
ز آن   کالمیدیا چیست و روش جلوگیری ا
روابط جنسی به وجود  می  کالمیدیا چیست در پاسخ به سوال  ر گرفت که از  ر نظ توان یک نوع عفونت د

کهمی چرا  باشند؛  مبتال  عفونت  این  به  افراد  ز  ا بسیاری  شاید  ر  حاض حال  ر  د بین    آید.  رایج  عفونتی  این 
را به وجود می  ز مشکالت بسیار زیادی  روحی و جسمی نی ز لحاظ  ا زنان است.  آورد و به همین  مردان و 

ر تشخیص داده شود و به درمان آن افراد بپردازند. البته خانم دلیل، باید هرچه سریع  ر  ت های جوان بیشت
ر می  ر معرض ابتال به این عفونت قرا     .ان نیز باید احتیاط الزم را داشته باشندگیرند، اما آقاید
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ر این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم ؟   د

 کالمیدیا چیست  •

ز در پاسخ به کالمیدیا چیست •  همه چی
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 کالمیدیا چیست
ر   عفونت کالمیدیا را باید برای درمان عفونتی مانند سونوگرافی غربالگری  خدماتی مانند جدی گرفت. د

ر مراحل اولیه نداشته باشد اما به  کالمیدیا چیست هنگام پرسش ، شاید این نوع عفونت عالئم خاصی د
آسیب مر  زمان،  می ور  وارد  افراد  سالمت  به  را  زیادی  درشت  و  ریز  ر  های  اگ که  باشید  داشته  توجه  کند. 

ر  نشانه  ر شدیدتری روبرو خواهید شد و حتی اگ های این عفونت را نادیده بگیرید قطعًا با عوارض بسیا
ر اولویت   مجبور باشید که غربالگری را انجام دهید، لطفًا این کار را نادیده نگیرید؛ چرا که سالمت شما د

ر کدام با نشانه  ر این بین، مردان و زنان ه ر دارد اما د ر ادامه به  های متفاوتی مواجه میقرا شوند که د
 .ها اشاره خواهیم کرداین نشانه 

 
ر مردان •  نشانه های کالمیدیا د
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 نشانه های کالمیدیا در زنان •
 انواع کالمیدیا  •
ز ابتال به عفونت کالمیدیا راه های پیشگیر •  ی ا
 سخن پایانی در رابطه با کالمیدیا •

ر پاسخ به کالمیدیا چیست  ز د  همه چی
ر مردان   نشانه های کالمیدیا د

ر مردان نیز وجود دارد! نشانه  کالمیدیا چیست سوال  ر هایی که می د ای  مردان برای وجود عارضه   توان د
ر احساس می  ر گرفت، سوزشی است که در زمان ادرا ر نظ کنند و یا ترشحات زرد و حتی  مانند کالمیدیا را د

ز آلت تناسلی خارج می  ز جمله نشانه سبز رنگی که ا ر  هایی هستند که باید هرچه سریع شوند، همگی ا ت
ر این زمینه مراجعه کنند  .به پزشک متخصص د

ر قسمت بیضه درده  ر درد ناحیه پایین شکم، درد د ر هنگام تخلیه یا  ایی نظی ها، درد مقعدی خصوصًا د
ز آقایان آن  چنان که باید و شاید به این مسائل توجهی  خونریزی را نیز باید جدی بگیرند. متأسفانه برخی ا

ر شدیندارند و همین امر باعث می ر آینده با مشکالت ریز و درشت بسیا ر  شود تا د دتری روبرو شوند که د
ز می  ر تهران توانند حتی به صورت تلفنی بااین شرایط، آقایان نی صحبتی داشته   سونوگرافی غربالگری د

ر چه سریع باشند؛ چرا که شاید با توصیه  ز داروها این مشکل ه تر رفع  های متخصص و یا معرفی برخی ا
ز گاهی ایجاد می  ر گلو و چشمان نی ر نظر بگیرید که این عفونت حتی د شود و نباید  گردد. این نکته را د

ر کنید تنها برای قسمت ر مقعد و آلت تناسلی مشکل تصو ز استهایی نظی  .سا

 نشانه های کالمیدیا در زنان 
ر مورد نشانه  ر است د ر خانم بهت ز صحبت کنیم. معمواًل  تواند به وها میهایی که کالمیدیا د جود آورد نی

ها طول بکشد تا  شناسند؛ چرا که شاید هفته کالمیدیا را به نام دیگری یعنی عفونت خاموش هم می
ر شوند و عمدتًا سوزش هنگام ادرار،عالئمی که به این بیماری اشاره می ، ترشحات ناحیه واژن کنند، ظاه

ر دهانه رحم احساس می  ریزی مابین قاعدگی بدون  شود، خون روابط زناشویی دردناک، التهابی که د
ر قسمت پایین شکم همگی از وجود عفونتی مانند کالمیدیا   دلیل و همچنین دردهای شکمی البته د

ر می   .دهندخب
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خانم  ر  سریع اگ چه  ر  ه خدمها  ز  ا به  تهران اتتر  ر  د غربالگری  سونوگرافی  نکنند،  اس  متخصص  تفاده 
ر شدن عفونت خود مواجه شوند نیز بسیار باال خواهد بود که شدت در وجود   احتمال اینکه با شدیدت

ز ختم خواهد شد ر طبیعی و دردهای شدید شکمی نی  .عفونت به تب، حالت تهوع، خونریزی غی

 

 انواع کالمیدیا
ز آشنا خواهند کرد؛   بهترین سونوگرافی جنین  زمانی که به مراجعه کنید، شما را با انواع این عفونت نی

کوماتیس معمواًل اگر واژن مادری که آلوده باشد، نوزادی متولد شود، نوزاد نیز به این  چرا که کالمیدیا ترا
ر شده و شاید   ر کالمیدیا پنومونی    ۱۳الی    ۵عفونت دچا روز را نوزاد به ورم ملتحمه مبتال باشد. نوع دیگ

آئروسل  ز جمله  شود و در پایان کالمیدیا پسی ها عفونت بین افراد منتقل می نام دارد که توسط  تاسی ا
ز طریق گونه عفونت   .شودهایی از پرندگان همچون طوطی به انسان منتقل می هایی است که معمواًل ا

می شما  تشخیص  برای  روش حال  از  تستتوانید  یا  و  آزمایشگاهی  تست  کنید.   CXR های  استفاده 
ز تست ن استفاده کرد. به  توامی CXR معمواًل برای تشخیص کالمیدیا پسیتاسی و کالمیدیا پنومونی ا

ر دلیری اطالعات قابل قبول  ر حال پزشکی مانند دکت ر می ه ر شما قرا ر اختیا ر این زمینه را د دهد.  تری د
روش از  هرکدام  انجام  برای  می شما  شده  گفته  تشخیصی  ارتباط  های  ر  د سایت  پشتیبانی  با  توانید 

 .باشید

ز ابتال به عفونت کالمیدیا   راه های پیشگیری ا
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ر مورد انواع و نشانه حال که   ر است با راه های عفونتی مانند کالمیدیا با شما صحبت کردهد های ایم بهت
گرفته   جدی  زمانی  تنها  سونوگرافی  که  بدانید  است  ر  بهت ابتدا  ر  د که  شوید  آشنا  ز  نی آن  پیشگیری 

دنبال نمی  به  شما  که  غربالگری شود  سونوگرافی  درمان   متخصص  برای  حتمًا  شما  هستید. 
ز خدمات غربالگری استفاده کنیدعفونت  ر کالمیدیا نیز باید ا  .هایی نظی

پ توصیه  برای  که  این هایی  دارد،  وجود  عفونت  این  ز  ا ز  یشگیری  ا خود  جنسی  روابط  در  که  است  گونه 
روش  از  یکی  کاندوم  که  چرا  کنید؛  استفاده  بیماری کاندوم  انتقال  ز  ا جلوگیری  برای  عالی  های های 

روابط زناشویی معرفی می  ر طوالنی مدت افراد  مربوط به  ر است شریک جنسی مشخصی د شود و بهت
زیر باشند؛  می داشته  باعث  جنسی  شریک  چندین  داشتن  متأسفانه  تجربه  ا  افراد  درستی  رابطه  شود 

 .های گوناگون روبرو شوندنکنند و با انواع بیماری و عفونت 

ر مورد بیماری  چنینی صحبت  های این ها و عفونتبه همین دلیل افراد باید سعی کنند، با شریک خود د
روش  مورد  ر  د باشند  پیشگیکنند تا قادر  آن تصمیم قاطعانه های  است  ری  ر  بهت در پایان  تری بگیرند. 
ز نشانه  ر کدام ا روبهبدانید که اگر با ه ر است هرچه سریع و شدههایی که گفته شد  ر  اید، بهت تر با دکت

این  ارتباط باشید.  ر  د کوتاه دلیری  ر  د حتی هزینه گونه درمان  شد و  خواهد  ز  آغا ممکن  های ترین زمان 
ر کمتر برآورد کردتوان بدرمان را می   .سیا

 

ر رابطه با کالمیدیا  سخن پایانی د
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چنان  چیست”  شما  “کالمیدیا  یعنی  عفونت،  این  مفهوم  با  احتمااًل  باشید  ارتباط  ر  د دلیری  ر  دکت با  چه 
ر آشنا خواهید شد. همان  ز جمله عفونت بیشت ر که گفته شد ا روابط جنسی    هاییطو است که به خاطر 

روابط زناشویی  خطرناک به وجود می  ر حین داشتن  آید. برخی عادت به استفاده از وسایل پیشگیری د
روبرو می های دردناک این خود ندارد؛ به همین دلیل با عفونت  شوند و به همین  چنینی به مرور زمان 

نشانه  ز  ا هرکدام  ز  برو صورت  ر  د نسبت هادلیل  است  ر  سریع   بهت هرچه  آن  درمان  کنید.  به  اقدام  ر  ت
و  این  عارضه  این  مورد  ر  د ر  بیشت اطالعات  کسب  برای  شد.  خواهید  مواجه  ز  نی کمتری  هزینه  با  گونه 

 .ساعته سایت استفاده کنید  24توانید از پشتیبانی  ها درمان آن میهمچنین راه 

 


