Informasjon om hivinfeksjon
Språk: Dari
Opprettet: 03/2022

دربارۀ سیفلیس
سیفلیس چی است؟
سیفلیس بر اثر عفونت مکروبی ایجاد میشود .این مریضی مراحل مختلفی دارد و در صورت عدم تداوی میتواند منجر به یک دورۀ مریضی
شدید شود.

سیفلیس چی قسم منتقل میشود؟
سیفلیس در جریان رابطۀ جنسی از طریق غشاهای مخاطی اندام تناسلی ،دهان یا مقعد منتقل میشود .انتقال از مادر به طفل میتواند در دوران
حاملگی اتفاق بیافتد و ممکن است منجر به تولد طفل مرده یا عفونت شدید در طفل (سیفلیس مادرزادی) شود .خطر انتقال در مراحل اولیۀ این
مریضی بسیار بلند است .اگر مادر در مدت چهار ماه اول حاملگی تحت تداوی قرار بگیرد ،طفل به ندرت مصاب میشود.

چرا انجام تست سیفلیس مهم است؟
در صورتیکه شما از یک کشوری می آیید که سیفلیس در آن شیوع دارد ،مهم است که تست سیفیلیس بدهید .بخصوص این مسئله برای خانمهای
حامله مهم است ،بنابراین آنها به شکل منظم بررسی میشوند .همچنین مهم است بدانید که آیا شما مصاب هستید یا نخیر تا بتوانید از مصاب
نمودن اشخاص دیگر جلوگیری کنید .اگر شما مطمئن نیستید که در معرض عفونت قرار گرفته اید یا نخیر ،بازهم میتوانید برای انجام یک تست
درخواست بدهید .انجام تست اختیاری و رایگان است.

اعراض و عالیم سیفلیس چی است؟
سیفلیس میتواند بدون اعراض و عالئم ،پیشرفت کند و الی  3ماه طول بکشد تا این مریضی ذریعۀ تست خون تشخیص داده شود.
در اوایل دورۀ این مریضی ،بعضی از اشخاص متوجه یک زخم بدون درد در ناحیه ای که مکروب وارد بدن شده است میشود ،بعنوان مثال
در ناحیۀ تناسلی ،مقعد ،انگشتان دست یا دهان .این زخم در مدت چند هفته خود بخود خوب میشود .در صورت عدم تداوی ،تقریبا ً نیمی از
اشخاصیکه مصاب میشوند ،نهایتا ً به اعراض و عالیم دیگری (در طول چند هفته ،ماه یا الی  2سال) مصاب میشوند .شایع ترین این اعراض
و عالیم عبارتند از ماندگی ،اندفاعات جلدی ،پندیدگی غدد لنفاوی و ریزش موی .اندفاعات جلدی معموالً در ساحات باالیی بدن ،در کف دستها
و در کف پای ها دیده میشود .همچنین سیفلیس میتواند سیستم عصبی مرکزی را ملوث نماید و بینایی و شنوایی را متاثر بسازد .اگر سیفلیس در
جریان سالها تداوی نشود ،میتواند باعث امراض قلبی وعایی و مغزی شود.

چطور میتوان از مصاب شدن به سیفلیس جلوگیری کرد؟

مهمترین قدم برای محافظت از خود در مقابل عفونت سیفلیس ،استفاده از کاندوم در زمان مقاربت جنسی واجینال و مقعدی و همچنین در زمان
رابطۀ جنسی دهانی است.

در صورتیکه نتیجۀ تست سیفلیس مثبت تشخیص شود ،چه نوع تعقیب بعد تداوی را باید انجام دهید؟
اگر تست شما مثبت تشخیص شد ،برای ارزیابی به یک متخصص ارجاع خواهید شد و تداوی انتی بیوتیکی درنظر گرفته میشود .تداوی موثر
است و شما به شکل مکمل ،صحتیاب و عاری از عفونت خواهید شد .با اینحال ،ممکن است مجددا ً مصاب شوید.
سکریننگ ،تداوی و تعقیب رایگان است .تعقیب بعد از تداوی شامل انجام تست خون در ماههای  6 ،3و  ،12بعد از ختم شدن تداوی است.
نتایج تست تاثیری باالی اقامت در ناروی نخواهد داشت.

