
بنیاد سالمت و تنظیم خانواده ترکیه 

رابطه جنسی 

ایمن 

اطالعاتی در مورد  

ایدز - اچ آی وی 



رابطه جنسی, جزئی طبیعی و سا از زندگی ما می باشد. تجربه ی رابطه جنسی کامال بستگی به 

انتخاب آزادانه ش دارد. رصف نظر از این انتخاب، داش اطالعاتی در مورد سالمت جنسی, ش را 

قادر می سازد تا رفتاری مسئوالنه و محافظانه  و یک زندگی شاد، ایمن و ساملی داشته باشید. 

سالمت جنسی یک حالت سا است که نه تنها سالمت جسمی فرد را تامین می کند بلکه سبب 

افزایش ارتقای رشد فکری, توسعه فردی, ارتباطات اجتعی وعشق ورزی می شود. 

فراموش نکنید که هنند بسیاری از جنبه های زندگی, ش دارای حقوقی برای محافظت از 

سالمت جنسی خود می باشید, که این حقوق مسئولیت هایی را برای ش به همراه دارد. 

رابطه جنسی ایمن, به معنای ادامه ی زندگی جنسی فرد, بدون  زور، خشونت, تبعیض  و آسیب های روحی و 

اجتعی  و پیشگیری از بارداریهای ناخواسته و عفونتهای مقاربتی  

می باشد. 

آگاهی از بیری های مقاربتی و توسعه ی نگرشی محافظانه, گامی مهم در جهت داش یک زندگی جنسی ایمن و 

رضایت بخش می باشد. 



محافظت از خود و رشیک (های) جنسی خود در برابر بیری های 

مقاربتی و بارداری ناخواسته، رصیح و صادق بودن در مورد عفونت 

های مقاربتی، بیان محدودیت های شخصی خود و احرتام به 

محدودیت های دیگری، 

 احرتام به هویت ها و گرایش های مختلف جنسی، 

 در صورت درخواست از ش برای استفاده از کاندوم, برداشت آن به 

عنوان یک روش محافظت متقابل, نه نشانه عدم اعتد به ش, 

مسئولیت شست. مسئولیت شست. 
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عفونتهای مقاربتی چگونه منتقل ی شو ند؟ 

- از راه گاز گرفتنی توسط حیوان, نیش زنبور, پشه, حرشه  

-بوس, ملس, نوازش, دست دادن, بغل کردن وآغوش گرف  

-بزاق دهان, خلط, اشک, عرق, رسفه, عطسه  

-محل زندگی مشرتک یا خوابیدن در خانه و اتاق یکسان یا 

استفاده از رسویس بهداشتی مشرتک 

عفونت هایی مقاربتی بیری های هستند که از طریق رابطه جنسی از یک فرد به فرد دیگر منتقل 

می شوند. رایجرتین این عفونت ها سوزاک، کاالمیدیا ، سیفلیس ، تریکوموناس، جوش رس سفید ، تبخال 

تناسلی، زگیل تناسلی،  اچ آی وی و هپاتیت بی  می باشند. 

 برخی از بیری های مقاربتی، به ویژه اچ آی وی و سفلیس، از طریق بارداری و زاین و همچنین از 

طریق فرآورده های خونی , انتقال بافت و از باردار به نوزاد منتقل می شوند. 

میکروب های بیریزا در خون، ترشح واژن و مایع منی یافت می شوند.  انتقال از طریق خون, مقاربت 

جنسی و یا از مادر به نوزاد صورت می گیرد.  

برای اینکه در رابطه جنسی انتقال عفونت های مقاربتی اتفاق بیفتد. باید خون یا مایعات جنسی از 

یک طرف به طرف دیگر منتقل شود. مایعات جنسی همه مایعاتی هستند که در حین فعالیت جنسی 

یا بعد از آن از آلت تناسلی مرد و واژن ترشح می شوند. برای ایجاد عفونت, مایعات آلوده باید وارد 

بدن فرد دیگری شوند. انتقال بدون وجود عفونت امکان پذیر ی باشد. 

عفونتهای مقاربتی چگونه می توانند منتقل شو ند؟ 

- از راه  خون و فرآورده های خونی آزمایش نشده  

 -مادر به نوزاد (از راه بارداری, زاین و شیر دهی) 

 -از راه استفاده از رسنگ, تیغ و قیچی مشرتک  

- از راه استفاده مشرتک از تیغ, وسایل پدیکور و مانیکور یا از 

طریق اپیالسیون با مومک در آرایشگاه ها  

- از راه رابطه ی جنسی محافظت نشده ی واژنی, مقعدی و - از راه رابطه ی جنسی محافظت نشده ی واژنی, مقعدی و 

دهانی 

عفونتهای مقاربتی  

چگونه منتقل می شو ند؟ 



• بوسیدن 

•  آغوش گرف / نوازش 

•  ماساژ 

•  خودارضایی 

•  خودارضایی با یکدیگر  

•  ملس ناحیه تناسلی با دست خود  

•  رابطه واژنی ,دهانی و مقعدی با استفاده از کاندوم •  رابطه واژنی ,دهانی و مقعدی با استفاده از کاندوم 

  بیشرتین خطر هنگامی رخ می دهد که خون یا مایعات با مقعد، واژن، دهان، بینی و نوک آلت جنسی اس پیدا کنند. 

• رابطه دهانی محافظت نشده 

• رابطه واژنی محافظت نشده 

• رابطه مقعدی محافظت نشده 

رفتار جنسی ناایمن 

رفتار جنسی ایمن 

عالئم عفونتهای مقاربتی 

• خارش در ناحیه آلت تناسلی یا واژن, وجود ترشحات با رنگ و غلظتی متفاوت و بوی بد   

• درد و خونریزی در ناحیه ی اندام تناسلی هنگام رابطه ی جنسی 

• تورم و غدد قابل ملس در اطراف مقعد و اندام تناسلی خارجی  

• حساسیت و درد درناحیه ی زیر شکم 

• تکرر ادرار و سوزش و درد هنگام ادرار 

• بی نظمی قاعدگی در زنان و سقط جنین بی دلیل و مرده زایی های مکرر  

• عالئم بیری های عمومی مانند تب باال, بی حالی, خستگی, حالت  تهوع و غیره       • عالئم بیری های عمومی مانند تب باال, بی حالی, خستگی, حالت  تهوع و غیره       



تبعیض علیه اشخاص مبتال به ویروس اچ آی وی, 

 نقض حقوق برش می باشد. 

اچ آی وی (

ایمنی انسانی" شناخته می شود. این ویروس بر روی سیستم ایمنی بدن انسان تأثیر گذاشته و آن را 

ضعیف می کند, در صورت عدم درمان, انسان قادر به انجام وظایف خود نخواهد بود. 

ایدز نوعی بیری است که به عنوان "نشانگان اکتسابی کمبود ایمنی"  

(Acquired immune :AIDS deficiency syndrome) شناخته شده و توسط ویروس اچ آی وی ایجاد 

می شود. ایدز یعنی تخریب شدید سیستم ایمنی بدن فردی که ناقل ویروس اچ آی وی (فردی که با اچ آی

 وی زندگی میکند ) می باشد. 

هر فرد مبتال به اچ آی وی به ایدز مبتال نخواهد شد. 

  اچ آی وی پس از ورود به بدن، بسته به وضعیت ایمنی فرد می تواند بدون نشانه یا عالی ، سالها به 

هر فرد مبتال به اچ آی وی به ایدز مبتال نخواهد شد. 

  اچ آی وی پس از ورود به بدن، بسته به وضعیت ایمنی فرد می تواند بدون نشانه یا عالی ، سالها به 

حیات خود ادامه دهد. 

  با تشخیص زودهنگام و رشوع روند درمان افراد مبتال به اچ آی وی، این افراد می توانند بدون رسیدن 

به مرحله ایدز به زندگی سا خود ادامه دهند. 

حتی با  تشخیص دیر هنگام و قرار گرف در مرحله ایدز, این افراد می توانند با دارو سالمتی خود را 

بازیابند. 

اچ آی وی و ایدز 



بدون افشای نام و اطالعات هویت خود می توانید به طور رایگان 

آزمایش اچ آی وی انجام دهید. 

آزمایش های مختلفی برای تشخیص انتقال اچ آی وی پس از رابطه جنسی محافظت نشده و پرخطر وجود دارد. 

این آزمایشات به دنبال وجود آنتی بادی یا آنتی ژن علیه اچ آی وی در خون می باشند. آزمایشات باید زیر نظر 

یک متخصص انجام و تفسیر شود. 

آزمایش p24: این آزمایش 2.5 هفته پس از اس پر خطر انجام می گیرد.  

آزمایش آنتی - اچ آی وی (تست االیزا): نتیجه ی منفی که 3 ماه پس از اس پر خطر به دست می آید را می 

توان به عنوان نتیجه ی قطعی پذیرفت. 

آزمایش Combo: نتیجه ی منفی که 3 ماه پس از اس پر خطر به دست می آید را 

 می توان به عنوان نتیجه ی قطعی پذیرفت.  می توان به عنوان نتیجه ی قطعی پذیرفت. 

آزمایش فوری: این آزمایش 3 ماه پس از آلودگی به اچ آی وی نتیجه قابل اعتدی می دهد. نتیجه ی آزمایش 

فوری 20 دقیقه ای معلوم شود, بنابراین بالفاصله نتیجه ی آزمایش  قابل دریافت آزمایشگاه  می باشد.    

آزمایش ها 

در ترکیه، این آزمایشات را می توان عالوه بر بیرستان های دولتی و دانشگاهی در آزمایشگاه های 

خصوصی نیز انجام داد. همچنین در برخی از شهرداری ها نیز مراکز آزمایش رایگان اچ آی وی وجود دارد.  

شهرداری های شیشلی و بشیکتاش در استانبول، شهرداری کوناک در ازمیر، شهرداری کالن شهر مرسین در 

مرسین، شهرداری چانکایا در آنکارا خدمات رایگان آزمایش اچ آی وی را ارائه می دهند. بدون افشای نام و 

شره شناسایی خود می توانید در آزمایشگاه های رایگان شهرداری ها به طور رایگان این آزمایش را انجام 

دهید.  

اطالع دادن بیری های مقاربتی به وزارت بهداشت الزامی می باشد، اما دلیل این امر دستیابی به اطالع دادن بیری های مقاربتی به وزارت بهداشت الزامی می باشد، اما دلیل این امر دستیابی به 

اطالعات شخصی ش نیست، بلکه تعیین تعداد و وضعیت کلی با به دست آوردن آمار می باشد. بنابراین، 

این اطالع رسانی ها زمانی انجام می شوند که آزمایش را در بیرستان انجام دهید. البته این اطالع رسانی 

ها با کدگذاری بدون ذکر نام ش انجام  

می شود. این اطالعات فقط به وزارت بهداشت اعالم می شوند. 



کرم اسپرم کش 
کاندوم آلت مردانه 

پیشگیری از عفونتهای مقاربتی 

• جوانان از نظر فیزیولوژیکی در ابتال به اچ آی وی و دیگر عفونت های مقاربتی مستعد تر می باشند. 

افزایش خطر ابتال به عفونت, رابطه ی مستقیمی با رفتارهای پرخطر دارد. 

• از طریق واکسیناسیون اچ پی وی و هپاتیت بی, پیشگیری صورت می گیرد. 

• استفاده از کاندوم (کاپوت ، پوشش ، کاندوم) مطمنئ ترین روش برای پیشگیری از ابتال به اچ آی وی از 

طریق مقاربت جنسی می باشد. وقتی کاندوم در امی انواع مقاربت های جنسی (واژینال ، دهانی ، 

مقعدی) و در هر مقاربت به درستی استفاده شود,  پیشگیری به باالترین سطح خود می رسد.  

• استفاده از کرم اسپرم کش و روان کننده همراه با کاندوم, باعث افزایش سطح پیشگیری می شود. استفاده از کرم اسپرم کش و روان کننده همراه با کاندوم, باعث افزایش سطح پیشگیری می شود. 

•  استفاده از کاندوم برای افراد ناقل عفونتهای مقاربتی که در مرحله درمان هستند نیز الزامی می باشد.   

• تشخیص و درمان زود هنگام نه تنها باعث بازیابی سالمت فرد می شود، بلکه از انتقال عفونت نیز 

جلوگیری می کند. 

واکسن اچ پی وی و هپاتیت بی 

کاندوم واژن 



• در هر رابطه جنسی از کاندوم استفاده کنید. 

•  هرگز از کاندوم های استفاده شده مجددا استفاده نکنید. 

•  از کاندوم ها در برابر نور خورشید، گرما و رطوبت محافظت کنید.  

• به تاریخ مرصف کاندوم توجه کنید. از کاندوم تاریخ مرصف گذشته استفاده نکنید.  

• می توانید کاندوم را همراه با روان کننده های پایه آب استفاده کنید، اما همراه با  روان کننده های حاوی 

وازلین, روغن بچه ولوسیون, از آنجاییکه می توانند به کاندوم آسیب برسانند, استفاده نکنید.  

•  برای باز کردن بسته کاندوم از وسایل برنده استفاده نکنید. دقت کنید که •  برای باز کردن بسته کاندوم از وسایل برنده استفاده نکنید. دقت کنید که 

 ناخن ها  به کاندوم آسیب نرسانند.  

• از کاندوم در ابتدای رابطه جنسی قبل از اینکه مایعات جنسی با یکدیگر اس پیدا کنند, استفاده می کنید، 

اگر به آلت جنسی می پوشانید هنگام نعوظ کامل اینکار را بکنید. 

•  اگر در هر لحظه از رابطه جنسی احساس کردید که کاندوم آسیب دیده است، فوراً آن را عوض کنید. 

طریقه استفاده از کاندوم 



• هنگامی که آلت تناسلی در حال نعوظ است, از بسته بندی اش بیرون آورده و نوک آن را بین انگشتان 

شست و اشاره  به نحوی که هوایی در داخل آن باقی اند فشار دهید. هدف از اینکار اینست که با تخلیه ی 

هوا از داخل آن, بعدا جایی برای جمع شدن مایع منی وجود داشته باشد. 

• با کشیدن لبه ی کاندوم به قسمت انتهایی آلت تناسلی, کل آلت تناسلی را بپوشانید . 

• پس از انزال قبل از آنکه نعوظ از بین برود آلت تناسلی را از واژن خارج کنید. از اس مستقیم دست با 

ترشحات و مایعات موجود روی کاندوم, که متعلق به رشیک جنسی ش می باشد خودداری کنید. اس صاحب 

ترشح با ترشحات یک راه پیشگیری می باشد.   

• با گرف از انتهای کاندوم, آن را از روی آلت بردارید.• با گرف از انتهای کاندوم, آن را از روی آلت بردارید.  

• کاندوم استفاده شده را به سطل زباله بیاندازید. 

کاندوم آلت تناسلی مرد 

باید از کاندوم آلت تناسلی مرد در روابط واژنی, دهانی و مقعدی استفاده کرد.    



”تعصباتم را 

کنار گذاشتم, 

کاندومم 

را پوشیدم! " 

در مورد استفاده از کاندوم برخی اطالعات نادرست رواج دارد. یکی از این موارد این است که کاندوم لذت 

جنسی را کاهش می دهد و می تواند منجر به از دست رف نعوظ شود. در حالی که امروزه کاندوم های 

موجود در بازار با در نظر گرف ویژگی های حساسیت جسمی در مقاربت جنسی تولید می شوند. همچنین 

در صورت استفاده به همراه روان کننده های پایه آب تحریک جنسی را افزایش می دهند. بعالوه، بسیاری از 

افراد, پوشیدن  کاندوم را به بخشی از بازی های جنسی وعشقبازی های اولیه تبدیل کرده و استفاده از 

کاندوم را لذت بخش می کنند و پس از یادگیری استفاده صحیح از کاندوم هیچ مشکلی نخواهند داشت. در 

ضمن بسیاری از افراد اظهاردارند که استفاده از کاندوم, لذت جنسی را افزایش می دهد زیرا به لطف قابلیت 

محافظانه ی کاندوم، می توان در حین رابطه ی جنسی به جای فکر کردن به بارداری ناخواسته و سایر موارد محافظانه ی کاندوم، می توان در حین رابطه ی جنسی به جای فکر کردن به بارداری ناخواسته و سایر موارد 

خطرناک بر لذت جنسی رکز کرد. 

اطالعات نادرست در مورد کاندوم 



• حلقه ی االستیکی داخلی را با کمک انگشتان شست, اشاره و وسط فشار دهید. با اینکار کاندوم را تنگ 

کرده و قرار دادن آن در واژن را آسانرت می کنید.  

• با دست دیگر، لبهای کوچک را باز, دهانه واژن را پیدا کرده و کاندوم را در واژن قرار داده  و به داخل 

برانید. 

• دو انگشت (اشاره و وسط ) را به واژن وارد کرده و حلقه داخلی را تا حد ممکن به عمق برانید. اگر 

انگشتانتان به حلقه داخلی ی رسند پس در جای مناسبی قرار گرفته است. 

• حلقه بزرگ و بیرونی کاندوم به نحوی که لبهای داخلی و خارجی اطراف دهانه واژن را بپوشاند, آزاد می • حلقه بزرگ و بیرونی کاندوم به نحوی که لبهای داخلی و خارجی اطراف دهانه واژن را بپوشاند, آزاد می 

ماند.  

• پس از مقاربت جنسی، برای جلوگیری از بیرون ریخ محتویات درون آن, قبل از بلند شدن با گرف حلقه 

بیرونی و چرخاندنش, کاندوم را خارج کنید. 

کاندوم واژن, در هنگام رابطه واژنی یا مقعدی استفاده می شود. 

کاندوم واژن  



• می توانید با واکسن اچ پی وی و هپاتیت بی از این عفونت ها پیشگیری کنید. 

• اجازه به انتقال خون آزمایش نشده ندهید.  

• وسایل های تیز و برنده ای مانند رسنگ، سوزن و ابزار تاتو, طب سوزنی و سوراخ كردن گوش، ست های 

پدیکور مانیکور، ژیلت، تیغ باید قبل از هر بار استفاده مجددا ضدعفونی شوند و یا از وسایل یکبار مرصف 

استفاده شود. از انجام شدن این کارها در رشایط اسرتیل اطمینان حاصل کنید.  

•  از وسایل تیز و برنده ای مانند قیچی، تیغ، ناخنگیر به صورت مشرتک استفاده نکنید. 

•  از اس خون با پوست برهنه جلوگیری کنید. •  از اس خون با پوست برهنه جلوگیری کنید. 

پیشگیری از عفونتهای مقاربتی ازراه خون 

پیشگیری از انتقال اچ آی وی از مادر به نوزاد    

کسانی که ناقل اچ آی وی/ ایدز هستند, از طریق داروهای ضدرتروویروسی که در دوران بارداری مرصف 

می کنند, می توانند انتقال ویروس به نوزادان را تا ٪0.5 کاهش دهند. عالوه براین، برای جلوگیری از 

انتقال از طریق شیردهی پس از تولد، توصیه می شود که مادر,  نوزاد را به جای شیرخود با شیر خشک 

تغذیه کند. 

 به لطف اقدامات موثر، افرادی که با اچ آی وی زندگی می کنند می توانند صاحب نوزادی باشند که ناقل 

اچ آی وی نیست. 



این اصطالح بدان معناست که افرادی که به طور منظم از داروهای اچ آی وی استفاده می کنند و اچ آی وی 

موجود در بدن آنها رسکوب شده است، اچ آی وی را از طریق رابطه جنسی به کسی منتقل نخواهند کرد. این پیام 

اصلی را PARTNER از نظر علمی ثابت کرده و نتایج مطالعات علمی تحقیقاتی به نام  

 Opposites Attract PARTNER2و شعار ”غیرقابل شناسایی برابر است با غیرقابل انتقال“ از طرف مقاماتی 

نظیر برنامه مشرتک اچ آی وی / ایدز سازمان ملل متحد (UNAIDS) ، مرکز کنرتل و پیشگیری از بیری های 

ایاالت متحده آمریکا (CDC) و سازمان بهداشت جهانی (WHO) نیز پذیرفته شده است. 

کارزار کنشگری UequalsU, Undetectable = Untransmittable ، بر اساس  اثبات های قوی, در 

 ماه های اول سال 2016 آغاز و باعث پذیرفته شدن این شعار در رسارس جهان شد. این کارزار توسط مقامات  آغاز و باعث پذیرفته شدن این شعار در رسارس جهان شد. این کارزار توسط مقامات 

بهداشتی بسیاری از کشورها اجرا شد. اجرای این کارزار از روزهای نخست در ترکیه,  حتی قبل از بسیاری از 

کشورهای اروپایی،  به رسعت گرف گسرتش این پیام  کمک کرده و ترکیه را به بخش مهمی از بحث روزمره ی 

اچ آی وی تبدیل کرده است. 

مفهوم غ = غ  نه تنها از نظر درمان اچ آی وی و پیشگیری از موارد جدید یک گام بسیار مهم است بلکه از نظر 

اجتعی نیز یک پیام مهم بوده و هدف آن پایان دادن به انگ و تبعیض علیه افرادی با اچ آی وی مثبت می 

باشد. 

برای صحبت در مورد صدق و تداوم مفهوم غ برابر غ، باید میزان اچ آی وی افرادی که تحت درمان دارویی اچ آیبرای صحبت در مورد صدق و تداوم مفهوم غ برابر غ، باید میزان اچ آی وی افرادی که تحت درمان دارویی اچ آی

 وی هستند به یک سطح غیرقابل شناسایی رسیده و به طور مداوم در آن سطح باقی اند. 

غ = غ  یک کارزار ساده, اما بسیار مهمی  می باشد که بر اساس شواهد علمی محکمی بدست آمده است. این 

کارزار با اعالم اینکه افراد مبتال به اچ آی وی می توانند زندگی طوالنی و ساملی داشته باشند، بچه دار شوند و 

نباید نگران آلوده شدن دیگران باشند، همچنین 

      با تفهیم این واقعیتها به افراد با اچ آی وی مثبت و بستگانشان, در تأثیرگذاری بر افکار عمومی بسیار موفق 

عمل کرده است. 

 حیت رسمی مرکز کنرتل و پیشگیری از بیری های ایاالت متحده آمریکا, از واقعیت های علمی این کارزار  حیت رسمی مرکز کنرتل و پیشگیری از بیری های ایاالت متحده آمریکا, از واقعیت های علمی این کارزار 

در مبارزه با اچ آی وی, این کارزار را به مهمرتین شعار سال 2017 تبدیل کرده است. 

- e Lancet (نوامرب 2017) 

U = U غ = غ : غیرقابل شناسایی = غیرقابل انتقال



PrEP HIV

اولین بار در سال 2012 به منظور کاهش خطرات انتقال اچ آی وی 

استفاده شد. معموال این دارو به صورت روزانه و فقط به کسانی که 

خود را در معرض خطر ابتال به اچ آی وی می بینند, با تأیید پزشک 

متخصص تجویز می شود و مرصف آن با انجام آزمایش های منظم زیر 

نظر پزشک متخصص ادامه می یابد. زیرا مرصف رس خود در رشایط 

غیررضوری و استفاده از مقادیرغیر رضوری این دارو ، ممکن است 

منجر به عوارض جانبی ناخواسته ای شود. 

 در حال حارض در چند کشور در رسارس جهان به صورت رایگان 

منجر به عوارض جانبی ناخواسته ای شود. 

 PrEP در حال حارض در چند کشور در رسارس جهان به صورت رایگان 

ارائه می شود، اما در ترکیه رایگان ی باشد. با این حال، این امکان 

برای افراد وجود دارد که با بودجه خود داروی اصل یا معادل PrEP را 

تهیه و استفاده کنند. قبل از استفاده از هر دارویی قطعاً باید با 

پزشک خود مشورت کنید.  

تعداد قابل توجهی از مطالعات علمی نشان می دهد که این دارو در تعداد قابل توجهی از مطالعات علمی نشان می دهد که این دارو در 

جلوگیری از انتقال اچ آی وی بسیار موفق است. با این حال، الزم به 

یادآوری است که این دارو از دیگر بیری های عفونتی مقاربتی 

جلوگیری ی کند. 







• در مورد زندگی جنسی سا و ایمن فکر کنید. 

•  مرزهای خود را تعیین کنید، آنها را با رشیک جنسی خود در میان بگذارید. 

•  در رابطه ی جنسی واژنی, دهانی و مقعدی از کاندوم استفاده کنید. 

• با مایعات جنسی، خون و فرآورده های خونی اس مستقیم نداشته باشید.  

• از وسایل برنده و تیز به طور مشرتک استفاده نکنید. 

استانبول: شهرداری بشیکتاش - شیشلی  

آنکارا: شهرداری چانکایا  

ازمیر: شهرداری کوناک  

مرسین: شهرداری کالنشهر مرسین    

در  مراکزی که به طور رایگان و بدون ارائه اطالعات شناسایی امکان 

انجام تست اچ آی وی را دارید, امکان دریافت مشاوره ی رایگان در مورد 

اچ آی وی را نیز دارید.   

از رابطه جنسی دست نکشید, می توانید از خود و رشیک (های) جنسی خود در 

برابر عفونت های مقاربتی محافظت کنید. 

  برای اینکار، تنها کافیست رفتارها پرخطر را بشناسید و از آنها جلوگیری کنید.  



این پروژه از طرف وزارت امور خارجه ایاالت متحده حیت می شود. این محتوا 

منعکس کننده نظرات رسمی دولت ایاالت متحده نیست. مسئولیت اطالعات و 

نظرات بیان شده کامال بر عهده ی بنیاد سالمت و تنظیم خانواده ترکیه می باشد. 

از یادگیری آنچه که در موردش کنجکاو هستید، دریغ نکنید ! 



گوزل کونوتالر سیته سی, آ بلوک , دایره 4-3, اولوس ماحالسی,  3476 اتیلر / استانبول 

www.tapv.org.tr     02122577941 :بنیاد سالمت و تنظیم خانواده ترکیه تلفن:  02122577941   فکس
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