فـرد عالئم کمـى 
داشته باشد . در کم خونى شدید رنگ پریدگى وجود 
دارد ( مانند رنگ پریدگى در پوست کف دست و یا مخاط ، 
ملتحمه و ناخن ها ) تعداد تنفس و ضربان قلب تندتر 

از حد نرمال است و فرد دائماً خسته است. 

چه درمان هایى پیشنهاد مى کنید؟ چرا؟ چه درمان هایى پیشنهاد مى کنید؟ چرا؟ 
همان گونه که ذکر شد کم خونى انواع مختلف و درجات 
متفاوت دارد . هدف تعیین نوع و شدت کم خونى و 

سپس درمان مناسب است . 

چه کارهایى مى توانید انجام دهید؟ 
     براى نوجوانى که در دسته کم خونى خفیف تا متوسط 

قرار مى گیرند: 
     توصیه هاى الزم را انجام دهید و بخواهید که براى      توصیه هاى الزم را انجام دهید و بخواهید که براى 

بررسى مجدد باز گردد. 
    براى نوجوانانى که دسته کم خونى شدید قرار مى گیرند: 
توضیح دهید که باید براى انجام آزمایش و ارزیابى هاى 
تخصصى تر ارجاع شوند تا علت کم خونى مشخص گردد. 

اطالعاتى که باید به بیمار و همراهان او داده شود 

سئواالت متداول  

چه فعالیتهایى را نباید انجام دهم؟ 
چه موقع مى فهمم که وضعیت ام بهتر شده است؟ 

دلیـل پرسیدن این سؤاالت توسط نوجـوان را درك کنیم : نوجـوان ممکن است نگران این موضـوع باشد که 
کم خونى چه اثراتى بر وضعیت سالمتى جسمى او دارد. 
نکاتى که باید در پاسخ به این پرسش در نظر بگیریم: 

براى او توضیـح دهید که آنـچه که در کـم خونى اهمیـت دارد این است که علت ایجاد کـم خونى به درستـى براى او توضیـح دهید که آنـچه که در کـم خونى اهمیـت دارد این است که علت ایجاد کـم خونى به درستـى 
تشخیص داده شود. به نوجوان تأکید کنید که هر نوع فعالیت فیزیکى که انجام آن براى او راحت باشد مى تواند 
انجام دهد و به او توضیح  دهید که با باال رفتن هموگلوبین و نزدیک شدن آن به میزان طبیعى، احساس قدرت 
و توان بیشترى نسبت به قبل پیدا مى کند و پرانرژى تر خواهد شد. به او بگویید که در ویزیت هاى بعدى و با 

آزمایش خون مى توان به اثربخشى درمان و افزایش هموگلوبین پى برد.  
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ـه ام “  ” من همیشه خسـت

عالئم و نشانه ها  بپرسید  مشاهده کنید/معاینه کنید 

   ارزیابى کنید: 
میزان و شدت خستگى  

آیا میزان خستگى شما به حدى است 
که مانع انجام فعالیت هاى روزمـره 

شما مى شود؟ 
توجه: عالئمى که نوجوان را از رفتن توجه: عالئمى که نوجوان را از رفتن 
به مدرسه یا انجام تکالیف و یا کارهاى 
خانه باز مى دارد جستجو کنید. 
دالیل احتمال خستگى 

کم خونى  
    خونریزى حاد  

    خونریزى شدید قاعدگى 
    حاملگى فعلى یا حاملگى اخیر حاملگى فعلى یا حاملگى اخیر 

    ماالریا 
    آلودگى انگلى  

    بیمارى طوالنى مدت 
    تغذیه ناکافى 

    تعداد وعده غذایى در روز  
    میزان هر وعده غذایى 

    غذاهاى حاوى آهن در وعده غذایى غذاهاى حاوى آهن در وعده غذایى 
فعالیت هاى مفرط و بیش از حد 

    ماهیت شغل  
    ماهیت و میزان کارهاى روزمره 
    پیاده رفتن به مدرسه/ محل کار 
بیمارى هاى حاد/ طول کشیده راجعه 
    تعداد بیمـارى هـاى ویـروس یا تعداد بیمـارى هـاى ویـروس یا 
باکترى هایى که در 6 ماه گذشته به 

آن مبتال شده است 
    کاهش وزن اخیر 

الگوى نامناسب خواب 
    زمان به خواب رفتن  

    زمان بیدار شدن از خواب 
    مدت خواب  مدت خواب  

مصرف مواد مخدر  
    الکل یا دیگر مواد مخدر  

سالمت روان  
    احساس اضطراب یا غم 

یک ارزیابىHEADS انجام دهید. 

تغذیه  
بررسى کنید :  
    قد(متر) 

    وزن( کیلوگرم) 

محاسبه کنید: 
نمایه توده بدنى (BMI) برابر است ) برابر است 
با وزن/ قد (یا از جدول نمایه توده 

بدنى استفاده کنید) 

کـم خونـى  
بررسى کنید: 

رنگ پریدگى کف دست 
در صورت امکان: 

میزان هموگلوبین فرد را آزمایش میزان هموگلوبین فرد را آزمایش 
کنید 

عفونت هاى فعلى 
نوجوان را از نظر عالئم بیمارى هاى 

عفونى بررسى کنید 

یک معاینه عمومى انجام دهید. 

تمام وضعیت هاى زیر را در نظـر 
بگیرید: 
بیمارى  

هر گونه عالئم و نشانه کم خونى 
یا هموگلوبین کمتر از 12 گرم 

تغذیه ناکافى  
یا  

نمایه توده بدنى کمتر از 2 انحراف  انحراف 
معیار استاندارد براى سن 

شروع عالئم و نشانه ها همزمان با 
شـروع یک عفـونت ویـروسى یا 

باکتریایى در فرد است  
یا  

شرح حال از ابتال به عفونت بیش شرح حال از ابتال به عفونت بیش 
از 6 ماه 
یا  

عالئم و نشانه ها و عفونت مزمن 
شرح حال از اضطراب و افسردگى  
رفتار و عادات/ شیوه زندگى  
مصرف الکل یا مواد مخدر  

شرح حال از کار زیاد و طاقت فرسا شرح حال از کار زیاد و طاقت فرسا 
در محل کار یا زندگى 

دیر به رختخواب رفتن یا به طور 
معمول خواب کمتر از 8 ساعت  

عدم وجود دلیل قطعى 
وضعیت فرد قابل طبقه بندى نیست وضعیت فرد قابل طبقه بندى نیست 
ولى خستگى با زندگى و فعالیت هاى 
روزمره او تداخل داشته باشد: 

    رفتن نامنظم به مدرسه یا محل کار 
    قادر نبودن به انجام فعالیت روزمره  

طبیعى  
وضعیت فرد قابل طبقه بندى نیست وضعیت فرد قابل طبقه بندى نیست 
ولى با زندگى و فعالیت هاى 
روزمره اش تداخل ندارد: 

    رفتن منظم به مدرسه یا محل کار 
    عدم احساس بى خوابى و کسالت 

در طول روز 
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ک علت باشـدکه باید همه حالت هاى زیر در نظر بگیرید.  خستـگى مى تواند  مربـوط به بیش از ـی
خستـگى مى تواند مربـوط به یک بیمـارى خـاص باشد. 

ـرى اقدام (درمــان) طبقه بندى  پیگـی

کم خونى  
تغذیه نامناسب  

بیمارى مزمن با راجعه 

مصـرف مواد مخدر 
ـت جسمـانـى  فعـالی

ش از حـد   بـی

ـب  ـب الگـوى نـامنـاس الگـوى نـامنـاس
خـواب  

   خستـگى واضـح 
  (بدون علت مشخص) 

نوجـوان طبیـعى  

از الگوریتم ” من رنگ پریده ام “ استفاده کنید. 
از الگوریتم ” من بسیار الغر / بسیار چاقم “ استفاده کنید 

عفونت فعلى را درمان کنید. 
براى بررسى بیشتر او را ارجاع دهید. 

     از دستورالعملهاى موجود استفاده کنید 

     از دستورالعملهاى موجود استفاده کنید 
توصیـه کنید: توصیـه کنید: 

    میزان و حجم کار و فعالیت خود را تعدیل کند. 
    بیشتر به خود استراحت دهد و در صورت امکان 

بیشتر بخوابد. 

    زودتر به رختخواب برود. 
    با نزدیک شدن به زمان خواب فعالیت هایى مانند با نزدیک شدن به زمان خواب فعالیت هایى مانند 
گوش دادن به موسیقى با صداى بلند با تماشا 

کردن تلویزیون را محدود کند. 
    زود از رختخواب بلند شود و فعالیت هاى روزانه 

خود را انجام دهد. 

او را تشویق کنید به: 
     بازگشت به کار یا مدرسه  

     مشارکت در فعالیت هاى روزانه       مشارکت در فعالیت هاى روزانه  
     تغذیه مناسب  

     استراحت کافى به او اطمینان خاطر دهید که: 
     خستگى با مرور زمان از بین خواهد رفت 

     به او اطمینان خاطر دهید. 
     از او بخواهید در صورتى که عالئم تکرار و یا بدتر 

شود حتماً مراجعه کند. 

توجه : خستگى در نوجوانان اگر با فعالیت هاى روزمره زندگى ( رفتن به مدرسه یا محل کار و یا انجام تکلیف 
روزمره ) تداخل داشته باشد طبیعى نیست. حتى اگر علل فیزیکى و جسمى براى آن یافت نشد باید فرد را مرتب 

تحت نظر داشت تا به حالت طبیعى و زندگى عادى برگردد یا علت خستگى او مشخص شود. 
مشکالت روحى روانى  

خستگـى مى تواند مرتبـط با شیـوه زندگـى و فعـالیت هاى افـراد باشد 

ـت مشـخص   خستـگى واضـح بـدون عل
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1- وضعیت چگونه است؟ 
احساس خستگى در نوجوانان امرى شابع است . 
میزان خستگى مى تواند از لحاظ شدت متفاوت 

باشد : 
    خستـگى به حـدى نیست که مانـع انجـام     خستـگى به حـدى نیست که مانـع انجـام 
فعالیت هاى روزمره شود و مى تواند با کمى مشکل 

آنها را انجام دهد. 
    خستـگى به حـدى است که در بازده کارى یا 
تحصیلى نوجوان تأثیر منفى گذاشته است. 

    خستگى به قدرى شدید است که حتى قـادر 
نیست از منزل خارج شود. 

2- علت این وضعیت چیست؟  علت این وضعیت چیست؟ 
خستـگى مى توانند دالیـل مختلفى داشته باشد 

مانند موارد زیر: 
    بیمارى هایى مانند کم خونى یا بیمارى هاى حاد 

راجعه یا بیمارى هاى طوالنى اثر  
    تغذیه ناکافى 

    رفتار یا شیوه زندگى ناسالم مانند الگوى خواب     رفتار یا شیوه زندگى ناسالم مانند الگوى خواب 
نامناسب یا کار و فعالیت جسمانى بیش از حد 

    مصرف مواد مخدر 
    مشکـالتى در سالمـت روان مانند اضطـراب و 

افسردگى  
در بعضى از نوجـوانان بیش از یک علت ، باعـث در بعضى از نوجـوانان بیش از یک علت ، باعـث 
خستگى مى شود . براى مثال ممکـن است 
نوجوانان هم کم خون باشد و هم در محل کار با 
منزل فعـالیت بدنى زیـاد و کار سنـگین داشته 

باشد . 

3- اثرات این وضعیت بر بدن چگونه است؟  
اثرات خستگى بر بدن در واقع به علل  ایجاد کننده آن 
مربوط مى شود . عالوه بر آن خستگى بر عملکرد فرد 
در مدرسه یا محل کار و توانایى و قدرت انجام کارهاى 

او تأثیر مى گذارد. 

4- چه درمان هایى را پیشنهاد مى کنید و چرا؟  چه درمان هایى را پیشنهاد مى کنید و چرا؟ 
درمان خستـگى بستگى به علل ایجاد کننده آن دارد . 
بنابراین براى فرد توضیح مى دهیم که ممکـن است نیاز 
باشد تا بعضى آزمایش ها را براى او انجام دهیم ، مثالً 
آزمایش خون براى مشخص کردن کم خونى تا علت 

ایجاد خستگى مشخص شود. 

5- شما چه کار مى توانید انجام دهید؟ 
    براى نوجوان توضیح دهید که علیرغم علت زمینه اى     براى نوجوان توضیح دهید که علیرغم علت زمینه اى 
خستگى ، مى تواند از طریق زیر به خود کمک کند : 

    یک تغذیه سالم داشته باشد. 
    خواب کافى داشته باشد. 

    ورزش و تحرك بدنى منظم داشته باشد ( نه در حد 
افراط)  

    به کار و تحصیل خود و رفتن منظم به محل کار یا     به کار و تحصیل خود و رفتن منظم به محل کار یا 
مدرسه ادامه دهد. 

اگر علیرغم انجام تمام موارد فوق الذکر پس از گذشت 
یک ماه هنوز احساس خستگى داشت باید به مراکز 

بهداشتى و نزد کارکنان بهداشتى مراجعه کند.  

اطالعاتى که باید به بیمار و همراهان او داده شود 



ن 
ـوانا
وج
ا ن
ر ب
کا
ى 
ــنما
راـه

 ...
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

109

ـر بیمـارى ها  ساـی

یادداشت: 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

یادداشت: 
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

یادداشت: 
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

یادداشت: 
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

یادداشت: 
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

یادداشت: 
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

یادداشت: 
.......................................................................................................................................................................................................



ــنماى کار با نوجـوانان 
راـه

 ...............................................................
ـر بیمـارى. ها  ساـی

110

یادداشت: 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

یادداشت: 
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

یادداشت: 
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

یادداشت: 
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

یادداشت: 
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

یادداشت: 
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

یادداشت: 
.......................................................................................................................................................................................................



ن 
ـوانا
وج
ا ن
ر ب
کا
ى 
ــنما
راـه

 ...
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

111

ـر بیمـارى ها  ساـی

”من سـردرد دارم“ 

عالئم و نشانه ها  بپرسید  مشاهده کنید/معاینه کنید 

    لطفاً نوع سردرد را توضیح دهید؟ 
    چه مدت است که دچـار سـردرد 

شده اید؟ 
    آیا از قبل سابقه سردرد داشته اید؟ 
     آیا هنگام سردرد دچار تشنج مى شوید؟ 
    آیا احساس ضعف در پاها و دستهاى آیا احساس ضعف در پاها و دستهاى 

خود دارید؟ 
    آیا در عضـالت صورت خود حرکات 

غیرطبیعى مى بینید؟ 
    آیا در بینایى شمـا اختـاللى وجود 

ندارد؟ 
    آیا در هماهنگ کردن حرکات دست آیا در هماهنگ کردن حرکات دست 

و یا پاى خود، مشکلى ندارید؟ 
    آیا مى توانید راحت راه بروید؟ 

    آیا سردرد شما با تهوع و یا استفراغ 
همراه است؟ 

    آیـا دچـار بى  اختیـارى ادرار هـم 
شده اید؟ 

سؤاالتى که از همراه بیمار پرسیده سؤاالتى که از همراه بیمار پرسیده 
مى شود 

    آیا بیمار گیج است؟ 
    آیا به تازگى متوجه تغییرات رفتار او شده 

اید؟ 
اگر مورد مشکـوکى پیدا نکـردید ، 

موارد زیر را بپرسید: 
از او بپرسید آیا تب دارد؟ از او بپرسید آیا تب دارد؟ 
اگر پاسخ مثبت داد، بپرسید: 

    آیا تا کنون دچار تب ماالریا شده است؟ 
    آیا سرفه میکند، آیا گلودرد دارد؟ آیا 
از درد مفـاصل رنـج مى برد و آیـا درد 
دیگرى در بدن خود احساس میکند؟ 
    آیا سینوس هایش درد دارد؟ 
( در قسمت صورت و پیشانى )  ( در قسمت صورت و پیشانى )  

    آیا دچار پوسیدگى و یا درد دندان 
مى باشد؟ 

آیا اخیراً جراحتى در ناحیه سر و گردن 
داشته اید؟ 

اگر پاسخ مثبت باشد 
    در مورد مصرف مواد مخدر از او جویا شوید 
    در مورد احتمال مشکالت سالمت روحى در مورد احتمال مشکالت سالمت روحى 

روانى جویا شوید 
یک  ارزیابى HEADS انجام دهید . 

چک کنید 
   دمـاى بدن  
عالئم عصبى: 
   هوشیارى  

   احساس گیجى  
   از او بخواهید که راه برود و این موارد    از او بخواهید که راه برود و این موارد 

را در او چک کنید: 
ضعف پاها 

   عدم حرکت متوازن و مساوى پاها  
   پاى بیقرار 

حرکت بازوها را چک کنید: 
   ضعف بازوها  

   عدم توانایى در حرکت انگشتان     عدم توانایى در حرکت انگشتان  
به چهره و صورت بیمار توجه کنید 

   آیا ماهیچه هاى صورت حرکت دارند 
   حرکت ماهیچه ها هنگام لبخند و یا 

صحبت کردن متقارن است 
حرکت چشم ها را چک کنید 
   عدم تساوى مردمک هر دو چشم 
   عدم توانایى حرکت هر دو چشم به    عدم توانایى حرکت هر دو چشم به 

یک سمت  
   نیستاگموس(حرکات پرشى چشم)  

عالئم مننژیت را چک کنید 
   خشکى گردن  

   نورگریزى، نورترسى 
   بثورات پوستى  

عفونت  عفونت  
   عطسه کردن، آبریزش بینى 

   التهاب گلو 
   بزرگ شدن غدد لنفاوى  

سینوزیت 
   درد و ورم سینوس ها 
بیمارى هاى دندان  
   آبسه دندان     آبسه دندان  

آسیب دیدگى سر و گردن  
   آیا در پوست سر و یا قسمتى از آن 

دچار ورم شده است؟ 
محدوده حرکت گردن را معاینه کنید  

دید و بینایى  
   قدرت دید را بسنجید  

یک معاینه عمومى کامل انجام دهید یک معاینه عمومى کامل انجام دهید 

   سردرد طوالنى بیشتر از دو دقیقه 
   تشنج همراه با سردرد  
   سرگیجه، گیجى 

عالئم عصبى موضعى: 
   ضعف دستها و پاها 

   عدم تقارن دو طر ف صورت 
   حرکت غیرطبیعى چشم ها    حرکت غیرطبیعى چشم ها 

   عدم هماهنگى حرکت دست و پا  
   عدم تعادل در راه رفتن 
   بى اختیارى ادرارى  

   عالئم مننژیت ( تب ، سردرد، 
خشکى گردن، استفراغ، تهوع، دانه 

هاى پوستى) 

اگر هیچ یک از عالئم باال را مشاهده اگر هیچ یک از عالئم باال را مشاهده 
نکردید، موارد زیر را در نظر بگیرید: 

سردرد همراه با عفونت، ماالریا، آنفوالنزا 
و یا دیگر عفونت هاى ویروسى 

عالئم سینوزیت ( پیشانى و یا فک 
فوقانى) 
  

مشکالت دندانى : عفونت دندان مانند مشکالت دندانى : عفونت دندان مانند 
آبسه دندان 

آسیب دیدگى و با مشاهده زخم در 
ناحیه گردن و سر  

مشاهده مکرر سردرد در طول چند 
روز گذشته و  

برطرف شدن سردرد، کمى پس از برطرف شدن سردرد، کمى پس از 
آن احساس تهوع، یا فوتوفوبى و دل 
آشوبى و استفراغ پس از سردرد  

سردرد ممکن است فقط در یک طرف 
سر باشد  

- بیمار اخیراً مشروبات الکلى و یا - بیمار اخیراً مشروبات الکلى و یا 
دیگر موارد روان گردان را مصرف 

کرده است 

- بیمار داراى اختالالت روحى و 
روانى مى باشد 

- قدرت بینایى فرد کمتراز 6/9 
درهرچشم است 

- اگر سردرد شدید دو طرفه باشد و - اگر سردرد شدید دو طرفه باشد و 
در هیچ یک از طبقه بندى هاى باال 
وجود نداشته باشد، علت اصلى آن 
گرفتگى ماهیچه هاى باالى صورت و 

جمجمه مى باشد 
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نوجـوان :  
من سردرد شدیدى دارم. من مرتباً دچار سردرد مى شوم. 

والدین نوجـوان  :  
پسر/ دختر من سردرد شدیدى دارد.(پسر و  دختر من مدام دچار سردرد مى شود) 

ـرى اقدام (درمــان) طبقه بندى  پیگـی

وضعیت جدى(بحرانى) همراه 
با عالئم عصبى 

بیمارى که از سردرد همراه با 
عفونت رنج میبرد 

اگـر بیمـار سـردرد همـراه با 
سینوزیت داشت  

اگر بیمار سردرد همراه با مشکل اگر بیمار سردرد همراه با مشکل 
و بیمارى دندانى داشت 

سردرد همراه با آسیب دیدگى در 
ناحیه سر و گردن  

میـگـرن  

سردردهایى که به علت مصرف سردردهایى که به علت مصرف 
الکل و یا دیگر مشروبات الکلى 
و مواد روان گردان به وجود آمده 

است 

سـردردهایى که با اختالالت 
عصبى و روانى همراه است  

سـردرد همراه با اختالالت سـردرد همراه با اختالالت 
بینـایى  

سردردهـاى تنشى  

در این حالت باید خیلى سریع بیمار به 
بیمارستان منتقل شود اگر درد همراه با خشکى 
گردن بود و یا دماى بدن بیشتر از38 درجه بود، 
باید براى بیمار آنتى بیوتیک هاى درون 
عضالنى و ضد ماالریاى درون عضالنى تجویز 
شود(حتى در نواحى که کمترین خطر ابتال به 

ماالریا وجود داشته باشد)  

باید به کنترل ماالریا و یا عفونت هاى دیگر با باید به کنترل ماالریا و یا عفونت هاى دیگر با 
توجه به پروتکل هاى مختلف پرداخت  

ضد درد و آنتى بیوتیک تجویز شود  

ضد درد و داروى ضـد عفـونت ، مراجـعه 
به دندانپـزشک تجویز شود. 

تجویز ضد درد و مراجعه به بیمارستان  

ضد درد، آسپرین ، داروى ضد استروییدى ضد درد، آسپرین ، داروى ضد استروییدى 
، داروى ضد التهاب بخصوص در اوایل ابتال 

به میگرن مؤثر مى باشد 

تسکین درد و شرح حال در مورد میزان مصرف 
الکل و یا نوع ماده مخدر مصرفى  

بررسى بیشتر اختالل عصبى و روانى بیمار  
تجویز داروى ضد درد 

از الگوریتم«من نمى توانم خوب ببینم» از الگوریتم«من نمى توانم خوب ببینم» 
استفاده شود 

تجویز ضد درد، درمان فیزیکى مانند ماساژ 
و استراحت  

هشدار: زمانى که بیمار باید مجدداً مراجعه کند 
یه بیمارى که با سردرد مراجعه مى کند توصیه کنید در صورت بروز هر کدام از عالئم زیر به پزشک مراجعه کند 
       اگـر سـردرد بیش از دو هفتـه ادامـه داشت .       اگـر تشنـج داشت .       اگـر احسـاس گیـجى داشت  

       اگـر در ناحیـه دست و پاى خود احسـاس ضعـف داشت 
با توجه به عفونت تشخیص داده شده 
باید زمانى را جهت مراجعه مجدد بیمار 

تعیین و توصیه کنیم 

زمان مشخصى جهت مراجعه مجدد بیمار 
تعیین شود. 

زمان مشخصى جهت مراجعه مجدد بیمار 
تعیین شود. 

زمان معینى جهت مراجعه مجدد بیمار زمان معینى جهت مراجعه مجدد بیمار 
به پزشک تعیین شود. 

زمان مراجعه بعدى بیمار تعیین شود. 

در صورت نیاز، تعیین زمان مراجعه بعدى 
و توجه به عالئم هشدار و مراجعه فورى 

در صورت نیاز، تعیین زمان مراجعه بعدى 
و توجه به عالئم هشدار و مراجعه فورى 

درصورت نیاز، تعیین زمان مراجعه بعدى درصورت نیاز، تعیین زمان مراجعه بعدى 
و توجه به عالئم هشدار و مراجعه فورى 

در صورت نیاز، تعیین زمان مراجعه بعدى 
و توجه به عالئم هشدار و مراجعه فورى 
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1- علت سردرد بزرگساالن چیست؟ 
سردرد یکى از بیمارى هاى بسیار شایع در میان 
بزرگساالن مى باشد. سردرد در شرایط مختلفى 
ایجاد مى شود که از جمله آنها مى توان به موارد 

زیر اشاره کرد : 
    سردرد به علت ابتال به آنفوالنزا و یا عفونت     سردرد به علت ابتال به آنفوالنزا و یا عفونت 

هاى همه گیر بومى ( مانند ماالریا )  
    سردردهاى تنشى 

    میگرن  
از دیگر عوامل سردرد در بزرگساالن مى 

توان به موارد زیر اشاره کرد: 
    سـردردهاى مربـوط به سینـوزیـت و یـا     سـردردهاى مربـوط به سینـوزیـت و یـا 

بیمارى هاى دندانى  
    سردردهاى مربوط به سر و گردن  

    سردردهاى مربوط به استفاده از مواد مخدر و 
روانگردان  

    سردردهاى مربوط به بیمارى هاى اعصاب و 
روان  

    سردردهاى مربوط به اختالالت بینایى     سردردهاى مربوط به اختالالت بینایى 
عواملى مانند عفونت یا خونریزى درون بافت مغز 
مى تواند منجر به سردرد شود . در این موارد 
سردرد معموالً بسیار شدید مى باشد و فرد به 

شدت بیمار به نظر مى رسد. 
در ارزیابى سردرد باید شرح  حال دقیقى از دالیل در ارزیابى سردرد باید شرح  حال دقیقى از دالیل 
احتمالى سردرد داشته باشیم و معاینه دقیقى 

انجام دهیم.  

2- سردرد چه اثراتى بر بدن دارد؟ 
اثراتى که ممکن است سردرد بر بدن شما بگذارد 
به ریشه و عـوامل ایجـاد کننده سردرد بستـگى 

دارد . 

3- چه درمان هایـى را براى برطرف کـردن 
سردرد در پیش مى گیریم و چرا؟ 

براى برطرف کردن سردرد باید : 
    به مقـدار کافـى داروى ضد درد تجویـز کنیم . 

    به بررسـى و برطرف سازى عوامل سردرد بپردازیم . 
تسکین درد  

دو روش اصلى براى تسکین درد وجود دارد : 
    درمان هاى فیزیکى مثل ماساژ یا استراحت      درمان هاى فیزیکى مثل ماساژ یا استراحت  

    داروها مانند ضد دردهاى ساده ( استامینوفن ، 
آسپرین ، ایبوپروفن ) البته اگر میزان مصرف دارو باال 
رود ، ممکن است اثرات جانبى داشته باشد ، مراقب 
باشید که هرگز بدون تجویز پزشک ، از ضد دردهاى  

قوى استفاده نکنید. 

درمان انواع سردردهاى خاص 
میگرن میگرن 

اگر شما مبتال به میگرن هستید ، استفاده از ضد درد اگر شما مبتال به میگرن هستید ، استفاده از ضد درد 
بالفاصـله پس از شروع میگرن ، بهترین تـأثیر را در 
برطرف کردن سردرد دارد. اگر مبتال به میگرن دائمى 
هستید ، بهتر است که همیشه قرص هایتان را با خود 
همراه داشته باشید ( در مدرسه و یا در محل کار ) ، در 
این حالت بالفاصـله پس از شـروع حمله میگرن 
مى توانید آنها را مصـرف کنید . آسپـرین و یـا 
ایبـوپـروفـن ( یا دیگر NSAID ) از جمله مؤثرترین  ) از جمله مؤثرترین 
داروهاى ساده براى درمان میگرن مى باشند . و بهتـر 
است قبل از مصرف پاراستامول از آنها استفاده کنیم . اما 
اگر میگرن شما شدید است مى توانید آسپرین و 

پاراستامول را با هـم استفاده کنید ) .  

اطالعاتى که باید به بیمار و همراهان او داده شود 
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تشخیص و برطرف کردن عوامل اصلى سردرد 
سردرد ممکن است به علت بیمارى هاى شایع نظیر آنفوالنزا بوجود آید. گاهى فقط استراحت به شما کمک 
مى کند که سردرد خود را کاهش دهید. عوامل دیگرى بر روى سردرد اثر مى گذارد، که نیاز به درمان هاى 

خاصى دارد . مثالً آنتى بیوتیک جهت برطرف کردن آبسه دندان یا سینوزیت . 
در بعضى از مواقع نیز به منظور برطرف کردن سردرد باید مورد مشاوره قرار گیرید ( مثالً در مورد مصرف 

مواد الکلى و یا برطرف کردن مشکالت روحى ) 

4- چه کارى مى توانید انجام دهید؟  چه کارى مى توانید انجام دهید؟ 
اگر شما از سردرد رنج مى برید ، بهتر است توصیه هاى پزشک خود را جدى بگیرید . همچنین سعى کنید 
فعالیت هاى روزمره خود را ادامه دهید . ( مثالً به مدرسه و یا محل کار بروید ، اگر سردرد جزئى دارید) 

بهتر است که توصیه هاى پزشکى را، جدى بگیرید و اگر هر یک از موارد زیر را داشتید ، مجدداً به مراکز 
بهداشتى مراجعه کنید :

     اگر سردرد شما بیشتر از دو هفته به طول انجامید . 
     اگر همراه سردرد تشنج داشتید . 

     اگر احساس سرگیجه کردید و یا دیگران متوجه این حالت در شما شدند .      اگر احساس سرگیجه کردید و یا دیگران متوجه این حالت در شما شدند . 
     اگر در دست و پاهاى خود احساس ضعف داشتید . 

     اگر در هماهنگى حرکات دست و پاهاى خود مشکل داشتید . 
     اگر حالت تهوع و استفراغ داشتید . 

سئواالت متداول  

سردرد تنشى چیست؟  
    سردرد تنشى به علت کشش و گرفتگى ماهیچه 
هاى سر به وجود مى آید که باعث مى شود بیمار 
احساس کند یک باند محکم دور سر او پیچانده شده 

است . 
    سردرد ممکن است به علت فشارهاى فیزیکى و     سردرد ممکن است به علت فشارهاى فیزیکى و 
استرس بوجود آید و یا این که ممکن است به علت 
وضعیت بد و قرار گرفتن بدن در حالت نامناسب 
بوجود آید که در نتیجه باعث کشش و فشار در 

ماهیچه هاى سر و گردن مى شود . 
    بهتر است سعى کنید بدن خود را در وضعیت     بهتر است سعى کنید بدن خود را در وضعیت 
مناسب قرار دهید ( درست بنشینید ، بخوابید و راه 
بروید ) و یا راهى براى برطرف کردن استرس خود 

بیابید . 

میگرن چیست؟ 
    میگرن به علت تغییرات موقتى در جریان خون و رگ 
هاى خونى بوجود مى آید که باعث مى شود شما 

احساس کنید یک درد جهشى و ضربانى دارید . 
    علت تشدید میگرن عوامل مختلفى مانند : غذا ، علت تشدید میگرن عوامل مختلفى مانند : غذا ، 
استرس ، گرما ، سرما ، بوى شدید ، هیجان ، خستگى 

و نوسان هورمون ها مى باشد . 
    مى توان با داروهاى مختلفى و همچنین دورى از 
عوامل محرك از وقوع حمله میگرن پیشگیرى کرد.  
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”من مشکالت پوستى دارم“ 

      نکات قـابل توجه کارکنان 
بهداشتى:  

قرص هاى پروژسترونى به روش 
تزریقى آن باعث بدتر شدن آکنه هاى 

پوستى مى شوند. 
قرص هاى پیشگیرى از باردارى قرص هاى پیشگیرى از باردارى 
ترکیبى در بعضى از زنان باعث 

بهبودى آکنه مى شود. 

عالئم و نشانه ها  بپرسید  مشاهده کنید/معاینه کنید 

       نکـات قـابل توجـه کارکنـان  
بهداشتى: 

به بیمار خود بگوییدکه مى خواهید او به بیمار خود بگوییدکه مى خواهید او 
را معاینه کنید و در خصوص حفظ حریم 
خصوصى به او اطمینان خاطر دهید . 
براى معاینه دختران نوجوان بهتر است 
که از یک دستیار زن کمک بگیرید . 

       نکات قابل توجـه کارکنــان 
بهداشتـى: 

به بیمار بگوئید که قصد دارید از او 
چند سوال بپرسید و به او اطمینان 
دهید که اطالعات او محرمانه باقى 

خواهد ماند. 

     نکات قابل توجه کارکنان 
بهداشتى: 

آکنه خفیف در افراد با پوست 
روشن ،معموال درد یا ورم یا 
قرمزى ندارد بلکه  میزان التهاب 
پوستى تعیین کنید شدت آکنه 

است . 
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نوجـوان :  
تمام صورتم پر از دانه (جوش) است. 

والدین نوجـوان  :  
پسرم/ دخترم در تمامى نواحى پوست صورت خود، جوش دارد چه کار باید کرد؟ 

ـرى اقدام (درمــان) طبقه بندى  پیگـی

آکنـــــه  
ـد  ـدـی ـش

آکنـــــه 
ـه   بـا درـج
ـط   ـوـس مـت

آکنـــــه 
ـف   ـف  خـفیــ خـفیــ

(تجویز آنتى بیوتیک به مدت 6-3 ماه) 
تتراسایکلین500 میلى گرم دو بار در روز یا 
اریتـرومایسین500 میـلى گـرم دو بـار یـا 
داکسـى سایکلین 50 میـلى گـرم روزانه و 

درمان هاى موضعى 
بنزوئیل پروکسید 2/5% تا %5  

یا رتینـوئید موضعـى که روزانه 2 بار روى  بار روى 
ضایعات مالیده مى شود و تا دو هفته بعد از 
بین رفتن ضایعات هم ادامه پیدا مى کند. 

و  
شستشوى صورت به صورت 2 بار د رروز با 
صابون مالیم قبل استفاده از پماد موضعى 

براى دختـران : 
اگـر از قرص ها یا آمپول هاى ضـد باردارى اگـر از قرص ها یا آمپول هاى ضـد باردارى 
پروژسترونى استفاده مى کنند توصیه کنید تا 
آن را تغیـیر داده و از قـرص هاى ترکیبى 

ضدباردارى استفاده کنند.  
از قرص هاى جلوگیرى از باردارى ترکیبى در 

خانم ها استفاده شود.  

تجویز آنتى بیوتیک موضعى  
کلیندامایسین 1 درصـد ژل با لوسیـون بـا  درصـد ژل با لوسیـون بـا 
اریترومایسین2 درصـد ژل یا لوسیـون که دو 
بار در روز استفاده شود و تا دو هفته بعد از 
ناپدید شدن ضایعات هم باید ادامه یابد. 
و درمان هاى موضعى ( مانند باال ) 
 و شستشوى صورت ( مانند باال ) 

براى دختران ( مانند باال ) 

درمان هاى موضعى ( مانند باال ) ( مانند باال ) 
و شستشوى صورت ( مانند باال )  

براى دختران ( مانند باال ) 

پس از دو ماه روند تأثیر دارو چک شود 
اگر هیج بهبودى حاصل نشد: 

آنتى بیوتیک خوراکى را به مدت 6 ماه ادامه  ماه ادامه 
داده و در این مدت هر 2 ماه بیمار را ویزیت 
کنید دوز داکسى سایکلین مى تواند بسته به 
میزان پاسخ بیمار به 100 تا 200 میلى گرم 

روزانه افزایش یابد. 
براى دختـران : 

اگـر بعد از سـه ماه مصـرف خوراکـى اگـر بعد از سـه ماه مصـرف خوراکـى 
آنتى بیوتیک ها بهبودى مشاهده نشد ضمن 

ادامه مصرف و پس از مذاکره با بیمار  
قرص هاى خوراکى ضد باردارى ترکیبى 

را نیز به آن اضافه کرد 
در موارد زیر بیمار را ارجاع دهید: 
-  زمانى که آکنه تشدید مى شود 

-  زمانى که محل ضایعه گسترده مى شود -  زمانى که محل ضایعه گسترده مى شود 
-  زمانى که جوش ها تأثیر روحى روى فرد دارد 
-  اگر پس از 6 ماه درمان هنوز مشکل برطرف 

نشده باشد  

پس از دو ماه روند تأثیر دارو بررسى مى شود پس از دو ماه روند تأثیر دارو بررسى مى شود 
اگر هیچ بهبودى حاصل نشد : درمـان ادامه 
یابد دو ماه بعد مجدداً روند تأثیر دارو بررسى 
شود اگر ضایعات بدتر شدند : داروهاى خوراکى 

ترکیبى ضدباردارى ( مانند باال ) 

  
پس از دو ماه روند تأثیر دارو بررسى شود در پس از دو ماه روند تأثیر دارو بررسى شود در 
صورت عدم بهبودى درمان ادامه یابد . شش 
ماه بعد دوباره بررسى شود اگر آکنه تشدید 
شده باشد از درمان هاى موارد متوسط یا شدید 

استفاده شود 
راهنمایى براى کارکنان بهداشتى : 

    بهبودى و درمان آکنه حداقل 2-1 ماه طول مى کشد و در 
عرض چند روز اتفاق نمى افتد. 

    ممکن است نیاز باشد که آنتى بیوتیک خوراکى روزانه به 
مدت 6-3 ماه مصرف شود 
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1- بیمارى آکنه چیست؟  
جوش ها ، در واقع برآمدگى هاى مشخص و قابل جوش ها ، در واقع برآمدگى هاى مشخص و قابل 
لمسى روى پوست مى باشند این جوش ها در 
برگیرنده انواع کومدون ها- جوش هاى سرسیاه یا 
سرسفید ، کوچک و غیرملتهب ؛ پاسچول یا 
جوش هاى پر از چرك ؛ پاپول ها که -  جوش 
هاى ملتهبى هستندکه در افراد با پوست روشن 
ملتهب و قرمز رنگ مى شوند ؛ ندول ها- که 
عمیق تر و ملتهب تر هستند و کیست ها که از عمیق تر و ملتهب تر هستند و کیست ها که از 
تجمع دو یا تعداد بیشترى ندول به وجود مى 
آیند. بعضى از این جوش هاى بزرگ چرکى ، 
شکافته مى شوند و در پوست ایجاد زخم مى نمایند 
و این زخم ها یا تازه هستند و یا کهنه مى شوند 
این جوش ها در ناحیه صورت ، گردن ، سینه ، 

کمر و بازوها بوجود مى آیند. 

2- علت بروز آکنه چیست؟ 
در طى دوران بلوغ و به همراه تغییرات هورمونى در طى دوران بلوغ و به همراه تغییرات هورمونى 
، فعالیت غددهاى چربى پوست بیشتر شده و 
شروع به تولید چربى و (SEBUM) مى نمایند . 
بیشتر این ترکیبات روغنى منجر به انسداد منافذ 
و ریشه هاى مو بر روى پوست مرده شده و باعث 
ایجاد جوش هاى سرسیاه یا سرسفید مى شوند . 
زمانى که باکترى وارد این پیله هاى بسته و 
برآمده مى شود ، منجر به ایجاد التهاب و قرمزى برآمده مى شود ، منجر به ایجاد التهاب و قرمزى 
و یا عفونت هاى چرکى مى شود. تقریباً از هر 10 
نوجوان در سن بلوغ 8 نفر آنها داراى جوش هاى 

پوستى هستند. 
3- آکنه چه اثرى بر بدن شما دارد؟  

تـأثیرات مختلفى در نتیجه پیدایش جوش ها 
روى پوست بوجود مى آید. در بیشتر نوجوانان و 
جوانان ، این جوش ها اغلب مالیـم و یا جـزئى 
مى باشند و مى توان با روش هاى درمانى موضعى 
آنها را برطرف نمود . به طورى که  اثرى از آنها 
باقى نماند . اما در بعضى موارد ، این جوش ها 
بسیار ملتهب و عمیق و شکافنده مى شوند که اگر 
به موقع و به درستى درمان نشوند، اثر آنها تا آخر به موقع و به درستى درمان نشوند، اثر آنها تا آخر 

عمر باقى مى ماند. 

4- چه درمان هایى پیشنهاد مى کنیم و 
چرا؟  

    آکنه شدید 
در مورد جوش هاى ملتهب و چرکى بهتر است از 
آنتى بیوتیک ها و داروهاى موضعى مانند پمادها  
و کرم  ها و شستشوى روزانه صـورت با صابون مالیم 

استفاده شود . باید آنتى بیوتیک ها هر روز مصرف شود 
تا جوش ها کامالً از بین روند. 

گاهى اوقات 3 ماه طول مى کشد که آنتى بیوتیک ها بر 
پوست شما اثر کنند. 

پس بهتر است که مصرف آنها را تا مدت 6 ماه ادامه  ماه ادامه 
دهید . حتى اگر شاهد هیچ گونه بهبودى در پوست 
خود نباشید . بهتر است دو ماه پس از مصرف آنتى 
بیوتیک ، به پزشک مراجعه کنید تا در صورت نیاز، 
داروهاى دیگرى براى بهبود بیشتر شما تجویز شود. 

    آکنه متوسط  
در این حالت بهتر است براى برطرف کردن جوش ها از در این حالت بهتر است براى برطرف کردن جوش ها از 
لوسیون آنتى بیوتیک یا کرم استفاده شود. لوسیون ها 
باعث کاهش روغن پوست شما مى شوند ، همچنین 
شست و شوى صورت با صابون مالیم نیز همین تأثیر را 
دارد. زیرا جرم هاى پوستى شما باعث مى شود که دانه 
ها و جوش ها زیر پوستتان باقى بمانند و شما آنها را 
نبینید بنابراین براى اطمینان بیشتر، بهتر است  پس از 
برطرف شدن دانه ها تا دو هفته به مصرف لوسیون ادامه برطرف شدن دانه ها تا دو هفته به مصرف لوسیون ادامه 

دهید. 
    آکنه خفیف 

بهتر است که براى برطرف کردن جوش هاى کوچک از 
لوسیون استفاده کنید و صورت خود را با آب و صابون 
مالیم بشویید ممکن است فقط زمانى نیاز به دارو داشته 

باشد که ضایعات را روى پوست خود ببینید. 

براى دختـران : براى دختـران : 
بهتر است قـرص هاى خوراکى ضـد باردارى ترکیبى 
استفاده شود. زیرا پروستژون خوراکى یا تزریقى باعث 

بدتر شدن جوش ها مى شود. 
چه کارى مى توان انجام داد؟ 

صورت خود را با آب و صابون مالیم بشویید. البته نباید صورت خود را با آب و صابون مالیم بشویید. البته نباید 
بیشتر از 2 بار در روز صورت خود را بشویید. جوش هاى 
خود را نخارانید و آن ها را فشار ندهید. این باعث 
افزایش التهاب آنها مى شود و اگر انگشتان شما کثیف 
باشد با فشار دادن جوش ها باعث افزایش ریسک عفونت  

در آنها مى شود. 
تصورات زیر در مورد جوش ها ، کامالً غلط است : 

-  خوردن غذاهاى چرب ، استرس ، نور خورشید باعث -  خوردن غذاهاى چرب ، استرس ، نور خورشید باعث 
ایجاد یا تشدید جوش ها مى شود . 

-  جوش ها مسرى هستند . 
البته گاهى جوش ها عامل ایجاد استرس و نگرانى براى 

نوجوانان و والدین آنها هستند. 

اطالعاتى که باید به بیمار و همراهان او داده شود 
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دوستم مى گوید که جوش ها با خوردن غذاهاى 
ـت  سرخ کردنى بـدتر مى شوند آیا او درس

مى گوید؟ 
این باور درست نیست ، چربى هاى پوست که این باور درست نیست ، چربى هاى پوست که 
منجر به شکل گیرى این جوش ها مى شوند در 
نتیجه تغییرات هورمونى بدن، به وجود مى آید و 
هیچ ربطى به چربى موجود در مواد  خوراکى 

سرخ کردنى ندارد. 
دوست دارم که پوستم روشن تر شود مى توانم 
از کرم هاى روشن کننده پوست استفاده کنم؟ 
بهتر است بدانیم که چرا جوانان و نوجوانان ، بهتر است بدانیم که چرا جوانان و نوجوانان ، 
مایل به روشن تر کردن رنگ پوست خود هستند 
شاید آنها تصور مى کنند که با روشن تر شدن 
پوستشان چهره بهترى دارند ، و یا اینکه شاید  

دیدگاه جامعه در مورد افرادى که پوست تیره 
دارند ، دیدگـاه نامنـاسبى است . مهـم ترین 
عامل رنگ پوست ، رنگ پوست والدین شما و در 
معرض تابش مستقیم نور خورشیدبودن است. 
فراموش نکنید که تالش براى تغییر رنگ پوست 
، با استفاده از کرم هاى روشن کننده و یا 
محصوالت دیگر، کامالً مضر مى باشد . طبیعتاً 
افرادى که در شرایط آب و هوایى گرم و در افرادى که در شرایط آب و هوایى گرم و در 
معرض نور خورشید مى باشند پوست تیره ترى 
دارند ، پوست تیره باعث حفاظت بدن آنها در 
برابر نور قوى خورشید مى شود. تغییر رنگ 
پوست با محصوالت روشن کننده باعث از بین 
رفتن  قدرت طبیعى پوست در برابر خورشید 

مى شود.  

سئواالت متداول  
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” من خیلـى چاقـم ، من خیلـى الغـرم “ 

عالئم و نشانه ها  بپرسید  مشاهده کنید/معاینه کنید 

سن 
    چند سال سن دارید؟ 

وزن 
    وزن قبلى شما چقدر بوده است؟ 
    اخیراً کاهش وزن نداشته اید؟ 
    چند کیلو کاهش وزن داشتید؟ 
بیمارى هاى مزمن دوره نقاهت  بیمارى هاى مزمن دوره نقاهت  
    آیا در حال حاضـر بیمـارى 

خاصـى دارید؟  
    آیا تجربه بیمارى طوالنى مدت  و 

یا حادى را داشته اید؟ 
اگر متوجه تب ، سرفه ، اسهال ، اگر متوجه تب ، سرفه ، اسهال ، 
ضعف ، خستگى در بیمار شدید ، از 
او علت و مـدت زمـان ابتال به این 

اختالالت را بپرسید . 

رژیم غذایى  
    در روز چند وعده غذایى مى خورید؟  
    چه نوع غذاهایى در هر وعده     چه نوع غذاهایى در هر وعده 

مصرف مى کنید 
    مقدارو حجم غذاى هر وعده شما 

چقدر است؟ 
فعالیت هاى ورزشى 

    در روز چند ساعت ورزش یا 
فعالیت دارید؟  

فعالیت شامل موارد زیر است: فعالیت شامل موارد زیر است: 
   - فعالیت ها در منزل  

   - فعالیت ها در مدرسه و دانشگاه  
   - فعالیت هاى محل کار  

     - فعالیت هاى شبیه بازى با ورزش 
یک ارزیابى HEADS انجام دهید. 

       نکـات قـابل توجـه کارکنـان  
بهداشتى: 

به بیمار خود بگوییدکه مى خواهید او به بیمار خود بگوییدکه مى خواهید او 
را معاینه کنید و در خصوص حفظ حریم 
خصوصى به او اطمینان خاطر دهید . 
براى معاینه دختران نوجوان بهتر است 
که از یک دستیار زن کمک بگیرید . 

       نکات قابل توجـه کارکنــان 
بهداشتـى: 

به بیمار بگوئید که قصد دارید از او 
چند سوال بپرسید و به او اطمینان 
دهید که اطالعات او محرمانه باقى 

خواهد ماند. 

تغذیه 
وزن و قد را اندازه بگیرید 

محاسبه کنید:  
BMI(نمایه توده بدن)= 2 قد/ وزن قد/ وزن 
 BMI zscore و با استفاده از نمودار
اگر بیمار کاهش وزن اخیر را گزارش 
داد. از محاسبه زیر استفاده کنید : 

= وزن کاهش یافته  

سـوءتغـذیه  
    آیا حجم ماهیچه هاى شانه ، ران     آیا حجم ماهیچه هاى شانه ، ران 

و باسن کم شده است؟ 
    آیا چشم ها گود نشسته است؟ 
    آیا بیمار قادر به ایستادن و راه 

رفتن مى باشد؟ 
    آیا بیمار در ناحیه پا ورم دارد؟  
    اگر بیمار در ناحیه پا ورم دارد :  
    آیا ادم گوده گذار است؟      آیا ادم گوده گذار است؟  

س از فشـار بـر روى ورم      ـپ
چـه مدت طول مى کشد تا به 

حالت اول برگردد ؟  
کم خونى  

    کمرنگى و زردى کف دست  
    رنگ پریدگى در پلک پایین چشم 
   در صـورت امـکان یـک تسـت    در صـورت امـکان یـک تسـت 

هموگلوبین انجام دهید . 
عوارض چاقى 

اگرBMI بیشتر از zscore  +2 است: 
    فشار خون را اندازه بگیرید 
    قند خون را اندازه بگیرید. 

یک معاینه عمومى کامل انجام دهید  

کاهش وزن بیش از 5% یا کاهش 
وزن محسوسى که خود نوجوان 

متوجه آن شده باشد . 

  BMI
بین 2-  و zscore        -3 است 

  
  BMI

بین 1+  و zscore      +2 است  است 

  BMI
باالى   zscore          +2 است 

  BMI
بین 1+  و zscore      -2 است 
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نوجـوان : من خیلى چاقـم / خیلى الغـرم 
والدین نوجـوان  : دختر / پسر من در مقایسه با سایر همساالتش خیلى چاق / خیلى الغر است . 

اقدام (درمــان) طبقه بندى 

در صورت نیاز از نظر عفونت و 
یا سایر بیمارى ها پیگیرى 

کنید.  
وضعیت غذایى بیمار را در یک ماه 

مورد بررسى قرار دهید. 

در صورت نیاز از نظر عفونت و در صورت نیاز از نظر عفونت و 
یا سایر بیمارى ها پیگیرى 

کنید.  
وضعیت غذایى بیمار را در یک ماه 

مورد بررسى قرار دهید. 

  

3 مـاه دیگـر وضعیت بیمـار را  مـاه دیگـر وضعیت بیمـار را 
بررسى کنید  

یک مـاه دیگر وضعیت بیمار را 
بررسى کنید. 

ـرى  پیگـی

الغـرى بسیار شدید 

کــاهــش وزن قابل 
ـد   ـدـی مالحظه و ـش

کــاهــش وزن  

ـه وزن   اضــاـف

ـى  چــاـق

وزن طبیـعى  وزن طبیـعى  

ارجــاع دهیــد 
بیمارى هاى زمینه اى و کم خونى را درمان کنید  

به متخصص ارجاع دهید. 
     Tuberculosis(سل) 

     HIV از الگوریتم « آیا من ایدز دارم » استفاده کنید  
با بیمار در مورد شدت کاهش وزن او مشاوره کنید:  
     تعداد وعده هاى غذایى شما در روز چقدر است؟ تعداد وعده هاى غذایى شما در روز چقدر است؟ 

     در هر وعده چقدر غذا مى خورید؟ 
     غذاى شما حاوى چه میزان پروتئین و انرژى 
مى باشد ، (آیا از چربى هایى مانند روغن ، حبوبات ، 
مغزها ، خشکبار ، تخم مرغ ، ماهى ، گوشت در رژیم 

غذاى خود استفاده مى کنید)  
     در مورد فعالیت هاى فیزیکى با بیمار خود مشورت در مورد فعالیت هاى فیزیکى با بیمار خود مشورت 

کنید 
به درمان بیمارى و کم خونى بپردازید 

با بیمار در مورد رژیم غذایى و علت کاهش وزن او 
مشاوره کنید  

با بیمار در مورد فعالیت هاى فیزیکى مناسب مشاوره با بیمار در مورد فعالیت هاى فیزیکى مناسب مشاوره 
کنید در نظر داشته باشید که شاید نیاز باشد براى 

موارد زیر بیمار را بیشتر ارزیابى کنید: 
     سل  

     ایدز(استفاده از الگوریتم آیا من ایدز دارم) 
     مصرف مواد مخدر(به فصل3 کتاب مراجعه کنید) 
با بیمار در مورد کاهش مصرف موارد زیر صحبت با بیمار در مورد کاهش مصرف موارد زیر صحبت 

کنید 
     تعداد وعده هاى غذایى روزانه  
     مصرف میزان غذا در هر وعده  
     غذاهاى پرچرب و شیرین 

     به نوجوانان توصیه کنید که فعالیت هاى بدنى اش 
را افزایش دهد  

با بیمار در مورد رژم غذایى جهت کاهش وزن مشاوره با بیمار در مورد رژم غذایى جهت کاهش وزن مشاوره 
کنیدیا بیمار در مورد افزایش فعالیت ورزشى مشاوره 

کنید. 
براى او آزمایش فشار خون و قند خون تجویز کنید  
با بیمار در مورد ارزش غذاهاى سالم و اهمیت 

فعالیت بدنى و ورزش مشاوره کنید. 
(مــراجعه به فصل سـوم - قسمت تغدیه سالـم) 
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1- اختالل تغذیه اى چیست؟ 
چه زمانى یک فرد دچار کاهش وزن و یا افزایش 

وزن مى باشد؟  
پس از اندازه گیرى قد و وزن باید از نمودار (( نمایه پس از اندازه گیرى قد و وزن باید از نمودار (( نمایه 
توده بدنى )) استفاده شود تا بتوان میزان اضافه وزن 
و کاهش وزن در بیمار را مشخص کرد . این نمودار 
نشان دهنده دامنه وزن طبیعى و غیر طبیعى افراد 

در یک گروه سنى و قدى یکسان میباشند. 
    اگر نوجوان در دسته افراد داراى (( کاهش  (( کاهش 
وزن ))  قرار گیرد ، بدان معناست که وزن او کمتر 

از افراد  هم سن و هم قد او مى باشد . 
     اگر نوجوان در دسته افراد داراى (( اضافه 
وزن )) قرار گیرد ، این بدان معناست که وزن او 
بیشتر از افراد هم سن و هم قد او مى باشد . 

2- دالیل افزایش وزن / کاهش وزن  دالیل افزایش وزن / کاهش وزن 
چیست؟ 

دلیل اصلى کاهش وزن چیست ؟ 
دالیل اصلى کاهش وزن شامل موارد زیر مى باشد : 

    عدم تغذیه مناسب و کافى 
    بیمارى هاى طوالنى مانند سل  

    استفاده بیش از حد  از مشروبات الکلى و سایر     استفاده بیش از حد  از مشروبات الکلى و سایر 
موادى که  ضد اشتها مى باشد . 

    فعالیت هاى ورزشى و فیزیکى بیش از حد  

دالیل  اصلى افزایش وزن چیست؟ 
دالیل اصلى افزایش وزن عمومى شامل موارد زیر 

است : 
    عادات غذایى که باعث خوردن غذا به میزان     عادات غذایى که باعث خوردن غذا به میزان 

بیشتر از مقدار مورد نیاز بدن شود. 
    کم تحرکى که باعث کاهش استفاده کالرى 

توسط بدن شود .  

     عـوامل ژنتیک ( بیماران به لحـاظ وزن و قـد 
خود تحـت تاثیر عـوامل ژنتیـکى و صفـات موروثـى 

مى باشند ) . 

3- آثار اختالالت تغذیه اى در بدن چیست ؟ 
اثرات کاهش وزن چیست ؟ 

کاهش وزن شدید منجر به عوامل زیر مى شود : 

عوارض جسمى: 
این اختالالت باعث ضعف بیش از حد بدن براى انجام این اختالالت باعث ضعف بیش از حد بدن براى انجام 
فعالیت هاى روزانه مى شود و همچنین باعث تـاخیر در 
بلوغ و احتمـال افزایش بروز عفـونت ها میگردد . در 
ش وزن عمـومى باعث تغییـرات  دختـران ، کاـه
هورمونى و تغییر در روند قاعـدگى آنها مى شود. 

عوارض اجتماعى: 
کـاهش وزن ممکـن است باعـث ممـانعت فـرد از کـاهش وزن ممکـن است باعـث ممـانعت فـرد از 
شرکت در گروه هـاى ورزشى و یا پیـوستن به جمـع 
هاى دوستانه و فعـالیت هـاى جسمـانى شـود و 
ض آمیـز  همـچنین گـاهى باعـث رفتـار هـاى تبعـی
نیز مى شود . مثال ممـکن است حتى در انتخـاب افـراد 

براى شغل نیز تاثیر گذار باشد . 

عوارض روحى : 
کاهش وزن سبب مى شود تا به دنبال عوارض جسمى کاهش وزن سبب مى شود تا به دنبال عوارض جسمى 
و اجتماعى در فرد  ، کاهش اعتماد به نفس و اختالل 

روحى ایجاد  شود . 

اثرات افزایش وزن چیست؟ 
چاقى /  افزایش بیش از حـد وزن باعـث مـوارد زیـر 

مى شود:  

اطالعاتى که باید به بیمار و همراهان او داده شود 
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عوارض جسمى: 
چاقى بیش از حد باعث بیمارى هاى بسیارى در 
سنین باالتر مى شود که از جمله آن ها مى توان 
به دیابت ، فشار خون باال و بیمارى هاى قلبى 

اشاره کرد. 

عوارض اجتماعى : 
این شرایط باعث مى شود که فرد قادر به شرکت این شرایط باعث مى شود که فرد قادر به شرکت 
در فعالیت هاى ورزشى و یا جمع دوستان خود 
نباشد . همچنین ممکن است شاهد تبعیض در 

انتخاب کار یا شغل باشد. 

عوارض روحى : 
در نتیجه اختالالت فیزیکى و اجتماعى فرد ممکن 

است دچار اختالالت روحى بشود. 

چه درمانى براى کاهش / افزایش وزن چه درمانى براى کاهش / افزایش وزن 
وجود دارد  و چرا ؟ 

براى افرادى که از الغرى بیش از حد رنج مى برند؟ 
باید به آن ها بگوییم که زیر نظر متخصص 

درمان خود را ادامه  دهند . 

توصیـه هاى پزشـکى براى نوجـوانان با 
مشکل الغرى : 

وزن شما یک وزن مطلوب نیست و ممکن است در وزن شما یک وزن مطلوب نیست و ممکن است در 
سالمتى شما اختالل ایجاد کند ، بنابراین : 

    تعداد دفعات غذا خوردن در روز را افزایش دهید . 
    میزان خوراك خود را در هر وعده افزایش دهید . 
    انواع غذاهایى را که میخورید ، افزایش دهید . 
    در رژیم غذایى خود ، غذاهایى را قرار دهید که 
حاوى پروتئین و انرژى بیشترى باشند، مانند :  

شیر ، لبنیات ، حبوبات ، تخم مرغ و گوشت همچنین 
پزشک باید  به ریشه یابى عامل عفونت و الغرى مفرط 

در فرد ، بپردازد . 

توصیه هاى پزشکى براى نوجوانان با مشکل 
” اضافه وزن” : 

بایـد بدانید که اضافه وزن بـراى بدن شمـا مضـر 
است بنابراین : 

    باید تعـداد وعـده هـاى غذایى در روز را کـاهش     باید تعـداد وعـده هـاى غذایى در روز را کـاهش 
دهید. 

    باید مقـدار مـواد غـذایى را در هـر وعـده کـاهش 
دهید. 

    باید از خوردن غذاهایى که شامل قند و یا چربى 
باال مى باشند (سرخ کردنى ، شیرینى ها ، نوشابه ها ) 

بپرهیزید . 
    باید به انجام فعالیت هاى ورزشى بپردازید (60 دقیقه  دقیقه 

در روز ) 

توصیه هاى بهداشتى براى نوجوانان با مشکل 
“ چاقى  ” : 

بایـد بدانید که اضافه وزن بـراى بدن شمـا مضـر 
است بنابراین : 

    باید تعـداد وعـده هـاى غذایى در روز را کـاهش     باید تعـداد وعـده هـاى غذایى در روز را کـاهش 
دهید. 

    باید مقـدار مـواد غـذایى را در هـر وعـده کـاهش 
دهید. 

    باید از خوردن غذاهایى که شامل قند و یا چربى 
باال مى باشند (سرخ کردنى ، شیرینى ها ، نوشابه ها ) 

بپرهیزید . 
    باید به انجام فعالیت هاى ورزشى بپردازید (حداقل 60 60 

دقیقه در روز ) 
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سئواالت متداول  

چرا وزن من بسیار کم و این قدر الغـرم؟ 
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مرحـله اول : 
قد بیمار را اندازه 
گیرى کنید 

مرحـله دوم : 
قد والدین بیمار را 
اندازه گیرى کنید 

مرحـله سوم : مرحـله سوم : 
در مـورد عادات 
غذایى و احتمال 
سـوء تغـذیه در 
بیمار، تحقیق کنید 

  

مرحـله چهارم: 
به بررسى سابقه به بررسى سابقه 
بیمـارى مزمن یا 
حـاد راجـعه در 
بیمار بپـردازید 

مرحـله پنجم : 
وضعـیت بلـوغ وضعـیت بلـوغ 
جنسـى فرد را 
ارزیابى کنیـد 
ـه  ـوع ـب (رـج
الگوریتم ” بلوغ 
دیررس “ مذکر/ 
مـونث؟ ) 

آیا قد بیمار زیر صدك سوم مى باشد؟ 

آیا قد آنها کوتاهتر از قد والدین دیگر است؟ 

آیا بیمار در کودکى مشکل سوء تغذیه داشته 
است؟ 

آیا رژیـم غذایـى فعلـى بیمار براى رشـد او 
کافیست؟ 
و/ یا  و/ یا  

آیا در معایـنه شواهـدى از سوءتغـذیه دیـده 
مى شود؟ 

«ازا الگوریتم  ”من خیلـى چـاق من خیلـى 
الغـرم “ استفاده کنید. 

آیا شواهـدى از سابقه بیمـارى مزمـن یا حـاد آیا شواهـدى از سابقه بیمـارى مزمـن یا حـاد 
راجعه در فرد وجود دارد ( تب طوالنى، سرفه، 

اسهال)  

آیا مرحله بلوغ فرد کامل شده است؟ 

آیا بیمار دچار تأخیر در بلوغ شده است؟ 
( رجوع به الگوریتم ” بلوغ دیررس : مذکر / 

مؤنث ” ) 

بیمار: بیمار: 
  عالئمى که اورا در گروه “بلوغ دیررس“ قرار 

دهد ندارد 
  هنوز مرحله رشد و بلوغ او کامل نشده است  

بیمار نسبت به هم سن هاى 
خود کوتاه قد است  

بیمـار با توجـه به قد کوتـاه 
والـدین خـود، کوتـاه قـد 

مى باشد. 

احتمال دارد که کوتاه قدى 
او از سوء تغذیه باشد 

سوءتغذیه و تغذیه نامناسب  سوءتغذیه و تغذیه نامناسب  
در قد فرد تأثیر دارد  

بیمارى هاى حاد راجعه و یا 
بیمارى هاى مزمن مى توانند 
روند رشد را تحت تأثیر قرار 

دهند. 

بیمار مرحله رشد خود را طى بیمار مرحله رشد خود را طى 
کرده است . 

بیمار بلوغ دیررس دارد . احتمال 
دارد که باز هم رشد داشته 
باشد ، یا در حال رشد باشد. 

احتمال دارد که بیمار باز هم احتمال دارد که بیمار باز هم 
رشد داشته باشد . یا در حال 

رشد باشد . 

بلـه 

بلـه 

بلـه 

بلـه 

بلـه 

بلـه 

بلـه بلـه 

بلـه 

ش مرحـله  طبقه بندى  پرـس
(موارد مشخص شده) 

” قد من بسیـار کوتـاه است “ 
درخت تصمیم گیرى : 

لطفا تمام مراحل را تکمیـل کنیـد 



ــنماى کار با نوجـوانان 
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باید به بیمار اطالع دهیم که قد او نسبت به هم سن هاى او کوتاه است. پس نیاز 
به بررسى بیشتر دارد . ( به مرحله دوم بروید ) 

باید به بیمار توضیح دهیم که با توجه به قد والدینش، قد او کوتاهتر از حد 
طبیعى مى باشد .( به مرحله سوم بروید ) 

باید به بیمار توضیح دهیم که در نهایت قد او در محدوده قد پدر و مادرش باید به بیمار توضیح دهیم که در نهایت قد او در محدوده قد پدر و مادرش 
خواهد بود . همچنین باید به بیمار توضیح دهیم که باید ارزیابى هاى بیشترى 
انجام شود شاید راههایى براى درمان و یا کمک به بلندتر شدن قد فرد وجود 

داشته باشد . ( به مرحله سوم بروید ) 

باید به بیمار توضیح دهیم که سوءتغذیه و یا تغذیه نامناسب کودکى بر روى قد باید به بیمار توضیح دهیم که سوءتغذیه و یا تغذیه نامناسب کودکى بر روى قد 
او تأثیر گذاشته است و این تقریباً غیرقابل تغییر است. اما مى توان در پیش 
گرفتن رژیم غذایى مناسب به افزایش قد کمک کرد. باید به بیمار بگوییم که 

چگونه به بهبود وضع تغذیه خود بپردازد . ( به مرحله چهارم بروید ) 

باید به بیمار توضیح دهیم که رژیم غذایى فعلى او مناسب نیست و به رشد 
قدى او کمک نمى کند باید به او توضیح دهید که با اصالح و بهبود رژیم غذایى 

افزایش قد خود را تقویت کند . ( به مرحله چهارم بروید ) 

به بیمار توضیح دهیم که بیمارى او مانع از رشدش خواهد شد و باید به درمان به بیمار توضیح دهیم که بیمارى او مانع از رشدش خواهد شد و باید به درمان 
بیمارى پرداخت . ( به مرحله پنجم بروید ) 

باید به فرد توضیح دهیم که او بالغ شده است و رشد او متوقف شده و یا به 
انتهاى دوره رشد خود نزدیک است. 

باید به بیمار توضیح دهیم که دوره رشد او به تأخیر افتاده است و این که او 
باید رژیم غذایى مناسبى را در پیش گیرد تا نهایت استفاده را از پایان دوره 

رشد خود ببرد. از الگوریتم بلوغ دیررس استفاده کنید. 

باید به بیمار توضیح دهیم که دوره رشد او به پایان نرسیده است. باید به بیمار توضیح دهیم که دوره رشد او به پایان نرسیده است. 
باید به بیمار توضیح دهیم که براى رشد بهتر، نیاز به یک رژیم غذایى سالم دارد 

باید هر شش ماه یکبار قد و وضعیت بلوغ بیمار چک شود. 

        توصیه هاى کارکنان بهداشتى 
مهمترین عناصر ارزیابى نوجوانان در رابطه با کوتاه قدى شامل موارد زیر مى باشد : 

     اندازه گیرى صحیح قد فرد و ترسیم آن بر روى نمودار رشد      بررسى شرایط غذایى و تغذیه فرد 
     تغیین قد والدین فرد      بررسى احتمال وجود بیمارى مزمن و یا بیمارى حاد راجعه در فرد  

     بررسى شرایط بلوغ در فرد 

    بخش3، تغذیه سالـم  
    الگـوریتـم «من خیلـى 
چـاق/ خیلـى الغـرم » 

    بخش3، تغذیه سالم  
    الگـوریتـم «من خیـلى 
چـاق/ خیلـى الغـرم » 

    الگـوریتم « ممکن است     الگـوریتم « ممکن است 
منHIV داشته باشـم » 

    الگوریتم « بلوغ دیررس، 
مذکر، مونث» 

    الگوریتـم « بلوغ دیررس ، 
مذکر، مونث » 

    بخش3، تغذیه سالم  

    الگوریتم « بلوغ دیررس ،     الگوریتم « بلوغ دیررس ، 
مذکر، مونث » 

    بخش3، تغذیه سالم  

ـع ( درمــان )  منـب

بیمار : من از دوستان خود کوتاهتر هستم 
والدین : پسرم/دخترم از همساالن خود کوتاهتر است؟ چه مشکلى وجود دارد؟  
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1- کوتاه قدى چیست؟ 
بر اساس چه معیارهایى مى توان گفت که یک 

دختر و یا پسر کوتاه قد است 
در یک جمعیت طیف متنوعى از افراد با قدهاى 

مختلف وجود دارد. 
« نمودار رشد »  بلند قدى و کوتاه قدى فرد را با « نمودار رشد »  بلند قدى و کوتاه قدى فرد را با 

توجه به سن و جنس، مشخص مى کند. 
پزشکان و پرستاران باید در هنگام تعیین وضعیت 
قد ، فاکتـورهاى مختـلفى را در نظـر گیرند از 

جمله : 
    قد فرد در مقایسه با هم سن هاى او  
    قد والدین فرد و دیگر اعضاى خانواده  

    وضعیت بلوغ جنسى فرد      وضعیت بلوغ جنسى فرد  
    رژیم غذایى فرد  

    احتمال ابتالى فرد به بیمارى مزمن تأثیرگذار 
بر رشد 

2- دالیل کوتاه قدى چیست؟ 
مهمترین عامل تعیین کننده براى اندازه  قد مهمترین عامل تعیین کننده براى اندازه  قد 
نهایى شما ، قد والدین مى باشد. اگر والدین شما 
کوتـاه قـد باشند ، احتمال کوتاه قدى شما بیشتر 

مى باشد . 
سن جهش رشدى در همه نوجوانان یکسان سن جهش رشدى در همه نوجوانان یکسان 
نیست . جهش رشد در بعضى نوجوانان از 9 تا 10 
سالگى شروع مى شود و در برخى دیگر هنوز تا 

13 یا 14 سالگى شروع شده است.  
زمان شروع جهش رشدى بسیار مهم است چون زمان شروع جهش رشدى بسیار مهم است چون 
ممکن است نوجوان 12 ساله اى که هنوز جهت 
رشدى در او شروع نشده است کوتاهتر از بقیه 
همساالنش باشد چرا  که در آنها جهش رشدى 
قبالً شروع شده است ولى نهایتاً هر دو گروه در 
آینده بزرگساالنى با اندازه قد یکسان خواهند بود.  

تغـذیه نامناسب در کودکى تأثیر بسیارى بر رشـد فرد 
دارد .  زمانى که کودك در رحـم مادر است و یا در 
دوران نـوزادى و کودکـى آثـار سوءتغـذیه مى تواند تا 
بزرگسالى ادامه یابد و باعث شود فرد هیجوقت به رشد 

واقعى خود نرسد . 

تغذیه نامناسب در دوران نوجوانى نیز مى تواند باعث تغذیه نامناسب در دوران نوجوانى نیز مى تواند باعث 
کند شدن سرعت رشد فرد شود . در بعضى موارد، ابتال 

به بیماریهاى مزمن باعث کاهش رشد مى شود . 
گاهى بعضى از افراد در سنین باالتر از سن معمول ، گاهى بعضى از افراد در سنین باالتر از سن معمول ، 
دچار بلوغ مى شوند . این مسئله مى تواند تحت تأثیر 
فعل و انفعاالت شیمیایى بر روى بدن ( هورمون ها 
) باشد . اگر فـردى کوتاه است و هنوز عالئـم بلوغ در 
او مشاهده نمى شود ، مانند رشد موهاى بدن ، رشد 
آلت ( پسران ) ، رشد پستان ها ( دختران ) تا سن 14 
سال و یا عـدم شروع قاعـدگى تـا سن 16 سالگـى 

نیـاز به بررسى پزشکى بیشترى دارد . نیـاز به بررسى پزشکى بیشترى دارد . 

3- تأثیر کوتاه قدى بر فرد چیست؟ 
آثار کوتاه قدى شامل موارد زیر است : 

اثرات جسمـى 
اگر فردى کوتاه باشد ( به علت کوتاهى دیگر اعضاى 
خانواده و یا تأخیر در جهش رشد ) آثار منفى بر روى 
رشد او نخواهد گذاشت. اگر علت کوتاه قدى 
سوءتغذیه و یا ابتال به بیمارى هاى حاد راجعه و یا 
مزمن باشد ، این شرایط بر سالمتى عمومى فرد نیز 

تأثیر گذار خواهد بود.  
آثار اجتماعى و روحى  

در اغلب افراد کوتاه قد ، آثار اجتماعى و روحى منفى در اغلب افراد کوتاه قد ، آثار اجتماعى و روحى منفى 
چندانى وجود ندارد .کوتاه قدى نباید روى قابلیت هاى 
فـردى در مدرسه و یا دیگـر فعـالیت هاى اجتماعـى 
تأثیر بگذارد . گاهى وقتى یک نوجوان کوتاه قد است ،  

اطالعاتى که باید به بیمار و همراهان او داده شود 
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ممکن است مورد اذیت و تمسخر دیگران قرار 
گیرد . در چنین حالتى باید به آنها انگیزه دهیم 
تا بدون توجه به واکنش دیگران ، به فعالیت هاى 

اجتماعى خود ادامه دهند.  

4- چه درمان هایى باید در نظر گرفته شود 
و چرا؟ 

تغذیه سالم  
تغذیه سالم تأثیر مهمى بر رشد دارد . بیشتر تغذیه سالم تأثیر مهمى بر رشد دارد . بیشتر 
نوجوانان و بخصوص آنهایى که کوتاه قد هستند 
باید رژیم غذاى سالم و متناسب داشته باشند ، 
تا بدن آنها رشد کافى داشته باشد. ما در بخش 3 
از این کتاب با عنوان تغذیه سالم ، اطالعات بیشترى 

را به شما ارائه مى دهیم. 

درمان بیمارى هاى زمینه اى  
اگـر از یک بیمـارى مزمن و یا حـاد راجـعه رنج اگـر از یک بیمـارى مزمن و یا حـاد راجـعه رنج 
مى برید که این بیمارى روى رشد شما تأثیر گذاشته 
براى درمان و پیگیرى بیمارى اقدام کنید . 

بلوغ دیررس 
ص  ص اگـر بلـوغ دیررس دارید به پزشـک متخـص اگـر بلـوغ دیررس دارید به پزشـک متخـص
مراجعـه کنید ، متخصـصین با انجـام آزمـایش 
و تجـویز داروهـاى مناسب ( حاوى هـورمون ) 

به رشـد شما کمک خواهند کرد . 

خیلى مهم است که به رویاپردازى در مورد قد خیلى مهم است که به رویاپردازى در مورد قد 
بلند نپردازید . قد شما توسط ژن هاى والدینتان 
از قبل براى شما تعیین شده است . اگر هر دو 
والدین شما کوتاه قد هستند ، انتظار بسیارى 
مى رود که شما نیز کوتاه قد باشید .  مگر اینکه 
دوره بلـوغ شمـا به تأخیر بیافتد . هیچ دارویـى  

وجود ندارد که به رشد قد شما کمک کند .  
و بسیـارى از داروهـاى تجـویزى نیـز داراى عـوارض 
مى باشند . پس سعى نکنید با خوردن دارو ، قد خود 

را افزایش دهید . 

5- چه کارى براى کوتاه قدى مى توان انجام 
داد؟ 

براى این که مطمئن شوید که از همه فرصت ها استفاده براى این که مطمئن شوید که از همه فرصت ها استفاده 
کرده اید تا به حداکثر رشد قدى برسید ، باید راهکارهاى 

زیر را در پیش بگیرید: 
غذاى سالم بخورید  

باید خودرا به خوردن غذاهایى عادت دهید که در رشد 
شما موثر است . 

بیمارى هاى مزمن را پیگیرى کنید 
اگر از یک بیمارى مزمن رنج مى برید و یا دوره نقاهت اگر از یک بیمارى مزمن رنج مى برید و یا دوره نقاهت 
ش گرفتـن  را طـى مى کنید ، سعـى کنیـد با در پـی
توصیه هاى پزشک خود ، هرچه سریعتر بر بیمارى خود 

غلبه کنید . 

به فعالیت هاى روزانه خود ادامه دهید اگر از کوتاه قدى به فعالیت هاى روزانه خود ادامه دهید اگر از کوتاه قدى 
رنج مى برید نباید فعالیت هاى روز مره خود را قطع 
کنید ، بلکه باید به مدرسه بروید و فعالیت هاى خود را 

با همسن و سالها و دوستان ادامه دهید. 
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آیا مى توانم کارى انجام دهم ، تا بلند قد تر 
شوم؟ 

نکاتى که قبل از پاسـخ به این سوال باید مد نظر 
قرار گیرد : 

( توجه : نباید در نوجوان انتظـارات غلطـى را در مـورد 
پتانسیل رشد قدى ایجاد کنیم ) 
     نـوجـوان بایـد بدانـد کـه : 

     قد او به واسطه قد والدینش تعین مى شود . قد او به واسطه قد والدینش تعین مى شود . 
     داشتن یک رژیم غذایى کافى و مناسب و تالش 
براى درمان مناسب بیمارى زمینه احتمالى بیشترین 

اثر را در رشد قدى نوجوان خواهد داشت . 
     اگر نوجوان هنوز به سن بلوغ و یا بلوغ جنسى اگر نوجوان هنوز به سن بلوغ و یا بلوغ جنسى 
نرسیده است ، هنوز احتمال بالقوه اى براى جهش 
رشدى او وجود دارد . البته رشد در اواخر دوران بلوغ 
چندان زیاد نیست ، و پس از بلوغ نیز کامـال متوقف 

مى شود . 
     داروى خاصى وجود ندارد که باعث رشد قدى شود ، داروى خاصى وجود ندارد که باعث رشد قدى شود ، 
و بسیارى از داروهاى تجویزى نیز داراى عوارض جانبى 
زیادى مى باشد . مگر دارو.هایى که در بلوغ دیررس و 
شرایط خاص و توسط مختصص تجویز مى شود . پس 
نباید هیچ گونه دارویى را براى افزایش رشد قد  مگر با 

تجویز پزشک مصرف کرد . 

سئواالت متداول  

آیا کوتاه قدى من یک بیمارى مهم است؟ 
نکاتى که قبل از پاسخ به این سوال باید 

مدنظر قرار گیرد :  
توجه : ( قبل از اینکه به نوجوان اطمینان خاطر توجه : ( قبل از اینکه به نوجوان اطمینان خاطر 
دهید که او هیچ بیمارى یا مشکل خاصى ندارد 
باید معاینه دقیق جسمى ، ارزیابى وضعیت غذایى ، 
احتمال وجود بیمارى هاى مزمن  و تاخیر بلوغ 

جنسى را در او بررسى کنید) 

    اگر فردى به دلیل کوتاهى قد والدین خود ،     اگر فردى به دلیل کوتاهى قد والدین خود ، 
کوتاه قد باشد باید این امر به او تفهیم شود و 
بپذیرد که کوتاه قدى او امرى طبیعى است . 

    اگر جهش رشدى نوجوان ، دیرتر از همسن و     اگر جهش رشدى نوجوان ، دیرتر از همسن و 
سالهاى او باشد ولى در حدى نباشد که به 
عنوان «  بلوغ دیررس » تشخیص داده شود ، 
براى او توضیح دهید این تاخیرى که در 
جهش رشدى و بلوغ او رخ داده ، فرصت 
مناسبى براى رشد قدى بیشتر است . چون تا 
زمانى که فـرد به سن بلوغ نرسیـده است فرصت 

رشـد دارد. رشـد دارد. 

     به بیمار توضیح دهید که باید هر شش ماه 
براى بررسى وضعیت رشدى و بلوغ خود مراجعه 
کند ، زیـرا بـراى اقدامـات بعـدى این ارزیـابى 

مهـم خواهـد بود . 



ــنماى کار با نوجـوانان 
راـه

 ...............................................................
ـر بیمـارى ها  ساـی

130

یادداشت: 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

یادداشت: 
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

یادداشت: 
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

یادداشت: 
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

یادداشت: 
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

یادداشت: 
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

یادداشت: 
.......................................................................................................................................................................................................



ن 
ـوانا
وج
ا ن
ر ب
کا
ى 
ــنما
راـه

 ...
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

131

ـر بیمـارى ها  ساـی

3)  معاینه فیزیکى انجام دهید. 
1-3- ابتدا معاینه عمومى انجام دهید. 
2-3- معاینه تناسلى و مقعدى انجام دهید. 

(به خصوص در مورد تهاجم جنسى در دختران و  یا پسران) 

1) ابتدا خود را براى مراقبت نوجوانى که مورد تعرض و خشونت قرار گرفته، آماده کنید. 
1-1-  در مورد انواع خشونت و تعرض هاى رایج، آگاهى کسب کنید. 

2-1-  همچنین تجهیزات مراقبتى و پزشکى را در کلینیک، فراهم کنید تا بتوانید در صورت نیاز از آنها 
استفاده کنید. 

3-1-  به نوجوانان و جوانانى که قربانى خشونت و تهاجم شده اند، توجه و رسیدگى کنید. 

4)  بیمار را درمان کنید. 
1-4- هم از نظر خشونت فیزیکى 
2-4- هم از نظر خشونت جنسى 

5)  یافته هاى خود را یادداشت کنید و درمان هاى الزم را مشخص کنید. 

6)  امنیت فرد را ارزیابى کرده و از آن مطمئن شوید 

7)  بیمار را در جریان اطالعات و یافته هاى معاینات  قرار دهید. 

9)  در صورت نیاز، بیمار را ارجاع دهید. 

10)  به بیمار وقت مراجعه بعدى را اعالم کنید. 

«من مورد تعارض قرار گرفته ام» 
مراقبت از نوجوانان در مورد خشونت و تعرض 

8)  سعى کنید به مشاوره و حمایت اجتماعى نوجوان بپردازید. 

2) شرح حال بگیرید 
1-2-  شرح حال از سالمت عمومى 

2-2-  شرح حال از چگونگى تعرض یا خشونت 
3-2-  شرح حال از وضعیت ژیکنولوژى و زنانگى 
(به خصوص در دخترانى که مورد تجاوز قرار گرفتند) 
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1)  خود را براى مراقبت نوجوانى که مورد تعرض و خشونت قرار گرفته، آماده کنید 
1-1) در مورد انواع خشونت و تعرض هاى رایج در نوجوان، آگاهى کسب کنید. 

خشونت  هاى رایج در میان نوجوانان  
خشونت هاى رایج در میان نوجوانان در برگیرنده رفتارهاى پرخاشگرانه و تهاجمى از برخورد فیزیکى و 
کتک کارى گرفته تا قتل و آدم کشى مى باشد. در تمامى کشورها ، مردان مرتکب اصلى و یا قربانى 

اصلى ، آدمکشى و قتل مى باشند.  

سوءاستفاده از کودکان و غفلت والدین نسبت به آن ها سوءاستفاده از کودکان و غفلت والدین نسبت به آن ها 
خشونت والدین و دیگر مراقبان نسبت به بچه ها و نوجوانان در تمامى کشورها ، فرهنگ ها و جوامع رخ 
مى دهد . سوءاستفاده از کودکان توسط والدین و یا سرپرست آن ها شامل انواع سوءاستفاده هاى 

جسمى،جنسى و روحى روانى مى باشد . 

خشونت از طرف همسر یا دوستان و شرکاى جنسى 
نوجوانان با رده سنى باالتر، به ویژه زنان ، مى توانند قربان اصلى این نوع خشونت ها از جانب نوجوانان با رده سنى باالتر، به ویژه زنان ، مى توانند قربان اصلى این نوع خشونت ها از جانب 
اطرافیان و دوستان نزدیک خود باشند ، این اتفاق در تمامى کشورها ، فرهنگ ها و در تمامى طبقات 
اجتماعى ، شایع مى باشد . این نوع خشونت ها شامل انواع سـوء استفاده هاى جسمى ، جنـسى و روحى 

مى باشد. 

خشونت جنسى 
خشونت جنسى در برگیرنده طیف وسیعى از رفتارها شامل ارتباط جنسى خشونت آمیز و تهاجمى از خشونت جنسى در برگیرنده طیف وسیعى از رفتارها شامل ارتباط جنسى خشونت آمیز و تهاجمى از 
طرف شوهر و یا شرکاى جنسى بدون رضایت زن ، اذیت و آزارهاى جنسى نوجوان توسط افرادى که 
روى او نفوذ دارند، تجاوز توسط غریبه ها در حین دزدى و یا در گیرى هاى مسلحانه مى باشد .  

رفتـارهاى خشونت آمیز جنسى اغلب توسـط مردان انجام مى شود و زنان و دختـران ، قربانیـان اصـلى 
مى باشند . البته در مواردى نیز دزدیده شدن و تجاوز به پسران و مردان و یا اجبار و اصرار زنان 
میانسال براى برقرارى رابطه جنسى با پسران نوجوان اتفاق مى افتد . در بیشتر موارد فرد مرتکب 

خشونت ، یک فرد آشنا با قربانى مانند شریک جنسى و یا یکى از اعضاى فامیل مى باشد . 

خشونت از نوع خودآزارى  خشونت از نوع خودآزارى  
قابل توجه پرسنل بهداشتى  

بسیارى از خشونت هاى عمدى ممکن است به صورت 
سانحه غیرعمد و تصادفى گزارش شوند : مثالً : 

     سقوطى که به عنوان یک تصادف یا حادثه گزارش 
شده است ممکن است در واقع سوءقصد و یا خودکشى 

باشد. 
     بسیارى از گزارشات سوختگى در آشپزخانه ممکن بسیارى از گزارشات سوختگى در آشپزخانه ممکن 

است سوءقصد مردى علیه همسرش باشد. 

خودآزارى شامل آزار رسانى عمدى به جسم و روح 
خود و خودکشى به لحاظ دینى حرام و گناه 
شمرده مى شود و در بعضى از کشورها نیز اقدام 
به خودکشى ممنوع بوده و فرد خاطى مورد 
مجازات قانونى قرار مى گیرد. خودآزارى اغلب به 
صورت مخفیانه رخ مى دهد و در واقع یک انگ 
اجتماعى است بنابراین اغلب گزارش نمى شود. 
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خشـونت هاى گـروهى  

گاهى اوقات پسران نوجوان درگیر خشونت هاى بین گروهى قبیله اى مى شوند . گاهى دختران 
نوجوان قربانى رفتارهاى خشونت آمیز و تهاجمى گروهى مى شوند و پسران براى مبارزه با گروه 
دیگر به دزدیدن محارم آنها اقدام مى نمایند که در این میان فرد دزدیده شده ، بسیار آسیب پذیر 

است . 

2-1- نکاتى که باید پرسنل بهداشتى در هنگام مراقبت از نوجوانان قربانى  نکاتى که باید پرسنل بهداشتى در هنگام مراقبت از نوجوانان قربانى 
خشونت در نظر داشته باشند . 

   پرسنل بهداشتى باید از قوانین کشورى ، پروتکل و مجازات هایى که براى خشونت و تجاوز 
موجود است به خوبى آگاهى داشته باشند . 

    پرسنل بهداشتى باید اولویت کارى خود را سالمت و بهبود قربانیان خشونت قرار دهند . 
    پرسنل بهداشتى باید از هر گونه پیش داورى و تبعیض در ارائه خدمت به قربانیان خشونت 

پرهیز کنند . 
    با قربانیان خشونت و تجاوز باید با احترام و همدردى رفتار شود. این مسئله در بهبود وضعیت     با قربانیان خشونت و تجاوز باید با احترام و همدردى رفتار شود. این مسئله در بهبود وضعیت 

آنها مؤثر است . 
    باید مراقب امنیت افراد بود و اصل رازدارى را فراموش نکنند. نباید دیگران هنگام مشاوره و 

مراقبت فرد صحبت ها را بشنوند و یا معاینات را ببینند . 
    باید معاینه فیزیکى قربانیان خشونت و تجاوز، کامل و با دقت انجام شود. این کار ممکن است     باید معاینه فیزیکى قربانیان خشونت و تجاوز، کامل و با دقت انجام شود. این کار ممکن است 
وقت گیر باشد و براى فرد ایجاد ا ضطراب کند بنابراین بهتر است تمامى آزمایشات پزشکى قانونى 
نیز جهت جمع آورى مدارك بصورت همزمان انجام شود و فرد براى معاینات مجدد ، ارجاع داده 

نشود زیرا اینکار براى قربانیان بسیار آزاردهنده مى باشند . 
    براى انجام معاینات جسمى و یا ارائه اطالعات به مراجع ذیربط، حتماً باید رضایت نامه قانونى 

تهیه شده باشد . 
    تمامى مراحل و جزئیات معاینه براى نوجوانان شرح داده شود. قبل از لمس هر قسمت از بدن     تمامى مراحل و جزئیات معاینه براى نوجوانان شرح داده شود. قبل از لمس هر قسمت از بدن 
نوجوان ، باید به او اطالع دهیم که کدام قسمت را مى خواهیم معاینه کنیم و دلیل آن چیست . 
همچنین باید براى سؤاالتى که از نوجوان مى پرسیم ، توضیحاتى به او رائه دهیم . همچنین باید 
به او اجازه دهیم که تمام سؤاالت خود را بپرسد و ابهامات خود را برطرف نماید. در هنگام معاینه 

نوجوان باید احساس راحتى کامل داشته باشد .  
    تمامى یافته ها باید با جزئیات ثبت شده و مستند شود. براى اطمینان از این که موضوعى از 
قلم نیفتاده باشد بهتر است که فرمت گزارش دهى استاندارى براى این موضوع تهیه شود . 

3-1- چگونگى برخورد ومراقبت از نوجوانانى که قربانى خشونت و تهاجم مى باشد  چگونگى برخورد ومراقبت از نوجوانانى که قربانى خشونت و تهاجم مى باشد 
بهتر است هنگام مراقبت از قربانیان خشونت و تعرض، از تکنیک ها و راهکارهاى زیر  استفاده 

کنید: 
    ابتدا باید به نکات و اطالعات فصل1، قسمت دوم« ارتباط با بیمار نوجوان » توجه داشته باشید. 
    سعى کنید رفتار بسیار آرامى داشته باشید ، حتى اگر از شنیدن صحبت هاى نوجوان دچار 
شوك ، عصبانیت و یا استرس شده اید ، احساس خود را بروز ندهید و به او اهانت نکنید. طورى 

رفتار نکنید که بیمار فکر کند شما عجله دارید، آرامش خود را حفظ نمایید .  
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2) شرح حال بگیرید 
1-2- شرح حـال از سالمت عمومى��
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2-2- شـرح حال از چگونگى تعـرض یا خشـونت  
هدف از گرفتن این شرح حال موارد زیر مى باشد: 
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در مورد قربانیان تجاوز جنسى ، باید تمامى نشانه ها و عالئم زیر را از بیمار بپرسید ، به عنوان مثال :  
    خونریزى از ناحیه تناسلى ، خارش ، ترشح ، درد ، سوزش که نشان دهنده ( عفونت هاى منتقله از راه 

جنسى ) STI  مى باشد . 
    سوزش ادرار که ممکن است عالمت عفونت دستگاه ادرارى باشد . 

    درد و خونریزى از مقعد ( که ممکن است نشان دهنده زخم و عفونت و یا جسم خارجى باشد ) 
    درد شکمى که ممکن است نشان دهنده زخم هاى داخلى باشد . 

3-2- شرح حال از وضعیت ژینکولوژى و زنانگى ( در قربانیان تجاوز جنسى )  شرح حال از وضعیت ژینکولوژى و زنانگى ( در قربانیان تجاوز جنسى ) 
هدف از گرفتن این شرح حال موارد زیر مى باشد :  

اطمینان از وضعیت باردارى احتمالى و یا عفونت هاى جنسى 
اطمینان از این که مشکل فعلى فرد نتیجه تهاجم و خشونت وارد شده به او بوده و یا از رابطه هاى 

جنسى قبلى او منشأ مى گیرد. 

از نوجوان بپرسید: 
اولین روز آخرین دوره قاعدگى او، چه زمانى بوده است ؟ 
    آیا قبل از این اتفاق رابطه جنسى داشته است ؟  آیا قبل از این اتفاق رابطه جنسى داشته است ؟  

    اگر قبل از این حادثه رابطه جنسى داشته است آخرین رابطه جنسى او چه زمانى بوده است و آیا این 
رابطه مشکوك بوده است؟ ( بهتر است جزئیات این رابطه را از بیمار بپرسید ) 

    آیا بیمار از روش هاى پیشگیرى از باردارى استفاده مى کند؟ در صورت پاسخ مثبت ، چه روشى؟  
    آیا بیش از این نیز سابقه باردارى داشنه است ؟ در صورت پاسخ مثب چند بار و چه زمانى بوده است؟  

    آیا در هنگام زایمان ، عوارضى داشته است ؟ 

3) معاینه فیزیکى انجام دهید  
به فصل 1 و توضیحات بخش 5 « معاینه فیزیکى انجام دهید » مراجعه کنید .  « معاینه فیزیکى انجام دهید » مراجعه کنید . 

1-3- معاینات عمومى  
         عالئم زیر را جستجو کنید        موارد زیر را معاینه کنید   

    ظاهر فرد  
    دست ها ، مچ ، ساعد ، بازو و سطوح داخلى آن 

    صورت ، داخل دهان  
    گوش ها ، به خصوص داخل و پشت گوش 

    سر 
    گردن 

    قفسه سینه و پستان ها  قفسه سینه و پستان ها  
    شکم 

    کفل ، ران ، کشاله ران ، ساق پا ، کف پا  

    خونریزى دائمى  
    کبودى ، خون مردگى 

    خراش 
    پارگى ، جراحت 

    شواهدى از کشیده شدن مو و یا افتادن دندان  
    زخم و جراحت داخلى در شکم  

    پارگى پرده گوش پارگى پرده گوش 
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2-3-  آزمایش تناسلى و مقعدى  
اگر فرد مورد تجاوز جنسى قرار گرفته است. باید حتماً معاینات تناسلى و مقعدى انجام 
دهیم ، این آزمایش بسیار حساس مى باشد و باید در هنگام معاینه تمامى اصول مطرح شده 

در فصل1 و توضیحات بخش 5 «معاینه فیزیکى انجام دهید» رعایت گردد. 
دختر نوجوان باید به صورت خوابیده به پشت قرار گیرد و زانوى خود را باال نگه دارد و دختر نوجوان باید به صورت خوابیده به پشت قرار گیرد و زانوى خود را باال نگه دارد و 
ساق پاى خود را باز و دور از هم نگه دارند ( وضعیت لیتوتومى ) و یک پارچه تمیز مهیا 

باشد که در زمان معاینه روى بدن بیمار قرار گیرد . 
  

4) تدابیر درمانى  
1-4- خشونت فیزیکى  

نوجوانان و بیمارانى که داراى جراحت هاى خطرناك و شدید مى باشند، باید سریعاً تحت نوجوانان و بیمارانى که داراى جراحت هاى خطرناك و شدید مى باشند، باید سریعاً تحت 
درمان قرار گیرند . نوجوانانى که داراى جراحت هاى سطحى ترى مى باشند ، مانند کبودى 
و خراشیدگى و یا زخم هاى سطحى ، باید در همان سطح اول درمان شوند . در این سطح 

تدابیر زیر پیشنهاد مى شود : 
     داروى مسکن براى تسکین درد 

     داروى آنتى بیوتیک براى جلوگیرى از آلودگى و عفونت زخم  
     واکسن ضد کزار(بر اساس پروتکل کشورى) 

2-4- خشونت هاى جنسى    
جراحت و آسیب دیدگى  

مداواى زخم ها ، شبیه به مراحل مداوا در مورد خشونت هاى فیزیکى است البته اگر در 
منطقه تناسلى زخم و جراحت مشاهده شد . بهتر است که پرسنل بهداشتى بیمار را 

به پزشک متخصص زنان ، ارجاع دهند. 

پیشگیرى و جلوگیرى از باردارى  
اگر بیمار در ساعات اولیه پس از تعرض جنسى یا تا 5 روز بعد از آن به مراکز بهداشتى و  روز بعد از آن به مراکز بهداشتى و 
یا درمانى مراجعه کرد، بهتر است روش اورژانس پیشگیرى از باردارى را به او پیشنهاد 

دهند. 
اگر بیش از پنج روز از تجاوز جنسى ، گذشته باشد باید بیمار را تشویق به انجام تست 
باردارى نمود خصوصاً اگر از زمان قاعدگى اش گذشته باشد و هنوز خونریزى اتفاق نیفتاده 

باشد .  
از الگوریتم « من نمى خواهم حامله شوم » استفاده شود . 

         عالئم زیر را جستجو کنید        موارد زیر را معاینه کنید 
    خونـریـزى 

    خون مـردگـى 
    خـراشیـدگـى  
    جـراحـت 

    وجـود جسـم خـارجى 

     دستگاه تناسلى ( خارجى ) 
     دستگاه تناسلى ( معاینه داخلى با اسپکولوم ) 

     ناحیه مقعدى ( خارجى )  
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عفونت هاى منتقله از راه جنسى 
قربانیان خشونت جنسى ، ممکن است در نتیجه این تعرض دچار عفونت هاى منتقله از 

راه جنسى شوند.  
درمان هاى مؤثرى براى هر یک از این نوع عفونت ها وجود دارد و جایز نیست که براى درمان هاى مؤثرى براى هر یک از این نوع عفونت ها وجود دارد و جایز نیست که براى 
هر مورد تجاوز جنسى به صورت پیشگیرانه از این روش هاى درمانى استفاده کرد و در 
 STI جایى که تجهیزات آزمایشگاهى در دسترس است. بهتر است تست هاى مربوط به

انجام شود. 
  HIV

بهتر است از روش هاى پیشگیرى پس از تماس  (PEP) استفاده شود. همچنین بهتر است 
به الگوریتم«ممکن است به ایدز مبتال شده باشم؟» مراجعه شود. 

BBهپاتیت
قربانیان خشونت جنسى ممکن است در خطر عفونت هپاتیت B قرار گرفته باشند ، به 

همین دلیل باید تست هپاتیت و ایمن سازى براى آن ها صورت گیرد . 
دیگر عفونت هاى منتقله از راه جنسى 

قربانیان خشونت جنسى ممکن است در معرض آلوده شدن به ویروس پاپیلوماى انسانى 
(HPV) و یا تبخال تناسلى یا هرپس نوع 2 ( HSV-2  ) قرار گیرند. 

1-2-4- ایمن سازى علیه هپاتیت B پس از تجاوز جنسى

5) یافته ها  و نوع روش درمانى خود را با جزئیات یادداشت نمایید.    
همواره از پرسنل بخش بهداشت و درمان در مورد وضعیت بیماران از طرف پلیس ، وکال 
و یا دادگاه سؤاالتى پرسیده مى شود به همین دلیل باید همواره یافته هاى شرح حال و 
معاینه با جزئیات دقیق مستند و ثبت گردد تا اطالعات دقیق ترى در اختیار مقامات 
پلیس قرار گیرد. سؤاالتى که پلیس از کادر بهداشتى مى پرسد ، شامل موارد زیر ا ست : 

     نوع جراحت و آسیب 
     محیطى که حادثه در آن رخ داده است . 
     نوع خشونت که سبب جراحت شده است . نوع خشونت که سبب جراحت شده است . 

     حدود تقریبى جراحتى که بر بدن فرد وارد شده است . 
     عوارض حاد و یا دراز مدتى که در اثر حادثه براى فرد بوجود آمده است .  

     روند درمان  

           وضعیت ایمن سازى بیمار          چگـونگـى درمـان  

هرگز واکسن هپاتیت B را دریافت نکرده است 

واکسن هپاتیت B به طور کامل دریافت نکرده است 
واکسن هپاتیت B به طور کامل دریافت کرده است 

    باید اولین دوز واکسن را در همان مراجعه اول 
است، دریافت کند. 

    دوز دوم واکسن 2-1 ماه پس از تزریق اول است 
    دوز سوم  6-4 ماه پس از تزریق او ل است. 
باید طبق برنامه ، واکسن هپاتیت او  کامل شود. 

نیاز به تزریق مجدد واکسن ندارد. 
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6) امنیت و ایمنى فرد را ارزیابى کنید و از آن مطمئن شوید 
در بسیارى از موارد، خشونت در خانه ى قربانى اتفاق مى افتد، به همین دلیل پرسنل بهداشتى 

باید از امنیت و ایمنى بیمار پس از ترك کلینیک ، اطمینان حاصل کنند.  
    اگر تشخیص دادید که بازگشت بیمار به خانه جایز نیست ، بهتر است که شرایط براى 

تهیه پناهگاهى موقتى و امن فراهم گردد .  
    با بیمار و همراهانش شرایط را ارزیابى کنید تا مطمئن شوید چگونه مى توان از یک با بیمار و همراهانش شرایط را ارزیابى کنید تا مطمئن شوید چگونه مى توان از یک 

تجاوز و خشونت دیگر جلوگیرى کرد . 

7) بیمار را در مورد نتایج به دست آمده از آزمایشات و روش درمانى او آگاه کنید 

    در میان گذاشتن  نتایج معاینات با بیمار بسیار مهم مى باشد . خصوصاً :  
تشویق کردن بیمار براى مطرح کردن سؤاالت خود و یا پاسخ گویى به سؤاالت او با دقت باال 

    در این مورد باید به نوجوان فرصت دهید تا سؤاالت خود را به راحتى مطرح کند و شما در این مورد باید به نوجوان فرصت دهید تا سؤاالت خود را به راحتى مطرح کند و شما 
نیز با جزئیات کامل به او پاسخ دهید و مطمئن شوید که پاسخ هاى شما را به خوبى متوجه 

شده  است. 

مراقبت از جراحت  
    به بیمار آموزش دهید تا بتواند به بهبود زخم و جراحت خود کمک کند.  

    براى بیمار به طور دقیق توضیح دهید که چگونه مى تواند سریعتر بهبود یابد و عالئم و  
نشانه هاى عفونت زخم و جراحت را براى او توضیح دهید. 

    اهمیت تکمیل دوره درمان دارویى را براى او توضیح کامل دهید و در صورت نیاز عوارض اهمیت تکمیل دوره درمان دارویى را براى او توضیح کامل دهید و در صورت نیاز عوارض 
جانبى دارو را نیز بازگو کنید. 

درمان عفونت هاى منتقله از راه جنسى (STIS) در اثر تجاوز  
    در مورد عالئم و نشانه هاى STI ( عفونت هاى منتقله از راه جنسى ) از جمله ایدز ( HIV ) به 
بیمار توضیح دهید و بگویید تا در صورت مشاهده و بروز عالئم، سریعاً به پزشک مراجعه 

نماید.  

    به بیمار تأکید کنید تا زمانیکه وضعیت قطعى ابتالى او به HIV/STI مشخص نشده است در  مشخص نشده است در 
صورت برقرارى تماس جنسى ، حتماً از کاندوم استفاده کند. 

    به بیمار توضیح دهید که تا زمانى که دوره درمانى او کامل نشده است. از برقرارى تماس 
جنسى بپرهیزد و یا در صورت نیاز، از شریک جنسى خود نیز بخواهد که براى STI درمان 

شود . 
حمایت روحى و روانى  

    به بیمار و اعضاى خانواده ى او توضیح دهید که نوجوان نیاز به معالجه و درمان هاى به بیمار و اعضاى خانواده ى او توضیح دهید که نوجوان نیاز به معالجه و درمان هاى 
جسمى و روحى دارد، تا بتواند بهبود کامل خود را بدست آورد . 

    بیمار را تشویق کنید که از افراد مورد اعتماد در خانواده حمایت بطلبد و توجه آن ها 
را جلب کند . 
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8) براى بیمار جلسات مشاوره و حمایت هاى روحى- روانى ترتیب دهید  
بسته به میزان وخامت وضع قربانى در حادثه اى که براى او رخ داده است و مهارت ها و بسته به میزان وخامت وضع قربانى در حادثه اى که براى او رخ داده است و مهارت ها و 
توانایى سازگارى او، باید به بیمار مشاوره هاى روحى روانى گسترده اى ارائه داد. بعضى از 
قربانیان بالفاصله پس از وقوع حادثه دچار اختالالت روحى مى شوند. اما براى بعضى از آنها 
در طوالنى مدت این اتفاق مى افتد . به همین دلیل بسته به وضعیت بیمار ، باید او را درمان 
کرد . قربانیان مرد ، معموالً از مشاوره گرفتن سرباز مى زنند . اما آنها نیز ، درست مانند 
قربانیان زن ، به حمایت روحى و جسمى نیاز دارند ، به همین دلیل باید آنها را تشویق 

کرد تا حتماً در جلسات مشاوره شرکت کنند . 

9) در صورت نیاز بیمار را به مراکز دیگر ارجاع دهید ) در صورت نیاز بیمار را به مراکز دیگر ارجاع دهید 
بهتر است که در صورت نیاز بیمار را براى دریافت : سرویس هاى حمایتى راهنمایى 

کنیم . 
     پناهگاه ها و یا مکان هاى ایمن و امن  

     مراکز مشاوره تخصصى. 
     سازمان هاى مشاوره گروهى و حمایت کننده. 

     سازمان هاى ارائه دهنده حمایت هاى مالى و اجتماعى. 
     سازمان هاى حمایت کننده قانونى و قضایى سازمان هاى حمایت کننده قانونى و قضایى 

     سازمان هاى حمایت کننده تخصصى(در مواردى که آدم ربایى و تجاوز وجود دارد) . 
مددکاران اجتماعى باید به تمامى نهادها و ارگان هاى حمایتى دسترسى داشته باشند تا 

بتوانند در صورت نیاز، بیمار و قربانى را به سازمان مربوطه ارجاع دهند.  
مددکاران باید نوع خدمات مورد نیاز بیمار را تعیین نمایند و آنها را راهنمایى کنند که 

چگونه مى توانند خدمات مورد نظر را دریافت نمایند . 
زمانى که اطالعات و  امکانات بیشترى در اختیار قربانى قرار گیرد. احساس آرامش و  امنیت زمانى که اطالعات و  امکانات بیشترى در اختیار قربانى قرار گیرد. احساس آرامش و  امنیت 
بیشترى خواهد کرد و از مشاوره گرفتن ، احساس امنیت و رضایت بیشترى مى کند.  

10) براى مراجعات بعدى و پى گیرى بیمار را راهنمایى کنید 
بهتر است از بیمار بخواهید که دو هفته ، سه ماه و شش ماه بعد ، مجدداً به مرکز مراجعه 

نماید : 
     باید بر اهمیت مراجعات بعدى بیمار تاکید کنید . 

    باید به قربانى توضیح دهید که مى تواند هر زمان که سؤال و یا مشکلى در رابطه با وضعیت     باید به قربانى توضیح دهید که مى تواند هر زمان که سؤال و یا مشکلى در رابطه با وضعیت 
سالمتى و یا درمانى پیش آمد ، به مرکز بهداشتى مراجعه کند . 

در مراجعه 2 هفته بعد: 
جراحت ها 

     زخم ها و جراحات را از نظر میزان بهبودى ارزیابى کنید .  
  STI/B هپاتیت

     بسته به شرایط موجود ، از بیمار در مورد عالئم و نشانه هاى STI  ، سؤاالتى بپرسید و در   ، سؤاالتى بپرسید و در 
صورت امکان تست STI انجام دهید .  
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    اگر در نوبت اول مراجعه  به بیمار، آنتى بیوتیک تجویز شده است از او بپرسید که آیا 
داروهاى خود را کامالً مصرف نموده است.  

    از بیمار بخواهید که دوره دوم واکسن هپاتیت خود را در یک ماه و شش ماه بعد ، کامل 
نماید و تست ایدز (HIV) را سه و شش ماه بعد تکرار کند.  

باردارى 
    احتمال بروز باردارى را در بیمار بررسى کنید و در صورت نیاز توصیه و حمایتهاى الزم 

را انجام دهید از الگوریتم «آیا من حامله ام» استفاده کنید)  

وضعیت روحى و روانى وضعیت روحى و روانى 
ابتدا وضعیت روحى و روانى بیمار را ارزیابى کنید و او را تشویق نمایید از مراجـع 

حمـایتى کمک بگیرد و در این راه او را راهنمـایى کنید . 

3ماه پس از مراجعه اول ( نوبت دوم مراجعه ) : 

STI/HIV
فرد را از نظر آلودگى به ایدز ( HIV ) بررسى کنید و مطمئن شوید که بیمار مشاوره قبل ) بررسى کنید و مطمئن شوید که بیمار مشاوره قبل 
و بعد از آزمایش ایدز را دریافت مى کند و در صورت نیاز او را به مراکز مربوطه ارجاع 

دهید. 
  

باردارى 
احتمال بروز باردارى را در بیمار بررسى کنید و در صورت نیاز توصیه و حمایتهاى الزم را 

انجام دهید از الگوریتم «آیا من حامله ام» استفاده کنید)  

وضعیت روحى روانى  وضعیت روحى روانى  
وضعیت روحى و روانى بیمار را ارزیابى کنید و او را تشویق نمایید تا اگر تا کنون از 
مراجع حمایتى کمک نگرفته است این کار را انجام دهد و در این راه او را راهنمایى 

کنید. 

6ماه پس از مراجعه اول ( نوبت سوم مراجعه ) : 
  

  B هپاتیت /HIV
قرد را از نظر آلودگى به ایدز(HIV) بررسى کنید و مطمئن شوید که دوز دوم واکسن ) بررسى کنید و مطمئن شوید که دوز دوم واکسن 

هپاتیت B را تزریق کرده است. 

وضعیت روحى روانى  
وضعیت روحى روانى بیمار را بررسى نمایید و در صورت نیاز، او را به مراکز مشاوره ارجاع 

دهید.  
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” من نمى توانم خوب ببینم “ 

عالئم و نشانه ها  بپرسید  مشاهده کنید/معاینه کنید 

    آیا از یک هفته گذشته 
تاکنون ، دید شما 
ضعیف تر شده است؟ 

    آیا در چشمان خود 
دردى احساس مى کنید؟  

    آیا از عینک طبى 
استفاده مى کنید؟ 

    آیا سردرد دارید؟  آیا سردرد دارید؟  

    آیا مشکالت بینایى  ، 
باعث اختالل در مطالعه 
کار یا سایـر فعالیت هاى 
شما شده است؟  

 HEADS یک ارزیابى
انجام دهید. 

        نکـات قـابـل تـوجـه 
کارکـنان بهـداشتى : 

اغلب عیوب انکسارى چشم را اغلب عیوب انکسارى چشم را 
مى توان تا حدودى با استفاده از 
عینک برطرف نمود . اگـر 
نوجـوان از عینـک استـفاده مى 
کند باید همیشـه هنگـام معاینه 
چشم عینک را بر چشم داشته 
باشد تا مشخص گردد که آیا 
شماره عینک او مناسب است و یا شماره عینک او مناسب است و یا 

باید تغییر یابد.  

موارد زیر را در فرد جستجو 
کنید 

     قرمزى چشم 
     پف کردن دور چشم 

 موارد زیر را مطالعه کنید 
     میزان حدت بینایى 

براى ارزیابى حدت بینایى :  
     از چارت اسنلن استفاده از چارت اسنلن استفاده 

کنید 

     نوجوان باید در فاصله 6 
مترى از چارت قرار گیرد 
     چشم بیمار باید دقیقاً به 
موازات خط چهارم چارت 

باشد 

هر دو چشم را معاینه کنید هر دو چشم را معاینه کنید 
     هر یک از چشم ها را به 

صورت جداگانه و با 
پوشاندن چشم دیگر معاینه 

کنید 

     اگر نوجوان از عینک استفاده اگر نوجوان از عینک استفاده 
مى کند باید در حالى که عینک 
روى چشمش قرار دارد چشم 

او را معاینه کنید. 

هر نوع ضعف بینایى در طى 7 روز گذشته 
یا هر نوع تارى دید، قرمزى یا ورم در ناحیه 

چشم 

عدم وجود کاهش دید در طى 7 روز گذشته  
و 

عدم وجود درد، قرمزى و تورمى در چشم 
و 

نوجـوانى که قادر نیست خطوط6/60 از  از 
چارت اسنلن را بخواند ( اگر عینکى باشد 
با عینک نیز این خطوط برایش واضح 

نیست) 

عدم وجود کاهش دید در طى 7 روز گذشته 
و 

عدم وجود درد قرمزى و تورمى در چشم عدم وجود درد قرمزى و تورمى در چشم 
و نوجوانى که قادر است خطوط 6/60 از 

چارت sncllen را بخواند ولى قادر به 
خواندن خط 6/18 از چارت نمى باشد حتى 

با چشم به ظاهر سالم  

عدم وجود کاهش دید در طى 7 روز گذشته 
و 

عدم وجود درد ، قرمزى و تورمى در چشم عدم وجود درد ، قرمزى و تورمى در چشم 
و نوجوانى که قادر است خطوط از چارت 
خطى 6/18 از چارت اسنلن را به وضوح 

ببیند 
ولى قادر به خواندن خط 6/9 چارت اسنلن 
با هر دو چشم نیست ( در معاینه جداگانه 

هر چشم ) 

بیمار قادر به خواندن خط 6/9 چارت اسنلن  چارت اسنلن 
با هر دو چشم خود مى باشد. ولى نشانه ها 
و عالئمى از سردرد و مشکالت درسى به 

علت تارى دید دارد . 
  

بیمار قادر به خواندن خط 6/9 چارت اسنلن 
با هر دو چشم خود مى باشد. 
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نوجـوان : 
نمى توانم تخته کالس را ببینم، نمى توانم تلویزیون را واضح ببینم 

والدین نوجـوان  :  
پسرم/ دخترم نمى تواند اجسام را به وضوح ببیند.  

اقدام (درمــان) طبقه بندى 

اگر پس از برطرف شدن مشکالت 
دید با استفاده از عینک باز دید 
او کمتر از 6/18 بود باید به یک 
متخصص چشم پزشک ارجاع 

شود. 
اگر پس از مراجعه به متخصص اگر پس از مراجعه به متخصص 
نیز مشخص شد که دید او کمتر 
از 6/18 است باید در مدرسه 
(جهت انجام کارهاى درسى) و 
خانه شرایطى فراهم گردد که 
مناسب افراد با دید کم باشد. 

اگر پس از برطرف شدن مشکالت اگر پس از برطرف شدن مشکالت 
دید با استفاده از عینک باز دید 
او کمتر از 6/18 بود باید به یک 
متخصص چشم پزشک ارجاع 

شود. 

بسته به وضعیت بیمار  

ـرى  پیگـی

وضعیت چشمى حاد  

کـور  

ضعف بینایى  
یا  

عیب انکسارى برطرف  
نشده  

(در یک یا هر دو (در یک یا هر دو 
چشم) 
یا  

عیب انکسارى 
علیرغم  

    استفاده از عینک 

عیب انکسارى برطرف عیب انکسارى برطرف 
نشده (در یک یا هر 
دو چشم) یا  
سایر مشکالت 

چشمى (در یک یا هر 
دو چشم)  
یا  

عیب انکسارى عیب انکسارى 
علیرغم استفاده از 
عینک  

دید نرمال ولى وجود 
عالئم و نشانه هایى از 
مشکالت چشمى  

دید طبیعى (هر دو دید طبیعى (هر دو 
چشم) با دید نرمال با 

عینک 

به صورت اورژانس به بیمارستان ارجاع دهید 

به بیمارستان ارجاع دهید  

به یک بینایى سنج و یا دیگر مراکز سنجش بینایى 
ارجاع داده شود تا مورد بینایى سنجى قرار گیرد و 

شماره عینک مناسب براى او تجویز شود 

به یک بینایى سنج و یا دیگر مراکز سنجش بینایى به یک بینایى سنج و یا دیگر مراکز سنجش بینایى 
ارجاع داده شود تا مورد بینایى سنجى قرار گیرد و 

شماره عینک مناسب براى او تجویز شود  

براى نوجوانى که با مشکل سردرد مراجعه کرده است 
از الگوریتم «من سردرد دارم» استفاده کنید در صورت 

نیاز سایر عالئم را نیز ارزیابى کنید. 

به فرد اطمینان دهید که نیاز به استفاده از عینک به فرد اطمینان دهید که نیاز به استفاده از عینک 
ندارد و اگر هم بیمار عینکى است به او اطالع دهید 

که شماره چشم او تغییر نکرده است. 
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دستـورالعمـل معـایـنه چشـم 
1-  چارت بینایى اسنلن(E چارت) را در فاصله مناسب و در زیر نور کافى بدون انعکاس قرار دهید. 

2-  بیمار باید در فاصله 6 مترى از چارت بایستد . 
3-  چارت باید طورى تنظیم گردد که خط چهارم چارت در راستاى خط دید بیمار باشد . 

4-  نحوه انجام معاینه را به بیمار توضیح دهید . 
5-  هر یک از چشم هاى بیمار را جداگانه آزمایش کنید(ابتدا چشم راست بیمار را آزمایش   هر یک از چشم هاى بیمار را جداگانه آزمایش کنید(ابتدا چشم راست بیمار را آزمایش 
کنید ، از او بخواهید که روى چشم دیگر خود ، یک کاغذ نگه دارد و یا چشمش را با دست 

ببندد )  
6-  از بیمار بخواهید که با انگشتانش به سمت جهت حرف E انتخابى شما ( باال ، پایین ، 

چپ ، راست ) اشاره کند . 
7-  اگـر فرد معـاینه شـونده خصوصـاً کودك و یا نـوجـوان نتوانست خطوط پایین را بخواند 

( خطوط 6/12 ) . باید براى بررسى بیشتر او را به چشم پزشک ارجاع دهید . 
8-  اگر یک فرد مسن تر، قادر به خواندن خطوط 6/18 نبود و یا در خواندن کتاب و نوشته ها  نبود و یا در خواندن کتاب و نوشته ها 

مشکل داشت او را به چشم پزشک جهت انجام معاینات بیشتر ارجاع دهید . 
9-  اگر بیمار شما کودك و یا نوجوانى بود که از ضعف بینایى و ناتوانى در خواندن ، شکایت 

داشت ، اما تست بینایى او ، مشکلى نداشت به او توصیه کنید : 
-  در نور کافى مطالعه کند ، به طورى که نوشته ها بسیار واضح و شفاف باشد . 

-  کتاب را در فاصله 33 سانتى متر ( یا 14 اینچى ) خود قرار دهد . 
-  پس از هر نیم ساعت مطالعه، به چشمان خود 5 دقیقه استراحت دهد . 

ـه :  ـه : توـج توـج
اگر بیمار شما حتى قادر به خواندن E با حروف درشت نبود بیمار را به چارت نزدیکتر 
کنید و او را در فاصله 3 مترى چارت قرار دهید. اگر بیمار در فاصله 3 مترى قادر به 

خواندن عالئم (E) بود ، شماره چشم او 3/60 مى باشد.  
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1- وضعیت چشم بیمار چگونه است؟  
وضعیت چشمى حاد  

اگر دید فرد در مدت زمان کوتاهى ،  بسیار ضعیف اگر دید فرد در مدت زمان کوتاهى ،  بسیار ضعیف 
شود ( کمتر از یک هفته ) ، نشان دهنده وجود 
یک مشکل جدى و حاد در چشم مى باشد . در 
بسیارى از این موارد ، اگر درمان به موقع براى 
فرد انجام نشود منجر به از دست دادن همیشگى 
بینایى مى شود . به همین دلیل در صورت بروز 
این مشکل فرد باید بالفاصله جهت انجام معاینه 
چشم به بیمارستان برود . تا درصورت وجود مشکل ، چشم به بیمارستان برود . تا درصورت وجود مشکل ، 
بتواند به موقع درمان مورد نیاز را دریافت کند . 
اگر وضعیت دید فرد رو به وخامت رفت و یا همراه 
با درد ، قرمزى و ورم چشم و یا اطراف آن شد ، 
مى تواند نشان دهنده عفونت داخل چشم و یا 
اطراف چشم باشد که گاها ممکن است باعث 
افزایش فشار چشم نیز بشود . بنابراین فرد باید 
بالفاصله به بیمارستان منتقل شود تا آزمایشات 

و معاینات بیشترى براى او انجام شود 
    

چه زمانى میگوییم که دید فرد طبیعى است ؟ 
زمانى میگوییم دید فردى طبیعى است که فرد 
بتواند اشیاء دور و نزدیک را به وضوح و با شفافیت 

مشاهده کند . 
 پرسنل بهداشتى در چنین مواردى از یک چارت  پرسنل بهداشتى در چنین مواردى از یک چارت 
  (Snellen Chart ) ساده به نام چارت اسنلن
استفاده مى کند ، تا دید دور فرد را بسنجد . این 
چارت در برگیرنده عالئم مختلفى با انداره هاى 
مختلف مى باشد . زمانى که شخص بتواند تمامى 
عالئم را حتى ریزترین خطوط چارت را به درستى 
بگوید و یا نشان دهد ، مى توان گفت که دید دور 

فرد طبیعى مى باشد . فرد طبیعى مى باشد . 

چه زمانى اعالم مى کنیم که فرد دچار 
نابینایى شده است ؟ 

با استفاده از همان چارت مذکور ( چارت اسنلن ) با استفاده از همان چارت مذکور ( چارت اسنلن ) 
مى توان معین کرد که فرد نابینا است یا خیر؟ 
اگر فردى قادر به دیدن خطوط روى چارت  با 
حروف بسیار درشت که در باالى چارت قرار دارد 

نباشد مى توان گفت که نابینا است . 

چه زمانى میگوییم که فرد داراى « دید اندك » 
مى باشد ؟ 

با استفاده از همان چارت اسنلن مى توان معین کرد که 
فرد دید اندك دارد یا خیر . فردى که دید اندك در هر 
دو چشم داشته باشد ، داراى مشکالتى در انجام فعالیت هاى 

روز مره خود  مى باشد . 
 به چه کسى « نزدیک بین » مى گویند ؟ 

فردى که نتواند به درستى اشیاء را در فاصله دور ببیند. فردى که نتواند به درستى اشیاء را در فاصله دور ببیند. 
به چه کسى « دوربین » مى گویند ؟ 

فردى که نتواند به درستى اشیاء را که در فاصله نزدیک 
قرار دارند ، ببیند. 

«عیب انکسارى» چیست ؟ 
عیب انکسارى زمانى رخ مى دهد که لنز موجود در عیب انکسارى زمانى رخ مى دهد که لنز موجود در 
یک چشم و یا دو چشم نتواند با شفافیت و وضوح بر روى 
اشیاء  تمرکز کند . به همین دلیل مى گوییم که اشیاء 
تار دیده مى شوند . نزدیک بینى و دوربینى معموال به 
علت همین عیوب انکسارى رخ مى دهند. این اختالالت 
شایع ترین علل قابل اصالح در ضعف دید بزرگساالن  

مى باشند. 

2- دلیل اختالالت بینایى چیست ؟  دلیل اختالالت بینایى چیست ؟ 
دلیل کورى و یا ضعف بیمارى چیست ؟ 

گاهى اوقات نابینایى به علت عفونت در درون و یا 
اطراف چشم به وجود مى آید. همچنین گاهى 
اختالالت انکسارى مى توانند عامل این مشکل باشند. 

علت اصلى عیوب انکسارى چیست ؟ 
عیوب انکسارى در بسیارى از خانواده ها شایع است. عیوب انکسارى در بسیارى از خانواده ها شایع است. 
معموال دلیل واضحى براى این اختالل وجود ندارد. 

ک- یا-  3- اثـرات عیـوب انکسـارى/ نزدـی
دوربینى چیست؟   

بسیارى از افرادى که دچار عیوب انکسارى مى باشند ، بسیارى از افرادى که دچار عیوب انکسارى مى باشند ، 
چشمان خود را بر روى  اشیاء زوم مى کنند تا بتوانند 
بهتر ببینند و یا بخوانند این مسئله باعث ایجاد سردرد 
مى شود . البته این نوع اختالالت بینایى، تأثیرات طوالنى 
مدت بر روى بدن و یا چشم ها ندارد. بیشترین مشکلى 
که براى افراد ایجاد مى شود بر عملکرد و کارآیى این 
افراد در مدرسه و دانشگاه و یا محیط کار مى باشد  

اطالعاتى که باید به بیمار و همراهان او داده شود 



ن 
ـوانا
وج
ا ن
ر ب
کا
ى 
ــنما
راـه

 ...
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

145

ـر بیمـارى ها  ساـی

در صورتى که از عینک مناسب استفاده نکنند . 
در افراد با دید اندك ممکن است مشکالت جدى 
در هنگام رانندگى با ماشین و یا دوچرخه و یا 

عبور از خیابان براى آنها پیش آید . 
4- چه روشهاى درمانى را مى توان براى 
اختالالت بینایى پیشنهاد داد؟ چرا؟  

وضعیت حاد چشمى  
اگر شما دچار بیمارى حاد بینایى در مدت زمان اگر شما دچار بیمارى حاد بینایى در مدت زمان 
کوتاهى شده اید بهتر است که سریعاً به بخش 
اورژانس چشم مراجعه کنید. چون در غیر اینصورت 
ممکن است براى همیشه دید خود را از دست  

بدهید. 

افراد نابینا 
اگر فرد جز دسته افرادى است که در طبقه بندى اگر فرد جز دسته افرادى است که در طبقه بندى 
نابینا قرار گرفته است باید حتما به بیمارستان 
مراجعه کنید در صورت امکان ، راه درمان مناسبى 
براى او در نظر گرفته شود و یا حداقل دید ضعیفى 
برایش به وجود آورند . زمـانى که یک فرد نابینا 
مى باشد ، دیـد هر دو چشـم بسیـار ضعیـف 
است و حتى در انجام امور بسیار ساده روزمره 
نیز ناتوان بوده ، و بدون کمک گرفتن از دیگران نیز ناتوان بوده ، و بدون کمک گرفتن از دیگران 
قادر به انجام دادن فعالیت هاى معمول خود نمى 

باشد. 

ضعف بینایى 
علت اصلى ضعیف بیمارى در بسیـارى از افـراد 
عیـوب انکسـارى است که مى توان با استفاده از 
عینـک این مشکـل را برطـرف نمـود در این صـورت 
نیاز است تا یک بینـایى سنـج عیـنک مناسب با 

چشـم شمـا را تجویـز کند . 

اگر عینک باعث بهبودى چشم شما نشد ، باید اگر عینک باعث بهبودى چشم شما نشد ، باید 
حتما به یک متخصص چشم مراجعه کنید ، اگر 
دید شما حتى پس از درمان و استفاده از عینک 
بهبود نیافت ، باید در هنگام کار و رفتن به 
محیط هاى مختلف ، از یک نفر کمک بگیرید . 

عیوب انکسـارى 
با استفاده از عینک مناسب بسیارى از عیوب انکسارى 
بهبود یافته و یا کمتر مى شوند . در صورتى که مشکل 
دیگرى غیر از عیوب انکسارى در فرد وجود  نداشته 
باشد ،  مى تواند با استفاده از عینک اشیاء را به وضوح 

ببینید .

5- چه کـارى مى توانید بـراى بیمـاران خود  چه کـارى مى توانید بـراى بیمـاران خود 
انجام دهید؟ 

براى افـرادى که دچـار عیب انکسـارى هستـند بایـد 
بینایى فـرد مورد معـاینه قـرار گیرد . اگر چشـم پزشک 
تشخیص داد که فرد نیاز به عینک دارد باید فرد را متقاعد 

کرد که حتما براى گرفتن عینک اقدام کند . 

براى افرادى که نیاز به عینک دارند  
در صورتى که فرد نیاز به عینک دارد و توانایى پرداخت در صورتى که فرد نیاز به عینک دارد و توانایى پرداخت 

آن را ندارد به او بگویید : 
     در مدرسـه به معلـم خود اطالع دهیـد که مشکـل 

بینایى دارد. 
     از معلـم خود بخـواهد که صنـدلى اورا عوض کند ، 
و در جلـوى کالس بشیبند تا بهتـر معلم و تختـه را 

ببیند . 

اگر از عینک استفاده مى کنید باید حتما به طور مداوم اگر از عینک استفاده مى کنید باید حتما به طور مداوم 
آن را بر چشـم داشته باشید ، بخصوص در مدرسه ، 
محل کار ، هنگام رانندگى و یا عبـور از خیـابان که 
استفاده از عینک تا حد زیـادى باعث بهبود  کیفیت 
عملکرد فرد مى شود و در عین حال شرایط را امن تر 
مى کند، بعضى از نوجوانان و جوانان با استفاده از 
عینک مشکل دارند ، زیرا نگرانند که مورد تمسخر 

دوستان خود قرار بگیرند . دوستان خود قرار بگیرند . 
اما بهتر است که با دوستان خود صحبت کنید  تا آنان 
نیز درك کنند که شما براى بهتر دیدن نیاز به عینک 

دارید و حتى شما را در این راه کمک کنند .  
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توصیـه هایى براى پاسخـگویى به سئوال 
مذکور : 

    به آن ها توصیه کنید که عینک مورد نظر و 
مورد سلیقه خود را انتخاب کنند و به والدینشان 
نیز توصیه کنید که اجازه دهند فرزندانشان 
عینک مورد عالقه خود را در رنگ دلخواه انتخاب 

کند . 
    مى توان به نوجوانان و جوانان توصیه کرد که     مى توان به نوجوانان و جوانان توصیه کرد که 
فقط در مدرسه و دانشگاه ، محیط کار و در حین 
رانندگى از عینک خود استفاده کنند و در جمع 

دوستان از آن استفاده نکنند . 
    استفاده از عینک را برایشان امرى کامال     استفاده از عینک را برایشان امرى کامال 
معمولى جلوه دهید و بگویید که بسیارى از 
نوجوانان از عینک استفاده مى کنند و مورد  

تمسخر هم قرار نمى گیرند . 
    به آن ها توصیه کنید که استفاده از عینک     به آن ها توصیه کنید که استفاده از عینک 
باعث مى شود تا به راحتى قادربه انجام فعالیت 
هاى روز مره خود در مدرسه و منزل باشندو در 
هنگام رانندگى و یا دوچرخه سوارى نیز دچار 

مشکل نخواهید شد . 

سئواالت متداول  

آیا دارویى وجود دارد که باعث بهبود 
دید من شود؟  

نکاتى که باید در پاسخ این سؤال در نظر 
بگیرید: 

در بعضى موارد پاسخ به این سؤال مثبت در بعضى موارد پاسخ به این سؤال مثبت 
است. به عنوان مثال اگر فرد دچار عفونت حاد 
چشمى باشد، مى توان با آنتى بیوتیک این 
مشکل را برطرف کرد و یا براى مشکالت 
قرنیه، ویتامین A تجویز کرد. ولى عیوب 
انکسارى چشم نظیر آستیکمات ، دوربینى و 
نزدیک بینى را نمى توان با دارو برطرف کرد. 
آیا ورزش باعث بهبود مشکل دید مى شود ؟ آیا ورزش باعث بهبود مشکل دید مى شود ؟ 
نکاتى که باید در پاسخ این سؤال در نظر 

بگیرید: 
خیر ، برهان علمى وجود ندارد که نشان دهد خیر ، برهان علمى وجود ندارد که نشان دهد 
تمرینات و ورزش چشم باعث بهبود بینایى 
شود . و یا اینکه ثابت کند که ورزش دادن 
چشم باعث رفع اختالالت انکسارى چشم 

شود . 
آیا من مجبورم دائما از عینک استفاده کنم ؟ 

دلیل این سئوال را بدانید 
نوجوانانى که از عینک زدن اجتناب مى کنند نوجوانانى که از عینک زدن اجتناب مى کنند 
و مى ترسند اغلب تصور مى کنند که مورد 

تمسخر دوستان خود قرار مى گیرند . 
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فصل سوم از کتاب ”راهنماى کار با نوجوانان“ حاوى اطالعات مرتبط با سالمت و تکامل نوجوانان بوده و شامل 
سرفصل هاى زیر مى باشد: 

1-  تغذیه سالم  
2-  فعالیت فیزیکى  
3-  فعالیت جنسى  
4-  سالمت روان  

5-  استعمال سیگار، الکل و سایر مواد مخدر  
6-  صدمات غیر عمدى    صدمات غیر عمدى  

7-  خشونت و سوءاستفاده 
هر کدام از عناوین شامل یک سرى اطالعات عمومى به همراه پیامهاى کلیدى براى نوجوانان و والدین آنها 

مى باشد . (لطفاً به متن زیر توجه کنید) 
زمانى که نوجوانان براى حل مشکل با نگرانى هاى خود از شما کمک مى خواهند ، به احتمال زیاد پذیراى دریافت زمانى که نوجوانان براى حل مشکل با نگرانى هاى خود از شما کمک مى خواهند ، به احتمال زیاد پذیراى دریافت 
اطالعات و مشاوره با شما هستند . بنابراین از این فرصت استفاده کنید و با استفاده از مطالب این فصل از کتاب 
اطالعاتى را که با مرحله تکاملى وشرایط نوجوان مناسب است به او ارائه دهید. اگر فرصت دارید برداشت و 
اطالعات نوجوان را بررسى کنید و هر گونه اطالعات بیشتر و با توضیحاتى را که ممکن است نیاز داشته باشند به 

او بدهید . 
از هر فرصتى استفاده کنید تا به والدین نوجوان اطالعات کافى و آموزش هاى الزم را بدهید و پاسخگوى سؤاالت از هر فرصتى استفاده کنید تا به والدین نوجوان اطالعات کافى و آموزش هاى الزم را بدهید و پاسخگوى سؤاالت 
و نگرانى هاى آنها باشید. به آنها توضیح دهید که به موازات رشد و تکامل دختر و پسر نوجوانشان این نیاز در آنها 
ایجاد مى گردد تا در مورد موضوعاتى مانند رژیم غذایى، فعالیت بدنى، حفاظت از خود(امنیت شخصى)، فعالیت هاى 
جنسى، کنترل و برخورد با موقعیت هاى استرس زا، استعمال دخانیات، الکل و یا سایر مواد تصمیم بگیرند. 
نوجوانانى که والدین آنها در رابطه با موارد مذکور آگاه باشند و بتوانند با برقرارى ارتباط مناسب  با فرزند خود او 
را آگاه کنند بهتر از دیگران مى توانند تصمیم بگیرند و از خود محافظت کنند. به والدین تأکید کنید که ممکن 
است صحبت کردن در مورد این مسائل برایشان ناخوشایند باشد ولى انجام چنین کارى بسیار مهم است و است صحبت کردن در مورد این مسائل برایشان ناخوشایند باشد ولى انجام چنین کارى بسیار مهم است و 

ضرورت دارد.  
همیشه تمایل نوجوانان را براى شرکت دادن پدر و مادرشان در بحث در کنار عوامل دیگرى مانند سن، مرحله 

تکاملى و موقعیت و شرایط اجتماعى در نظر بگیرند.  

(توجه: بسیارى از نوجوانان با والدین و یا با قیم خود زندگى مى کنند. در موارد معدودى نیز یا با دوست یا همکار 
خود زندگى کنند.) 
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1- تغذیه سالم 

5 گروه اصلى مواد غذایى وجود دارد: 
     غذاهاى نشاسته دار از قبیل برنج و سایر غالت، سیب زمینى، رشته فرنگى و پاستا(ماکارونى) 

     میوه ها و سبزیجات  
     شیر و سایر فرآورده هاى لبنى مانند ماست و پنیر  

     گوشت، ماهى، مرغ(ماکیان)، تخم مرغ، آجیل و حبوبات 
     غذاها و نوشیدنى هاى پر از چربى و یا شکر  غذاها و نوشیدنى هاى پر از چربى و یا شکر  

1- مصرف مواد غذایى متوازن و متعادل 
نوجوان باید یک رژیم غذایى متعادل و متشکل از هر 5 گروه مواد غذایى داشته باشد. 

آنها باید مواد غذایى را به شکل زیر مصرف کنند: 
     مقدار زیادى میوه و سبزیجات  

     مقدار مناسب از برنج، سایر غالت، سیب زمینى و ماکارونى 
     مقدارى شیر و لبنیات مانند ماست و پنیر 

     مقدارى گوشت، ماهى، مرغ(گوشت ماکیان) تخم مرغ، آجیل و حبوبات مقدارى گوشت، ماهى، مرغ(گوشت ماکیان) تخم مرغ، آجیل و حبوبات 
     تناسب 5 گروه مواد غذایى در صفحه 154به تصویر کشیده شده است. 

عالوه بر این آنها باید: 
-  غذاهاى کم نمک را انتخاب کنند و  

-  مصرف غذاهاى پرچرب و شیرین را محدود کنند 

نوجوان  براى رشد و نمو و رسیدن به شرایط 
ایـده آل نیاز به یـک رژیـم غذایـى سالـم 

دارند. 
یک رژیم غذایى سالم خصوصیات زیر را 

دارد : 
     دریافت میزان متعادل از همه گروه هاى 

اصلى مواد غذایى  
     دریافت میزان کافى مواد غذایى جهت دریافت میزان کافى مواد غذایى جهت 

رفع نیازهاى تغذیه اى نوجوان 
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2- مصرف کافى مواد غذایى  
اگر نوجوانان غذاى کافى مصرف نکنند کاهش وزن پیدا مى کنند . سوءتغذیه بر رشد جسمى ، تکامل و همچنین 
توانایى آنها براى یادگیرى  اثر خواهد گذاشت . دختران نوجوان کم وزن و دچار سوءتغذیه احتمال دارد بچه هایى 
با وزن کم و داراى اختالل رشد به دنیا آورند. اگر نوجوانان غذاهاى شیرین و پرچرب را زیاد مصرف کنند منجر 
به اضافه وزن در آنها مى شود. اضافه وزن دوران نوجوانى در بزرگسالى منجر به مشکالت سالمتى و اجتماعى 

خواهد شد . 

پیـام بـراى نوجـوانـان 
1-  خوردن غذاى سالم ، کافى و متنوع براى رشد و تکامل طبیعى شما بسیار اهمیت دارد .  

2-  خوردن غذا به میزان کافى براى رشد و نمو بدن بسیار اهمیت دارد ولى به یاد داشته باشید که خوردن 
غذاهاى پرچرب و شیرین مى تواند باعث اضافه وزن شما شود و این موضوع تهدید کننده سالمت شماست. 
3-  تغذیه سالم به معناى مصرف غذا به طور منظم و پرهیز از میان وعده ها و تنقالت ناسالم ( به ویژه تنقالت 

پرچرب و شیرین ) مى باشد. 

پیام براى والدین: 
آن چه که شما باید بدانید : 

1-  فرزند شما احتیاج به خوردن غذاهاى متنوع و کافى و سالم دارند تا رشد و نمو طبیعى داشته باشند .  
2-  اگر فرزند شما عادات سالم غذا خوردن را در سال هاى نوجوانى نهادینه کند، این عادتها به احتمال زیاد 

براى بقیه زندگى ادامه خواهد یافت . 

آن چه شما باید انجام دهید: 
1-  با فرزند نوجوان خود مورد تغذیه و غذاهاى سالم صحبت کنید .   با فرزند نوجوان خود مورد تغذیه و غذاهاى سالم صحبت کنید . 

2-  فرزند خود را به سمت عادات غذایى سالم هدایت کنید . 
3-  خودتان با تهیه و خوردن غذاهاى سالم، یک الگوى خوب براى فرزندتان باشید .  



ــنماى کار با نوجـوانان 
راـه

 ...............................................................

154

تنـاسب 5 گـروه اصلـى مـواد غذایـى 
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2- فعالیت بدنى 
فعالیت بدنى منظم مزایاى جسمى، روحى و اجتماعى 
زیادى را براى فرد هم در دوران نوجوانى و هم در سایر 

دوره هاى عمر دارد. 
فعالیت بدنى شامل ورزش هایى مانند فوتبال یا تمرین 

بدنى مانند دویدن در جا مى باشد. 
همچنین فعالیتهاى روزمره مانند پیاده رفتن تا مدرسه همچنین فعالیتهاى روزمره مانند پیاده رفتن تا مدرسه 
یا محل کار و یا کارهاى منزل مثل جارو کردن و 
گردگیرى  و یا رنگ زدن اتاق ها نیز مى تواند نوعى 

تحرك بدنى محسوب گردد.  

پیام براى نوجوانان 
انجام فعالیت بدنى به مدت 60 دقیقه ( حتى اگر روزانه نباشد ) مى تواند براى شما مزایاى زیر را داشته 

باشد: 

مزایاى جسمى 
     به رشد و نمو استخوان و ماهیچه ها کمک مى کند. 
     کمک مى کند که تندرست و خوش اندام باشید. 

مزایاى روحى  مزایاى روحى  
     به شما اعتماد به نفس و عزت نفس مى دهد. 

     کمک مى کند تا بهتر درس بخوانید و بهتر کار کنید. 
     کمک مى کند تا هنگام نگرانى و اضطراب یا غمگینى و ناراحتى، آرامش خود را حفظ کنید. 

مزایاى اجتماعى  
     شرکت در فعالیت هاى ورزشى کمک مى کند تا روابط شما با دیگر افراد بیشتر شود و حس رفاقت و 

دوستى در شما پرورش مى یابد. 
     به شما کمک کند تا قوانین بازى را  یاد بگیرید، کار گروهى را یاد بگیرید و با موضوع پیروزى یا شکست به شما کمک کند تا قوانین بازى را  یاد بگیرید، کار گروهى را یاد بگیرید و با موضوع پیروزى یا شکست 

برخورد صحیح داشته باشید.  
     کم تحرکى سبب افزایش وزن و به دنبال آن مشکالت سالمتى مى شود و فعالیت بیش از حد بدنى در 

صورتى که با تغذیه مناسب همراه نباشد سبب ضعف بدنى و اختالل در رشد و تکامل خواهد شد. 



ــنماى کار با نوجـوانان 
راـه

 ...............................................................

156

پیام براى والدین 

آن چه که شما باید بدانید : 
1-  بسیارى از نوجوانان براى انجام فعالیت فیزیکى به طور منظم و روزانه نیاز به تشویق دارند .  

2-  توسعه این عادت در دوران نوجوانى و استمرار آن تا بزرگسالى مى تواند از بسیارى بیمارى ها مانند پرفشارى 
خون و دیابت که عامل آنها بى تحرکى مى باشد، جلوگیرى کند . 

آن چه را که شما باید انجام دهید : 
1-  فرزندتان را به انجام فعالیت هاى بدنى منظم به مدت  60 دقیقه ( حتى اگر روزانه نباشد ) تشویق کنید .  دقیقه ( حتى اگر روزانه نباشد ) تشویق کنید . 

توصیه کنید که فعالیت بدنى او با رژیم غذایى اش متناسب باشد . 
2-  انگیزه و فرصت هایى را براى شرکت منظم فرزندتان در فعالیت هاى ورزشى فراهم کنید .  

3-  با انجام مرتب و روزانه فعالیت هاى بدنى الگوى خوبى براى فرزندتان باشید .  
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ـت جنسى  3- فعـالی
فعالیت جنسى اغلب در طى دوران نوجوانى، با ازدواج یا متأسفانه گاهى بدون ازدواج آغاز مى شود. برخى از 
نوجوانان بدون آگاهى از چگونگى مراقبت از خود در مقابل حاملگى هاى ناخواسته و عفونت هاى منتقله از راه 

جنسى، فعالیت جنسى را شروع مى کنند. 
نوجوان براى درك دگرگونى ها و تغییراتى که در بدن به واسطه بلوغ و رشد جنسى اتفاق مى افتد، نیاز به کمک نوجوان براى درك دگرگونى ها و تغییراتى که در بدن به واسطه بلوغ و رشد جنسى اتفاق مى افتد، نیاز به کمک 
دارند. همچنین براى کنترل افکار و احساسات در مورد شروع فعالیت جنسى بایستى آموزش ببینند و تمام جوانب 
موضوع برایشان مشخص شود. آنها براى مقاومت در برابر فشارهاى دیگران براى داشتن رابطه جنسى، نیاز به 

مشاوره و حمایت دارند.  
همچنین باید از مسائل و مشکالتى که به واسطه مقاربت جنسى زود هنگام و محافظت نشده برایشان ایجاد همچنین باید از مسائل و مشکالتى که به واسطه مقاربت جنسى زود هنگام و محافظت نشده برایشان ایجاد 
مى شود آگاه شوند و به آنها آموزش داده شود که چگونه خود را از حاملگى هاى ناخواسته و عفونت هاى جنسى 
محافظت کنند. آنها همچنین قادر به دریافت خدمات بهداشتى و درمانى مورد نیاز براى پیشگیرى و یا درمان 

اختالالت جسمى و روحى خود باشند. 

پیام براى نوجوانان 
1-  اغلب نوجوانان هنوز، رابطه جنسى جدى (به عنوان مثال قرار دادن آلت در داخل واژن، دهان و یا مقعد ) 
را شروع نکرده اند و مقاومت در برابر این مسئله مهم است خصوصاً وقتى خارج ازشرع و عرف و قانون باشد . 
2-  حتى اگر در گذشته رابطه جنسى نا مشروع داشته اید سعى کنید از انجام مجدد آن بپرهیزید. 

3-  با والدین خود یا دیگر افراد بزرگسال قابل اعتماد در مورد تصمیم گیرى مناسب و مقاومت در برابر فشار 
و یا تهدید دیگران صحبت کنید . 

4-  تا جایى که مى توانید از ارتباط با افراد و یا حضور در مکان هایى که ممکن است شما را مجبور به رابطه   تا جایى که مى توانید از ارتباط با افراد و یا حضور در مکان هایى که ممکن است شما را مجبور به رابطه 
جنسى خالف کند ، دورى کنید . 

5-  در صورتى که رابطه  جنسى ناخواسته و بدون استفاده از کاندوم یا سایر روش هاى پیشگیرى از  
باردارى داشتید، این امکان وجود دارد که باردار شده یا به یک عفونت منتقله از راه جنسى و یا HIV مبتال 

شوید. شما باید در اسرع وقت براى مشاوره و کمک به کارکنان بهداشتى مراجعه کنید. 
شاید بتوان با یک سرى اقدامات فورى پس از مقاربت جنسى حفاظت نشده از باردارى هاى ناخواسته و یا شاید بتوان با یک سرى اقدامات فورى پس از مقاربت جنسى حفاظت نشده از باردارى هاى ناخواسته و یا 
عفونت هاى منتقله از راه جنسى با ایدز جلوگیرى کرد. اغلب عفونت هاى منتقله از راه جنسى را مى توان با 

داروهاى ساده درمان کرد. 

     قابل ذکر است که این کتاب ترجمه مى باشد و موضوعات این قسمت  بستگى  به شرایط فرهنگى هر کشور و منطقه 
دارد و تابع قوانین همان کشور مى باشد . 
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پیام براى والدین 
آنچه که شما باید بدانید: 

1-  بسیارى از نوجوانان آرزو مى کنند که بتوانند در مورد تغییرات بدنى خود و یا در مورد رابطه جنسى ، 
با والدینشان صحبت کنند اما احساس ناراحتى آمیخته با شرم براى انجام چنین کارى دارند. بنابراین براى 
دریافت اطالعات به منابع دیگر روى مى آورند. متأسفانه بسیارى از اطالعات کسب شده از سایر منابع گمراه 

کننده و نادرست مى باشند.  
2-  برخى بر این باورند که صحبت کردن با نوجوانان در مورد رابطه جنسى باعث مى شود تا آنها را بیشتر   برخى بر این باورند که صحبت کردن با نوجوانان در مورد رابطه جنسى باعث مى شود تا آنها را بیشتر 
به داشتن رابطه جنسى ترغیب کند. اما این باور درست نیست. در واقع نوجوانانى که با پدر و مادر خود 
صحبت مى کنند احتمال بیشترى دارد که رابطه سالمى داشته باشند و یابتوانند از رابطه جنسى ناسالم و 

خارج از عرف و شرع از خود محافظت کنند. 

آن چه که شما باید انجام دهید : 
1-  همانطور که فرزندتان از دوران کودکى به نوجوانى مى رسد ، اطالعات به روز و مناسب را در مورد   همانطور که فرزندتان از دوران کودکى به نوجوانى مى رسد ، اطالعات به روز و مناسب را در مورد 
تغییرات جسمى و روحى دوران بلوغ به او بدهید و در مورد رابطه جنسى او را آگاه کنید . از او بخواهید 
که هر سؤال یا ابهامى که برایش پیش آمد ، با شما در میان بگذارد و نشان دهید که همیشه و در هر حال 

پذیراى او هستید. 
2-  توضیح دهید که رابطه جنسى یک امر طبیعى است اما شروع آن باید کامالً آگاهانه و متناسب  با عرف 

و شرع باشد.  
3-  توضیح دهید که خوددارى کردن از رابطه جنسى ناسالم تنها راه مطمئن براى پیشگیرى از باردارى و   توضیح دهید که خوددارى کردن از رابطه جنسى ناسالم تنها راه مطمئن براى پیشگیرى از باردارى و 

عفونت هاى منتقله از راه جنسى مى باشد. 
4-  با فرزندان خود در مورد پیشگیرى کردن از باردارى و عفونتهاى منتقله از راه جنسى صحبت کنید 
ضمن اینکه تأکید کنید که باید از داشتن هر گونه رابطه جنسى تا قبل از رسیدن به مرحله آمادگى(از لحاظ 
شرعى و عرفى) خوددارى کند. براى او توضیح دهید که راههاى متفاوتى براى جلوگیرى از باردارى وجود 
دارد اما اگر فقط از کاندوم به طور صحیح استفاده شود هم خطر حاملگى و هم عفونت هاى منتقله از راه 

جنسى را مى تواند کاهش دهد.  
5-  در مورد وضعیت هایى صحبت کنید که احتمال دارد آنها براى انجام رابطه جنسى تحت فشار و تهدید   در مورد وضعیت هایى صحبت کنید که احتمال دارد آنها براى انجام رابطه جنسى تحت فشار و تهدید 

قرار گیرند. در مورد چگونگى مقاومت در برابر این گونه فشارها با آنها گفتگو کنید.  
6-  آنها را ترغیب کنید تا هر زمان که نیاز داشتند از راهنمایى ها و حمایت هاى کارکنان بهداشتى بهره 

بگیرد.  
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پیام براى نوجوانان  
1-  نوجوانى دوره تغییرات فراوان در زندگى فرد است . این تغییرات مى توانند استرس زا باشند .  

2-  روز خود را با انجام کارهایى که از آن لذت مى برید مثل بودن در کنار افرادى که دوستشان دارید بگذرانید 
و یا با انجام ورزش و فعالیت هاى بدنى استرس خود را کم کنید . 

3-  احساس اضطراب ، غم یا عصبانیت که گه گاه به سراغ شما مى آید ، امرى طبیعى است . صحبت و درددل   احساس اضطراب ، غم یا عصبانیت که گه گاه به سراغ شما مى آید ، امرى طبیعى است . صحبت و درددل 
کردن با دوستان ، والدین و یا دیگر افراد قابل اعتماد براى شما کمک کننده است . آنها مى توانند شما را حمایت 

کرده و باعث آرامش افکار شما باشند . 
4-  به هیج وجه از سیگار ، الکل و یا دیگر مواد مخدر به عنوان راهى براى مقابله با ناراحتى و استرس و یا 
سازگارى با شرایط استفاده نکنید . این مواد مى توانند احساس افسردگى یا اضطراب را در شما تشدید کنند 

و یا باعث اعتیاد شما شوند .  
5-  زمانى که تحت فشار روحى هستید و یا احساس اضطراب، غم یا عصبانیت دارید هیچ کارى را به صورت   زمانى که تحت فشار روحى هستید و یا احساس اضطراب، غم یا عصبانیت دارید هیچ کارى را به صورت 
تکانشى و عجوالنه انجام ندهید . شما ممکن است وسوسه شوید با دیگران دعوا کنید یا درگیر شوید و یا با 
سرعت باال موتور سوارى کنید. اما این رفتارها شما و دیگران را در معرض آسیب هاى جدى و خطرناك 

قرار مى دهد .  
6-  اگر شما احساس غم ، اضطراب یا عصبانیت را براى چندین روز متوالى دارید ، خصوصاً اگر این افکار 
و احساسات مانع انجام فعالیت هاى روزانه شما (مانند : انجام تکالیف مدرسه ) مى شود و یا افکار آسیب زدن 

به خود یا دیگران را دارید حتماً از پرسنل بهداشتى درخواست کمک کنید .  

 4- سالمت روان  
دوره نوجوانى، دوره تغییرات جسمى، روحى و دوره نوجوانى، دوره تغییرات جسمى، روحى و 
اجتماعى در زندگى است. این تغییرات مى تواند 
در فرد احساس اضطراب و ترس کند. اگر چه 
تجربه افکار اضطراب آور، غم و خشم مى تواند از 
حالت هاى طبیعى دوران نوجوانى باشد. اما اگر 
این افکار و احساسات بیش از چند روز باقى بماند 
و خصوصاً اگر مانع فعالیت هاى روزمره و طبیعى 
فرد شوند، ممکن است نشانه اى از یک اختالل فرد شوند، ممکن است نشانه اى از یک اختالل 

روانى باشد. 
بعضى از نوجوانان از مشکالتى مثل اضطراب ، افسردگى رنج مى برند بعضى از نوجوانان به خاطر این مشکالت به 

خود آسیب مى زنند . متأسفانه خودکشى یکى از علل اصلى مرگ در میان نوجوانان است . 
اگر چه نوجوانان مى توانند راه خود را به سمت آرامش روحى ، حتى با وجود بیمارى ، باز کنند و افراد زیادى 

هستند که مى توانند در این راه به آنها کمک کنند .  
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پیام براى والدین  
آن چه که شما باید بدانید : 

1-  نوجوانى مرحله اى از زندگى است که در آن فرد مهارت هاى الزم را براى تبدیل شدن به یک فرد   نوجوانى مرحله اى از زندگى است که در آن فرد مهارت هاى الزم را براى تبدیل شدن به یک فرد 
مستقل کسب مى کند . در طى این دوران ممکن است نصیحت والدین خود را نپذیرند و یا مانند دوره هاى 
کودکى احساس نزدیکى با والدین خود نداشته باشند . پذیرش این موضوع براى والدین سخت است . اما 
اهمیت این موضوع که همه نوجوانان به حمایت و راهنمایى والدین خود نیاز دارند و از آن بهره هاى فراوان 
خواهند برد ، کتمان نخواهد شد . این که نوجوان احساس کند به  او به عنوان یک عضو مهم و با ارزش 

نگاه مى شود ، حس مثبت و خوبى را به او مى بخشد . 
2-  نوجوانان باید مهارتهاى مقابله با استرس را در خود تقویت کنند تا بتوانند به شیوه هاى سالم ترى با   نوجوانان باید مهارتهاى مقابله با استرس را در خود تقویت کنند تا بتوانند به شیوه هاى سالم ترى با 
حالت هاى اضطراب و غم و افسردگى خود کنار بیایند . همچنین آنها باید بدانند که براى غلبه بر مشکالت 

خود مى توانند ، از والدینشان درخواست کمک کنند . 
3-  با تشخیص به موقع و درمان مناسب مشکالت روحى و روانى نوجوانان مى توان آنها را به زندگى سالم 

و پویا برگرداند . 

آن چه که شما باید انجام دهید: 
1-  از هیچ تالشى براى برقرارى ارتباط مؤثر با فرزند خود دریغ نکنید . آنها را تشویق کنید تا امید و   از هیچ تالشى براى برقرارى ارتباط مؤثر با فرزند خود دریغ نکنید . آنها را تشویق کنید تا امید و 
آرزوها ، توقعات و انتظارات و ترس و نگرانى هاى خود را با شما در میان بگذارند . به فعالیت ها ، نقطه نظرات 
و دیدگاههاى آنها عالقه نشان دهید . با سخنان و عمل خود نشان دهید که حامى آنها هستید و همیشه 

براى حمایت آنها حاضر هستید .   
آنها را به ارتباط با اعضاى خانواده و شرکت در فعالیت هاى اجتماعى تشویق کنید . 

2-  با فرزندتان در مورد چگونگى مقابله صحیح با استرس و تنش هاى روزمره زندگى صحبت کنید . مثالً 
استفاده از تکنیک هاى آرام سازى مثل یوگا ، ورزش و یا ارتباط با دوستان مناسب  

3-  به آنها در مورد خطرات استفاده از دخانیات ، الکل یا دیگر مواد مخدر به منظور غلبه و کنترل افکار و   به آنها در مورد خطرات استفاده از دخانیات ، الکل یا دیگر مواد مخدر به منظور غلبه و کنترل افکار و 
احساسات منفى هشدار دهید . همچنین به آنها در مورد کارهایى که ممکن است در مواقع غم و اضطراب یا 
عصبانیت انجام دهند - مانند دعوا کردن با دیگران و یا موتورسوارى با سرعت - که مى تواند باعث آسیب 
به خودشان و دیگران شود ، هشدار دهید . با آنها در مورد اهمیت درخواست کمک ، زمانى که نمى توانند 

مشکالت خود را به تنهایى حل کنند ، صحبت کنید . 
4-  مراقب تغییر خلق و رفتار فرزند نوجوانتان باشید . عالمت هاى شایع استرس یا بیمارى هاى روانى   مراقب تغییر خلق و رفتار فرزند نوجوانتان باشید . عالمت هاى شایع استرس یا بیمارى هاى روانى 
عبارتند از : تغییر در الگوى خواب و عادات غذایى ، کاهش توجه و  عملکرد در مدرسه ، اختالل در تمرکز 
، فقدان ا نرژى ، گریه هاى مکرر یا احساس عجز و ناتوانى ، یأس و ناامیدى ، اندوه و اضطراب ، تحریک پذیرى 
دائم ، شکایت مکرر از سردرد یا دل درد ، مصرف افراطى الکل یا سایر مواد مخدر . اگر هر یک از این تغییرات 

چشم گیر و قابل مالحظه باشند یا براى چند روز طول بکشند از پرسنل بهداشتى کمک بگیرید. 
5-  اگر فرزند شما افکار خودکشى ، یا آسیب به خود و یا دیگران را دارد ، بى درنگ از کارکنان بهداشتى 

کمک بخواهید . 
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نوجوانى دوران کنجکاوى و تجربه کردن است. 
بسیارى از نوجوانان مصرف دخانیات ، الکل یا مواد 

دیگر را تجربه مى کنند . 
آنها این کارها را به دالیل مختلفى مثل احساس 
بزرگ شدن ، همسو شدن با سایر دوستان ، براى 
مقابله با بزرگترها و یا کم کردن تنش و اضطراب ، 

انجام مى دهند . 

 5- مصرف سیگار، الکل یا دیگر مواد مخدر 

مصرف سیگار ، الکل و یا دیگر مواد اعتیاد آور مى تواند منجر به ناخوشى و بیمارى هم در دوران نوجوانى و هم 
در دوران بزرگسالى گردد . 

1-  مصرف سیگار ، انگشتان ، لب ها و دندان ها را تیره مى کند ، همچنین باعث بدبو شدن نفس مى شود . افراد 
سیگارى از توانایى فیزیکى کمترى برخوردار بوده و به آسانى دچار تنگى نفس مى شوند . سیگار همچنین مى تواند 

مشکالت بیشترى خصوصاً سرطان و بیمارى هاى قلبى را نیز در آینده براى فرد رقم بزند . 
2-  مصرف الکل حتى به مقدار کم قضاوت فرد را تحت تأثیر قرار مى دهد و مصرف مقدار زیاد الکل در کوتاه 

مدت نیز باعث آسیب هاى عصبى و کبدى مى شود . 
3-  مصرف حشیش ، مارى جوانا ، هروئین ، آمفتامین ، کوکائین درکوتاه مدت یا بلند مدت به مغز ، کبد ، کلیه ها   مصرف حشیش ، مارى جوانا ، هروئین ، آمفتامین ، کوکائین درکوتاه مدت یا بلند مدت به مغز ، کبد ، کلیه ها 
و ریه ها آسیب مى رساند . تزریق مواد با سرنگ مشترك به طور فزاینده اى احتمال ابتال به ایدز را افزایش 

مى دهد . 
4-  مصرف موادى مانند سیگار، هروئین ، آمفتامین یا کوکائین موجب وابستگى مى شود . وابستگى به این مواد 
توانایى فرد را براى انجام فعالیت هاى روزمره مختل مى کند و باعث ایجاد تنش و یا در مواردى کشمکش بین 

افراد خانواده ، دوستان و یا در جامعه مى شود . اکثر اعتیادها از دوران نوجوانى آغاز مى شود . 
5-  افراد وقتى تحت تأثیر الکل یا دیگر مواد مخدر باشند کارهاى غیرعادى انجام مى دهند مانند : رانندگى   افراد وقتى تحت تأثیر الکل یا دیگر مواد مخدر باشند کارهاى غیرعادى انجام مى دهند مانند : رانندگى 

خطرناك ، خشونت کالمى یا فیزیکى یا رابطه جنسى خارج از عرف و حفاظت نشده . 
بسیارى از نوجوانان بر اثر تصادفاتى که در اثر رانندگى هاى خطرناك اتفاق مى افتد ، جان خود را از دست 

مى دهند . 
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پیام براى نوجوانان 
1-  هیچ وقت به خاطره صحبت اطرافیان و یا تحت تاثیر تصاویر پخش شده از تلویزیون ، سیگار ، الکل یا 

دیگر مواد را مصرف نکنید . 
2-  اگر کسى به شما پیشنهاد مصرف مواد مخدر داد حتما با والدین و دیگر بزرگساالن یا دوستان قابل 
اعتماد خود در این مورد صحبت کنید . آن ها مى توانند به شما کمک کنند تا از مصرف مواد دورى 

کنید . 
3-  اگر مصرف الکل یا دیگر مواد را شروع کردید باز هم از والدین و ودیگر بزرگساالن و یا دوستان   اگر مصرف الکل یا دیگر مواد را شروع کردید باز هم از والدین و ودیگر بزرگساالن و یا دوستان 
قابل اعتماد خود درخواست کمک کنید ، آن ها مى توانند به شما کمک کنند تا مصرف مواد را 

ترك کنید . 
4-  بدانید که مصرف الکل یا دیگر مواد  مخدر قوه درك و قضاوت شما را تحت تاثیر قرار مى دهد 
اگر حتى به تنهایى و یا در محیط ناامنى مواد مصرف کنید به احتمال زیاد قربانى جرم یا خشونت 

خواهید شد .  
5-  از رانندگى با ماشین ، موتور سیکلت ، دوچرخه در حالى که تحت تاثیر مصرف مواد هستید   از رانندگى با ماشین ، موتور سیکلت ، دوچرخه در حالى که تحت تاثیر مصرف مواد هستید 

پرهیز کنید . 

پیام براى والدین  
آن چه که شما باید بدانید : 

1-  اطالعات و آگاهى فرزندانتان را در رابطه با خطرات مصرف مواد افزایش دهید و به آن ها کمک کنید تا 
از تاثیر  همساالن و رسانه ها ( مثل ماهواره ، اینترنت و... ) آگاه باشند چون این موضوع مى تواند به دورى 

جستن  آن ها از مصرف مواد کمک کند .  
2-  ثابت شده است که تشخیص زودرس مصرف مواد مخدر در نوجوانان توسط کارکنان بهداشتى و با   ثابت شده است که تشخیص زودرس مصرف مواد مخدر در نوجوانان توسط کارکنان بهداشتى و با 
مشاوره ایشان ، در برانگیختن نوجوانان براى ترك مصرف مواد یا کاهش آسیب هاى ناشى از آن بسیار موثر 

است .  

آن چه که شما باید انجام دهید: 
1-  با فرزندانتان در مورد خطرات مصرف سیگار، الکل و یا دیگر مواد صحبت کنید. این کار را در مراحل 

اولیه نوجوانى انجام دهید. منتظر نباشید تا آنها مصرف مواد را شروع کنند . 
2-  با فرزندان خود در مورد تأثیر برخى از دوستان و همساالن و رسانه هاى مخرب در ترغیب آنها براى   با فرزندان خود در مورد تأثیر برخى از دوستان و همساالن و رسانه هاى مخرب در ترغیب آنها براى 
شروع به مصرف مواد صحبت کنید. براى آنها توضیح دهید که داشتن اراده قوى در این مورد بیشترین 

کمک به آنها خواهد کرد . 
3-  براى نوجوان خود کامل توضیح دهید که انتظار دارید رفتار او چگونه باشد و با رفتار شایسته خود الگوى 

مناسبى براى فرزندتان باشید . 
4-  مراقب عالئم و نشانه هاى مصرف موارد فرزند خود باشید. در صورت مشاهده این عالئم با آنها صحبت 
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پیام براى نوجوانان 
راه هاى زیادى وجود دارد که شما مى توانید به وسیله آنها احتمال آسیب دیدگى یا مرگ در اثر سوانح را 

کاهش دهید : 
تصادفات جا ده اى : 

1-  قوانین راهنمایى و رانندگى را به عنوان دوچرخه سوار ، موتور سوار و یا راننده ماشین بدانید و به آنها 
احترام بگذارید . 

2-  در زمان راه رفتن در پیاده رو یا در کنار جاده به قوانین راهنمایى و رانندگى توجه کنید .   در زمان راه رفتن در پیاده رو یا در کنار جاده به قوانین راهنمایى و رانندگى توجه کنید . 
3-  همیشه حین رانندگى با ماشین کمربند ایمنى را ببندید . زمان موتورسوارى یا دوچرخه سوارى همیشه 
از کاله ایمنى استفاده کنید . شاید در ابتدا با استفاده از کاله ایمنى احساس ناراحتى کنید و یا از لحاظ ظاهرى 

براى شما ناخوشایند نباشد اما زندگى شما را نجات خواهد داد . 
4-  چه در هنگام رانندگى و یا به عنوان عابر پیاده زمانى که هوا تاریک است یا باران و مه مانع دید شما مى 
شود ، مواظب باشید و در صورت امکان از لباس روشن و یا وسایل منعکس کننده نور جهت هشدار به رانندگان 

استفاده کنید . 
5-  اگر بیمار یا خسته هستید و یا تحت تأثیر الکل یا مواد مخدر هستید هرگز رانندگى نکنید و سوار دوچرخه   اگر بیمار یا خسته هستید و یا تحت تأثیر الکل یا مواد مخدر هستید هرگز رانندگى نکنید و سوار دوچرخه 

یا موتور سیکلت نشوید . 
6-  اگر فکر مى  کنید که راننده ى الکل یا مواد مخدر مصرف  کرده است هرگز سوار آن ماشین نشوید . 

غرق شدگى : 
1-  در اولین فرصت ، شنا را یاد بگیرید . 

2-  اگر شنا کردن بلد نیستید از وارد شدن به آبى که سطح آن باالتر از کمر شما قرار مى گیرد . 
3-  در صورت مصرف الکل و یا سایر مواد مخدر از شنا کردن خوددارى کنید ، حتى اگر شناگر قابلى هستید. 

 6- صدمـات غیـرعمـدى 
سوانح و حوادث از علل اصلى مرگ و میر و سوانح و حوادث از علل اصلى مرگ و میر و 
معلولیت در میان نوجوانان است. بسیارى از 
نوجوانان در نتیجه تصادفات (مثل دوچرخه 
سوارى، موتورسوارى و یا رانندگى اتومبیل چه به 
عنوان مسافر و یا عابر پیاده) مى میرند یا به طور 
جدى آسیب مى بینند. بسیارى از آنها نیز در اثر 
غرق شدگى یا سقوط جان خود را از دست 
مى دهند. این صدمات و اسیب ها در هر جایى  مى دهند. این صدمات و اسیب ها در هر جایى  

مى تواند اتفاق بیفتد در خانه ، مدرسه ، محل کار ، جاده ها و یا هر جاى دیگر مى توان و باید از این سوانح 
و حوادث پیشگیرى کرد . 
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پیام براى والدین  
آن چه که شما باید بدانید : 

1-  با نوجوان خود در مورد سوانح و حوادث و عواقب و خطرات ناشى از آن گفتگو کنید و به او یاد دهید 
که چگونه از آسیب به خود و دیگران جلوگیرى کند . 

2-  اطمینان پیدا کنیدکه فرزند شما در صورت مواجهه با حادثه و یا شخص مجروح مى تواند و مى داند 
که از کجا درخواست کمک کند و زندگى او را نجات دهد .  

3-  با اعضاى خانواده و جامعه خود مشارکت کنید تا ایمنى خانه و جامعه ( از جمله محل کار و یا مدرسه و...   با اعضاى خانواده و جامعه خود مشارکت کنید تا ایمنى خانه و جامعه ( از جمله محل کار و یا مدرسه و... 
) فراهم گردد و احتمال آسیب فرزندانتان و یا دیگر افراد جامعه کاهش یابد . 

آنچه که شما باید انجام دهید:  
1-  با فرزندانتان در مورد خطرات و عواقب اسیب ها و سوانح صحبت کنید . 

2-  فرزندانتان را آموزش دهید تا بتوانند در زمان وقوع حادثه احتمال آسیب هاى جدى را کاهش دهند و 
به فرد آسیب دیده کمک  کنند . 

3-  براى نوجوانان خود کامل توضیح دهید که انتظار دارید رفتار او چگونه باشد و یا رفتار شایسته خود   براى نوجوانان خود کامل توضیح دهید که انتظار دارید رفتار او چگونه باشد و یا رفتار شایسته خود 
الگوى مناسبى براى فرزندتان باشید .  

تصادفات جاده اى :  
1-  لزوم احترام و رعایت قوانین رانندگى را به فرزندان خود گوشزد کنید. همچنین از سالمت و وضعیت 

خودروهاى آنها اطمینان حاصل کنید. 
2-  با فرزندان خود در خصوص اهمیت توجه به قوانین راهنمایى و رانندگى چه به عنوان راننده و چه به 

عنوان عابر پیاده به ویژه در هنگام شب و یا در باران و مه، صحبت کنید.  
3- به فرزندان خود تأکید که در خستگى، یا هنگام بیمارى از رانندگى خوددارى کنند و از مصرف الکل یا  به فرزندان خود تأکید که در خستگى، یا هنگام بیمارى از رانندگى خوددارى کنند و از مصرف الکل یا 
دیگر مواد مخدر پرهیز کنند. به او یاد دهید تا بتوانند هنگامى که راننده ماشین یا موتور سیکلتى که 
سوار آن هستند الکل یا دیگر مواد مصرف کرده  است ، او را متوقف کنند و از بروز حادثه جلوگیرى کنند .  

غـرق شـدگى : 
1- فرزندان خود را تشویق کنید تا شنا کردن را بیاموزند. در صورتى که فرزندان شما  شنا کردن بلد  فرزندان خود را تشویق کنید تا شنا کردن را بیاموزند. در صورتى که فرزندان شما  شنا کردن بلد 
نیستند تأکید کنید که از ورود به آبهایى که سطح آن ها باالتر از کمر فرزندشان است خوددارى کنند . 
تأکید کنید از  مصرف الکل و  دیگر مواد مخدر پرهیز کنند و در صورت مصرف از شنا کردن بپرهیزند حتى 

اگر شناگران قابلى باشند.  
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پیام براى نوجوانان 
1-  با والدین و با دیگر مراقبان خود در مورد آنچه که شما براى پیشگیرى از خشونت مى توانید انجام 

دهید ، صحبت کنید . 
2-  تا آنجا که ممکن است  ازحضور در مکانهایى که احتمال وقوع خشونت داشته باشد ، دورى کنید . 

3-  اگر خود را در موقعیت خطر یافتید ، تا جایى که مى توانید به سرعت از آنجا دور شوید . 
4-  اگر کسى سعى کرد با زور شما را مجبور به داشتن رابطه جنسى کند با کالم و رفتار خود مقاومت   اگر کسى سعى کرد با زور شما را مجبور به داشتن رابطه جنسى کند با کالم و رفتار خود مقاومت 

کنید و محل را با سرعت ترك کنید و در صورت نیاز براى کمک تماس بگیرید . 
5-  عدم توافق و اختالفات در هر زمانى ممکن است رخ دهد در صورت وقوع این اختالفات سعى کنید 
آرام باشید و به شیوه اى غیر خشونت آمیز موضوع را حل کنید . بهترین روش را براى پیشگیرى از 

برانگیخته شدن و وقوع خشونت بکار برید . 
6-  اگر شما مورد تجاوز جسمى یا جنسى قرار گرفتید موضوع را با دوستان، والدین و یا دیگر افراد   اگر شما مورد تجاوز جسمى یا جنسى قرار گرفتید موضوع را با دوستان، والدین و یا دیگر افراد 
قابل اعتماد خود در میان بگذارید آنها مى توانند از شما حمایت کنند و به پیشگیرى از وقوع مجدد 

حادثه و تحویل مجرمان به دست عدالت کمک کنند .  

7- خشـونت و سـوءاستـفاده  
خشونت و سوء استفاده منجر به درد و رنج و 
حتى مرگ در نوجوانان مى شوند . خشونت و 
سوءاستفاده مى تواند ، جسمى ، روانى و یا جنسى 
باشد . هم نوجوان دختر و هم پسر مى توانند 
مورد انواع خشونت ها و سوء استفاده قرار گیرند .  
خشونت و سوءاستفاده مى تواند در خانه نیز خشونت و سوءاستفاده مى تواند در خانه نیز 
اتفاق بیفتد. که در این صورت یکى از اعضاى 
خانواده مرتکب این عمل مى شود که مى تواند 
بزرگسال یا نوجوان باشد و یا براى قربانى آشنا یا 

 نا آشنا باشد . در بسیارى از موارد فردى که مرتکب این عمل مى شود شرایطى را ایجاد مى کند که قربانى راهى 
به جز پذیرش خشونت و سوءاستفاده نداشته باشد . این موضوع مى تواند آثار بد جسمى و روحى زیادى را در 
درازمدت بر فرد داشته باشد . خشونت و سوءاستفاده قابل پیشگیرى است ، ولى در زمان وقوع نیاز به توجه 

و مداخله مؤثر و پیگیرى ویژه دارد.  
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پیام براى والدین  
آن چه که شما باید بدانید: 

1- باید در خصوص مسئله خشونت با فرزند خود صحبت کنید . این موضوع میتواند به آنها کمک 
کند تا اگر قربانى خشونت و سوءاستفاده شدند راحت تر تقاضاى کمک کنند . 

2- همکارى و همفکرى با دیگر والدین و مسئولین منطقه در راستاى مبارزه با خشونت در جامعه مى تواند 
باعث ایجاد تغییرات مثبت در زندگى نوجوان شما و دیگر نوجوانان باشد . 

آن چه که شما باید انجام دهید: آن چه که شما باید انجام دهید: 
1- با نوجوانان خود در مورد اینکه چگونه از خشونت دورى کنند و این که در صورت وقوع خشونت 

چگونه با موضوع برخورد کنند ، صحبت کنید . موضوعات زیر را مد نظر قرار دهید :   
2- اهمیت مدیریت و کنترل خشم در مواقع بروز اختالفات و شیوه برخورد مسالمت آمیز با آن  
3- خطرات و پیامدهاى حمل سالح گرم و یا سرد و یا تهدید کردن مردم با استفاده از آن ها  
4- اهمیت اجتناب از حضور در مکانهایى که احتمال وقوع خشونت در آن بیشتر است . 
5- فرار از موقعیت هاى تهدید کننده و روبرو شدن  با موارد خشونت و سوء استفاده  

6- چگونگى مقاومت کالمى و رفتارى در برابر تجاوز جنسى یا جسمى و در صورت نیاز چگونگى  چگونگى مقاومت کالمى و رفتارى در برابر تجاوز جنسى یا جسمى و در صورت نیاز چگونگى 
کمک طلبیدن  

7- اهمیت اطالع دادن به شما یا دیگر مراقبان و یا افراد مورد اعتمادش در صورتى که مورد 
سوءاستفاده یا خشونت واقع شد . 

8- براى نوجوان الگوى خوبى باشید، براى حل یک معضل با فرزند خود و یا با دیگران از خشونت 
استفاده نکنید . 

9- با دیگر افراد جامعه همکارى کنید تا هر چه بیشتر نوجوانان را در مورد خشونت و آثار آن در  با دیگر افراد جامعه همکارى کنید تا هر چه بیشتر نوجوانان را در مورد خشونت و آثار آن در 
جامعه آگاه کند و جهت پیشگیرى از وقوع جرم و خشونت و یا سپردن مجرمان به دست عدالت تالش 

کنید . 
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   جدول ایمنسازى که در صفحات 180 تا 182 نسخه اصلى کتاب آمده است توصیه هاى 
سازمان جهانى بهداشت مى باشد که در این ترجمه با آخرین جدول ایمنسازى در 

کشور ایران جایگزین شده است و این موضوع با توافق  مؤلف صورت گرفته است . 

ضـمائـم 

واکسیناسیون 
ـن  ـس
بدو تولد 
2 ماهگى 
4 ماهگى 
6 ماهگى 
12 ماهگى 
18 ماهگى  ماهگى 
6 سالگى 

توضیحات * 

کودکان خود را طبق جدول راهنماى ایمن سازى در برابر بیمارى هاى سل ، فلج اطفال ، 
هپاتیت ب ، دیفترى ، کزاز ، سیاه سرفه ، سرخک ، سرخجه ، اوریون و هموفیلوس آنفوالنزا 

تیپ ب واکسینه کنید . 
سرماخوردگى یا اسهال خفیف مانع از انجام به موقع واکسیناسیون نمى باشد. 

قبل از ترك مرکز ، تاریخ واکسیناسیون بعدى را سئوال کنید. 
پس از انجام واکسیناسیون حداقل 15 دقیقه در مرکز واکسیناسیون حضور داشته . 

جهت تسکین درد ، بى قرارى و یا تب ، راهنمایى الزم را از واکسیناتور سئوال فرمایید. 
در صورت تب باال و یا هرگونه عارضه شدید یا غیر معمول به مرکز واکسیناسیون مراجعه در صورت تب باال و یا هرگونه عارضه شدید یا غیر معمول به مرکز واکسیناسیون مراجعه 

فرمایید . 

واکسن پنج گانه شامل :(دیفترى -کزاز-سیاه سرفه - هپاتیت و 

هموفیلوس آنفوالنزا تیپ ب) 

پس از آخرین نوبت واکسن سه گانه هر ده سال یک بار واکسن 

دوگانه بزرگساالن باید تزریق شود. 
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