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گزارش

چقدر سواد
سالمت جنسی داریم؟

یاسمن اشکی كه دغدغه سالمت زنان و آگاهی جامعه نسبت به بیماریهای جنسی را
دارد از امریکا به ایران برگشته و دوستانش را به فکرانداخته که در فضای مجازی یا
با برگزاری کارگاههای آموزشی به یاری جامعه بیایند.
بچه ک�ه بودم فک�ر میک�ردم فقط یه
ن�وع پنیر ت�و دنیا هس�ت .پنی�ر لیقوان
ک�ه باید صبحه�ا با نون س�نگک و گردو
بخ�وری .گاهی از اوقات هم با نون بربری.
بعد پنی�ر دانمارکی کوپنی وارد کردند و
من و خواهرم اس�مش را گذاش�تیم پنیر
خوش�مزه .ت�ا اینکه خدا طلبید و س�وار
هواپیم�ا ش�دیم و ایران ای�ر پنیر مثلثی
سرو کرد و از ارادت من به پنیر دانمارکی
کاس�ته ش�د .از قضای روزگار پدرم رفت
خارج و ب�ا خودش پنیر ورقهای کش�دار
آورد و م�ا ی�ک هفته چیزبرگ�ر و الزانیا
خوردی�م .یک بار هم مادر بزرگم از خارج
موز و پنیر س�وئیس س�وغات آورد .پیش
خودمان بماند ،اولین باری که اسم کشور
ی تعجب کردم که
سوئیس را ش�نیدم کل 
چرا اس�م یه پنیر بیمزه س�وراخ سوراخ
را گذش�تهاند روی کشورشان .سرتان را
درد نی�اورم بچ�ه که بودم فک�ر میکردم
فق�ط پنیر لیقوان پنیر اس�ت ،کم کم یاد
گرفت�م دنیا پ�ر از پنی�ر اس�ت .بچه که

به كلينيك مدرس��ه رفت��م و روي ديوار بيش
از  ٢٠نوع بروش��ور با عنوان بيماريهاي شايع
مقاربت��ي ديدم.در مي��ان آن اس��مها فقط نام
ايدز برايم آش��نا بود .براي مدت طوالني به اين
ديوار خيره ش��ده بودم و فكر ميكردم كه چرا
من به عنوان يك زن جوان ايراني بزرگ ش��ده
كالنشهري چون تهران با تحصيالت دانشگاهي
در مورد سالمت جنسيام تا اين حد بيسوادم.
همانجا با خودم عهد كردم كه سعي كنم نسل
بعدي من با آگاهي بيش��تري نسبت به سالمت
جنسيشان رشد كنم.
با گسترش استفاده از تكنولوژي و شبكههاي
اجتماع��ي در ايران به اين فكر افتادم كه از اين
اب��زار براي آموزش از راه دور اس��تفاده كنم .از
آنجا كه موضوع س�لامت جنس��ی در فرهنگ
ما تابوس��ت اينترن��ت ميتواند اي��ن فرصت را
ب��ه جوانان بدهد كه اطالع��ات صحيح را بدون
رودربايستي به دس��ت بياورند .خوشبختانه در
طول سالهاي اقامتم در امريكا با گروه بزرگي
از پزش��كان ايراني و دانش��جويان مقطع دكترا
آشنا شده بودم .ايده راه اندازي يك وب سايت

ب�ودم یک فیلم دی�دم در مورد یک خانم
خوشگل که ایدز گرفت و مرد .بابام گفت
که ایدز اس�م ی�ک مریضی اس�ت و بعد
مامان�م ط�وری که بد نباش�د توضیح داد
ی که ایدز داره
ک�ه اگر از اون کارا .با آدم 
و اینا .ای�دز میگیری و میمیری .خالصه
اینکه فهمیدم یک بیماری وجود داره که
از طری�ق رابطه جنس�ی میگی�ری و اگر
ی دیگه آش کش�ک خاله اس�ت و
گرفت� 
هیچ وقت خوب نمیش�وی .خالصه اینکه
بچ�ه که ب�ودم فک�ر میکردم فق�ط ایدز
بیماری جنس�ی است ،بزرگ هم که شدم
هنوز همین فکر را میکردم تا اینکه برای
ادام�ه تحصیل آم�دم امری�کا و فهمیدم
بیش�تر از تعداد پنیره�ای جهان بیماری
مقاربت�ی وج�ود دارد .هر ب�ار که میروم
خری�د جل�وی یخچال پنیرها میایس�تم
و حس�رت میخورم ک�های کاش به جای
ی وارد کرده بودند.
پنیر ،آگاه 
ايده كنترل اس دراولين روز ورودم به امريكا
ش��كل گرفت وقتي كه با تور معرفي دانش��گاه
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به عن��وان بانك جام��ع اطالعات پزش��كي در
مورد س�لامت جنسي و پاسخگويي به سؤاالت
مخاطب��ان از راه دور را با آنها مطرح كردم .اين
ايده به ش��دت با اس��تقبال روبهرو شد و شروع
به ترجمه و راهاندازي وب س��ايت كرديم و اين
گونه بود كه كنترل اس متولد شد.
سیل سؤاالت
ح��دود يك س��ال و نيم بعد از ش��روع كار،
وبس��ايت آماده راهاندازي شد .با سرازير شدن
سؤالهاي بيماران از گروه پزشكان مسير كاري
و هدف گذاريه��اي ما نيز تا حد زيادي تغيير
كرد .نوع سؤالهاي مخاطبان نيازهاي گروههاي
س��ني مختل��ف را براي ما آش��كار ميكرد و به
تدري��ج مطالب وب س��ايت را ويرايش و كامل
كرديم.
ن
یآ 
س تامین یک منبع علم 
هدف اول کنترل ا 
الین است که وب سایت www.ctrlstd.com
اولین گام در این راس��تا بود.تمرکز وب سایت
روی بیماریهای ش��ایع آمیزش��ی ،روشهای
پیشگیری ،درمان و ....است.
تابس��تان امس��ال من با دو نفر از پزشكان
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گروه براي برگزاري كارگاههاي آموزش��ي زنده
ب��ه ايران آمديم .تا به ح��ال دو كارگاه در مورد
بيماريهاي آميزش��ي و ي��ك كارگاه در مورد
بهداش��ت جنس��ي بانوان برگ��زار كرديم كه با
استقبال بسيار زيادي روبهرو شد و اميدواريم از
فرصت باقيمانده نهايت اس��تفاده را در راستاي
آموزش و آگاهي رساني كنيم.
یک منبع قابل اعتماد
کنترلاس کلینیک و آموزشگاه آنالین برای
افزایش اطالعات در مورد عفونتهای مقاربتی
و تمام مسائل مربوط به آن است .کنترلاس به
صورت یک مجموعه داوطلبانه فعالیت میکند
که گروهی از پزش��کان و متخصصان برجس��ته
فارسی ،انگلیسی و عربی  -زبان را از دانشگاهها
و مؤسس��ات معتبر گردهم آورده تا اطالعات و
تجاربش��ان را منتقل کرده و کمکی برای بهبود
آگاهی در مورد این دسته از بیماریها باشند.
ایده کنترل اس زمانی تیم تش��کیل دهنده
آن را درگیر خود کرد که متوجه آمار باالی این
بیماریها در بین جوان��ان در ایران و اطالعات
ناچیز و گاهی اشتباه آنها در این زمینهها شدند.
نداش��تن آم��وزش در این زمین��ه و همچنین
احساس خجالت و ش��رم هنگام بروز مشکالت
احتمالی ،باعث شده که بسیاری از بیماریهای
مقاربت��ی به صورت خاموش بی��ن افراد منتقل
شود .همچنین آمارها صحبت از افزایش انتقال
بیماری ایدز از طریق رابطه جنسی میکند .این
مشکل زمانی جدی میشود که مشکالتی مانند
س��رطان دهانه رحم ک��ه در بیش از  70درصد
موارد ناشی از ویروس اچ پی وی (بیماری قابل
انتقال از رابطه جنس��ی) اس��ت یا نازایی ناشی
از درمان نشدن بیماریهای مقاربتی گریبانگیر
نسل بارور جامعه شود.

تم��ام اینه��ا اهمیت وجود ی��ک منبع قابل
اعتم��اد ب��رای آموزش نس��ل ج��وان در مورد
بیماریهای مقاربتی را دو چندان میکنند.
تیم کنترل اس ،در دی ماه  ۱۳۹۲با هدف
ایجاد بستر قابل اعتماد و مبتنی بر اصول علمی
ب��رای افزایش آگاه��ی عمومیجوانان در مورد
بیماریهای قابل انتقال از طریق رابطه جنسی
تشکیل شد .اعضای این تیم شامل متخصصان
بهداش��ت عموم��ی ،پزش��کان ،هنرمن��دان،
متخصص��ان کامپیوت��ر و مدیری��ت اس��ت .در
اس��فند ماه  ۱۳۹۳نس��خه آزمایشی وب سایت
کنت��رل اس ،ش��امل اطالعات کام��ل در مورد
بیماریهای آمیزشی ،راههای انتقال ،پیشگیری
و درم��ان آنها راهاندازی ش��د .این وب س��ایت
همچنین شامل اطالعات الزم در مورد بهداشت
جنسی برای دختران ،پسران ،همسران والدین
به تفکیک اس��ت .مهمترین ویژگی وب سایت
کنترل اس ،امکان طرح سؤال برای بازدیدکننده
ب��ه صورت کام ً
ال بی ن��ام در محیطی به دور از
قضاوت و خجالت است .پزشکان همکار در تیم
کنت��رل اس ،س��ؤالهای دریافت��ی را به دقت
بررس��ی و س��ؤال افراد را با توضیحات الزم در
کمتر از  ۲۴ساعت پاسخ میدهند .در دسترس
بودن ش��بکههای اجتماعی برای بیش��تر اقشار
جامع��ه این امکان را به کنترل اس داده اس��ت
ت��ا از طریق فیس بوک و اینس��تاگرام پیامهای
بهداش��تی در مورد بیماریهای آمیزشی را به
گوش کاربران برس��اند و پاس��خگوی تک تک
س��ؤالها باش��د .در کمتر از  ۳ماه از راه اندازی
وب س��ایت کنترل اس ،پزشکان ما پاسخگوی
سؤاالت بس��یاری از زنان و مردان در گروههای
س��نی مختل��ف از ش��هرهای مختل��ف ای��ران
بوده است.

تجربههای م�ا از برگ�زاری کارگاههای
آموزشی
پدر و مادره��ا خیلی از برگ��زاری کارگاهها
اعالم رضای��ت و خواهش میکردند کارگاههای
دیگ��ری هم بگذاری��م .آنها مش��تاق بودند این
اطالعات در اختیار فرزندانش��ان هم قرار بگیرد
چرا که خودش��ان یا خجالت میکش��یدند این
صحبتها را در خانواده مطرح کنند یا دانشش
را نداش��تند .خیلی از کس��انی که در کارگاهها
ش��رکت کرده بودند میگفتند که بالفاصله بعد
ازپای��ان کارگاه آزمایشهای الزم را دادهاند و یا
واکسن زدهاند.
زود دیر میشود
متأس��فانه بس��یاری از خانمه��ای ایران��ی
س��خت ودیر به پزشک مراجعه میکنند .دیدن
خانمهای بارداری که در معاینات و آزمایشهای
دوران بارداری متوجه شدهاند که بیماری دارند
خیلی سخت است.

چند پنجره رو به کنترل اس
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ایده کنترل اس زمانی تیم
تشکیل دهنده آن را
درگیر خود کرد که متوجه آمار
باالی این بیماریها در بین جوانان
در ایران و اطالعات ناچیز و گاهی
اشتباه آنها در این زمینهها شدند.
نداشتن آموزش در این زمینه و
همچنین احساس خجالت و شرم
هنگام بروز مشکالت احتمالی ،باعث
شده که بسیاری از بیماریهای
مقاربتی به صورت خاموش بین افراد
منتقل شود

