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  بيمارانقابل توجه، کالميديا
برگه اطالعاتِی پزشک متخصص بيماری های واگيردار.  برای بيماراندستورالعمل هااطالعات و   

 
 ناشی از يک نوع کالميديابيماری عفونی ).  شده باشيددچارو يا گمان می رود که ( شده ايد دچار کالميدياشما به بيماری 

 )واژن (اين نوع باکتری در مجاری ادرار و يا در مهبل. به ديگران سرايت می نمايدباکتری است که از راه همخوابگی 
 شده واگيردارندارند و نمی دانند که دچار اين بيماری  کالميديای از عفونت نشانه ا هيچ بيشتر مبتاليان.  وجود داردانزن
.اند  

 
 وجود دارد که اين عوارض منتهی به ممکن است دچار آسيب لوله زهدان شوند و در اين صورت اين خطرزنان 

.يا قسمت پشت بيضه ها شوند" اپيديديميس"دچار عفونت مردان ممکن است . بارداری خارج از رحم و يا نازائی شود  
. اين عوارض عفونی با داروهای آنتی بيوتيک درمان می شوند  

 
مهم است که افرادی که شما با آنها همخوابگی داشته  هستند، لذا کالميديادچار  که دانند نمی از آنجا که بسياری از مردم 

 به پزشک -  و يا بيماری از شما به آنها سرايت کرده باشد- و ممکن است بيماری از آنها به شما سرايت کرده باشد، ايد
. مراجعه نمايند و معاينه شوند، به اصطالح رديابی بيماری واگيردار  

 
: را رعايت نمائيدی زيردستورالعمل هاار بايستی برای پيشگيری از شيوع بيماری واگيرد  

 
.   بايستی داروهائی را که پزشکتان برای شما تجويز نموده، استفاده نمائيد   *  

 
           روز پس از آغاز درمان،10  زودتر ازتمامی داروهای آنتی بيوتيک تان و استفاده ازپيش از شما نبايستی     * 

که می تواند موجب سرايت بيماری شود داشته ) مانند نوازش های جنسی(ديگر فعاليت های جنسی همخوابگی و يا        
  .باشيد       

 
       است يافتها کنترل کند که آيا عفونت شما بهبود تنزد وی بگيريد اگر پزشک شما بخواهد که شما وقت تازه ای *     
  . وی برويددنه، بايستی نز يا       

 
.در امر رديابی آن بيماری واگيردار همکاری نمائيدبايد  مثبت باشد، کالميديا صورتی که جواب آزمايش در*       

 
(Smittskyddslagen)  که رایدستوراتشما موظف هستيد    بر اساس قانون پيشگيری از شيوع بيماری واگيردار 

      پزشک متخصص بيماری های هيد، بايستی با اگر بخواهيد اين دستورات را تغيير د. دريافت نموده ايد، رعايت کنيد
(Smittskyddsläkare) در استان محل سکونت خود تماس بگيريد و درخواست نمائيد که در آن دستورات   واگيردار

.تجديد نظر شود  
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