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پیشگفتار
راهنمای آموزش «تحکیم روابط همسران» در دوران شیوع بیماری
کرون ��ا با هدف آشناس ��ازی زوجین ب ��رای تقویت رواب���ط صمیمانه و
برخورد مناسب با مسائل زناشویی و جنسی ،تنظیم شده است.
این بس ��ته با توجه به آخرین دستور العمل های کشوری مراقبت از
کرونا و همچنین نظرات متخصصین ذی ربط بر اساس دانش فعلی
از بیماری کووید  19تدوین شده است و ممکن است در آینده تغییر
نمای ��د .این راهنما قابل اس ��تفاده ب ��رای زوجین س���الم ،در معرض
خط ��ر ابت�ل�ا به بیم ��اری کرون ��ا ،دارای عالمت و یا کس���انی که دوران
نقاهت بیماری را گذرانده اند ،می باشد.
در تدوی ��ن ای ��ن راهنم ��ا ،دبیرخانه ش ��ورای عالی انق�ل�اب فرهنگی،
کارگروه ملی ترویج ازدواج و کاهش طالق مشارکت داشته است.

5

امام س���جاد؟ع؟ فرمودند ... « :الزم است هر یک از شما دو نفر (زن
و مرد) خدا را به خاطر همس ��رش ش ��کر کند و بداند او نعمتی است از
جانب خدا و الزم اس ��ت همنش ��ینی با این نعمت الهی را نیکو گرداند
و به او احترام گذارد و با او رفاقت و دوستی کند( .بحاراالنوار ،ج  ،71ص )10

مقدمه
وی ��روس کووید  19بهعنوان یک ویروس جهشیافته از خانواده کرونا
ویروسهاس���ت که ب���ا عالئمی از قبیل تب ،لرز ،گلودرد و س���رفههای
خشک و تنگی نفس ظاهرشده و در مواردی با بیماری شدید تنفسی
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و مرگ همراه میباشد .دوره نهفتگی این ویروس حدود  2الی  14روز
و بهطور متوس���ط  3-7روز اس���ت .باید توجه داشت که این ویروس
ع�ل�اوه بر دوره ب���روز عالئم ،حتی در دوره نهفتگی ه���م میتواند از فرد
آلوده بدون عالمت به فرد سالم منتقل شود و او را آلوده سازد.
در هم ��ه کش ��ورها ،بعد از بح ��ران گس ��ترش بیماری کرونا ،ش���رایط
زندگ ��ی م ��ردم تغییر کرده اس ��ت« .مان ��دن در خان���ه» ،واقعه جدید
و غیرقابل پیش بین ��ی اس ��ت ک ��ه ا کث ��ر م ��ردم در طول عم���ر خویش
تجرب ��ه نکرده ان ��د و تم ��ام ابع ��اد و امور معم ��ول زندگ���ی مانند خرید
کردن ،نظافت ،آش ��پزی و دید و بازدیده ��ا  ...را تحت تأثیر قرار داده
و نگرانی های ��ی را نیز برای خانواده ها به وجود آورده اس���ت .تعجبی
ندارد در چنین شرایطی روابط همسران هم تحت تأثیر قرار گیرد.

ً
رابطه زناش ��ویی عمدتا در بس ��تر تعامالت میان زن و ش���وهر (مانند
ارتباطات عاطفی و  )...تعریف می گردد و تداوم و پایداری آن در گرو
رابطه صمیمانه زوجین است .زوجین باید بدانند تداوم این رابطه
عالوه بر تحکیم بنیان خانواده ،اثرات بسیار مفیدی در سالمتی فرد
دارد .رابطه محبت آمیز و صمیمانه زناش ��ویی از یک  س���و با افزایش
س ��طح هورمون عش ��ق (ا کس ��ی توس ��ین) در ب ��دن منجر ب���ه آرامش
و تقویت سیس ��تم ایمنی بدن می ش ��ود و از س���وی دیگ���ر ،می تواند
نقش کلیدی در تقویت س ��ازگاری زوجین در مواجه با س���ختی ها و
نگرانی های زندگی داشته باشد.
بای ��د توج���ه داش ��ت ک ��ه بحران های ��ی مانند ش���یوع بیم���اری کرونا
ممکن اس ��ت در به وج ��ود آوردن یا تش ��دید مش���کالت و اختالفات
بین همسران تاثیرگذار باش ��د .یکی از مهارت های الزم برای زندگی
مش ��ترک همس ��ران ،س ��ازگاری و برقراری رابطه صمیمانه با همس���ر
است.
س ��ازگاری پاس ��خ مناس ��ب زوجین هنگام روبرو ش���دن با مس���ائل و
مش ��کالت زندگی خانوادگی اس ��ت .شخص سازگار ،تس���لیم شرایط
خ ��وب و ب ��دی که وج ��ود دارد یا پی ��ش می آید ،نمی ش���ود ،بلکه به
دنبال راه حل مناس ��ب و رفع این مس ��ائل و مشکالت و ایفای نقش
همس ��ری به وی ��ژه نش ��ان دادن عالقه ،مه ��رورزی و عش���ق ورزی به
همسر خود است .البته رضایت جنسی ،بخش مهمی از صمیمیت
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زناشویی است .برخی زوجین نگران این هستند که ممکن است از
طریق رابطه جنس ��ی این بیماری منتقل ش ��ود و یا با مسائل جدید
در رابطه زناشویی در شرایط بحران کرونا ،مواجه شوند.
احتمال وجود ویروس کرونا در مایع منی مورد اختالف نظر است .با
این وجود شواهد معتبری در خصوص وجود ویروس کرونا در مایع
منی مردان و ترش ��حات واژینال /مهبلی زنان در دس���ترس نیست.
پس این بیماری جزء بیماری های مقاربتی به ش���مار نمی آید ،ولی
باید توجه داشت که این ویروس می تواند از طریق قطرات کوچک
مترشحه از بینی یا دهان و تماس بدنی از فردی به فرد دیگر انتقال
یابد .به منظور اجتناب از انتقال این ویروس هنگام برقراری روابط
جنس ��ی و زناش ��ویی ،نکات و مواردی را می بایست زوجین بدانند و
رعایت نمایند.
این توصیه ها برای زوجین س ��الم ،در مع ��رض خطر ابتال به بیماری
کرون ��ا ،دارای عالم ��ت و ی ��ا کس ��انی ک ��ه دوران نقاه���ت بیم���اری را
می گذرانن ��د ،متفاوت می باش ��د .ن ��کات کلیدی زیر ب���رای مدیریت
رواب ��ط همس ��ران توصیه می ش ��ود که رعای ��ت آن ها می توان���د تأثیر
مفیدی بر سالمتی فرد داشته باشد.
تا کید می شود در کنار وا کسن های متعدد شناخته شده ،همچنان
 8نکات بهداشتی برای پیشگیری از ابتال به این بیماری رعایت گردد.

نکات قابل توجه زوجین برای بهبود روابط زناشویی و جنسی
•اطالع���ات را از منابع معتبر دنبال نمایید .اینترنت و فضای مجازی
منب ��ع مفی ��دی برای کس ��ب اطالع ��ات در م���ورد رابطه همس���ران
نیست .الزم اس ��ت برای کسب اطالعات بیش���تر با ارائه دهندگان
خدمات بهداشتی و پزشک خود مشورت کنید.
•فیلمه���ا و س ��ایت های مح ��رک را دنب ��ال نکنی ��د .دی���دن فیلم ه���ا و
سایت های محرک به دلیل ایجاد توقعات بی مورد جنسی در فرد،
منجر به آسیب جدی در سالمت رابطه همسران می شود.
•همدیگر را به شیوه زندگی سالم ترغیب نمایید .توصیه می شود که
زوجین از ش ��رایط موجود برای تمرین کردن عادت های س���الم تر
از جمل ��ه :تغذی ��ه س ��الم ،اس ��تراحت کاف ��ی ،تنظیم س���اعت های
خ ��واب ،ورزش کردن ،ترک ع ��ادات بد :مصرف دخانیات و یا مواد
محرک بهره ببرند و یکدیگر را به این عادات سالم تشویق نمایند.
• زمانهای ��ی را در ط ��ول روز ب ��رای صحب ��ت و گفتگ ��وی محترمان ��ه و
صمیمان ��ه با همس ��رتان اختص ��اص دهید .گفتگ���وی محبت آمیز با
همس ��ر در این ش ��رایط کمک بزرگی به تسکین و همچنین آرامش
زوج می کن ��د .الزم اس ��ت زوجین ب ��ه دور از دغدغه ه���ای خارج از
خانه ،اوقاتی از روز را کنار هم بنشینند و گپ و گفت های صمیمی
ب ��ا هم داش ��ته باش ��ند .در گفتگ ��و با همس ��ر رعایت ای���ن نکات به
تقویت رابطه زناشویی کمک خواهد کرد:
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*ب ��ه همدیگ ��ر احت ��رام بگذارن ��د و فکر نکنن���د که چ���ون صمیمی
هستند ،نیاز به استفاده از کلمات مودبانه و محترمانه ندارند.
*به حریم شخصی همدیگر احترام بگذارند.
*خواسته ها و نگرانی های خود را با مالیمت بیان کنند.
*دنبال سرزنش کردن و مقصر جلوه دادن یکدیگر نباشند.
*احساسات و خواستههای خود را روشن بیان کنند و مهم تر این
است که بیان احساسات و خواسته ها به صورت مثبت باشد.
*برای گوش دادن به صحبتهای همسر خود زمان بگذارند ،صبر
کنند و از ارائه نظر و راهحل هنگام گوش دادن خودداری نمایند.
*با چهره ای باز و گش ��اده ،تماس چشمی و تکان دادن سر  ...به
صحبت های همسر خود گوش کنند.
*برای رفع س ��وء برداش ��ت ها س ��عی کنند همدیگر را آرام نموده و
بهمرور احساسات مثبت را در خود تقویت نمایند.
* مراق ��ب الگوه ��ای مخ ��رب ارتباط ��ی باش���ند .از گله و ش���کایت،
تهدید ،بیحرمتی و برچسب زدن پرهیز کنند.

تمرین
با توجه به شرایط «ماندن در خانه» و احتمال بروز رفتارهای منفی،
 10مانن ��د مثال های زیر موارد منفی را برطرف نم���وده و موارد مثبت را
تقویت نمایید:

» »خانم از اینکه همسرش اغلب اوقات سرگرم گوشی موبایل است،
احساس تنهایی و ناراحتی می کند (احساسات منفی)
» »خانم :آه می کشد و مدام از شوهرش در شستن دست ها و تعویض
لباس های بیرون ایراد می گیرد (بیان ناواضح خواسته ها)
» »خانم :دوس ��ت دارم در این روزها بیشتر با هم باشیم .اآلن در کنار
ت ��و بودن خیل ��ی برای من مهمه .وقتی هم ب���رای من بگذار (بیان
واضح خواسته ها)
» »خان ��م یا آقا :هر وق ��ت با تو حرف می زنم احس���اس آرامش می کنم
(احساسات مثبت)
» »خانم یا آقا :مثال تحصیل کرده ای و این قدر بی نظمی ( ...تحقیر)
» »خان ��م یا آقا :وس ��واس داری ،چق ��در این میوه ها را می ش���ویی ...
(برچسب زدن)
» »خان ��م یا آقا :با اینکه خس ��ته بودی اما به م ��ن توجه کردی و لذت
بردم (قدردانی)
» »خانم یا آقا :تو همیش ��ه پی ��ش بچه ها ش ��وخی های بد می کنی!!
ش ��وخیهای بدی که پیش بچه ها می کنی ،منو آزار می ده (پیام
با فاعل من)
» »خان ��م یا آقا :با ک ��ی مرتب پیامک ب ��ازی می کنی( ...ع���دم رعایت
حریم شخصی)
» »خان ��م یا آقا :خیلی خس ��ته ش ��دی ،این روزها کار بیش���تر ش���ده و
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وقتمان م ��دام صرف ضدعفون ��ی کردنه .برو اس���تراحت کن من
بچه ها را آروم می کنم (توجه)
•در ش���رایط ماندن در خانه با مش ��ارکت همدیگ ��ر ،نقش های خود و
همسرتان را در انجام امور خانه مرور و مشخص کنید .حضور همسر
در خان ��ه ممکن اس ��ت اختالفات ��ی در انجام امور زندگ���ی به وجود
آورد .زوجی ��ن می توانند محترمانه و منصفانه مرزها را مش���خص و
ً
نقش هر کدام را در این ش ��رایط معلوم نمایند .مثال می شود گاهی
آقا برای خانم چای بریزد و می ش ��ود گاهی پدر ،بچه را بخواباند و
زن و مرد از لذت مشترک و دوطرفه این قبیل کارها بهره ببرند.
•اختالفنظره ��ا را از طری ��ق گفتگ ��وی محترمان ��ه مدیری ��ت نمایی���د.
زوجی���ن در این روزها با طیف وس���یعی از مس���ائل و اختالف نظرها
از قبیل امور خرید ،نحوه نظافت ،شستشو ،رفتو  آمدها و داشتن
رابطه  ...روبرو میش���وند .اما همین مس���ائل جزئی هم میتوانند
رابطه همسران را تحت تأثیر قرار دهند .برای افزایش توان حل این
اختالفنظرها ،الگ���وی زیر توصیه میش���ود )1 :آمادگی برای طرح
موض ��وع  )2تعریف دقیق مش ��کل  )3مطرح نم���ودن راهحلهای
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مختلف برای حل مشکل  )4بررس���ی راه حلها و انتخاب بهترین
راهحل .برای مثال :برای تامین مایحتاجمان برای اینکه کمبود و
بدهی مالی نداشته باش���یم ،چکار کنیم؟ به یاد داشته باشیم که
عقبنشینی از برخی خواس���ته ها و عدم پافشاری روی نظر خود،

در رسیدن به توافق دوطرفه ،الزم است.
•مراقب عوامل مخرب ارتباط خود با همسرتان باشید .برخی الگوهای
رفتاری ،ارتباط بین همسران را تخریب میکند .نمونههایی از این
رفتارهای مخرب به شرح زیر است:
♦ ♦عی���ب جوی ��ی :این رفتار به منزله هجوم به ش���خصیت همس���ر
ب ��وده و ت ��ا ح ��دود زی ��ادی ب ��ا انتق ��اد ک ��ردن ی���ا بیان مس���ائل
ارتباط ��ی متفاوت اس ��ت .روانشناس ��ان عیب جوی���ی را همراه
با عبارت های انعطاف ناپذیری می شناس���ند ک���ه با واژه های
«همیش ��ه» و «هیچ وقت» مثل« :همیش���ه تو بای���د حرف آخر
را بزن ��ی» یا «ت ��و هیچ وقت گ ��وش نمی کنی» بیان می ش���وند.
زوجین به ویژه در ش ��رایط فعلی می بایس���ت مراقب این قبیل
عبارت ها باشند.
♦ ♦تحقیر :این رفتار ،حتی به صورت کالمی و یا غیرکالمی ،توهین
به همس ��ر تلقی می ش ��ود .افراد ممکن است این کار را حتی با
مس���خره کردن یا فقط با چش ��م چرخاندن انجام دهند .یک
نمونه آن وقتی اس ��ت که فرد با همس ��ر خ���ود صحبت می کند
ً
و مثال می گوید« ،باز دوباره ش ��روع کرد» بدون آنکه سعی کند
آنچه را که همسرش می خواهد بگوید ،بشنود.
♦ ♦رفت���ار تدافعی :ای ��ن رفتار نوعی مقابله جویی اس���ت و اغلب در
پاسخ به عیب جویی بروز می کند .افرادی که این روش را بکار
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می برن ��د معموال احس ��اس می کنن ��د دارند قربانی می ش���وند.
ً
مثال ا گر فرد دائما احس ��اس می کند که همسرش عیب جویی
می کند ،از س ��وی او بد فهمیده می ش ��ود و ی���ا بی دلیل وی را
ً
سرزنش می کند ،مراقب باشد که احتماال دفاعی شده است و
نگرشی همچون «حق با منه ،این ها اشتباه می کنند» در وی
ایجاد گردیده است.
♦ ♦دی ��وار س ��نگی :افرادی که اغلب از ارتباط با همسرش���ان پرهیز
نم ��وده و فق ��ط برخ ��ی ح ��رکات منف ��ی غیرکالم���ی ،را نش���ان
می دهند ،دارای رفتار مخرب دیوار سنگی هستند.
•این بحران را به فرصت تبدیل کنید .برخی نکات برای بهبود رابطه
همسران و پرهیز از عوامل مخرب به قرار زیر است:
» »احساس ��ات همس ��ر خود را نس ��بت به ش ��رایط س ��خت کنونی درک
کنند .به جای رفتارهایی مانن ��د :کناره جویی ،اهمیت ندادن
و حمل ��ه ب ��ه احساس ��ات و رفت ��ار همسرش���ان ،ب���ا او در بی���ان
احساساتش ،همدلی کنند.
» »در دام خرافه ها و ش ��ایعه های مربوط به ش���رایط اخیر و شیوع
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ویروس کرونا ،نیفتند.
» »در کنار برنامه ریزی برای با ه ��م بودن ،زمان های جدا گانه ای
را نی ��ز برای کار و پرداختن به عالقه مندی های ش���خصی خود
در نظ ��ر بگیرن ��د .برای این بخ ��ش از برنامه ،ب���ه همدیگر زمان

دهند و به نوبت ،مراقبت از فرزندان ،سالمندان و سایر اعضای
خانواده را به عهده بگیرند.
» »این شرایط دائمی نیست .برنامه ریزی برای دوران پس از گذر
از ش���رایط بحران ��ی ،روحیه مثبت را افزای ��ش می دهد و به زوج
کم ��ک می کند که برای س�ل�امتی خود اهمیت بیش���تری قائل
شوند.
» »ط ��ی روز اوقات ��ی برای قدردان ��ی از یکدیگر در نظ���ر بگیرند .این
قدردانی ها میتواند خیلی س ��ودمند باش���د و به شیوه ارتباط
س ��ازنده با یکدیگر کمککند .میدانید افرادی که در ش���رایط
س ��خت تاب میآورن ��د ،چش� �مانداز مثب ��ت و خوش بینانهای
نسبت به شرایط موجود دارند.
» »در ای ��ن روزها بیش ��تر احتم ��ال دارد ،هیجانات ناخوش���ایندی
مانن ��د عصبانیت و غم س ��راغ زوج بیاید .الزم اس���ت زوجین با
یادآوری این نکته که همه ما تحت فش ��ار زیادی هس���تیم ،در
برابر وا کنش تند همس ��ر خود بخش ��نده تر از روزهای قبل رفتار
کنند و مانع تداوم دلخوری شوند.
» »بخشی از نیازهای عاطفی این دوران ،به دلیل نبود رفتو  آمد با
دوستان و اقوام است و هر چقدر هم فرد تالش کند ،نمیتواند
بهتمامی نیازهای عاطفی همسر خود پاسخ مناسبی دهد .پس
به جای دلخوری و عصبانیت ،تماس منظم تلفنی با آش���نایان

15

داش���ته باش���ند ،تهیه فهرس���تی از فعالیتهای آرامشبخش و
موردعالقه خود را نیز فراموش نکنند.
•با رضایت همدیگر رابطه صمیمانه و نزدیک داش ��ته باش ��ید .زمانی
که هر یک از زوجین از نظر عاطفی و روانی احس���اس خوبی ندارد و
مایل به برقراری رابطه نمی باشد ،از برقراری این رابطه خودداری
نمایی ��د .اجب ��ار ب ��رای برق ��راری رابط ��ه ب ��رای هیچ ی���ک از زوجین
پذیرفتنی نیست.
•نکات بهداشتی را رعایت کنید.
* قبل و بعد از رابطه زناش ��ویی دست ها به مدت  20ثانیه با آب
و صابون شسته شود.
* راه اصل ��ی انتق ��ال وی ��روس کرون ��ا ،قطره های تنفس���ی و بزاق
اس ��ت .همچنین وجود ویروس در مدفوع اف���راد مبتال گزارش
ً
ش���ده است .س ��عی کنید در هنگام مقاربت حتما به این نکته
توجه داشته باشید.
• پایبندی به مسائل اخالقی و روابط زناشویی در چارچوب خانواده
و پرهیز از رفتارهای پرخطر ضروری است.

نکات قابل توجه برای زوجین سالم از نظر بیماری کرونا
•ا گ���ر عالمتی از بیم ��اری کرونا نداری ��د ،برقراری رابطه در این ش ��رایط
16
بالمانع اس ��ت .زوجی که به طور معمول در منزل و زیر یک س���قف

زندگ ��ی می کنند غیر از رابطه زناش ��ویی ارتباطات دیگری نیز دارند
مانن ��د در کن ��ار هم غ ��ذا خوردن ،کن ��ار هم نشس���تن ،خندیدن و
صحبت کردن .در هر کدام از این ارتباط ها ممکن اس���ت از طریق
قطرات تنفس ��ی و یا تماس با س ��طوح آلوده ویروس منتقل ش���ود؛
ول ��ی در یک زندگی خانوادگی نباید بیش از حد حساس���یت از خود
نش ��ان داد .بنابراین برقراری رابطه زناشویی در زوجینی که سالم
هس ��تند جای نگرانی ن ��دارد .حتی برقراری رابط���ه رضایت بخش
همراه با رفتار محبت آمیز با همسر به ویژه در این شرایط می تواند
به رفع اس ��ترس و تنشهای ناش ��ی از بحران فعلی و ایجاد آرامش
در زوج کم ��ک نمای ��د .البته با توجه به ش ��رایط و ش���غل همس���ر،
س ��اعتهای خروج از منزل (برای کار و یا تردد در اما کن عمومی)،
رعایت نکات بهداشتی در برقراری رابطه جنسی با همسر ،مدنظر
قرار گیرد.
•در صورت���ی که عالمتی از بیم���اری کرونا ندارید ،اق ��دام به فرزندآوری
بالمان���ع اس ��ت .ش ��واهد معتب ��ری مبنی ب ��ر انتقال داخ���ل رحمی
وی ��روس از مادر به جنین ،حت���ی در مادری که خ���ودش در دوران
ب ��ارداری ب���ه بیماری کرونا دچار ش���ده اس���ت وجود ن���دارد .از آنجا
که زنان باردار در برابر این بیماری آس���یبپذیرتر هس���تند ،بایستی
اقدامات الزم جهت پیشگیری از ابتال به بیماری را رعایت نمایند.
همچنین باید توجه داشت که بیماری کرونا به عنوان عامل اثرگذار
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ب ��ر ناباروری مردان مورد بررس���ی قرار گرفته ولی هن���وز ارتباط آن با
احتمال ابتال به ناباروری ،بهطور قطعی مشخص نشده است.
نکات قابل توجه برای زوجین در معرض خطر ابتال به کرونا
•شرایط خود و همس ��رتان را از نظر خطر ابتال به بیماری کرونا بررسی
کنی���د .مراق ��ب همدیگ ��ر باش ��ید و رعایت ن ��کات بهداش ��تی را جدی
بگیرید.

18

• در م ��واردی ک ��ه یک ی ��ا هر دو نف ��ر از زوجین به بیم���اری زمینهای
نظی ��ر چاقی ،دیابت ،بیماریهای ری���وی ،بیماری قلبی و یا نقص
ً
سیس ��تم ایمن ��ی مبتال هس ��تند و ی ��ا اخی ��را از یک بیم���اری جدی
بهبودیافتهاند و یا در حال مصرف داروهای تضعیفکننده سیستم
ایمنی و کورتیکواستروئید هستند ،با توجه به احتمال بیشتر ابتال
به بیماری کرونا ،بهتر است در برقراری رابطه جنسی ضمن رعایت
نکات بهداشتی ،بیشتر احتیاط کنند و ا گر هرکدام از طرفین عالئم
مشکوکی دارند از برقراری رابطه جنسی پرهیز کنند.
•در صورت ��ی ک ��ه هر ی ��ک از زوجی ��ن از داروهای ضد وی���روس برای
درمان یا پیش ��گیری از ابتال به اچ ای وی/ایدز اس���تفاده می کنند
باید توجه داش ��ته باش ��ند که هنوز ش ��واهدی برای اثر قطعی این
داروها بر روی ویروس کرونا وجود ندارد؛ در نتیجه استفاده از این
داروها به معنای اطمینان از عدم ابتال به بیماری کرونا نیس���ت و

در صورت اس ��تفاده از این داروها می بایست مالحظات بهداشتی
و اخالقی در روابط زناشویی مدنظر قرار گیرد.
•از آن ج ��ا که هنوز داروی موثری برای پیش ��گیری و درمان قطعی
کرون ��ا وج ��ود ندارد درنتیج ��ه اس ��تفاده از داروهایی ک���ه به دالیل
مختل ��ف در ای ��ن بیم ��اری تجوی ��ز می ش ��ود (مانن���د هیدروکس���ی
کلروکین) نس ��بت ب ��ه این بیم ��اری ایمن ��ی ایجاد نمی کنن���د ،این
داروه ��ا جنبه حفاظتی ندارن ��د و باید تمام نکات بهداش���تی را در
روابط جنسی رعایت کنند.
نکات قابل توجه برای زوجین مبتال به کرونا
•ا گر دچار عالئم بیماری کرونا نیستید ولی نتیجه آزمایش کرونا مثبت
ش���د 14 ،روز از رابطه خ ��ودداری نمایید .زوجین درصورتی که هیچ
عالئمی پیدا نکنند با نتیجه مثبت آزمایش کرونا می توانند ظرف
دو هفت���ه بع ��د از تاریخ انج ��ام آزمایش با رعایت نکات بهداش���تی
(رعایت فاصله حداقل دو متر با سایرین و استفاده از ماسک ) ...
از شرایط قرنطینه خارج شوند.
•ا گ���ر به عالئم تب ،س ��رفه یا تنگی نفس دچار هس ��تید و یا ش ��ک به
ابت�ل�ا به بیم ��اری دارید ،در منزل جداس ��ازی صورت گی ��رد و از رابطه

جنس���ی خ ��ودداری کنید .برای ش ��روع برقراری رابطه جنس���ی الزم
اس ��ت حداقل  2هفته از ش ��روع عالئم و حداقل  3روز از بهبودی/
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قطع عالئم گذش ��ته باش ��د .منظور از قطع عالئم؛ قطع تب بدون
اس ��تفاده از داروهای تب بر ،کاهش واضح س���رفه ها ،قطع س���رفه
پایدار و بهبود تنگی نفس می باشد.
•در صورتی که س ��ابقه بستری در بیمارستان دارید و به تازگی ترخیص
ش���ده اید حداق ��ل تا  3هفت ��ه پس از ش ��روع عالئم از رابطه جنس���ی
خودداری نمایید و برای شروع رابطه با همسر خود با پزشک معالج

مشورت نمایید .در افراد با سابقه نقص سیستم ایمنی (نظیر ایدز،
گیرن ��دگان پیون ��د ،افراد تحت درم ��ان س ��رطان و مصرف کنندگان
داروهای تضعیف سیس ��تم ایمنی) الزم اس���ت مدت طوالنی تری
از برقراری رابطه جنس ��ی خودداری شود .در برقراری مجدد رابطه
بع ��د از بهبود عالئم بیماری کرونا ،رعایت نکات بهداش���تی جدی
گرفته شود.
•با توجه به تبعات جس ��می و روانی این بیماری در ش ��رایط قرنطینه،
ارتب���اط صمیمانه با همس ��رتان را حف ��ظ کرده و با گفتگ ��وی تلفنی و
مج���ازی همس ��رتان را آرام و نگرانی ه ��ا و دلواپس���ی های او را برطرف
نمایید.
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