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د سفلیس په اړه

سفلیس څه شی دی؟
سفلیس د باکتریایی عفونیت په واسطه پیدا کیږي. دا ناروغي بیالبیل مرحلې لري او د شدید ناروغۍ المل کیدی شي که درملنه یې ونشي. 

سفلیس څنګه انتقالیږي؟ 
سفلیس د جنسي اړیکې پرمهال د مهبل، خولې یا مقعد د مخاطي غشا له الرې انتقالیږي. د بالربتوب پرمهال د مور څخه ماشوم ته انتقالیدی شي 

او د مړ ماشوم پیدا کیدو یا په ماشوم کې د شدید عفونیت المل کیدی شي )ذاتي سفلیس(. د ناروغۍ په لومړیو مرحلو کې د انتقال خطر خورا لوړ 
دی. که چیرې مور د بالربتوب لومړیو څلور میاشتو کې درملنه وکړي، نو ماشوم په ندرت سره ورباندې اخته کیږي.

د سفلیس لپاره ټیسټ کول ولې مهم دي؟
که تاسې له یوه داسې هیواد څخه راشئ چیرې چې سفلیس عام وي، نو د سفلیس ټیسټ کول مهم دي. دا په ځانګړي توګه د بالربو ښځو لپاره مهم 

دی نو د همدې لپاره هغوی په منظم ډول معاینه کیږي. دا د دې لپاره هم مهم دي چې پوهه شئ آیا تاسې ورباندې اخته یې ترڅو د نورو خلکو 
اخته کیدو مخنیوی وکړی شئ. که تاسې ډاډه نه یې چې آیا د دې عفونیت سره مخ شوي یې که نه، تاسې بیاهم د ټیسټ غوښتنه کولی شئ. ټیسټ 

کول داوطلب او وړیا دي.

د سفلیس عالیم څه دي؟
سفلیس د عالیمو پرته هم وده کولی شي او تر 3 میاشتو پورې وخت اخیستلی شي مخکې لدې چې د وینې ټیست په واسطه ناروغي کشف شي.

 د ناروغۍ په پیل کې ځینې خلک په هغه ځای کې درد نلرونکی ټپ ویني چیرې چې په بدن کې باکتریا ننوتلي وي، د مثال په توګه مهبل، 
مقعد، ګوتو یا خوله کې. دا ټپونه په څو اونیو کې پخپله ښه کیږي. که درملنه یې ونشي، د اخته افرادو شاوخوا نیمایی کې یې په نهایت کې نور 
عالیم پیدا کیږي )په څو اونیو، میاشتو کې یا تر 2 کلونو پورې(. خورا عام عالیم یې ستړیا، دانې، د لنفاوي غدو پړسوب او د ویښتانو له السه 

 ورکول دي. دانې عمومآ د بدن پورتنۍ برخه کې، د السونو ورغویو کې او د پښو تلیو کې لیدل کیږي. سفلیس همدارنګه د مرکزي عصب 
سیسټم هم عفوني کولی شي او نظر او اوریدا باندې اغیزه کوي. که ډیری کلونه یې درملنه ونشي، سفلیس د زړه عروقي او مغز ناروغیو المل 

کیدی شي.

تاسې څنګه کولی شئ په سفلیس د اخته کیدو نه ډډه وکړئ؟
د سفلیس عفونیت پروړاندې د خپل ځان محافظت کولو خورا مهم ګام د مهبل او مقعد له الرې جنسي عمل او همدارنګه د خولې له الرې د جنسي 

عمل پرمهال د کانډوم کارول دي.

د سفلیس مثبت ټیسټ پایلې په صورت کې به تاسې کوم ډول تعقیب ترالسه کړئ؟
که ستاسې ټیسټ مثبت وي، تاسې به د ارزونې لپاره یوه متخصص ته راجع شئ او د انټي بیوټیک درملنه به په پام کې ونیول شي. درملنه 

اغیزناکه ده، او تاسې به په بشپړ ډول روغ او د عفونیت څخه خالص شئ. په هرصورت، تاسې پدې بیاځل هم اخته کیدی شئ.
معاینه کول، درملنه او تعقیب وړیا دي. په تعقیب کې یې د درملنې بشپړیدو نه وروسته په 3، 6 او 12 میاشتو کې د وینې ټیسټونه شامل دي.

د ټیسټ پایلې په ناروی کې د اوسیدو لپاره غوښتنلیک باندې هیڅ اغیزه نلري.


