پەیوەندی بەسوود
بەرگرتن لە سکپڕی
کەرەستە و ئامۆژگارییەکانی پەیوەندیدار بە بەرگرتن لە سکپڕی
دەست دەکەون و ئەو خزمەتگوزارییە  NHSبە بەبێ بەرامبەر لە
تایبەت و نهێنییە ،بە واتایەکی تر ئێمە کەس ئاگادار ناکەین
بە مەرجێک خۆت یان ئەو کەسەی پەیوەندی سێکسی لەگەڵ
دەکەی لەژێر هیچ مەترسییەکدا نەبن
بۆ وەرگرتنی زانیاری زیاتر سەبارەت بە بەرگرتن لە سکپڕی بڕوانە :
• www.fpa.org.uk
• www.nhs.uk
نەخۆشییە سێکسییە گواسرتاوەکان
•
• هێڵی بێ بەرامبەری نیشتامنیی تەندروستیی سێکسی
www.nhs.uk

03001237123

•
•
•
•

www.fpa.org.uk
www.getit.org.uk
www.brook.org.uk
www.brook.org.uk

تەندروستییسێکسی
سەرەتایەک سەبارەت بە ڕێگری لە سکپڕی و خۆپاراسنت لە
نەخۆشییەسێکسییەگواسرتاوەکان

بەرگرتن لە سکپڕی

لەوانەیە هەست بکەیت بەشێک لە زانیارییەکانی ئەم
نامیلکەیە زۆر تایبەت بن و لەبارەی خوێندنەوەی بابەتێک
لەبارەی تەندروستی سێکسی هەست بە ئاسوودەیی
نەکەیت .ئەم نامیلکەیە بۆ ئەوە دانراوە کە لەو
مەترسییانە ئاگادار بیت کە لە حاڵەتی پەیوەندیی
سێکسی نەپارێزراودا لەوانەیە تووشتان بێت و ئەگەر
لەم پێوەندییەدا پرسیارێک یان نیگەرانییەکت هەبێت
لە چ شوێنێک دەتوانیت یارمەتی وەربگریت .
لە شانشینی بەریتانیادا ،تازەالوانی هاوشێوەی تۆ ،زانیاریی
پێویست لەبارەی سێکس و پەیوەندیی سێکسی لەرێگەی
خێزانەکانیان و هەروەها لە قوتابخانەکانیان وەردەگرن.
ئەوان سەبارەت بە خۆپاراسنت لە تووش بوون بە
نەخۆشییە سێکسییە گواسرتاوەکان و چۆنیەتی ڕێگری
لە سکپڕی نەخوازراو بە کەڵک وەرگرتن لە کەرەسەی
بەرگری کردن لە سکپڕی زانیاریی پێویست وەردەگرن.
بیرۆکەی ئەم کارە لەوەوە هاتوە کە تازەالوان پێش
ئەوەی لەڕووی سێکسییەوە چاالک بن لەبارەی ئەم
شتانەوە زانیاری وەربگرن .
ئەم نامیلکەیە بریتییە لە چەند زانیارییەک بۆ
ئەوەی باشرت ئاگادار بیت بە چ شێوەیەک
دەتوانیت لە داهاتوودا پەیوەندییەکی
سێکسیی تەندروستت هەبێت ،دوای
ئەوەی کە هەست دەکەیت ئامادەی ئەو
جۆرە پەیوەندییەیت .

بۆ بەرگرتن لە سکپڕیی نەخوازراو بەکار
دەهێرندرێت .بەر لە ئاوێتەبوونی تۆوی پیاو و
هێلکەی ئافرەت و دروستبوونی منداڵ دەگرێت.
زۆربەی ئەم کەرستانە لەالیەن ئافرەتان یان کچانەوە
بەکار دەهێرنێن ،کۆندۆمی پیاوانە و نەشتەرگەری
نەزۆککردن نەبێت کە پیاو بەکاری دێنن .
بەرگرتن لە سکپڕی یارمەتی ژن و پیاو دەدات بڕیار
بدەن کەی منداڵیان ببێت یان منداڵیان نەبێت.
دەسەاڵتی کۆنرتۆڵکردن و هەروەها هەڵبژاردمنان پێ
دەبەخشێت .

ئەو کەرستانەی لەبەر دەستدان
بریتین لە :
ئەو حەبانەی کە قووت دەدرێن
دەرزی  -دەبێ هەموو  ٣مانگ
جارێک لێ بدرێت

ئەوانە دوو جۆرن:
• حەبی مەنعی خێرا  -کە دەبێ لەماوەی  ٥رۆژ
دوای ئەنجامدانی پەیوەندی سێکسی بەکار
بهێرنێت
•
دەبێت لەماوەی  ٥رۆژ دوای ئەنجامدانی
پەیوەندی سێکسی دابرنێت

نەخۆشییە سێکسییە گواسرتاوەکان جۆراوجۆرن .ئەو نەخۆشیانە تەنیا لە
رێگەی پەیوەندی سێکسییەوە دەگوازرێنەوە .بەشێک لەو نەخۆشیانە ،بۆ
منوونە کالمیدیا لە کەسانی تەمەن ژێر  ٢٥ساڵدا زیاتر باوە .بەکارهێنانی
کۆندۆم مەترسی تووش بوون بە یەکێک لە نەخۆشییە سێکسییە
گواسرتاوەکان کەم دەکاتەوە .

چاندن  -بۆ ماوەی  ٣ساڵ بەکار
دێت

چەند نەخۆشیەکی تر کە لەوانەیە
ناوت بیستنب بریتین لە :

بۆ ماوەی  ٥ساڵ بەکار IUS -

و سفلیس  -لە رێگەی خوێنەوە
و بە هۆی پەیوەندی سێکسییەوە
دەگوێزرێنەوە

دێت

ئەگەر کەسێک بەبێ بەکارهێنانی کۆندۆم پەیوەندی
سێکسی ئەنجام دابێت یاخود هۆکاری دیکەی
بەرگرتن لە سکپڕی کاریگەر نەبووبێت ،ئەوا دەتوانێت
لە بەرگرتنی کوتوپڕی لە سکپڕی کەڵک وەربگرێت.
ئەمانە بۆ مەبەستی بەرگرتن لە سکپڕی بەکار
دەهێرنێن

نەخۆشییەسێکسییەگواسرتاوەکان

بۆ ماوەی  ١٠ساڵ بەکار IUD -

دێت

کۆندۆم  -ئەگەر بە شێوەیەکی
گونجاو بەکار بهێرنێت ،دەتوانێت
بەر لە ئاوێتەبوونی تۆوی پیاو و
هێلکە بگرێت و مەترسی تووش
بوون بە نەخۆشییە سێکسییە
گواسرتاوەکان کەم دەکاتەوە
ئێمە هاندەرین بۆ بەکارهێنانی کۆندۆم بەمەبەستی
کەمکردنەوەی مەترسی تووشبوون بە نەخۆشییە
گواسرتاوەکان

سیالن (سوزاک) و کالمیدیا
 لە رێگەی ئاڵوگۆڕ کردنیشلەمەنییەکانەوە دەگوێزرێنەوە
هرپس (تەکخاڵ)  -دەبێتە هۆی
سەرهەڵدانی ئاوڵ لە ئەندامی
زاووزێدا و لەڕێگەی بەیەک کەوتنی
پێستی لەشەوە دەگوازرێتەوە
زیپکەی سەر ئەندامی زاوزێ -
دەبێتە هۆی زبربوونی پێستی
ئەندامی زاووزێ و لەڕێگەی
بەیەک کەوتنی پێستی لەشەوە
دەگوازرێتەوە

هەموو نەخۆشییە جنسییە گواسرتاوەکان
نیشانەی تایبەت بە خۆیان نییە ،بەاڵم هەندێکشیان
هەیانە ،لەوانە :
• ئازار لە کاتی میزکردندا
• گۆڕانی رەنگی پێستی ئەندامی زاووزێ
ئەگەر لەم بارەیەوە نیگەرانیەکت هەیە ،ئەوا
دەتوانیت سەردانی کلینیکی تەندروستی سێکسی
خۆت بکەیت و ئەوان  GPیان پزیشکی گشتی
دەتوانن سەبارەت بە هەر نەخۆشییەک کە هەتبێت
پشکنینی پێویستت بۆ ئەنجام بدەن و یارمەتیت
دەدەن کێشەکەت چارەسەر بکەیت یان نیشانەکانی
نەخۆشییەکەت کەم بکەیتەوە .
ئامۆژگاری و پشتگیریی تایبەت و بێ بەرامبەر لە
 GPکلینیکی تەندروستیی جنسی یان پزیشکی گشتی
خۆت دەستەبەر کراوە .پزیشکی تایبەت بە مندااڵنی
ژێر چاودێریش دەتوانێت ئامۆژگاریت پێشکەش
بکات و پێت بڵێت لە چ شوێنێک دەتوانیت
یارمەتی وەربگریت .

