
 

                                                               
 

 

 

 

  "همسران رابطه زانشویی و جنسی "  آموزشراهنمای 
 دوران شیوع بیماری کروانرد 

 

 

 
 

 

 
 معاونت بهداشت

خانواده و مدارسدفتر سالمت جمعیت،   

 اداره باروری سالم و جمعیت

 1399سال 

 



2 

 

 

 پیشگفتار
 

با هدف  در دوران شیوع بیماری کرونا "همسران رابطه زناشویی و جنسی" راهنمای آموزش
 شده است. تنظیم ،مواجه با مسائل زناشویی و جنسی برایسازی زوجین  آشنا

همچنین کشوری مراقبت از کرونا و های عمل  با توجه به آخرین دستور همچنین این بسته
تدوین شده است و  19 بر اساس دانش فعلی از بیماری کوویدنظرات متخصصین ذی ربط 

برای زوجین سالم، در معرض  راهنما قابل استفادهاین  در آینده تغییر نماید.ممکن است 
خطر ابتال به بیماری کرونا، دارای عالمت و یا کسانی که دوران نقاهت بیماری را گذارنده 

 اند، می باشد.
دفتر سالمت روانی، کار گروه ملی ترویج ازدواج و کاهش طالق، در تدوین این راهنما، 

همچنین ادارات سالمت جوانان، و  کمیته کشوری سالمت جنسی خانواده ،اجتماعی و اعتیاد
 میانساالن و سالمندان مشارکت داشته اند. 
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 امام سجاد )ع( فرمودند:
... الزم است هریک از شما دو نفر )زن و مرد( خدا را به خاطر همسرش شکر کند و  "

نشینی با این نعمت الهی را نیکو گرداند بداند او نعمتی  است از جانب خدا و الزم است هم

 ( 10، ص 71)بحاراالنوار، ج  .دگذارد و با او رفاقت و دوستی کن و به او احترام

 مقدمه:

 ست کها به عنوان یک ویروس جهش یافته از خانواده کرونا ویروس ها 19ویروس کوید      

سرفه های خشک و تنگی نفس ظاهر شده و در مواردی  از قبیل تب، لرز، گلو درد و یبا عالئم

 14الی  2باشد. دوره نهفتگی این ویروس حدود  میهمراه  مرگبا بیماری شدید تنفسی و 

. باید توجه داشت که این ویروس عالوه بر دوره بروز استروز  3-7روز و به طور متوسط 

حتی در دوره نهفتگی هم می تواند از فرد آلوده بدون عالمت به فرد سالم منتقل شود  ،عالئم

 و او را آلوده سازد.

تغییر کرده است. مردم شرایط زندگی ، کرونابیماری گسترش بحران بعد از  ،کشورهاهمه در 

خویش اکثر مردم در طول عمر است که  و غیرقابل پیش بینیواقعه جدید ، "خانه ماندن در"

 ، آشپزی و دید و، نظافتکردن خریدزندگی مانند معمول امور و  ابعادمام و تتجربه نکرده اند 

به وجود آورده برای خانواده ها  نیزو نگرانی هایی را است را تحت تاثیر قرار داده  ...بازدیدها 

هم تحت تاثیر قرار همسران  و جنسی روابط زناشویی عجبی ندارد در چنین شرایطیت. است

  .گیرد

...(  جنسی)مانند ارتباطات عاطفی، ابطه زناشویی عمدتا در بستر تعامالت میان زن و شوهر ر

 زوجین بداننددر گرو رابطه صمیمانه زوجین است.  و تداوم و پایداری آن گرددتعریف می 

خانواده، اثرات بسیار مفیدی در سالمتی فرد دارد.  بنیانتداوم این رابطه عالوه بر تحکیم 

)اکسی  سطح هورمون عشقافزایش با  یک سورابطه محبت آمیز و صمیمانه زناشویی از 

می می شود و از سوی دیگر، تقویت سیستم ایمنی بدن و  آرامشدر بدن منجر به توسین( 

ه با سختی ها و نگرانی های زندگی هنقش کلیدی در تقویت سازگاری زوجین در مواجتواند 

 داشته باشد.
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گاها بحران  و است زناشوییزندگی  جدایی ناپذیر بخش ،فشار و تنش باید توجه داشت که 

. افزاید می فشارها این برو دیگر عوامل اقتصادی و اجتماعی  کرونا هایی مانند شیوع بیماری

رابطه صمیمانه  برقراریو  ، سازگاریالزم برای زندگی مشترک همسران یکی از مهارت های

 است. با همسر

سازگاری پاسخ مناسب زوجین هنگام روبرو شدن با مسایل و مشکالت زندگی خانوادگی است. 

 به بلکه نیست، یا پیش می آید، دارد وجود که بدی شرایط خوب و تسلیم سازگار شخص

نشان دادن عالقه،  ایفای نقش همسری به ویژه واین مسایل و مشکالت  مناسب حل دنبال

بخش مهمی از صمیمیت البته رضایت جنسی،  .استخود  همسر بهو عشق ورزی مهرورزی 

برخی زوجین نگران این هستند که ممکن است از طریق رابطه جنسی این  زناشویی است.

 مواجه شوند.در شرایط بحران کرونا، بیماری منتقل شود و یا با مسائل جدید در رابطه زناشویی 

واژینال/ و ترشحات مردان در مایع منی کرونا ویروس  معتبری در خصوص وجود شواهد

بیماری های مقاربتی به شمار نمی آید،  ءبیماری جزاین  پس در دسترس نیست.زنان  مهبلی

ولی باید توجه داشت که این ویروس می تواند از طریق قطرات کوچک مترشحه از بینی یا 

به منظور اجتناب از انتقال این ویروس دهان و تماس بدنی از فردی به فرد دیگر انتقال یابد. 

ست زوجین بدانند و مواردی را می بای در هنگام برقراری روابط جنسی و زناشویی، نکات و

 رعایت نمایند.

دارای عالمت و یا عرض خطر ابتال به بیماری کرونا، در م سالم، زوجینتوصیه ها برای این 

نکات کلیدی برای به در زیر  .می باشدمتفاوت ، دوران نقاهت بیماری را گذارنده اندکسانی که 

اشاره می شود که رعایت آن ها می تواند تاثیر مفیدی  زوجین مدیریت روابط زناشویی و جنسی

 داشته باشد.  فرد یسالمت بر

 

مراقبت و رعایت نکات بهداشتی به منظور پیشگیری از  ،بهترین اقدام کهتاکید می گردد 

 این واکسن یا داروی ضدویروسی برای جلوگیری یا درمان تاکنون می باشد، زیرا ابتال

 .شناخته نشده استبیماری 
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برای بهبود روابط زناشویی و جنسی  نکات قابل توجه که زوجین

 :باید رعایت کنند

. اینترنت و فضای مجازی منبع مفیدی نماییداز منابع معتبر دنبال اطالعات را  ♥

جنسی نیست. الزم است برای کسب طالعات در مورد رابطه زناشویی و برای کسب ا

  د.بهداشتی و پزشک خود مشورت کنیمات اطالعات بیشتر با ارایه دهندگان خد

یدن فیلم ها و سایت . ددهای محرک جنسی را دنبال نکنیفیلم ها و سایت   ♥

 درآسیب جدی منجر به  ،توقعات بی مورد جنسی در فردایجاد به دلیل  های محرک جنسی

 .زوجین می شودرابطه جنسی و زناشویی بین  سالمت

از  زوجینتوصیه می شود که . دترغیب نماییهمدیگر را به شیوه زندگی سالم   ♥

استراحت کافی،  تغذیه سالم، :از جمله عادت های سالم ترکردن شرایط موجود برای تمرین 

مواد محرک و یا دخانیات عادات بد: مصرف ترک تنظیم ساعت های خواب، ورزش کردن، 

 تشویق نمایند. یکدیگر را به این عادات سالمبهره ببرند و 

گفتگوی محترمانه و صمیمیانه  صحبت و برای را در طی روز  هاییزمان   ♥ 

با همسر در این شرایط کمک  آمیز محبتگوی گفتتان اختصاص دهید. همسربا 

الزم است زوجین به دور از دغدغه های  .می کند زوجآرامش همچنین تسکین و  بهبزرگی 
صمیمی با هم داشته و گپ و گفت های  دنکنار هم بنشین خارج از خانه، اوقاتی از روز را

 خواهد کرد:باشند. در گفتگو با همسر رعایت این نکات به تقویت رابطه زناشویی کمک 

 به استفاده از کلمات  ، نیازداحترام بگذارند و فکر نکنند که چون صمیمی هستنهمدیگر  به
  مودبانه و محترمانه نیست.

 .به حریم شخصی همدیگر احترام بگذارند 

 دنکن بیان متیمال با رای خود خواسته ها و نگرانی ها.  

 دندن و مقصر جلوه دادن یکدیگر نباشدنبال سرزنش کر. 
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 احساساتاست که بیان این  مهم تر و دهای خود را روشن بیان کنن سات و خواستهاحسا 
 . باشدمثبت  به صورت ها خواسته و

 راه و نظر ارائه از و دننک صبر ،دنبگذار زمان خود همسر یهاصحبت به دادن گوش یبرا
  .ندینما یخوددار دادن گوش هنگام حل

  خود به صحبت های همسر ...  سر دادن تکان و چشمی تماس گشاده، و باز ایچهرهبا 
 .دگوش کنن

  برای رفع سوء برداشت ها سعی کنند همدیگر را آرام نموده و به مرور احساسات مثبت را
 در خود تقویت نمایند.

   مراقب الگوهای مخرب ارتباطی باشند. از گله و شکایت، تهدید، بی حرمتی و برچسب
 زدن پرهیز کنند.

و احتمال بروز رفتارهای منفی، مانند مثال های زیر موارد منفی را برطرف  "ماندن در خانه"با توجه به شرایط  -تمرین

 نموده و موارد مثبت را تقویت نمایید:

o  خانم از اینکه همسرش اغلب اوقات سرگرم گوشی موبایل است، احساس تنهایی و ناراحتی می کند

 )احساسات منفی(
o  بیان ها و تعویض لباس های بیرون ایراد می گیرد  شستن دستخانم: آه می کشد و مدام از شوهرش در(

 ناواضح خواسته ها(
o : وقتی هم . مهمه من برای خیلی بودن تو کنار دراالن . باشیم باهمدر این روزها بیشتر  دارم دوست خانم

 )بیان واضح خواسته ها(برای من بگذار  

o :(مثبت احساسات) کنممی آرامش احساس زنممی حرف تو با وقت هر خانم یا آقا 

o .... تحقیر(خانم یا آقا: مثال تحصیل کرده ای و اینقدر بی نظمی( 

o ... برچسب زدن(خانم یا آقا: وسواس داری، چقدر این میوه ها را می شویی( 

o  قدردانی(خانم یا آقا: با این که خسته بودی اما به من توجه کردی و لذت بردم( 
o :تو همیشه پیش بچه ها شوخی های بد می کنی!! شوخی های بدی که پیش بچه ها می کنی،   خانم یا آقا

 )پیام با فاعل من(منو آزار می ده 

o ...عدم رعایت حریم شخصی( خانم یا آقا: با کی مرتب پیامک بازی می کنی( 
o  خانم یا آقا: خیلی خسته شدی، این روزا کار بیشتر شده و وقت مان مدام صرف ضدعفونی کردنه. برو استراحت

 ) توجه(کن من بچه ها را آروم می کنم 
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خود و قش های ندر شرایط ماندن در خانه با مشارکت همدیگر،  ♥

همسر در حضور  .یدمشخص کنمرور و انجام امور خانه  دررا همسرتان 

ی توانند مزوجین امور زندگی به وجود آورد. انجام ممکن است اختالفاتی در  خانه

 .ام را در این شرایط معلوم نمایندو نقش هر کدها را مشخص مرزمحترمانه و منصفانه 

بریزد و می شود گاهی پدر، بچه را بخواباند و  یچای شود گاهی آقا برای خانم مثال م

 برند.ب بهرهزن و مرد از لذت مشترک و دوطرفه این قبیل کارها 

برد مدیریت -اختالف نظرها را از طریق گفتگوی محترمانه به صورت برد ♥

از قبیل امور  از مسائل و اختالف نظرهازوجین در این روزها با طیف وسیعی نمایید. 

اما روبرو می شوند. رفت و آمدها و داشتن رابطه جنسی .... ظافت، شستشو، خرید، نحوه ن

 تحت تاثیر قرار و جنسی زوجین راهمین مسائل جزیی هم می توانند رابطه زناشویی 

آمادگی ( 1 توصیه می شود:الگوی زیر  ،هااختالف نظراین حل  افزایش توانبرای  د.نده

راه حل های مختلف برای  ( مطرح نمودن3 تعریف دقیق مشکل (2 برای طرح موضوع

برای : مثال برای .برد( -بهترین راه حل )بردانتخاب ( بررسی راه حل ها و 4حل مشکل 

ه یاد داشته ب .؟نداشته باشیم، چکار کنیم مالی بدهی و کمبود برای اینکه مان مایحتاجتامین 

در  ،پافشاری روی نظر خودخواسته ها و عدم برخی از بخشی از  عقب نشینی که باشیم

 الزم است. رسیدن به توافق دو طرفه،

الگوهای برخی . دباشی با همسرتانخود ارتباط مراقب عوامل مخرب  ♥

رفتارهای از این  نمونه هاییشیوه های  .کند همسران را تخریب می ین، ارتباط برفتاری
 :به شرح زیر است مخرب

با تا حدود زیادی  و بوده این رفتار به منزله هجوم به شخصیت همسر :"عیب جویی"
همراه با ویی را جانتقاد کردن یا بیان مسایل ارتباطی متفاوت است.روانشناسان عیب 

 "هیچوقت "  و "همیشه"ند که با واژه های شناس می یعبارت های انعطاف ناپذیر
بیان می  "هیچوقت گوش نمی کنیتو " یا "بزنی اهمیشه تو باید حرف آخر ر" :مثل

 د. می بایست مراقب این قبیل رفتارها باشن در شرایط فعلیه ویژه بزوجین  .شوند
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توهین به همسر تلقی می حتی به صورت کالمی و یا غیرکالمی، ، این رفتار :"تحقیر"
کار را حتی با  مسخره کردن یا فقط با چشم چرخاندن انجام  ممکن است این افراد شود.

د، می گویمثال  صحبت می کند و خود همسرفرد با دهند. یک نمونه آن وقتی است که 
 ،می خواهد بگوید شهمسررا که د آنچه بدون آنکه سعی کن "دکرباز دوباره شروع "

 د.بشنو

ی جوی عیب پاسخ بهاغلب در  و است این رفتار نوعی مقابله جویی :"رفتار تدافعی "
احساس می کنند دارند  معموال این روش را بکار می برند افرادی که. بروز می کند

 عیب جویی می کند،ش همسرکه  دمی کناحساس  ماًئدا مثال اگر فرد .قربانی می شوند
د که باش مراقبرا سرزنش می کند،  ویبی دلیل یا د و بد فهمیده می شو از سوی او

 ویدر  "حق با منه، اینها اشتباه می کنند"و نگرشی همچون است دفاعی شده  احتماالً
 است. گردیدهایجاد 

برخی پرهیز نموده و فقط  ارتباط با همسرشاناز اغلب  افرادی که :"دیوار سنگی"
  .را نشان می دهند، دارای رفتار مخرب دیوار سنگی هستندحرکات منفی غیر کالمی، 

ای بربرخی نکات که می تواند به همسران  .دیرا به فرصت تبدیل کنبحران این  ♥ 

پرهیز کنند در زیر توصیه شده عوامل مخرب  و از دخود تالش کنن همسربا  رابطهبهبود 

 است:

 جایه ب د.درک کننبه شرایط سخت کنونی را نسبت شان احساسات همسر 
با او  ،انشهمسر رفتارکناره جویی، اهمیت ندادن و حمله به احساسات و  رفتارهایی مانند:

 د.همدلی کنن در بیان احساساتش،

 دننیفت ،شیوع ویروس کرونا و شرایط اخیر مربوط به ه هایو شایع خرافه ها در دام. 

  ،زمان های جداگانه ای را نیز برای کار و در کنار برنامه ریزی برای با هم بودن
به  این بخش از برنامه،د. برای نن در نظر بگیراش به عالقه مندی های شخصیپرداختن 

ر اعضای خانواده را مراقبت از فرزندان، سالمندان و سای ،د و به نوبتنهمدیگر زمان ده
 د.نبه عهده بگیر

 شرایط بحرانیگذر از پس از دوران . برنامه ریزی برای تمی نیسئاین شرایط دا، 



10 

 

ان شبرای سالمتی خود که کمک می کند زوجبه  ش می دهد وروحیه مثبت را افزای
 . ندل شوئاهمیت بیشتری قا

 تواند خیلی سودمند یم قدردانی ها. این دیکدیگر داشته باشنقدردانی از  طی روز
افرادی که در  ددانیکند. میی ارتباط با یکدیگر کمک سازندهباشد و به شیوه 

ای نسبت به شرایط انداز مثبت و خوشبینانهآورند، چشمشرایط سخت تاب می
 موجود دارند.

  مانند عصبانیت و غم سراغ در این روزها بیشتر احتمال دارد، هیجانات ناخوشایندی
کمی  دنن داد، سعی کنواکنش تند نشا در مواردی د. اگر این روزها همسرزوج بیای

که همه ما تحت فشار  و با یادآوری ایند نرفتار کنبخشنده تر از روزهای قبل 
 د.نهستیم، مانع از تداوم دلخوری شو زیادی

  م ا دوستان و اقوابنبود رفت و آمد به دلیل این دوران، بخشی از نیازهای عاطفی
تالش کند، نمی تواند به تمامی نیازهای عاطفی پاسخ  چقدر هم همسر هراست و 

آشنایان تماس منظم تلفنی با  دلخوری و عصبانیت، جایه بمناسبی دهد. پس 
 نیز، تهیه فهرستی از فعالیت های آرامش بخش و مورد عالقه خود را دداشته باشن

 د. نفراموش نکن

هر یک از زوجین زمانی که . داشته باشید جنسی رابطه همدیگر رضایتبا   ♥

 ،دباشنمی جنسی د و مایل به برقراری رابطه ر عاطفی و روانی احساس خوبی نداراز نظ

برای هیچ یک  جنسیاجبار برای برقراری رابطه نمایید.  داریاز برقراری این رابطه خود

 از زوجین پذیرفتنی نیست.

  قبل، حین و  بعد از رابطه جنسی رعایت کنید. رانکات بهداشتی   ♥

   ثانیه با آب و صابون شسته  20قبل و بعد از رابطه زناشویی دست ها به مدت
 شود.

   است. همچنین  بزاق و تنفسی های قطره کرونا، ویروس انتقال اصلی راه
تاکید می  وجود ویروس در مدفوع افراد مبتال گزارش شده است. به زوجین

 گردد که مقاربت به صورت واژینال باشد. 
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   پایبندی به مسائل اخالقی و روابط زناشویی در چارچوب خانواده و پرهیز از
 .رفتارهای پرخطر ضروری است

 نکات قابل توجه برای زوجینی که از نظر بیماری کرونا سالم هستند:

اگر عالمتی از بیماری کرونا ندارید، برقراری رابطه جنسی و زناشویی  ♥

به طور معمول در منزل و زیر یک سقف  کهزوجی  در این شرایط بالمانع است.

زندگی می کنند غیر از رابطه زناشویی ارتباطات دیگری نیز دارند مانند در کنار هم غذا 
ممکن  دن. در هر کدام از این ارتباط هاخوردن، کنار هم نشستن، خندیدن و صحبت کر

ولی در یک  ؛س با سطوح آلوده ویروس منتقل شوداست از طریق قطرات تنفسی و یا تما
زندگی خانوادگی نباید بیش از حد حساسیت از خود نشان داد. بنابراین برقراری رابطه 
جنسی و زناشویی در زوجینی که سالم هستند جای نگرانی ندارد. حتی برقراری رابطه 

می تواند  محبت آمیز با همسر به ویژه در این شرایط جنسی رضایت بخش همراه با رفتار
. زوج کمک نماید در آرامشایجاد و تنش های ناشی از بحران فعلی و به رفع استرس 

تردد در  )برای کار و یا  از منزلساعت های خروج ، همسرشغل شرایط و توجه به با البته 
مدنظر قرار با همسر، جنسی برقراری رابطه  دررعایت نکات بهداشتی (، اماکن عمومی

 گیرد. 

اقدام به فرزند آوری در صورتی که عالمتی از بیماری کرونا ندارید،  ♥

تاکنون هیچ موردی از انتقال داخل رحمی ویروس از مادر به جنین، بالمانع است. 

حتی در مادری که خودش در دوران بارداری به بیماری کرونا دچار شده است اثبات 
بایستی در برابر این بیماری آسیب پذیرتر هستند، زنان باردار  از آنجا کهنگردیده است. 

تاکنون در ضمن د. هت ممانعت از بیماری رعایت نمایناقدامات پیشگیری کننده را ج
 .نشده استمشخص به طور قطعی ارتباط این ویروس با احتمال ابتال به ناباروری، 
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در معرض  آنها هر دو نفر که یک یا یزوجیننکات قابل توجه برای 

 :هستندکرونا ابتال به بیماری خطر 

از نظر خطر ابتال به بیماری کرونا بررسی را تان خود و همسر شرایط  ♥

 و رعایت نکات بهداشتی را جدی بگیرید. باشید همدیگر مراقب کنید.

   چاقی، نظیربه بیماری زمینه ای زوجین از  یک یا هر دو نفرکه در مواردی 
هستند سیستم ایمنی مبتال  نقصدیابت، بیماری های ریوی، بیماری قلبی و یا 

و یا در حال مصرف داروهای  ز یک بیماری جدی بهبود یافته اندو یا اخیرا ا
با توجه به احتمال هستند،  تضعیف کننده سیستم ایمنی و کورتیکواستروئید

رعایت ضمن بطه جنسی در برقراری را بهتر است ،بیماری کرونابیشتر ابتال به 
و اگر هر کدام از طرفین عالیم مشکوکی  بیشتر احتیاط کنند، نکات بهداشتی

 . دارند از برقراری رابطه جنسی پرهیز کنند

 داروهای  در افرادی که از بیماری کرونامبنی بر جلوگیری از ابتال به  شواهدی
در -ایدز  اچ ای وی/ عفونتاز ابتال به ه به منظور پیشگیری ضدویروسی ک

کنند وجود ندارد. استفاده می  -مبتالیان به آنمشکوک یا دارای تماس افراد 
کرونا  بنابراین استفاده از این داروها به معنای اطمینان از عدم ابتال به بیماری

این داروها می بایست مالحظات بهداشتی و نیست و در صورت استفاده از 
 . گیردمدنظر قرار اخالقی در روابط زناشویی 

 پزشکان در درمان که )همانند کلروکین(  ر دلیل از داروهاییه افرادی که به
نسبت به این بیماری ایمن استفاده می کنند  ،می کنند تجویزبیماری کرونا 

در روابط  را نیستند و این داروها جنبه حفاظتی ندارد و باید تمام نکات بهداشتی
 جنسی رعایت کنند. 

  شواهدی دال بر وجود ویروس در ترشحات تناسلی وجود ندارد، علی رغم آنکه
از در صورت تمایل به استفاده از روش های پیشگیری از بارداری بهتر است 

 استفاده شود. کاندوم
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مبتال به ، زوجینی که یک یا هر دو نفر آنهابرای نکات قابل توجه 

 هستند: کرونابیماری 

نتیجه آزمایش کرونا مثبت  نیستید ولیاگر دچار عالئم بیماری کرونا  ♥

زوجین درصورتی که هیچ روز از رابطه جنسی خودداری نمایید.  14شد، 

هفته بعد از تاریخ  دوعالئمی پیدا نکنند با نتیجه مثبت آزمایش کرونا می توانند ظرف 

ه و استفاد سایرین باحداقل دو متر انجام آزمایش با رعایت نکات بهداشتی )رعایت فاصله 

  از ماسک ... ( از شرایط قرنطینه خارج شوند.

ابتال به یا شک تنگی نفس دچار هستید و  اگر به عالئم تب، سرفه یا  ♥

از رابطه جنسی و  در منزل جداسازی صورت گیرد ،به بیماری دارید

 هفته 2، حداقل به مدت حداقل سه روز قطع عالئمبهبودی/  به شرطخودداری کنید. 

قطع تب  منظور از قطع عالئم؛ از شروع عالئم، برقراری رابطه جنسی بالمانع است. بعد

بدون استفاده از داروهای تب بر، کاهش واضح سرفه ها، قطع سرفه پایدار و بهبود تنگی 

 .می باشدنفس 

ترخیص به تازگی در صورتی که سابقه بستری در بیمارستان دارید و   ♥

هفته پس از شروع عالیم از رابطه جنسی خود داری  3شده اید حداقل تا 

در افراد با سابقه مشورت نمایید. خود نمایید و برای شروع با پزشک معالج 

، افراد تحت درمان ترل ضعیف بیماری، گیرندگان پیوندکن ،ایدز نظیرنقص سیستم ایمنی )

مدت طوالنی  الزم است یستم ایمنی(سرطان و مصرف کنندگان داروهای تضعیف س

رابطه جنسی بعد از بهبود مجدد در برقراری . شودخودداری رابطه جنسی از برقراری  تری

که  توصیه می شود و گرفته شودجدی رعایت نکات بهداشتی بیماری کرونا، عالئم 

  مقاربت به صورت واژینال باشد.
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ارتباط  ،قرنطینهبیماری در شرایط این با توجه به تبعات جسمی و روانی  ♥

مجازی همسرتان را با گفتگوی تلفنی و و  کردهحفظ تان را صمیمانه با همسر

 .نمایید را برطرفنگرانی ها و دلواپسی های او  وآرام 


