


آموزش هاي هنگام ازدواج

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جهرم
واحد سالمت خانواده و جمعیت



ه براي ازدواج یک مرحله بسیار مهم از زندگی است که نه تنها براي زن وشوهر ،بلک
. نسلهاي بعد نیز سرنوشت ساز است 

د ود م   :ر ا
ت  شده ا ھاده  نا  الم  س ی  ا   نا

د  ر با و ا  د د  ج   ا  .از ازدو
  

ت  ده ا ظ  ا  ش ر ف د آن  ه  ی ند ، و ج  ا س ازدو  . 



اینک شما عزیزان در آغاز زندگی مشترك 
قرار دارید

ضمن آن که براي شما زندگانی شیرین و   
پر خیر و برکت آرزو می کنیم

و  نکاتی را که در خوشبختی شما مؤثر است 
دانستن آن الزم و ضروري است 

.آموزش می دهیم 



دستگاه تناسلی مردان از دو 
:قسمت تشکیل شده

 خارجی

 داخلی



:بخش خارجی شامل

 تناسلی آلت

 مجرای ادرار دھانه

 ادرار مجرای

 بیضه کیسه

 ھا بیضه



:آلت تناسلی 

 جنسی مردان است ھنگام نزدیکی و نیز ھنگام ادرار کردن ازعضو 
 به شکل استوانه) کاورنوس(دوجسم غاری . آن استفاده می شود

در آلت تناسلی وجود دارد، که این دو بخش دارای شبکه عروقی 
بوده و دارای فضاھایی می باشد که با تحریک جنسی مناسب 
. جداره ھای آن شل شده ، خون در داخل آن ھا جمع می شود

)علت سفتی و بزرگی آلت تناسلی(

ی سر آلت تناسلی مھم ترین بخش اندام تناسلی در مردان برا
ک رسیدن به ارگاسم می باشد و بیشترین تعداد اعصاب تحری

. کننده جنسی مردان در این قسمت قرار دارد



:دھانه مجرای ادرار

 خارجی مجرای ادراراست که ادرار و مایع منی ازآن قسمت
.خارج می شود

 



:مجرای ادرار

ی ای است که ادرار را از مثانه و مایع منی را از دستگاه تناسللوله 
.به بیرون از بدن منتقل می کند

ادرارعبور می کنند اما معموال ادرارو مایع منی ھر دو از میان مجرار  
.کننددر زمان ھای جداگانه عبور می 

ادرار و مایع منی ھمزمان خارج نمی شود: نتیجه.



:کیسه بیضه

 که در پشت و پایین آلتاز جنس پوست ھستند شل کیسه ھا 
ھا را یضه ،باین کیسه . اندتناسلی به طور تقربیا قرینه قرار گرفته 
ھمچنین دمای مناسب . در بر گرفته و از آن ھا محافظت می کند

ر برای بیضه ھا را تامین می کند به نحوی که عملکرد بیضه ھا د
.این دما به درستی انجام می شود



:ھابیضه 

 عضو تخم مرغی شکل و در اندازه زیتون بزرگ ھستند که دو
ه شکل داخل کیسه بیضه که پشت آلت تناسلی است تقریبا ب

از بیضه  بیضه چپ کمی بزرگتر و کمی پایین تر.(قرینه قرار دارند
).  راست قرار گرفته

 دھا توسط طناب اسپرماتیک در جای خود ثابت می شونبیضه .
:بیضه ھا دو وظیفه مھم را برعھده دارند

مردتولید اسپرم یا سلول جنسی .١ 

لوغ تولید ھورمون ھای مردانه از جمله تستوسترون که تغییرات ب.٢ 
را ...مانند تغییر صدا و رویش مو ھای زیر بغل و اندام تناسلی و

.موجب می شود



:اپیدیدیم

و  پشت بیضه ھا یک جفت لوله بسیار طوالنی و پیچ در پیچدر 
.ھاستاسپرم که  انتقال دھنده حلقوی قرار دارد 



:بخش داخلی شامل

 برمجرای اسپرم (دفران مجرای(

 منیھای تولید کننده مایع کیسه

 پروستات غده



):مجرای اسپرم بر(مجرای دفران 

 لوله بلندی است که از بیضه ھا خارج شده واز داخل لگن و پشت
لید این مجرا اسپرم بالغ شده را به کیسه ھای تو. مثانه عبور کرده

. کننده مایع منی می رساند تا برای انزال آماده شود



:کیسه ھای تولید کننده منی

را  یک جفت کیسه گرد که بخش قابل توجھی از مایع سازنده منی
ترشح کرده و به مجرای دفران در نزدیک قاعده مثانه متصل می 

.شوند



:پروستاتغده 

ت که دقیقا زیر مثانه و جلوی مقعد اسگردو است عضوی به اندازه 
این غده . و ھم عضو باروری و ھم عضو جنسی محسوب می شود

مایعی را ترشح و ذخیره می کند که جزیی از مایع منی محسوب 
مجرای ادرار درست از وسط این غده رد می شود به . می شود

.  عبارت دیگر غده پروستات کامال دور مجرای ادرار را فرا گرفته است
عضله ای در پایین این غده است که از خروج ادرار ھنگام انزال 

.کندجلوگیری می 

 



:غده پروستات

پروستات به طور طبیعی بزرگ می شود ) ۴٠-۵٠(در سنین باال
 و فرد. و طبیعتا مجرای ادرار وسط آن تحت فشار قرار می گیرد

در اغلب موارد این بزرگی غده . مشکالت ادراری پیدا می کند
که گاھی اوقات مداخله پزشکی . پروستات خوش خیم است

پروستات را داریم که جزو ،بدخیمی و در مواردی . می خواھد
رشد این سرطان بدخیم از . سرطان ھای شایع مردان است

حاشیه غده پروستات شروع می شود بنابراین دیرتر عالیم 
)برخالف رشد خوش خیم غده پروستات.(بالینی پیدا می کند



کیل دستگاه تناسلی زن از دو بخش تش
:شده است

:دستگاه تناسلی داخلی
رون از آن قسمت از دستگاه تناسلی که در بی :خارجیدستگاه تناسلی 

. بدن واقع شده و با چشم دیده می شود

 



:دستگاه تناسلی داخلی

 داراي دو قسمت خارجی و داخلی بوده و رحم را به قسمت : واژن
.خارجی بدن وصل می کند 

 واژن از عضله و مخاط ساخته شده است و در واقع یک لوله دراز و خالی
.خوانده می شود  کانال تولداست که گاهی 

 ا تحت عنوان  قسمت پایینی رحم که به واژن متصل بوده و غالب: سرویکس
.خوانده می شود  دهانه رحمیا  گردن



نی صاف عضوي گالبی شکل است که در لگن زن قرار داشته و از بافت عضال : رحم
.تشکیل شده است 

 شوند تخمدان ها به وسیله لوله هاي رحمی به رحم وصل می:لوله هاي رحمی.

دازه شبیه  یک خانم معموال یک جفت تخمدان دارد که از نظر شکل و ان : تخمدانها
.بادام هستند 

:دستگاه تناسلی داخلی



 ا می برآمدگی ازجنس بافت چربی که استخوان عانه ر :مونس پوبیس
.و در ایجاد لذت جنسی نقش کمی دارد. پوشاند 

 ام خارجی بافت پوستی که از واژن در برابر اجس ):لبهاي بزرگ ( البیا ماژور
گرچه  . پوشیده شده استاین بافت توسط موهاي زائد .محافظت می کند 

اشد ولی این قسمت از دستگاه تناسلی زنان جزو قسمت هاي حساس می ب
.متر می باشدحساسیت آن در مقایسه با سایر بخش ها ي دستگاه تناسلی ک

 کند و  این عضو نیز از دهانه واژن محافظت می ):لبهاي کوچک (البیا مینور
اه  مینور از بخش هاي حساس دستگالبیا . داردالبیاي ماژور قرار درون 

نقش تحریک .(تناسلی بوده و در تحریک جنسی نقش موثري را ایفا می کند
اي کوچک با کنار زدن لب ه). کنندگی بیشتر و موثرتر از لب هاي بزرگ

ر، سوراخ کوچک ت(دو سوراخ با اندازه هاي متفاوت، مجراي خروجی ادرار
ده خواهد دی) سوراخ بزرگ تر، پایین تر(و مجراي تناسلی و زایمان) باالتر

.شد

:دستگاه تناسلی خارجی



 ن تعداد اعصاب بیشتریحساسترین اندام جنسی زن می باشد زیرا   :کلیتوریس
مخاطی در محل  صورت یک برجستگیوبه  باشدتحریک کننده جنسی دراین ناحیه می 

ه ولی قسمت این عضو تاثیر مستقیم بر باروري نداشت. اتصال دو لب کوچک قرار دارد
ضو معادل این ع. مهمی از دستگاه تناسلی زنان در تحریک و رسیدن به ارگاسم است

.  ر می شودآلت تناسلی در مردان بوده و مسوول تحریکاتی است که به ارگاسم منج
.  ودتحریک این عضو باعث ترشح در برخی از اندام هاي تناسلی داخلی می ش

 که ادرار را از مثانه به ) مجراي ادرار(خارجی اورترا قسمت  :دهانه ادراري
  سوراخ کوچک تري که پس از کنار زدن لب هاي کوچک. خارج از بدن می ریزد

.دیده خواهد شد، دهانه مجراي خروج ادرار است

 مرد در   تناسلیجایی که خون قاعدگی از آن بیرون می آید ،آلت  :دهانه واژن
این . د هنگام تماس جنسی وارد آن می شود و جنین هنگام تولد از آن بیرون می آی

. د شد، سوراخ بزرگتري است که پس از کنار زدن لب هاي کوچک دیده خواهدهانه
.سانتی متر را دارد 10این دهانه قابلیت باز شدن تا 

:دستگاه تناسلی خارجی



این پرده یک چین مخاطی است که در داخل: پرده بکارت 
در ھنگام اولین تماس  معموالو . قرار دارد) مھبل یا فرج(واژن

این پارگی معموال با کمی خون ریزی و . جنسی پاره می شود
پرده بکارت دارای شکل ھای متفاوتی . می باشدد ھمراه در 

بوده و ھمچنین در این پرده برای خروج خون ھنگام قاعدگی 
.داردوجود ) منافذی(سوراخ یا سوراخ ھایی 

:دستگاه تناسلی خارجی



:قاعدگی
ر عبارتست از خونریزي دوره اي از رحم که دقاعدگی 

.سنین باروري یک زن اتفاق می افتد 

سن بلوغ.١
دوره باروري در هر سیکل.٢
سندرم پیش از قاعدگی.٣
رعایت اصول بهداشتی در زمان قاعدگی.۴
مدت و میزان خونریزي .۵



:بلوغسن 

 رخ می سالگی  ٨-١٢بلوغ برای خانم ھا متفاوت بوده و در سن
خانم ھا در . بلوغ می تواند زودرس و یا دیررس باشد. دھد

ن عادت ماھیانه می تواند آخرین نشانه بلوغ باشد که در این س
در سیکل قاعدگی بدن . امکان باروری و باردار شدن وجود دارد

. زن آماده بارداری می شود



:دوره باروري در هر سیکل

در یک دوره منظم قاعدگی، احتمال بارور شدن تخمک در فاصله 
طول عمر تخمک و . وجود دارد) حدود یک ھفته( ١٢-١٨روزھای 

ساعت ۴٨ساعت و  ٢۴اسپرم پس از آزاد شدن به ترتیب حدود 
.می باشد



:قاعدگیسندرم پیش از 

 مشكالت دوران قاعدگي را شامل درد سینه، ورم دست و پا، آکنه، 
 مشکالت خلقی، به ھم خوردن سیکل خواب، تحریک پذیری، کم

در برخی خانم ھا ایجاد کند که برطرف کردن و یا ... حوصلگی و 
 کاھش شدت این مشکالت نیازمند استفاده از مسکن ھای ساده

.  و ھمراھی ھمسر است



نخو و ترشحات بوي بردن بین از جھت زير لباسھاي زود به زود تعويض 

عقب به جلو قسمت از تناسلي ناحیه شستشوي  

و  ننشینید وان داخل يا زمین روي ولي قاعدگي دوره طول در استحمام 
. بشويید را خودتان دوش زير ايستاده حالت به

چند روزي و كنید استفاده بھداشتي نوار از قاعدگي دوره طول در 
 را آنھا) است ساعت۶ بھداشتی نوار یک از استفاده زمان حداکثر(بار

. كنید عوض

در آن انداختن و باطله كاغذ در شده استفاده بھداشتی نوار گذاردن 
. دار درب زباله سطل

قاعدگي دوران در زناشويي روابط انجام از پرھیز .

دوران اين در رفته دست از خون جبران جھت مناسب تغذيه داشتن .

بكس ورزشھاي انجام نكنید سنگین بدني فعالیت قاعدگي ھنگام در 
. گردد مي شادابي باعث و است مناسب روي پیاده مثل

قاعدگی حین اھن قرص عدد١٠تا٧ مصرف

رعایت اصول بهداشتی در زمان قاعدگی



:مدت و میزان خونریزي 

 سالگی شروع می شود ١١ -١۶قاعدگی دختران بین سنین .
  )اولین روز قاعدگی تا اولین روز قاعدگی بعدی(دوره قاعدگی 

روزه بوده ولی از خانمی به خانم دیگر و از ھر ماه به  ٢٨معموال 
 ٢١-٣۵ فاصله این سیکل در دامنه. ماه دیگر می تواند تغییر کند

  .روز قابل تغییر است

 روز و در  ٢ -١٠معموالمدتی بین  )پریود(خونریزی قاعدگی
و میزان خونریزی حدود . روزه طول می کشد ۵-٧بیشتر موارد 

الزم است كه خانم ھا تاريخ روز اول دوره . یک استکان است
.قاعدگي خود را در تقويم يادداشت كنند



بارداري

ه و سلول جنسی ماد) اسپرم ( از ترکیب سلول جنسی نر 
.در لوله هاي رحم ، سلول تخم بوجود می آید) تخمک(

ن بتدریج با رشد و نمو این سلول در رحم اعضاي بدن جنی
.بوجود می آید

.هفته است40طول دوران بارداري                 



 یک تخمک آزاد ) معموال ماھی یک بار(سیکل قاعدگی درھر
اگر تماس . شده و توسط لوله ھا به رحم منتقل می شود

 جنسی در این محدوده زمانی اتفاق بیفتد، تخمک با اسپرم
ند قطع قاعدگي مي توا. تماس پیدا کرده و لقاح انجام می شود

.  اولین عالمت بارداري باشد و بنابراين بايد به آن دقت نمود
پس از لقاح النه . جنس جنین در زمان لقاح مشخص می شود

گزینی روی دیواره رحم انجام می شود و از آن به بعد سلول 
تخم یا جنین ایجاد شده رشد می کند و ھمزمان با آن مایع 
جنینی و پرده ھای جنینی ایجاد می شود و جنین تا زمان 

بعد از لقاح است رشد ) روز ٢٨٠(زایمان که معموال حدود نه ماه 
.می کند و پس از آن زایمان انجام می شود

بارداري  



بارداري

زمان شکل گیري اندام هاي جنین .١
فرزندآوري و مراقبت پیش از بارداري .٢
مراقبت دوران بارداري.٣
سزارینزایمان طبیعی به ترجیح .۴
جنسیت جنین.۵



زمان شکل گیري اندام هاي جنین 

 در سه ماھه اول رشد بخش ھای مھم مانند مغز اتفاق می
در سه ماھه دوم رشد اندام ھا و نیز اندام جنسی است  .افتد

در سه ماھه  .که تعیین جنسیت جنین را ممکن می سازد
.سوم عمدتا بزرگ شدن اعضا و اندام رخ می دھد



:فرزندآوري 

 زوج در آغاز زندگی مشترک خواھان فرزند دار شدن اگر
 ھستند، باید سه ماه پیش از بارداری برای مراقبت ھای پیش
از بارداری مراجعه کنند و اگر خواھان فرزند دار شدن نیستند، 

ه باید البت. باید از روش ھای پیشگیری از بارداری استفاده کنند
 ٢٠-٣٠به این امر دقت نمود که بھترین سن بارداری بین 

.  سالگی است ١٨-٣٥سالگی بوده و سن مناسب بارداری 
ا را از بنابراین زوجین باید کامال ھوشیار باشند که این فرصت ھ

.دست ندھند



 مراقبت ھاي پیش از بارداریبرنامه ريزي براي بارداري و 
.  ماه قبل از بارداری انجام شود ٣بايد حداقل 

ی  جهت برخورداري از یک بارداري ایمن الزم است سه ماه قبل از باردار شدن به مراکز بهداشت
.درمانی جهت انجام مراقبتهاي پیش از بارداري مراجعه نمائید

:مراقبت پیش از بارداري



:بارداريمراقبت دوران 

 ارداری برای تضمین آینده سالمتی کودک والدین باید از ابتدای ب
.  مراقبت ھای مرتب بارداری را برای مادر و جنین انجام دھند



:سزارینترجیح زایمان طبیعی به 

"زایمان طبیعی بسیار بھتر از سزارین است."



:جنینجنسیت 

  تخمک ھمواره دارای کروموزومX  است و اسپرم می تواند
در ھر بار انزال ھر دو . باشد Yیا  Xدارای یکی از کروموزوم ھای 

نوع اسپرم از کیسه ھای منی آزاد می شوند و بسته به نوع 
) Yیا اسپرم دارای کروموزوم Xاسپرم دارای کروموزوم (اسپرم 

.جنسیت جنین مشخص می شود

  البته فاصله زمانی تماس جنسی از آزاد شدن تخمک، محل
از عوامل دیگری ھستند که روی ... مالقات اسپرم و تخمک و 

.تعیین جنس جنین تاثیر می گذارند



سقط
.هفته سقط میگویند 22خروج محصول حاملگی قبل از  به

:انواع سقط 
سقط خودبخودي*
سقط طبق نظر پزشک*
سقط عمدي و جنایی*



:علل سقط

 رحم  هاي ارثی، ناهنجاري هاي جنینی، بیماري هاي عفونی، شکل غیرطبیعیبیماري
  مانند رحم هاي دوشاخ، استرس، ضربه، افتادن از بلندي، فشار، عدم انجام مراقبت

. می تواند باعث سقط جنین شود... هاي دوران بارداري و 



:سقط عمدي 

  گاھی سقط عمدی است که معموال در پی بارداری ھای
ا ب. ناخواسته یا شکست روش ھای پیشگیری از بارداری است
به  توجه به اینکه پیشگیری از بارداری ھای ناخواسته با توجه
امکانات موجود به سادگی امکان پذیر است، باید از سقط 

ز غیرشرعی و غیرقانونی به دلیل بارداری ھای ناخواسته پرھی
.نمود

  سقط ھای عمدی به دلیل بارداری ھای ناخواسته غیر شرعی
از  در بسیاریحرام و غیر قانونی امر این و غیر قانونی است که 

ه متاسفان. اتفاق می افتدغیر بھداشتی موارد نیز به صورت 
 و ساير بیماريمرگ و میر سقط ھای عمدی یکی از دالیل مھم 

.  استعوارض خطرناك براي مادر ھا و 



:توصیه هایی براي پیشگیري از ابتال به بیماریهاي منتقله جنسی
 استفاده ردانهم کاندوم از درستی به)جنسی منتقله بیماري به ابتال( لزوم درصورت -1

.نمایید
طوالنی مدت به ادرار دفع از خودداري عدم -2
.شوند  خارج نشده وارد باکتریهاي از برخی تا کنید ادرار جنسی تماس از بعد -3
.بشوئید صابون و آب با را تناسلی خارجی ناحیه جنسی تماس از بعد -4
.کنید اجتناب مقعد راه از نزدیکی از -5
تناسلی نواحی داشتن نگه خشک -6
کافی اندازه به مایعات سایر و آب روزانه مصرف -7
تناسلی عفونتهاي درمان-8
  .شود تهیه نخی سفید هاي پارچه از زیر لباس -9

 وارد خانواده محری به آمیزشی بیماریهاي تا یکدیگر به نسبت شوهر و زن وفاداري -10
  . نشود



         روابط زناشویی



پیش نیازهاي رابطه جنسی مناسب 
:زوجین

احساس صمیمیت و راحت بودن با همسر 

رضایت از رابطه زناشویی

مکان برقراري رابطه جنسی



:زناشوییبرقراري ارتباط مکان 

امنیت
مناسب و تمیز راحت، رختخواب
وحیوانات حشرات از تمیزوعاري
اتاق دماي و رنگ ، نور بودن مناسب
مالیم موسیقی از استفاده
خوشبو محیط
و کاغذي؛آب لزوم،دستمال صورت در کاندوم(نیاز مورد امکانات بودن دسترس در...(



:شرایط زوجین در زمان برقراري رابطه زناشویی 

فکري دغدغه نداشتن
استرس و نگرانی نبودن
نزدیکان فوت با نبودن همزمان
مقاربت از ترس نداشتن
اجبار نبودن
داشتن آرامش
نبودن پریود
نبودن خسته
بارداري آخر هاي ماه در نداشتن قرار
تب آنفلوآنزا، ( حاد هاي بیماري نداشتن... (



:شرایط زوجین در زمان برقراري رابطه زناشویی 
زناشویی رابطه برقراري به تمایل
بودن آراسته
مناسب هاي لباس پوشیدن
نداشتن عجله ( کافی زمان داشتن (
استحمام
تناسلی دستگاه موهاي زدودن
مناسب عطرهاي و ها کننده خوشبو از کردن استفاده
زدن مسواك
کردن ادرار ( مثانه تخلیه (
کننده تحریک موارد و داروها از نکردن استفاده
کننده تحریک هاي فیلم از نکردن استفاده



:  انساندر ارتباط جنسی 

  میل جنسی
  برانگیختگی جنسی
آمیزش جنسی  
ارگاسم( اوج لذت جنسی(
 جنسیبعد از ارضاء مرحله



:میل جنسی 

به میل و جنسی تخیالت با مرحله این 
  .شود می مشخص جنسی رابطه برقراري

 هاي مشخصه از یکی واقع در جنسی میل
 جنسی ارتباط و زناشویی زندگی در مهم
.است



:برانگیختگی جنسی

دو هر در عالیم این اگر که است بدیهی 
 نای آنها از یکی فقط و نیاید بوجود نفر

 بمناس زمان به هنوز کند، تجربه را عالیم
 باید و اند نرسیده مقاربت انجام براي

 تا را سازي آماده و تحریک هاي فعالیت
 همسر دو هر در که دهند ادامه زمانی
.شود دیده جنسی تحریک عالیم



:جنسی  آمیزش 

یک در مرد  تناسلی آلت همه  نباید 
 به مرحله شود، وي همسر واژن وارد مرحله
 وي عقب و جلو به رو حرکات با و مرحله
  باید نیز همسر حالت این در .باشد همراه

 حرکات این در و باشد داشته مشارکت
 همکاري خود شوهر با برگشت و رفت
.نماید



):ارگاسم(جنسیاوج لذت 

:درآقایان
به جسمی نظر از مرد که است این دهنده نشان که است مردان در عالمت ترین مهم انزال  

 .است کرده تجربه را جسمی لذت و است رسیده ارگاسم
: ها خانم در
 می رخ تناسلی دستگاه و رحم لگنی، منطقه در بویژه ،) انقباض 15-3 بین ( انقباضی حرکات 

.شود می بیشتر و یافته ادامه بود، شده ایجاد تحریک و سازي آماده زمان در که ترشحاتی.دهد



):ارگاسم(جنسیاوج لذت 

جسمی ارگاسم موارد همه در است ممکن ها خانم در 
 هب را جنسی رابطه که زوجینی در بخصوص ، ندهد رخ

 از ینارضایت سبب کنند می تلقی وظیفه یک عنوان
 .شود زناشویی روابط

بیدستیا لزوم و باشند آگاه مساله این از باید آقایان 
.کنند درك را جنسی لذت به خود همسر



:)پس از ارگاسم(مرحله بعد از ارضاي جنسی

دو هر را مرحله این .شوند می مرحله این وارد زوجین جنسی، لذت اوج مرحله از پس  
  .کنند تلقی جدي بسیار باید آقایان بویژه و همسر

 نادرست یافته پایان جنسی رابطه ،جنسی لذت اوج مرحله به رسیدن با اینکه تصور 
 .است

ار یکدیگر عنوان هیچ به و دهند ادامه را بودن هم کنار در همسر دو باید مرحله این در 
.نکنند ترك سریع

ییزناشو رابطه ابتداي از که خوشایندي هاي حرف و زوجین گرفتن آغوش در است الزم 
.یابد ادامه بود، شده آغاز

یافت خواهد ادامه نیز مرحله این در همسران بوسیدن و نوازش.  
در اشدنب ناخوشایند آنها از یکی براي همدیگر از آنها شدن جدا که زمانی تا باید زوجین 

  .دهند ادامه را شده یاد رفتار و بمانند باقی هم کنار
به سپس و نموده کردن ادرار و مثانه تخلیه به اقدام باید زوجین مرحله، این پایان در 

.بپردازند گرفتن دوش و غسل



) :ص(پیامبر اکرم 

هنگام در آمیختن با همسر خویش ،  
نید و یکدیگر را ببویید ، عشق بازي ک

او  با سخنان محبت آمیز ، عشق را به
.پیشکش کنید



:توجه 
 رداري نمونه ب( جهت انجام آزمایش پاپ اسمیر )پس از ازدواج (الزم است کلیه خانم ها ي متاهل

ه نمایند به مراکز بهداشتی درمانی مراجعتشخیص زودرس سرطان دهانه رحم جهت ) از دهانه رحم 
.
 ان تشخیص زود رس سرطان پستجهت ) کلیه خانم هاي متاهل ومجرد(سال 20تمام زنان باالي

ت جهت انجام معاینا.روز پس از پایان قاعدگی انجام دهند  3تا2معاینه ماهیانه خود آزمایی پستان را 
.ند سالیانه پستان و آموزش خودآزمایی پستان به مراکز بهداشتی درمانی مراجعه نمای



پیشگیري از بارداري هاي پرخطر



رمان  کشوبارداري هاي پرخطر پیشگیري از  با روشهاي رایج 
:آشنا شویم

قرص هاي خوراکی
کاندوم
 ماههامپول یک
روش اورژانسی


