Spørsmål og svar om syfilis PASHTO

د ﺳﯾﻔﻠﯾس ﭘﮫ اړه ﭘو*ﺗﻧﯥ او 'واﺑوﻧﮫ
ﺳﯾﻔﻠﯾس 8ﮫ ﺷﯽ دی؟

ﺳﯾﻔﻠﯾس د ﺟﻧﺳﻲ اړﯾﮑﯥ ﻟﮫ ﻻرې اﻧﺗﻘﺎﻟﯾږي او د ﺑﺎﮐﺗرﯾﺎ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ راﻣﯾﻧ>ﺗﮫ ﮐﯾږي .ﻧوﻣوړې ﻧﺎروﻏﻲ ﭘﮫ ﻣﺧﺗﻠف ﻣرﺣﻠو ﮐﯥ
راﻣﯾﻧ>ﺗﮫ ﮐﯾږي او ﮐﮫ درﻣﻠﻧﮫ ﯾﯥ وﻧﺷﻲ ﻧو ﺧورا ﺟدي ﺳﺗوﻧزه راﻣﯾﻧ>ﺗﮫ ﮐوي.

ﺳﯾﻔﻠﯾس 8ﻧ=ﮫ ﺧﭘرﯾږي؟

ﺗﻧﺎﺳﻠﻲ ﻏړو ،ﺧوﻟﮫ ﯾﺎ ﻣﻘﻌد ﮐﯥ د ﻣﺧﺎطﻲ ﻏﺷﺎ ﻟﮫ ﻻرې اﻧﺗﻘﺎﻟﯾږي .د ﺣﻣل ﭘﮫ ﺟرﯾﺎن ﮐﯥ د ﺳﯾﻔﻠﯾس د ﺟﻧﺳﻲ اړﯾﮑﯥ ﭘﮫ واﺳطﮫ
ﻣور Wﺧﮫ ﻣﺎﺷوم ﺗﮫ د ﻧﺎروﻏ Rﺗﯾرﯾدل ﭘﮫ ﻣﺎﺷوم ﮐﯥ د ارﺛﻲ ﯾﺎ ﻣورزادي ﻧﺎروﻏ Rﻻﻣل ﮐﯾږي .د ﻋﻔوﻧﯾت ﺧطر د ﻧﺎروﻏR
ﻣرﺣﻠﮫ ﭘورې ﺗړﻟﯽ دی.

آﯾﺎ زه ﺑﺎﯾد د ﺳﯾﻔﻠﯾس ﻟﭘﺎره ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﺷم؟

ﮐﮫ ﺗﺎﺳﯥ د ﮐوم داﺳﯥ ھﯾواد Wﺧﮫ راﻏﻠﻲ ﯾﺎﺳت ﭼﯥ د ﺳﯾﻔﻠﯾس ﮐﭼﮫ ﭘﮑﯥ ﻟوړه وي ،ﻧو ﺗﺎﺳﯥ ﺗﮫ ﺑﮫ وړﯾﺎ ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ وړاﻧدﯾز ﺷﻲ.
ﻧوﻣوړې ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ د وﯾﻧﯥ ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ وي او ﭘﮫ داوطﻠب ډول ﺗرﺳره ﮐﯾږي .ﮐﮫ ﺗﺎﺳﯥ ﮐوم داﺳﯥ وﺿﻌﯾت ﮐﯥ وئ ﭼﯥ د ﺳﯾﻔﻠﯾس د
ﺗﯾرﯾدو ﻟوړ ﺧطر ﺷﺗون درﻟود ﻧو ﺗﺎﺳﯥ ﮐوﻟﯽ ﺷﺊ وړﯾﺎ ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړئ.
ﮐﮫ ﺗﺎﺳﯥ د ﮐوﻣﯥ داﺳﯥ ﺳﺎﺣﯥ Wﺧﮫ راﻏﻠﻲ ﯾﺎﺳت ﭼﯥ ﺳﯾﻔﻠﯾس ﭘﮑﯥ ډﯾر ﺷﺗون درﻟود ،ﻧو ﺳﺗﺎﺳﯥ ﻟﭘﺎره ﻣﮭم دي ﭼﯥ >ﺎن ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ
ﮐړئ ﮐﮫ ﻋﻼﯾم ﯾﯥ ﻟرئ او ﮐﮫ ﻧﮫ .دا د ﺣﺎﻣﻠﮫ ﻣﯾرﻣﻧو ﻟﭘﺎره >ﺂﻧbړی اھﻣﯾت ﻟري .ﮐﮫ ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﻣﺛﺑت وي ،ﺗﺎﺳﯥ ﺑﮫ د دې ﻧﺎروﻏR
Wﺧﮫ fﮫ ﮐﯾدو ﻟﭘﺎره وړﯾﺎ درﻣﻠﻧﮫ ﻻﺳﺗﮫ راوړئ .ﭘدې ﭘوھﯾدل ھم ﻣﮭم دي ﭼﯥ آﯾﺎ ﺗﺎﺳﯥ ﭘدې ﻧﺎروﻏ Rاﺧﺗﮫ ﯾﺎﺳت ﮐﮫ ﻧﮫ >ﮑﮫ ﮐﮫ
اﺧﺗﮫ اوﺳﯥ ﻧو ﺗﺎﺳﯥ ﮐوﻟﯽ ﺷﺊ ﺳﺗﺎﺳﯥ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﭘدې ﻧﺎروﻏ Rد ﻧورو د اﺧﺗﮫ ﮐﯾدﻟو ﻣﺧﮫ وﻧﯾﺳﺊ.

د ﺳﯾﻔﻠﯾس ﻋﻼﯾم 8ﮫ دي؟

ﮐﮫ ﺗﺎﺳﯥ Wو ﮐﻠوﻧﮫ ﻣﺧﮑﯥ ﭘﮫ ﺳﯾﻔﻠﯾس اﺧﺗﮫ ﺷوي ﯾﺎﺳت ﻧو ﻣﻣﮑن ﺗﺎﺳﯥ ﻋﻼﯾم وﻧﻠرئ .ﮐﮫ ﺗﺎﺳﯥ ﭘدې وروﺳﺗﯾو ﮐﯥ ورﺑﺎﻧدې
اﺧﺗﮫ ﺷوي ﯾﺎﺳت ،ﻧو د ﺳﯾﻔﻠﯾس ډﯾری ﻣﺧﺗﻠف ﻋﻼﯾم ﻟري .ﺳﯾﻔﻠﯾس د ﺟﻧﺳﻲ اړﯾﮑﯥ ﻟﮫ ﻻرې ﻟﯾږدول ﮐﯾدوﻧﮑﻲ ﻧورو ډﯾری
ﻧﺎروﻏﯾو ﺑرﺧﻼف د ﺳو>ﺂک اﺣﺳﺎس ﻧﮫ راﻣﯾﻧ>ﺗﮫ ﮐوي او د ﺗﻧﺎﺳﻠﻲ ﻏړو Wﺧﮫ ﺗﺧﻠﯾﮫ ﻻﻣل ﻧﮫ ﮐﯾږي.
د دې ﻧﺎروﻏ Rﺗرjوﻟو ﻋﺎم ﻋﻼﯾم ﭘﮫ ھﻐﮫ ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ درد ﻧﮫ ﻟروﻧﮑﯽ jپ دی ﭼﯾرې ﭼﯥ دا ﺑﺎﮐﺗرﯾﺎ ﺑدن ﺗﮫ ﻧﻧو>ﻲ ،د ﻣﺛﺎل ﭘﮫ ﺗوhﮫ
ﺟﻧﺳﻲ ارhﺎﻧوﻧو ﮐﯥ ،ﭘﮫ hوﺗو ﮐﯥ ﯾﺎ ﺧوﻟﮫ ﮐﯥ .د درﻣﻠﻧﯥ ﭘرﺗﮫ ﭘدې ﻧﺎروﻏ Rاﺧﺗﮫ ﻧږدې ﻧﯾﻣﺎﯾﯽ ﺧﻠﮏ ﺑﮫ د Wو ﻣﯾﺎﺷﺗو ﭘﮫ ﻣوده ﮐﯥ
ﻧور ﻋﻼﯾم ھم وﻟري .ﺧورا ﻋﺎم ﯾﯥ ﺳﺗړﯾﺎ ،داﻧﯥ ،د ﻟﻧف ﭘړﺳﯾدﻟﯥ ﻏده او د وﯾfﺗو ﺗوﯾدل دي .ﻟدﻏو Wﺧﮫ د ﻋﻔوﻧﯾت ډﯾری ﮐﻠوﻧو
دا د زړه – ﻋﺮوﻗﻲ ﻧﺎروﻏﻲ او د ﮐﯥ ﺷﺎوﺧوا ﯾوﭘر درې ﺧﻠﮏ د ﺳﯾﻔﻠﯾس ﺧورا ﺟدي ﺷﮑل ﺳره ﻣﺦ ﮐﯾږي ﯾﺎ ورﺑﺎﻧدې اﺧﺗﮫ ﮐﯾږي.
ﻣﻐﺰو د ﻧﺎروﻏﻲ ﻻﻣﻞ ﮐﯿﺪی ﺷﻲ.

زه 'ﺎن د ﺳﯾﻔﻠﯾس ﻋﻔوﻧﯾت ﭘروړاﻧدې 8ﻧ=ﮫ ﻣﺣﺎﻓظت ﮐړم؟
د ﺳﯾﻔﻠﯾس ﻋﻔوﻧﯾت ﭘروړاﻧدې د ﻣﺣﺎﻓظت ﺗرjوﻟو ﻣﮭم ﺷﯽ د ﻣﮭﺑﻠﻲ ،ﻣﻘﻌد او د ﺧوﻟﯥ ﻟﮫ ﻻرې ﺟﻧﺳﻲ اړﯾﮑﯥ ﻟﭘﺎره د ﮐﺎﻧډوم
اﺳﺗﻌﻣﺎل دی.

ﮐﮫ ﭘﮫ ﺳﯾﻔﻠﯾس اﺧﺗﮫ ﺷم ﻧو زه 8ﮫ ﮐوﻟﯽ ﺷم؟

ﮐﮫ ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﻣﺛﺑت وي ،ﻧو ﺗﺎﺳﯥ ﺑﮫ د اﻧjﻲ ﺑﯾوjﯾﮏ ﺳره د درﻣﻠﻧﯥ ﻟﭘﺎره وارزول ﺷﺊ .د درﻣﻠﻧﯥ ﺳره ﺑﮫ ﺳﺗﺎﺳﯥ ﺻﺣت fﮫ ﺷﻲ
او دا ﺑﮫ ﭘدې ﻣﻌﻧﻲ وي ﭼﯥ ﺗﺎﺳﯥ ﺑﮫ ﻧورو ﺗﮫ دﻏﮫ ﻧﺎروﻏﻲ ﺗﯾره ﻧﺷﺊ ﮐړی .درﻣﻠﻧﮫ د ﺗزرﯾق ﭘﮫ واﺳطﮫ اداره ﮐﯾږي .د درﻣﻠﻧﯥ
ﻟﭘﺎره ﯾوه ﻣﺗﺧﺻص ﺗﮫ رﺟوع ﮐول ډﯾری وﺧﺗوﻧﮫ ﻻزﻣﻲ وي.
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