مارچ (ئادار) ى 2020

وشەدانى تەندروستيى سێكسيى سانديفۆرد بۆ وەرگێڕان
A
[ Abortionلەبارچوون] :ڕێكارێكى پزيشكييانە يان نەشتەرگەرييانەيە بۆ كۆتايى هێنان بە دووگيانى.

[ Age of consentتەمەنى پێگەيشتن] :ئەو تەمەنەى كە تيايدا كەسێك لە بارى ئاساييدا بە شێوەيەكى ياسايى لە سكۆتالند دەتوانێت
قايل بوونى خۆى بە جووتبوونى سێكسى بدات  16ساڵييە .لەم تەمەنەدا ،ئەوەندەى پەيوەنديى بە ياساى دەستدرێژييە سێكسييەكانەوە هەبێت،
هەموويان بە هەموو نياز و مەبەستێكيان گەورەساڵن  /هەراشن .بەاڵم چەند بەدەر كردنێكى كەميش لەمە هەن.
[ AIDSئەيدز] :گەلە نەخۆشيى وەرگيراوى داكەوتنى بەرگرى .كۆمەڵێك نەخۆشييە كە ڤايرۆسێك دەبێتە هۆكارى كە تووشى خەڵك
دەبێت و وا دەكات سيستەمى بەرگرييان الواز ببێت .ئەگەر  HIVئێچ ئاى ڤى بە بێ چارەسەر بهێڵرێتەوە ،بە چەند قۆناغێك دەچێتە پێش و
دەبێتە هۆى  HIVئێچ ئاى ڤييەكى دوايين قۆناغ يان پێشكەوتوو كە ئەيدز  AIDSيشى پێ دەووترێت .ئەگەر  HIVبە باشى مامەڵەى لەگەڵ
بكرێت ،نابێت بە ئەيدز .AIDS
[ Anal Sexكۆمە سێكس] :ئەمە سێكس كردنە لە ڕێى خستنە ناو كۆمەوە .كۆمە سێكس شتێكە كە هەندێك كەس چێژى لێ دەبينن.
[ Androgyneئەندرۆجين] :زاراوەيەكە بۆ وەسفدانى ئەو كەسانە بەكار دێت كە هەست بە ئاسوودەيى ناكەن كاتێك هەروا بە
سادەيى بە خۆيان بڵێن پياو يان ژن .لە جياتيى ئەوە ،هەست دەكەن ناسنامەى جێندەرييان  /ڕەگەزييان لەوە ئاڵۆزترە وەسف بدرێت.
دەشێت هەندێكيان جێندەرى  /ڕەگەزى خۆيان بە شتێكى لێكدراو لە نێوان پياو و ژن دا ،يان بە هيچيان ،پێناسە بكەن.
[ Antibioticsدژە هەوكردن] :دەرمانێكە كە بەكتريا قەالچۆ دەكات .دژە هەوكردنەكان دەتوانن سووتانەوە بەكترياييەكانى وەك كالميديا
و سوزەنەك (گۆنۆرۆیا) و سيفليس چاك و پاك بكەنەوە.
[ Antibodiesدژە تەن] :ئەو پرۆتينانەن كە لەش دروستيان دەكات بۆ شەڕ كردن و لەناوبردنى بەكتريا و ڤايرۆسى بێگانە لە خوێندا.
[ )ART( Antiretroviral therapyچارەسازيى دژە ڤايرۆسە خۆ هەڵهێنەكان ( :])ARTدەرمانێكە بەو كەسانە دەدرێت كە بە HIV
ييەوە ژيان بەسەر دەبەن .زوو دەستنيشان كردن و پابەندبوون بە چارەسەرەوە دەتوانێت ژيانێكى درێژ و تەندروست دەستەبەر بكات.
 HIVناتوانێت بگوازرێتەوە ئەگەر چارەسازييەكى بەكارى دژە ڤايرۆسە خۆ هەڵهێنەكان ( )ARTوەربگريت و بڕێكى ڤايرۆسييانەى HIV
ى دۆزينەوە هەڵنەگرت هەبێت.
[ Anusكۆم  /دەرچەى كۆم] :ناوى ئەو دەرچەيەيە كە لە نێوان هەردوو گوشپى قنگدايە و بۆ جووڵەى ڕيخۆڵەكان پێويستە تا پاشەرۆ
بۆ دەرەوەى لەش فڕێ بدەن.
[ Anilingusئەنیلينگەس] :كاتێك كەسێك دەمى يان زمانى بۆ وروژاندن يان پيادا هێنان بە كۆمى كەسێكى تردا بەكار دەهنێت .پێشى
دەووترێت ڕيمينگ.
[ Asexualناسێكسى] :كەسێك كە هەست بە كێشانى سێكسييانە ناكات يان لە ڕووى سێكسييەوە پەرچەوەاڵمى بۆ كەسانى بەرامبەر
نیيە.
B
[ Bacteriaبەكتريا] :ئەو زيندە وردەاڵنەن كە دەبنە هۆى هەوكردن .كالميديا و سيفلس و سوزەنەك ئەو هەوكردنانەن كە بەكتريا
دروستيان دەكەن.
[ Bacterial Vaginosisڤاجاينۆسيسى بەكتريايى] :هەوكردنێكى زۆر باوى زێیە كە دەبێتە هۆى دەردان و سووتانەوە .هۆيەكەى
ناهاوسەنگييە لەنێوان جۆرەكانى بەكتريا لەناو زێدا .بە سێكس كردن ناگوازرێتەوە و تووشى پياويش نابێت.
[ Barrier methodڕێگەى لەمپەردانان] :شێوازێكە لە خۆ پاراستن لە تووشبوون يان سك پڕ بوون كە ناهێڵێت تۆوى پياو بچێتە ناو
لەشى كەسێكى ترەوە .كۆندۆم و فێميدۆم (كۆندۆمى مێينە) جۆرێكن لە ڕێگەى لەمپەر دانان.
[ Birth Controlكۆنترۆڵ كردنى زايين] :هەموو ڕێگەكانى ڕێگرتن لە دووگيان بوون .دەكرێت بە ڕێگرتن لە دووگيان بوون
بووترێت "كۆنترۆڵ كردنى زايين" و ئەگەر بە دروستى بەكار بێت ،دەتوانێت ڕێگرى لە دووگيان بوون بكات.
[ Bisexualدوو سێكس  /دوو مەيل] :كەسێكە كە لە ڕووى سۆز و جەستەوە مەيلى بۆ ژنيش و پياويش هەيە.
[ Blood Testپشكنينى خوێن] :نمونەيەك لە خوێن بە بەكار هێنانى سرنج لە خوێن هێنەرێك وەردەگيرێت .خوێنەكە بۆ پشكنين بۆ
تاقيگەيەك دەنێردرێت.
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[ Capقاپيلكە] :قاپيلكەيەك يان پەردەيەك لە الستيك يان سيليكۆن لە شێوەى قاپێكى پچووك دروست دەكرێت بۆ ڕێگرتن لە دووگيان
بوون و لە گەردنەى مندڵداندا دادەنرێت تا نەهێڵێت تۆو بگاتە هێلكەى ژن .دەبێت پێكەوە لەگەڵ تۆوكوژێكدا بەكار بێت كە تۆوەكە
بكوژێت.
[ Casual Sexسێكسى بەڕێكەوت] :چاالكييەكى سێكسييە لەنێوان كەسانێك كە هاوژينى سێكسيى يەكتر نين يان يەكترى بەباشى ناناسن.
[ Celibateڕەبەن] :كەسێكە كە بڕيارى داوە سێكس نەكات.
[ Cervical cancerشێرپەنجەى گەردنەى منداڵدان] :شێرپەنجەى گەردنەى منداڵدان نەخۆشييەكە كە بۆ ژيان هەڕەشەيە .چارەسەرى
هەيە و لەسەر قەبارە و ڕادەى باڵوبوونەوە شێرپەنجەكە ڕادەوەستێت.
[ Cervical smearلەكەى گەردنەى منداڵدان] :پێيشى دەووترێت پشكنينى لەكە .ڕێكارێكە بۆ ڕاگرتنى شێرپەنجە لە دەمێكى زوودا
لە ڕێگاى دۆزينەوەى خانەى نائاسايى لە گەردنەى منداڵدان (ملى منداڵدان) دا .پشكنينى لەكە پشكنين نيە بۆ شێرپەنجە .لە سكۆتالند،
 NHSهەر سێ ساڵ جارێك ژنانى تەمەن نێوان  25و  60ساڵ و هەر پێنج ساڵ جارێك ژنانى تەمەن نێوان  60-64ساڵ بۆ پشكنينى بێ
بەرامبەر بانگهێشت دەكات.
[ Cervixگەردنەى منداڵدان  /منداڵدان] :دەروازە يان ملى منداڵدان  /منداڵدان ،لە بنەوەى زێدایە.
[ Childhood Sexual Abuseبەدكاريى سێكسييانەى منداڵى] :منداڵ بەدكاريى سێكسييانەى بەرامبەر دەكرێت كاتێك لە چاالكييەكى
سێكسييانەوە دەگلێت كە بە تەواوى لێى تێناگات و ياساكان يان قەدەغە كۆمەاڵيەتييەكانى كۆمەڵگايەك دەبەزێنێت.
[ Chlamydiaكالميديا] :نەخۆشييەكى بەكترياييە كە لە ڕێى سێكس كردنەوە دەگوازرێتەوە ،لە ڕێگاى سێكس كردن بە بێ بەكار هێنانى
كۆندۆم لە كەسێكەوە بۆ كەسێكى تر دەگوازرێتەوە .بە ئاسانى پشكنينى بۆ دەكرێت و چارەسەر دەكرێت.
[ Circumcisionخەتەنە كردن] :خەتەنەى نێرينە هەڵگرتنى ئەو پێستەى سەرى چووكە .خەتەنەى مێينە لە شانشينى يەكگرتوو
ناياساييە و پێى دەووترێت شێواندنى ئەندامى زاووزێى مێينە.
[ Clitorisقيتكە  /بەلۆكە] :كۆمەڵێك سەرە ڕەگە كە بە هاندانيان هەستى خۆشى و وروژان دروست دەكەن .لەسەرووى دەمى زێوەيە و
قەبارەى بەقەد دەنكە بەزاليايەك دەبێت.
[ Coilكۆيل] :بڕوانە IUD / IUS
[ Cold soreبرينى سارد] :تلۆقى پچووكن كە بە گشتى لە نزيك دەم يان لووت دروست دەبن ،بەهۆى ڤايرۆسى هێرپس سيمپلێكسەوە
دروست دەبن.
[ Colposcopyناوبينيى گەردنەى منداڵدان] :پشكنينێكە بۆ بە وردى تەماشا كردنى گەردنەى منداڵدان ئەنجام دەدرێت.
[ Combined pillحەبی پێكەوەيى] :حەبی پێكەوەيى جۆرێكە لە ڕێگرتن لە دووگيان بوون كە دووجۆر هۆرمۆنى ئۆسترۆجين و
پرۆجێستۆجين لە خۆ دەگرێت.
[ Coming outهاتنە دەر] :كاتێك كەسێك بۆ يەكەم جار ناسنامەى سێكسييانەى خۆى بەكەسێكى تر  /بە كەسانى تر دەڵێت ئايا لێزبييە
يان گەيە يان دوو مەيلە يان ترانسسێكشوەڵە.
[ Conceptionپيتان] :كاتێك هێلكەيەك لە ڕێى تۆوەوە دەپيتێنرێت و لە منداڵداندا دەست بە گەشە دەكات.
[ Condomكۆندۆم] :كۆندۆمى نێرينە لە الستيكێك يان پۆلى ئەرێثەين (پالستيك) ێكى زۆر تەنك دروست دەكرێت كە دەكرێت بەبەرى
كێرى هەڵساوى پياودا .لە كاتى خستنە ناو زێ يان كۆمدا هەردووال لە هەندێك نەخۆشيى گوازراوە لە ڕێى سێكسەوە ،بە  HIVيشەوە،
دەپارێزێت NHS .ى گالسكۆى گەورە و كاليد خزمەتگوزارييەكى كۆندۆمى بێ بەرامبەريان هەيە.
[ Condom Femaleكۆندۆمى مێينە] :كۆندۆمى مێينە لە پۆلى ئەرێثەينى زۆر تەنك دروست دەكرێت .بە كۆندۆم دەووترێت ڕێگەى
لەمپەر لەبەردەم دووگيان بووندا و لەڕێگاى ڕێگە گرتن لە گەيشتنى تۆو بە هێلكە كار دەكەن .كۆندۆمى مێينە دەخرێتە ناو زێوە و
دەتوانرێت تا  8كاتژمێر پێش سێكس كردنيش دابنرێت .دەتوانن لە هەندێك نەخۆشيى بە سێكس گوازراوە و  HIVبتپارێزن.
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[ Confidentialityنهێنبڕى] :ئەگەر شتێك نهێنى بێت ،ئەوە ئيتر تايبەت و كەسييە .ئەگەر تەمەنت لە خوار  16سااڵنەوە بێت ئەوا
هەمان مافى گەورەسااڵنت هەيە لە الى دەزگا خزمەتگوزارييە تەندروستييەكان بۆ پاراستنى نهێنييەكانت .ئەمە واتاى ئەوەيە كە پزيشكان
و پەرستاران نابێت هيچ زانيارييەك لە بارەى تۆوە بە هيچ كەسێكى تر بڵێن ،مەگەر لەو باوەڕەدا بن كە لە مەترسييەكى جيددى دايت.
ئەگەر باوەڕيان وابوو لە مەترسييەكى جيددى دايت ،ئەوا بابەتەكە لە پێشدا لەگەڵ خۆت باس دەكەن.
[ Consentڕازیبوون] :ناوێكى ترە بۆ ڕێگە پێدان .سەرپێچيى ياسايە بەبێ ڕازیبوونى كەسەكەى تر ،هەر كەسێك لەگەڵ كەسێكى
تردا سێكس بكات .هەروەها سەرپێچيى ياسايە سێكس لەگەڵ كەسێكى الوى خوار تەمەن  16سااڵندا بكەيت .بەمە دەووترێت تەمەنى
پێگەيشتن  /تەمەنى قايل بوون.
[ Contraceptionڕێگرتن لە دووگيان بوون] :ئەم وشەيە بۆ باسى ڕێگرى كردن بە ڕێگاى دەستكرد لە دووگيان بوون (سك پڕ
بوون) بەكار دێت .زۆر ڕێگاى جياوازى ڕێگرى كردن لە دووگيان بوون هەن و ڕێگاى جيا جيا لەگەڵ كەسان لە تەمەنى جياجياى
ژيانياندا دەگونجێت .پێيشى دەووترێت كۆنترۆڵ كردنى زايين.
[ Contraceptive injectionsدەرزيى ڕێگر لە دووگيان بوون] :دەرزييەكە بۆ پاراستن لە دژى دووگيان بوون و  13حەفتە كار
دەكات.
[ Crabsقرژاڵ] :ئەسپێيەكە كە لە تووكەبەردا دەژى و دەكرێت لە كاتى سێكس كردن يان بەيەك گەيشتنى نزيكدا لە كەسێكەوە بۆ
كەسێكى تر بگوازرێتەوە .ئەم قرژااڵنە بە ئاسانى چارەسەر دەكرێن.
[ Cross-dressingبەرامبەر-پۆشين] :بڕوانە :ترانسسێكشوەڵ
[ Crushشەيدا بوون] :هەستێكى بەهێزى خۆشويستن بۆ كەسێك كە دەكرێت بە تێپەڕبوونى كات كاڵ ببێتەوە .بەشێكى ئاساييە لە گەشە
كردن بەاڵم دەكرێت لە هەر تەمەنێكدا دروست ببێت.
[ Cunnilingusسێكسى زارەكى] :كاتێك كەسێك دەمى و زمانى بۆ پياداهێنان و وروژاندنى زێ و قيتكەى ئافرەت بەكار دەهێنێت.
پێيشى دەووترێت دەمە سێكس.
[ Cyber sexسايبەر سێكس] :قسە كردن لە بارەى سێكسەوە لەگەڵ كەسێكدا لە ڕێگاى چاتى نووسراوو يان ئەپ يان لە ڕێى
ئينتەرنێتەوە لە چاتڕوومێكدا يان بە ئيمەيڵ.
[ Cystitisسايستيتيس] :هەوكردنى ميزەڵدان .دەشێت وات لێ بكات هەست بكەيت بەردەوام پێويستيت بە ميز كردنە و دەكرێت ميز
كردنەكەت بە ئازار بێت.
D
[ Date rapeالقە كردن لەنێو ناسياوان] :بڕوانە القە كردن
[ Diagnosisدەستنيشان كردن] :دۆزينەوەى هۆى ڕاست و دروستى نەخۆشييەك.
[ Dildoديلدۆ] :ئامرازێكە لە شێوەى چووکێكى هەڵساودا دروست كراوە ،بەگشتى لە الستيك يان پالستيك دروست دەكرێت كە خەڵكى
بتوانن لە ڕێيەوە چێژى سێكسى بە خۆيان يان بە هاوژينەكانيان بگەيەنن.
[ Dischargeدەردان] :دەردراوێك يان شلەيەك كە لە چووک يان زێوە دێتە دەرەوە .بۆ ژنان ،دەردان لە زێوە ئاساييە و لە تەمەنى
مێرمنداڵييەوە تا دەگاتە لە سووڕى مانگانە چوونەوە ،ڕوو دەدات .ئەگەر ڕەنگى دەردراوەكە نائاسايى بوو يان بۆنێكى ناخۆشى لێهات،
ئەوا دەشێت نيشاندەرى هەوكردنێك بێت و پێويستى بە چارەسەرە .بۆ پياوان ،دەردان لە چووکەوە ،جگە لە ئاو هاتنەوە ،بە گشتى ئاسايى
نيیە و دەكرێت نيشاندەرى هەوكردن بێت.
E
[ Ectopic pregnancyدووگيانيى نا جێ] :بەوە دەووترێت كاتێك هێلكەيەكى پيتێنراو (ئاولەمە) لە دەرەوەى منداڵدان جێگير ببێت ،بە
گشتيش ئەوە لە يەكێك لە كەناڵەكانى فالۆپدا دەبێت .بارى وا پێويستى بە چارەسەرى پزيشكيى خێرا هەيە.
[ Eggهێلكە] :ئەو خانە ڕەگەز مێينەيەيە كە هێلكەدانى ئافرەت دروستيان دەكات .ئەگەر هێلكەكە بە تۆوى پياو بپيتێنرێت ،ئەوا گەشە
دەكات و دەبێتە ئاولەمە.
[ Ejaculateهاتنەوە] :كاتێك پياو دەگاتە ئۆرگازم (ڕەحەت بوون) چووکى شلەيەك فڕێ دەدات پێى دەووترێت شاوەت.
[ Embryoئاولەمە] :بە منداڵێكى لەدايك نەبوو لە قۆناغەكانى هەرە سەرەتاى دووگيانى دا (تا كۆتايى حەفتەى حەوتەمى) دەووترێت،
پێش ئەوەى ببێتە كۆرپەلەی تەواو (هەشت حەفتە و بەرەوسەر).
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[ Emergency contraceptionڕێگرى كردنى ناكاو لە دووگيانى] :ئەمە ڕێگرى كردنێكە لە دووگيان بوون پاش سێكس كردن
بەبێ خۆ پاراستن .دوو جۆر ڕێگرى كردنى ناكاو هەن :دەنكى دەرمان يان  / IUDلوولپێچ دانان .ئەم دوو بژاردەيە تا  120كاتژمێر لە
پاش سێكس كردنى بێ خۆ پاراستنەوە دەتوانرێت بەكار بێن .ئەم دوو ڕێگايە چەند زووتر لە پاش سێكس كردنەوە بەكار بێن ،ئەوەندە
كاريگەرتر دەبن.
[ Emotional regulationڕێكخستنى سۆزداريانە] :زاراوەيەكە بە گشتى بۆ وەسفدانى تواناى كەسێك بەكار دێت لە كۆنترۆڵكردن
و وەاڵم دانەوەى كارايانەى لە بەرامبەر ئەزموونێكى سۆزدارييانەدا .بە شێوەيەك كە لە ڕووى كۆمەاڵيەتييەوە چاوپۆشى هەڵبگرێت و
ئەوەندەش نيان بێت كە بوار بە پەرچە كردارى خۆڕسك بدات ،هەروەها ڕێگە بدات ،كە پێويستى كرد ،پەرچە كردارە خۆڕسكەكان دوا
بخات.
[ Endometriosisئێندۆمێتريۆسيس] :بارێكە تووشى ئافرەتان دەبێت ،تيايدا ئەو پەڕەيەى ناوەوەى منداڵدان دادەپۆشێت لەسەر ئەندامى
ترى دەرەوەى گەشە دەكات .دەكرێت ببێتە هۆى ئازار و كێشەى بەپيتى.
[ Erectionهەڵسان  /يەرەق كردن] :كاتێك پياو لە ڕووى سێكسييەوە دەورووژێت چووکى هەڵدەئاوسێت و ڕەق دەبێت يان ڕەپ
دەبێت.
[ Erectile Dysfunctionتێكچوونى كارى ڕەپ بوون] :بڕوانە لە نێرى كەوتن
[ Erogenous zoneناوچەى چێژى ىسێكسى بەخش] :ئەو ناوچانەن لەسەر لەش كە بەرامبەر وروژاندنى سێكسى هەستيارن،
شوێنگەلێكن كە خۆشە ماچ بكرێن يان دەستيان پيادا بهێنرێت .ناوچەى چێژبەخشى هاوبەش لە پياو و ئافرەتدا هەردوو گوێ و لێو و مل و
مەمك و ديوى ناوەوەى ڕان و ئەندامەكانى زاووزێن.
F
[ Fallopian tubesلوولەكانى فالۆپ] :ئەو لووالنەن كە هێلكەدانەكانى ئافرەت بە منداڵدانەوە دەبەستنەوە .هێلكەكان كە مانگانە لە
هێلكەدانەوە بەردەدرێنەوە بە لوولەكانى فالۆپدا دەڕۆن و دەچنە منداڵدانەوە.
[ Fantasyفەنتازيا] :فەنتازياى سێكسى ئەو وێنە زەينيانە يان ئەو دروستكراوە خەياڵكردانەن كە بە سروشت ئێرۆتيكين و دەكرێت ببنە
هۆى وروژاندنى سێكسى.
[ Fellatioدەمە سێكس] :سێكس كردن بە دەم كە تيايدا كەسێك بە بەكارهێنانى دەمى و زمانى ،چووکى پياوێك دەوروژێنێت.
[ )Femidom( Female condomكۆندۆمى مێينە (فێميدۆم)] :جۆرێك خۆپاراستنە لە نەخۆشييەكانى كە لە ڕێى سێكسەوە
دەگوازرێنەوە ،يان لە دووگيان بوون .وەك كۆندۆمى نێرينە كيفێكى نەرمە كە ناوپۆشى زێى ئافرەت دەكات و ناهێڵێت هيچ شاوەتێك بچێتە
ناوى .الستيكى نيە.
[ )FGM( Female Genital Mutilationشێواندنى ئەندامى زاووزێى مێينە ( :])FGMلێكردنەوەى پارچەيەك يان هەموو بەشى
دەرەوەى ئەندامى زاووزێى ئافرەت يان بە مەبەست برينداركردنى ترى ئەندامەكانى ترى زاووزێى .لە شانشينى يەكگرتوو ئەمە ناياساييە.
[ Femidomفێميدۆم] :بڕوانە كۆندۆمى مێينە.
[ Fertilisationپيتاندن] :ئەگەر تۆوى پياو بچێتە ناو زێوە ،دەكرێت بەرەو گەردنەى منداڵدان بچێت و لەوێ بە هێلكەيەك بگات.
ئەگەر هێلكەكە بە تۆوەكە پيتا ،ئەوا دەكرێت ئاولەمەیەک (ئێمبریۆ) دەست بە گەشە كردن بكات .ئەگەر ئەمە ببێت ،ئەوا ئيتر ئافرەتەكە
دووگيان بووە.
[ Fertilityبەپيتى] :كاتێك ئافرەتێك يان پياوێك سيستەمێكى تەندروستى بەرهەمهێنى هەبێت و بتوانن دووگيانى پێك بهێنن يان تۆوێكى
تەندروست بەرهەم بهێنن ،ئەوا بە بەپيت دەناسرێن.
[ Fertility problemsگرفتەكانى بەپيتى] :بڕوانە بێ پيتى
[ Fetishفێتيش] :بيرۆكەيەك يان كردەوەيەك يان شتێكى تايبەت كە كەسێك لە ڕووى سێكسييەوە دەوروژێنێت.
[ Fingeringپەنجەكارى] :واتاى بە پەنجەى خۆت پەنجە لێدان يان پەنجە كردن بە ئەندامى زاووزێى ئافرەتێك يان كۆمى پياوێكدا.
[ Fistingمشتكارى] :كاتێك كەسێك چەند پەنجەيەك و پاشان هەموو مشتى دەكات بە زێى ئافرەتێك يان كۆمى كەسێكدا .مشتكارى
دەكرێت لە ڕووى جەستەييەوە مەترسيدار بێت مەگەر ئەوانەى خەريكى دەبن تەواو هێور و لەسەرخۆ بن و بەباشى چەوريان كردبێت.
دەشكرێت ئەم كردەوەيە ڕێگايەك بێت بۆ گواستنەوەى هەندێك نەخۆشيى بە سێكس گوازراوە.
4

Kurdish Sorani Language Version

مارچ (ئادار) ى 2020

وشەدانى تەندروستيى سێكسيى سانديفۆرد بۆ وەرگێڕان

[ Foetus / fetusكۆرپەلە] :زاراوەى پزيشكييانە بۆ منداڵ لە منداڵدانى دايكى دا لە تەمەنى  8حەفتەيى بەسەرەوە تا تەمەنى لەدايك
بوون.
[ Folic acidترشى فۆليك] :ڤيتامينێكە كە دەكرێت ئافرەتان بيخۆن بۆ كەم كردنەوەى مەترسيى لە دايك بوونى منداڵ بە خەوشێكەوە لە
بڕبڕەپشتى دا ،وەك بڕبڕەى قڵيشدار.
[ Foreplayپێش وازى  /پێش گەمە] :كردەوەى سێكسييانەى وەك ماچ كردن ،لێخشاندن ،دەمە سێكس ،دەستپەڕ .ئەمانە ڕۆڵێكى
بنچينەييان لە ئامادەكردنى لەشدا هەيە بۆ سێكس كردنێك كە تێخستن لە خۆ بگرێت – پياو چووکى ڕەپ دەبێت و زێى ئافرەتيش لينجى
دەردەدات .مەرج نيە هەموو كات سێكس كردن تێ خستنى بەدوادا بێت.
[ Foreskinپێستى سەر چووك] :كاڵوەيەكى پێستە كە پۆپەى چووکى پياو دادەپۆشێت (مەگەر خەتەنە كرابێت و ئەو پێستە
هەڵگيرابێت).
[ Frottageفرۆتاج] :جۆرێك سێكسە كە دەستهێنانە بەلەشى يەكتريدا (بە جلەوە يان بە بێ جل) و يەكترى دەوروژێنن بەاڵم تێخستنى
تيادا ڕوو نادات.
G
[ Gayگەى] :پياوێكە كە لە ڕووى سۆز و جەستەوە ئارەزووى بۆ پياوانە .هەندێك ژن و كچ پێيان باشترە لە جياتى لێزبى بە خۆيان بڵێن
ئافرەتى گەى.
[ Gay sexسێكسى گەى] :كەسانىێك لە هەمان ڕەگەز لە ڕووى سێكسييەوە يەكترى دەورووژێنن.
[ Genderجێندەر] :جێندەر بە ڕادەيەكى زۆر لە ڕووى كەلتوورييەوە دەستنيشان دەكرێت و لەو ڕەگەزەوە سەرچاوە دەگرێت كە لە
لەدايك بوونەوە بەكەسەكە دەدرێت.
[ Gender Dysphoriaقەڵسيى جێندەرى] :جێندەر ئاماژەيە بەو چۆنييەتەى كە كەسێك خۆى پێ دەبينێت و چۆنييەتيى بەرگ
پۆشينى و قسە كردنى و هەڵس و كەوتى .دەكرێت ئەمە لەو ’ڕەگەز‘ ە جيا بێت كە لە كاتى لەدايك بوونى دا پێى بەخشراوە .بە واتايەكى
تر ،دەشێت كەسێك هەست بكات مێيە و چووکى هەبێت ،دەشێت هەست بكات نێرە و زێى هەبێت يان دەشێت هەست بكات تێكەڵەيەكە لە
هەردووكيان .هەندێك كەس دەگەنە ئەوەى هەست دەكەن سەر بە ڕەگەزێكى ترن ،جياواز لەو ڕەگەزەى هەموو كەسێك لە كاتى لە دايك
بوونياندا چاوەڕێيان لێ كردوون ئەوە بن .ئەم كەسانە زۆرجار بە ترانسسێكشوەڵ يان ترانسجێندەر يان جێندەركویر ئاماژەيان بۆ دەكرێت.
[ Gender fluidجێندەرى ڕاڕا] :جێندەرێك كە ئەمبەر و ئەوبەر دەكات – كەسێك كە خۆى ساغ نەكردووەتەوە جێندەرێكى
نەگۆڕى هەبێت .هەندێك كەس ڕەتى دەكەنەوە يان خۆيان لە ناسنامەى دوو جێندەريى (ئافرەت  /پياو) دا نابيننەوە و چەند زاراوەيەكى
جۆراوجۆرى نا-دوو جێندەرى بۆ ناساندنى خۆيان بەكار دەهێنن ،وەك جێندەرى ئەمبەرو ئەوبەركەر.
[ Gender Identityناسنامەى جێندەرى] :هەستى سەليقەيى كەسێك بە جێندەرى خۆى ،ئايا نێرە ،يان مێيە يان شتێكى ترە
(تەماشاى نا-دوو جێندەرى بكە) ،كە ڕەنگە لەگەڵ ئەو ڕەگەزەدا يەك نەيەتەوە كە لەگەڵ لەدايك بوونى پێى دراوە.
[ Genitalsئەندامى زاووزێ] :ئەندامە سێكسييەكانى لەش .لە ئافرەتدا زێ و لێوەکانی زێ (کوز) ـە ،لە پياودا كێر و گونە .پێيشيان
دەووترێت چووک (پياو) و دامەن (ئافرەت).
[ Genital examinationپشكنينى ئەندامى زاووزێ] :كاتێك پزيشك يان پەرستار پشكنين بۆ زێ يان لێوەکانی زێ (دامەن) يان
چووک يان گون دەكات.
[ Genital wartsبالوكەى ئەندامى زاووزێ] :بالوكەى پچووكن كە بەهۆى ڤايرۆسێكەوە لەسەر يان لە دەورى ئەندامى زاووزێ
دروست دەبن.
 GP[ GPپزيشكى گشتى] :پزيشكى گشتى كە بە گشتى لە كۆمەڵگەى گەڕەكدا شوێنى كارێتى و چارەسەرى ئەو كەسانە دەكات كە
نەخۆشيى قورس يان درێژخايەنيان هەيە و ڕووبەڕووى سەروو خۆيان دەكاتەوە ،بە گشتى بۆ نەخۆشخانە بۆ چارەسەرى تايبەتمەند.
[ Gestation periodماوەى سكپڕى] :ئەو ماوەيەيە كە منداڵ لە منداڵدان دا پێى دەچێت تا پێ دەگات .بە گشتى دەوروبەرى 40
حەفتەيە.
[ Gonorrhoeaسوزەنەك] :نەخۆشييەكە كە بە سێكس دەگوازرێتەوە كە دەشێت نيشانەى نەبێت بەاڵم دەشكرێت دەردانى بە ئازار
و بۆن ناخۆشى لە ئەندامى زاووزێى كەسەكەوە لەگەڵ بێت .دەكرێت تووشى قوڕگ و ڕێكەش ببێت .دەتوانرێت بە ئاسانى لە ڕێى دژە
هەوكردنەكانەوە چارەسەر بكرێت ،بەاڵم ئەگەر چارەسەر نەكرێت ،دەكرێت ببێتە مەترسيدار.
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[ G-Spotخاڵى  :]Gناوچەيەكى پچووكە لە ناو زێى ئافرەتدا كە دەشێت چێژێكى سێكسيى زۆرى پێ بدات.
H
[ Hepatitis Aهەوكردنى جگەر  :]Aهەوكردنێكە كە تووشى جگەر دەبێت و پەيوەنديى بە كەم پاكژييەوەيە .دەكرێت كەسەكە لە ڕێى
كارى سێكسيى وەك كۆم لستنەوەوە تووشى ببێت ،يان بە هۆى بەكارهێنانى دەرزيى پيس بوو لەاليەن چەند كەسێكەوە بۆ وەرگرتنى
ماددەى هۆشبەر .پێکوتە (ڤاكسين) ى هەيە.
[ Hepatitis Bهەوكردنى جگەر  :]Bهەوكردنێكە تووشى جگەر دەبێت و دەكرێت لە ڕێى پەيوەنديى سێكسيى بێ پاراستنەوە
بگوازرێتەوە ،يان بە هۆى بەكارهێنانى دەرزيى پيس بوو لەاليەن چەند كەسێكەوە بۆ وەرگرتنى ماددەى هۆشبەر .پێکوتە (ڤاكسين) ى
هەيە.
[ Hepatitis Cهەوكردنى جگەر  :]Cنەخۆشييەكە تووشى جگەر دەبێت كە لە ڕێى خوێنەوە دەگوازرێتەوە .هەرە باوترين ڕێگاى
گواستنەوەى بەكارهێنانى دەرزيى پيس بووە لەاليەن چەند كەسێكەوە بۆ وەرگرتنى ماددەى هۆشبەر .كەمتر باوە لە ڕێى سێكسەوە
بگوازرێتەوە.
[ Herpesهێرپس] :هەوكردنێكى ڤايرۆسيى باوە (هێرپيس سيمپلێكس ڤايرەس) كە تووشى پێستى دەمووچاو يان ئەندامى زاووزێ
دەبێت .دەبێتە هۆى سووتانەوەى كەم ئازار .هەر كە تووشی ڤايرۆسى هێرپس  HSVبوويت ،لەناو لەشتدا دەمێنێتەوە و جار بە جار
سەرهەڵدەداتەوە.
[ Heterosexualهێتێرۆسێكشواڵ] :هەست كردنى سێكسييانە و كێشانى سۆزداريانەيە بەالى كەسانى ڕەگەزەكەى بەرامبەر دا.
[ HIVئێچ ئاى ڤى] HIV :كورتكراوەى داكەوتنى بەرگريى مرۆڤە .ئەمە بەشێك لە سيستەمى بەرگريى مرۆڤ تێك دەدات .ئەگەر بێ
چارەسەر جێ بهێڵرێت ،ئەوا ڕستێك نەخۆشيى لێ دەكەوێتەوە كە لەش بێ هێز دەكات و دەكرێت لە كۆتاييدا ئاڵۆزبوونى مەترسيدار و
مەرگيشى لێ بكەوێتەوە .دەرمان يان ڤاكسينى  HIVنيە ،بەاڵم ئێستا چارەسەرى زۆر كاريگەرى  HIVهەيە .ئەو كەسانەى بە  HIVييەوە
ژيان بەسەر دەبەن و دەرمان بۆ ئەو بارودۆخەيان وەردەگرن دەتوانن چاوەڕێى ژيانێكى نزيك لە ئاسايى بن.
[ Homosexualهاوڕەگەزباز] :بڕوانە گەى
[ Homophobiaهۆمۆفۆبيا] :ترس لە يان خۆش نەويستنى كەسێك ،لەسەر بنەماى حوكمى پێشوەختە يان هەڵوێستى نێگەتيڤانە،
هەبوونى بيروباوەڕ يان ديد و بۆچوون لەبارەى كەسانى لێزبى يان گەى يان دوو مەيل .خۆسەپێنيى هۆمۆفۆبيايى ڕەنگە كەسانێك بكاتە
ئامانج كە لێزبى يان گەى يان دوومەيل بن يان بۆچوون وا بێت كە وان و ئەو خۆ سەپێنييەش دەشێت لە شێوەى بەدكاريى زارەكى يان
كردەيى ،يان لە شێوەى هەاڵواردندا بێت.
[ Hormonesهۆرمۆنەكان] :ماددەى كيميايين كە بە سروشتى دێنە كايەوە و جڵەوى ئەو گۆڕانكاريانە دەگرنە دەست كە لە جەستەدا
ڕوو دەدەن .دەبنە هۆى گۆڕانكاريى جەستەيى و سۆزدارييانە .هۆرمۆنەكان دەبنە هۆى پەرەسەندنە سێكسييەكانى وەك دەستپێكردنى
مێرمنداڵى لە پياوان و مێرمنداڵى و سووڕى مانگانە لە ئافرەتاندا.
[ HPVئێچ پى ڤى  :]HPVكورتكراوەى هيومان پاپيلۆما ڤايرۆسە واتە ڤايرۆسى پاپيلۆماى مرۆيى .ئەو ڤايرۆسەيە كە دەبێتە هۆى
بالووكەى ئەندامى زاووزێ و بەشدارە لە گۆڕينى خانەكانى گەردنەى منداڵدان يان كۆم .پێکوتە (ڤاكسين) ى هەيە.
[ Hymenپەردەى كچێنى] :چينێكى تەنك لە پێست كە بەشێكى دەرگاى زێى ئافرەت دادەپۆشێت .بە هۆى سێكس كردنەوە يان
بەكارهێنانى سانتی تامپۆنس يان چاالكيى وەرزشيى جۆراوجۆرەوە بە شێوەيەكى سروشتى دەدڕێت .هەندێك جار بڕێكى كەم خوێنى لێ
دێت.
I
[ Implantsچاندن] :جۆرێكى زۆر جێ متمانەى ڕێگرى كردنە لە دووگيان بوون كە تيايدا بە بڕێكى كەم لە پالستيكێكى شێوە چيلكەدا
كە پزيشك يان پەرستار دەيكات بەژێر پێستى قۆڵى ئافرەتدا .ئەم چيلكە چاندنە  3ساڵ بڕ دەكات.
[ Impotenceلە نێرى كەوتن] :بۆ وەسف دانى پياوێكە كە كێشەى هەڵساندن يان بە هەڵساوى هێشتنەوەى چووکى هەيە .هەروەك
نەخۆشيى تەندروستيانە و دەرمانى بۆ نووسراو دەبنە هۆى ئەمە ،دەكرێت ئەلكۆهۆل و هۆشبەر و گرژى و ماندووێتى و دڵەڕاوكێش ببنە
هۆى ئەمە .ئەمە پێيشى دەووترێت تێكچوونى كارى ڕەپ بوون.
[ Incestئينسێست] :بريتييە لەوەى كەسانى لەيەك نزيك ،وەك برا و خوشك ،باوك و كچ سێكس لەگەڵ يەك بكەن .ئەمە لە شانشينى
يەكگرتوو ناياساييە.
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[ Infectionهەوکردن] :نەخۆشييەك كە بەكتريايەك يان ڤايرۆسێك هۆكەى بێت.
[ Infertileبێ پيت] :ئافرەتێك كە نەتوانێت منداڵ دروست بكات (نەزۆك) يان پياوێك كە كە نەتوانێت هێلكەى ژنێك بپيتێنێت (زڕ).
[ Infertilityبێ پيتى] :بێ پيتى ئەوە كە جووتێكى نێر و مێ نەتوانن دووگيانى بەدى بهێنن سەرەڕاى سێكس كردن بەبێ خۆپاراستن.
زۆر شت هەن كە هەڵدەگرن هۆى بێ پيتى بن و گرفتەكانى پيتيش دەشێت تووشى هەر كام لە ئافرەت يان پياو ببن.
[ Intercourseجووت بوون] :كاتێك لە كاتى سێكس كردندا چووک دەچێتە ناو زێى ئافرەتەوە ،يان دەچێتە ناو كۆمى ئافرەتێك يان
پياوێكەوە.
[ Internal pelvic examinationپشكنينى ناوەكى بۆ حەوز] :بريتييە لە ئەنجامدانى پشكنين بۆ بەشەكانى ناوەوەى ئەندامى
زاووزێ بۆ ئافرەت ،كە بە گشتى لە نۆڕينگە يان نەخۆشخانە يان كلينيكدا دەكرێت .لە اليەن پەرستار ،يان مامان يان پزيشكەوە ئەنجام
دەدرێت ،تيايدا دەستكێش لەدەست دەكەن و فشار دەخەنە سەر سك و بە پەنجە پشكنينى بەشى ناوەوەى زێ دەكەن .دەشێت كەمێك ناخۆش
بێت بەاڵم بە ئازار نيە .نەخۆش دەتوانێت داواى پزيشكێكى ئافرەت بكات .جار هەيە ڕەنگە تيايدا ئامرازێكى پالستيكيى پچووك بەكار
بهێنن كە سپێكەلەمى پێ دەووترێت ،دەكرێت بە زێدا بۆ تەماشا كردنى گەردنەى منداڵدان.
[ Intersexئينتەرسێكس] :زاراوەيەكى گشتييە بۆ ژمارەيكى جۆراوجۆر بار بەكار دێت كە تياياندا كەسێك بە توێكارييەكى سێكسى يان
زاووزێوە لەدايك دەبێت كە پێناچێت لەگەڵ پێناسە نمونەييەكانى مێ يان نێر دا بگونجێت .كەسانى ئينتەرسێكس دەشێت بە نێر يان مێ يان
نا-دوو جێندەر پێناسە بكرێن.
[ Intimacyپەيوەنديى گەرم] :لە ڕووى سۆز يان جەستەوە لە كەسێك نزيك بوون.
[ Irregular periodsسووڕى ناڕێك] :هەر كاتێك درێژيى ماوەى سووڕى مانگانە (كەلێنى نێوان دەست پێ كردنى سووڕەكان)
بەردەوام لە گۆڕاندا بوون ،ئەوا سووڕى مانگانە نا ڕێك و پێكە.
[ IUDئاى يو دى  :]IUDكورتكراوەى  Intrauterine Deviceواتە ئامرازى ناو منداڵدانە .ناهێڵێت تۆو بگاتە هێلكە و ڕەنگە
نەشهێڵێت هێلكەيەكى پيتێنراو لە ناو منداڵداندا جێگير ببێت .دەكرێت لەاليەن ئەو ئافرەتانەوە بەكار بێت كە پێشتر منداڵيان نەبووە .ئاى يو
دى دەتوانێت  5-10ساڵ بمێنێتەوە بەپێى جۆرەكەى ،بەاڵم دەشكرێت زووتر دەربهێنرێت.
[ IUSئاى يو َئێس  :]IUSكورتكراوەى  Intrauterine Systemواتە سيستەمى ناو منداڵدانە .بريتييە لە ئامرازێكى پچووكى
پالستيكيى شێوە پيتى  Tكە هۆرمۆنى پرۆجێستۆجين دەردەكات و لەناو منداڵدان دا دادەنرێت .ئەمە ناوپۆشى منداڵدان تەنك دەكاتەوە
تا نەهێڵێت هێلكەى پيتێنراو جێگير بێت ،.گەردنەى منداڵدانيش ئەستوور دەكات تا نەهێڵێت تۆو بگاتە هێلكە و لەوانەيە هێلكە دانانيش
ڕابگرێت .ئامرازی ئاى يو ئێس ماوەى  5ساڵ كار دەكات بەاڵم دەتوانڕێت زووتريش دەربهێنرێتەوە .زۆربەى ئافرەتان سووڕى
مانگانەيان زۆر سووكتر دەبێت ،ئەگەر هەر نەبڕێت .جۆرێكى پچووكتريش لە ئاى يو ئێس دروست كردووە ( Jaydessجەيدێس)
ئێستا هەيە .ئەميان  3ساڵ بڕ دەكات ،نەك  ،5بەاڵم ئەگەرى ڕاوەستاندنى سووڕى مانگانەى كەمترە.
J
[ Jaydessجەيدێس] :بڕوانە  IUSئاى يو ئێس
K
[ Kissingماچ كردن] :كاتێك دوو كەس بۆ چێژ و خۆشى دەميان پێكەوە دەنێن .كارێكى چێژبەخشى بێ مەترسييە .بە ماچ كردن
دووگيان نابيت.
[ KY Jellyجێڵى  :]KYلينجكەرێكى بنەچە ئاوە كە دەتوانيت بيكڕيت و سێكس كردن ئاسانتر يان خۆشتر دەكات .دەتوانيت لەگەڵ
كۆندۆم بەكارى بهێنيت.
L
[ LGBTiئێڵ جى بىتى ئاى  :]LGBTiلێزبى ،گەى ،دوو مەيل ،ترانسجێندەر ،ئينتەرسێكس
[ Labiaلۆچەزێ و گنجەزێ] :لێوەكانى هەردوو الى دەمى زێى ئافرەت .هى هەركەسێك لە شێوەى هى كەسێكى تر جياوازە.
[ Labourكەوتنە سەر ژان] :گرژبوون و چوونەوەيەكى منداڵدان كە تووشى ئەو ئافرەتانە دەبێت منداڵيان دەبێت .گرژبوونەكان
گەردنەى منداڵدان دەكەنەوە تا منداڵەكە بتوانرێت پاڵى پێوە بنرێت و داكەوێتە ناو زێوە و بۆ جيهانى دەرەوە .ژان گرتن بە گشتى لە نێوان
 12-24كاتژمێر دەخایەنێت ،بەاڵم دەشكرێت درێژتر يان كورتتر بێت.
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[ Lesbianلێزبن] :ئافرەتێك كە لە ڕووى سۆز و ڕۆمانسييەوە و  /يان سێكسييەوە بەالى ئافرەتاندا كێش ببێت.
[ Libidoليبيدۆ] :ئارەزووى سێكسى
[ Love biteگەستنى خۆشەويستى] :كاتێك كەسێك پێستى كەسێكى تر دەمژێت يان بە ئەسپايى دەگەزێت و نيشانەيەكى سوور جێ
دەهێڵێت.
[ Lubricationلينج كردن] :شلەيەكى لينجە دەتوانرێت بۆ ئاسانتر كردن يان خۆشتر كردنى سێكس بەكار بێت .هەندێك لينجكەرى
بنەچە ڕۆن دەكرێت كۆندۆم بدڕێنن .لينجكەرى بنەچە ئاوى ئەمينترن.
[ LGVئێڵ جى ڤى  :]LGVليمفۆگرانولۆما ڤێنێريوم .جۆرێكى دەگمەنە لە بەكترياى كالميديا كە پەالمارى گرێكانى ليمفەكان دەدات .لە ناو
ئەو پياوانەدا ئێگجار باوە كەلەگەڵ پياوى تردا سێكس دەكەن .چارەسەرى ئاسانە.
M
[ Masturbationدەستپەڕ] :دەست لێدان يان وروژاندنى ئەندامى زاووزێى خۆت يان كەسێكى تر لە پێناو چێژى سێكسى .دەستپەڕ
ڕێگەيەكى سروشتى و ئاساييە بۆ ناسينى جەستەى خۆت يان جەستەى هاوبەشەكەت .كاتێك دوو كەس پێكەوە دەيكەن ،پێى دەڵێن
دەستپەڕى دوواليەنە .الى جووتە يەك مەيلەكان (هیترۆسێکشوەڵ) مەترسييەكى كەمى دووگيان بوون هەيە كاتێك پياوەكە لە نزيك زێوە
ئاوى بێتەوە.
[ Menarcheمێناركێ] :ئەو ناوەى بە يەكەم سووڕى مانگانەى ئافرەت دەووترێت.
[ Menopauseلە سووڕ چوونەوە] :كاتێك سووڕى مانگانەى ئافرەت ڕادەوەستێت .بە گشتى ئەمە لە تەمەنى نێوان  45-55دا
دەبێت .تێكڕاى تەمەنەكەى  52ساڵە.
[ Menstruationسووڕى مانگانە] :ناوێكى ترى عادە بوون  /عوزر شتنە.
[ Menstrual Cycleبازنەى عادە بوون] :ئەم بازنەيە لەيەكەم ڕۆژى عادە بوونى ئافرەتەوە دەست پێدەكات تا ڕۆژى پێش دەست
پێكردنى عادەى داهاتوو .تێكڕاى سووڕێك  28ڕۆژە ،بەاڵم دەشێت لە ئافرەتێكەوە بۆ ئافرەتێكى تر بگۆڕێت.
[ Mini Pillدەنكە پچكۆل] :پێيشى دەووترێت دەنكى تەنها-پرۆجێستۆجين .بە گۆڕينى شيلەى ئافرەتان ڕێگە لە دووگيان بوون دەگرێت و
وادەكات تۆو بە سەختى بە هێلكە بگات .ئەم دەنكە (حەبە) دەبێت ڕۆژانە و بێ پچڕان لە هەمان كاتدا بخورێت.
[ Miscarriageلە بارچوون] :كاتێك كۆرپەلەيەك (منداڵێكى لە دايك نەبوو) بە شێوەيەكى سروشتى لە منداڵدانى ئافرەتەوە بێتە
دەرەوە ،پێش ئەوەى ئەوەندە گەشەى كردبێت كە بتوانێت بژى.
[ Mycoplasma genitaliumمايكۆپالزما جێنيتاليوم] :نەخۆشييەكى بەكترياييە كە لە ڕێى سێكسەوە دەگوازرێتەوە و بە شێوەيەكى
ڕۆتينى پشكنينى بۆ ناكەين ،بەاڵم ئەگەر چارەسەرە ئاساييەكان سەركەوتوو نەبن ،ئەوا دەشێت پشكنينى بۆ بكرێت.
N
[ Natural Family Planningپالندانانى سروشتى بۆ خێزان] :ڕێگاى دەرك كردن بە بەپيتى تواناى دەستنيشان كردنى
نيشانەكانى بەپيتى لە ماوەى سووڕى مانگانەدا لە خۆ دەگرێت ،بەم شێوەيە دەتوانيت پالن بۆ دووگيانى دابڕێژيت يان خۆتى لێ البدەيت.
[ Neutroisنا-ڕەگەزى] :بڕوانە نا-دوو جێندەرى
[ Non-binaryنا-دوو جێندەرى] :زاراوەيەكە بۆ لەخۆ گرتنى ئەو كەسانەى ناسنامەى ڕەگەزييان بە ئاسوودەيى لەگەڵ ’پياو‘ يان
’ئافرەت‘ ناگونجێت .ناسنامەكانى نا-دوو جێندەرى لێك جياوازن و دەشێت كەسانێك لە خۆ بگرن كە هەندێك سيماى ناسنامەى دوو
جێندەرييان تيادا ديار بێت ،لە كاتێكدا كەسانى تر ئەوە بە تەواوەتى ڕەت دەكەنەوە .دەشێت نا-دوو جێندەرى زاراوەى وەك دەمارگير بۆ
جێندەر و فرە جێندەر و جێندەرى سێيەم و نا -جێندەر و جێندەرى ڕاڕاش لە ژێر باڵى خۆيدا كۆبكاتەوە .هەندێكيش هەر سەراپا چەمكى
جێندەر ڕەت دەكەنەوە و خۆيان بە نا -جێندەر دادەنێن.
[ Non-genderنا-جێندەر  /نا-ڕەگەز] :هەندێك كەس چەمكى ڕەگەز  /جێندەر (دوو جێندەرى  /نا-دوو جێندەرى) ڕەت دەكەنەوە و
خۆيان بە نا-جێندەر دادەنێن.
[ Non-specific urethritisسووتانەوەى نا-دياريكراوى ڕێڕەوى ميز] :نەخۆشييەكى هەوكردنە كە تەنها تووشى پياو دەبێت.
دەشێت ئازار يان هەستى سووتانەوەش لە چووکدا يان ئازاری گون لە خۆ بگرێت .زۆر بەكتريا هەن كە دەبنە هۆى ئەمە ،بەاڵم ئێمە بە
شێوەيەكى ڕۆتينى بەبێ پشكنين بۆ ئەم بەكتريايانە چارەسەرى دەكەين.
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[ Non-penetrative sexسێكسى بێ تێ خستن] :سێكس كردن بەبێ ئەوەى چووکى پياو يان ئامڕازی گەمەى سێكسى بچێت بەناو
زێ يان كۆمى هاوبەشەكەدا.
O
[ Oestrogenئۆسترۆجين] :يەكێك لە هۆرمۆنە مێينەكان كە كۆنترۆڵى منداڵ خستنەوە دەكات .ڕێگە بە هێلكە دەدات هەموو مانگێك لە
هێلكەدانى ئافرەتدا گەشە بكات.
[ One-night standيەكانگيربوونى يەكشەوە] :كاتێك سێكس لەگەڵ كەسێكدا دەكەيت بەاڵم پەيوەنديى لەگەڵدا دانامەزرێنيت.
[ Oral Contraceptionڕێگرى لە دووگيانبوون لە ڕێى زارەوە] :شێوەيەكى هۆرمۆنى بۆ ڕێگرى كردن لە دووگيان بوون كە بە
شێوەى دەنك (حەب) لە دەمەوە دەخورێت.
[ Oral sexسێكسى زارەكى] :بەكار هێنانى دەم و زمان بۆ چێژ گەياندن بە چووکى پياو يان زێى ئافرەت .ئەمە ناكرێت ببێتە هۆى
دووگيانى بەاڵم دەكرێت مەترسيدار بێت بۆ هەندێك جۆرى نەخۆشيى لە ڕێى سێكسەوە گوازراوە.
[ Orgasmئۆرگازم  /ڕەحەت بوون] :لوتكەى خۆشيى سێكسى بۆ پياو و بۆ ئافرەت .زنجيرەيەك گرژبوونى ماسولكە كە
خاوبوونەوەيانى بەدوادا دێت و لە پياودا بە گشتى ئاو هاتنەوەى لەگەڵدايە .ئۆرگازم بۆ هەركەسێك جياوازە و هەموو كەسێكيش هەموو
جارێك كە سێكس دەكات ناگاتە ئۆرگازم.
[ Ovariesهێلكەدانەكان] :گالندە بەرهەم هێنەكانى مێينەن – جووتێك ئەندامن لە لەشى ئافرەتدا كە هێلكە هەڵدەگرن و پێدەگەيەنن.
ئافرەت كە لە دايك دەبێت سەروو مليۆنێك هێلكەى نابەكامى هەيە .پاش مێرمنداڵى هەندێك لەم هێلكانە پێدەگەن و لە لەش دادەكەون.
[ Ovulationهێلكە داكردن] :داكەوتنى هێلكەيە لە هێلكەدانەكانەوە كە بە گشتى  10-16ڕۆژ پێش دەستپێكى سووڕى مانگانەيە .بەاڵم،
ئەمە لە ئافرەتێكەوە بۆ ئافرەتێكى تر دەگۆڕێت.
P
[ Paedophiliaپێدۆفيليا  /منداڵبازى] :كاتێك كەسێك كێشانى سێكسييانەى بە تايبەتى بەالى منااڵندا ڕاى دەكێشێت .كارى لەم جۆرە لە
شانشينى يەكگرتوو ناياساييە.
[ Pan-genderدەمارگير بۆ جێندەر] :بڕوانە :نا-دوو جێندەر.
[ Partner Notificationهەواڵ دان بە هاوژين] :كاتێك دەستنيشان دەكرێت كە كەسێك تووشبووى نەخۆشييەكە كە لە ڕێى
سێكسەوە دەگوازرێتەوە ،ئەوا هەواڵ دان بە هاوژين پرۆسەى پەيوەندى كردنە بە هەموو ئەو كەسانەى لە ماوەى شەش مانگى پێشووتردا
پەيوەنديى سێكسيى لەگەڵيان هەبووە .بە گشتى ئەمە لەاليەن ئەوكەسەوە دەكرێت كە نەخۆشييەكەى تيادا دەستنيشان كراوە ئەگەر هەست
بكەن دەتوانن بيكەن .ئەگەر نا ،ئەوا كلينيكەكە بژاردەى دەخاتە بەر دەست كە خۆيان بە ناوى ئەمەوە ،بە تەواوەتى بە نەناسراوى،
پەيوەندييەكان بكەن ،بۆ ئەوەى ئەوكەسەى پەيوەنديى پێوە دەكرێت نەزانێت كێ ئەو كەسەيە كە نەخۆشييەكەى تيادا دەستنيشان كراوە.
[ Peer Pressureفشارى هاوشانان] :هەست كردن بە فشار خرانە سەر بۆ كردنى شتێك (بۆ نمونە بۆ سێكس كردن) ،تەنها لەبەر
ئەوەى هاوەڵە هاوشانەكانت دەڵێن ئەوان كردوويانە ،يان تەنها بۆ ئەوەى ئەوان سەرسام بكەيت.
[ Pelvic inflammatory diseaseنەخۆشيى سووتانەوەى حەوز] :نەخۆشييەكە تووشى ژنان دەبێت و دەبێتە هۆى ئازار
لە بەشى خوارەوەى سك .دەكرێت ببێتە هۆى مەترسييەكى زياترى دروست بوونى منداڵ لە دەرەوەى منداڵدان و بێ پيتى .چارەسەر
نەكردنى كالميديا و سوزەنەك دەشێت ببێتە هۆى ئەمە.
[ Penetrative sexسێكس بە تێخستنەوە] :كاتێك چووکى پياو يان جۆرێك شت (وەك شتى گەمەى سێكسى) دەخرێتە زێ يان
كۆمەوە.
[ Penisچووک] :چووکى پياو ئەو بەشەى جەستەيە كە لە كاتى ميز كردندا و لە كاتى سێكس كردندا بەكارى دەهێنێت .لەكاتى سەرجێی
سێكسى دا شاوەت بە چووکدا تێدەپەڕێت و دێتە دەرەوە.
[ PEPپى ئى پى  :]PEPكورتكراوەى پۆست ئێسکپلۆژە پرۆفیالکسیسە .ئەمە بريتييە لە لێكدراوێكى دەرمانى  HIVئێچ ئاى ڤى
(دەرمانەكانى دژى ڤايرۆسە خۆ هەڵهێنەكان) كە دەتوانرێت بۆ كەم كردنەوەى مەترسيى تووش بوون بە  HIVئێچ ئاى ڤى بەكار بێت
كاتێك كەسێك لەگەڵ كەسێكى هەڵگرى  HIVئێچ ئاى ڤى سێكس بەبێ خۆ پاراستن دەكات ،يان ئەگەر زۆر بەهێز بێت كە هەڵگرى HIV
ئێچ ئاى ڤى بێت .ئەگەر دەرمانى  PEPپى ئى پى لە ماوەى  72كاتژمێردا لە پاش ڕوودانى مەترسييەكەوە بدرێت (نمونەيى دەبێت لە
ماوەى  24كاتژمێردا بێت) ،ئەوا دەشێت دەرفەتى تووش بوونى كەسەكە بە  HIVئێچ ئاى ڤى كەم بكاتەوە.
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[ PEPSEپى ئى پى ئێس ئى  :]PEPSEپاراستنى پاش بەركەوتن لە پاش بەركەوتنى سێكسييەوە( هەندێك جار  PEPى پێ دەووترێت):
بڕوانە  PEPپى ئى پى.
[ )Pre-Exposure Prophylaxis (PrEPپاراستنى پێش بەركەوتن ( :])PrEPپاراستنى پێشبەركەوتن كۆرسێكى دەرمانە ئەو
كەسانە دەيخۆن كە هەڵگرى  HIVئێچ ئاى ڤى نين بۆ ئەوەى مەترسيى تووش بوونيان كەمتر بكاتەوە .ئەم كۆرسە دەرمانە جگە لە HIV
ئێچ ئاى ڤى ،لە هيچ نەخۆشييەكىترى گواستراوە بە سێكس كەسەكە ناپارێزێت و تەنها ئەو كەسەش دەپارێزێت كە كۆرسى  PrEPدەخوان.
كۆندۆم تا ئێستا باشترين ڕێگايە بۆ خۆ پاراستن لە نەخۆشييە گوازراوەكان لە ڕێى سێكسەوە .دەرمانى  PrEPبۆ هەر كەسێكە كە هەڵگرى
 HIVئێچ ئاى ڤى نەبێت و لەبەر مەترسييەكى گەورەى تووش بوون بە  HIVئێچ ئاى ڤى دا بێت.
[ Periodسووڕ] :كە كچ دەگاتە تەمەنى مێرمنداڵى ئەوا هەموو مانگێك خوێنى عادە ،يان سووڕى مانگانەى لێ دەڕوات .خوێن لێ
ڕۆيشتنەكە كاتێك دەبێت كە هێلكە نەپيتێنرێت و لە زێوە بێتە دەرەوە .دەشێت سووڕى مانگانە لە  8-16ساڵييەوە دەست پێ بكات ،بەاڵم بە
گشتى لە نێوان  12-13ساڵى دا دەست پێ دەكات.
[ Pettingدەستبازى] :ناوێكى ترى پێش -وازى  /پێش گەمە .بڕوانە پێش-وازى  /پێش گەمە.
[ Pharmacistدەرمانساز] :كەسێك كە خاوەن بڕوانامەى ئامادەكردنى دەرمان و دانى هەندێك ئامۆژگارى لە بوارى دەرماندا
بێت .زۆر لە دەرمانسازان لە ناو ناوچەى گالسگۆى گەورە و كاليديشدا كۆندۆمى بێ بەرامبەر فەراهەم دەكەن لە ڕێگاى دەزگاى
خزمەتگوزاريى كۆندۆمى بێ بەرامبەرى  NHSى گالسگۆى گەورە و كاليدەوە.
[ The Pillدەنكەكە (حەبەکە)] :ڕێگر لە دووگيان بوون كە بە دەنگ دەخورێت .بڕوانە ڕێگرى لە دووگيانبوون لە ڕێى زارەوە.
[ Poly-genderفرە جێندەر] :بڕوانە :نا-دوو جێندەر
[ Polyamorousفرەهاوبەش] :لەيەك كاتدا بەشداربوون و ئەنجامدانى زياتر لەيەك پەيوەنديى جيدديى ڕۆمانسى يان سێكسى بە
پێزانين و ڕەزامەنديى هەموو بەشدارەكان.
[ Pornographyپۆرنۆگرافى] :خستنەڕووى ڕەفتارى سێكسيانە لە كتێب و وێنە و پەيكەر و وێنەى جواڵو و ميدياى تردا كە
مەبەست لێى چێژبەخشينى سێكسيانە بێت .پێيشى دەوترێت پۆرن.
[ PMS / PMTئاڕ ئێم ئێس  /پى ئێم تى  :]RMS / PMTكورت كراوەى گەلە نەخۆشيى پێش سووڕى مانگانەيە ،هۆى ئەمانە
گۆڕانكارين لە هۆرمۆنەكانى لەشدا لەو ڕۆژانەدا كە پێش دەستپێكى سووڕەكەيە .دەكرێت وا لە هەندێك ئافرەت بكات هەست و هەڵس و
كەوتيان ناجێگير بێت ،خەمناك بن ،زوو هەڵبچن و ماندوو بن .زۆرى تر نيشانەى تريان لێ دەردەكەوێت ،وەك سكى هەڵئاوساو ،مەمكى
ئاوساو و هەستيار و پەڵە دەركەوتن.
[ Pre-cumپێش-شاوەت] :بڕێكى كەم شاوەت لە سەرى چووکەوە دەردەچێت پێش ئەوەى پياو ئاوى بێتەوە.
 [ Pregnancyدووگيانى] :كاتێك كۆرپەلە (یان چەند کۆرپەلەیەک) لە ناو لەشى ئافرەتدا گەشە دەكات پێى دەووترێت دووگيان.
[ Pregnancy testپشكنينى دووگيانى] :پشكنينێك بۆ نمونەيەك لە ميز يان خوێن دەكرێت و پيشانى دەدات ئايا كەسەكە دووگيانە يان
نا .پشكنينەكە كار لەسەر دۆزينەوەى هۆرمۆنى دووگيانى لەو دوو شلەيەدا دەكات.
[ Premature ejaculationئاوهاتنەوەى پێشوەختە] :كاتێك پياو زۆر زوو يان پێش ئەوەى بيەوێت ،ئاوى بێتەوە .زۆر هۆ بۆ
ئەمە هەن ،لەوانە زياد لە پێويست وروژان و خرۆشان ،دڵەڕاوكێ لە تواناى كردن ،نەبوونى ئەزموون و تاد .دەشێت لە هەر تەمەنێكدا
بێت ڕوو بدات.
[ Progesteroneپرۆجێستۆجين] :يەكێكە لە هۆرمۆنە مێينەكان كە كۆنترۆڵى منداڵ خستنەوە دەكات.
[ Prostate glandگالندى پرۆستات] :گالندێكى قەبارە گوێزە لە ژێر ميزەڵدانى پياودا .ئەو شلەيە دروست دەكات كە پێى دەووترێت
شاوەت.
[ Pubertyمێرمنداڵى] :سەردەمێكە تيايدا لەشى كوڕان و كچان بە گۆڕانكاريى جەستەيى و سۆزدارييانەى خێرادا تێدەپەڕێت و
لە ڕووى سێكسييەوە پێدەگات .بە گشتى مێرمنداڵى لە نێوان  9-13ساڵيدا دەست پێ دەكات ،بەاڵم دەكرێت دواتريش بێت .مێرمنداڵى
ماوەيەكى زۆرى پێ دەچێت و بە دەرهاويشتنى هەندێك هۆرمۆن و ماددەى كيميايى لە ناو لەشدا دەست پێ دەكات.
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[ Pubic hairتووكەبەر] :ئەو تووكەيە كە لە دەورى ئەندامەكانى زاووزێى كوڕانيش و كچانيشدا لە قۆناغى مێرمنداڵيدا دەست بە
دەرهاتن دەكات.
[ Pubic liceئەسپێى بەر] :پێيشى دەووترێت ’قرژاڵ‘ .ئەسپێى بەر جانەوەرى پچووكە كە لە سەر تووكەبەر دەژى .لە كاتى سێكس
كردندا يان بەيەكگەيشتنى جەستەيى نزيكدا دەگوازرێتەوە.
R
[ Rapeالقە كردن] :القە كردن كاتێك دەبێت كە پياو بەبێ ڕەزامەندى كەسى بەرامبەرى چووکى بكات بە ناو زێى يان كۆمى يان دەميدا
(واتە كەسەكە قايل نەبێت بەوە) .دەكرێت قوربانييەكە ئافرەت بێت يان پياو.
[ Rhythm methodڕێگاى ڕيثم] :پێيشى دەووترێت پالندانانى سروشتى بۆ خێزان ،ڕێگەيەكە وا جێ بەجێ دەكرێت كە ئافرەت بە
پيتترينە و لەو كاتەدا خۆى لە سێكسى بێ پاراستن ال دەدات بۆ ئەوەى دووگيان نەبێت.
[ Rimmingڕيمينگ] :كاتێك كەسێك دەمى و زمانى بۆ وروژاندن يان چێژ بەخشين بە كۆمى كەسێكى تر بەكار بهێنێت.
S
[ Safer Sexسێكسى ئەمينتر] :ئەو ڕێگايانەى سێكس كردنن كە بۆ كەمتركردنەوەى مەترسيى دووگيان بوون و كۆنترۆڵ كردنى
نەخۆشييە گوازراوەكان لە ڕێگاى سێكسەوە ،دەگيرێتە بەر .كۆندۆم دەتوانێت ڕێگە لە گوازرانەوەى ئەونەخۆشييانە بگرێت كە لە ڕێگاى
سێكس كردن بە زێ و كۆمەوە دەگوازرێنەوە .سێكس كردن ئەمين تريش دەبێت ئەگەر لە ژێر كاريگەريى ئەلكهول و ماددەى هۆشبەردا
نەبيت ،لەوانەش ماددەى سايكۆئەكتيڤى نوێ ( .)NPSسێكسى زارەكى (بە دەم) مەترسيى گواستنەوەى نەخۆشييە سێكسييە گوازراوەكانى
كەمترە لە چاو سێكس كردنى بێ خۆ پاراستن لە زێ و كۆم دا ،بەاڵم هەندێك نەخۆشيى بە سێكس گوازراوەش هەن كە دەكرێت بە دەميش
بگوازرێنەوە.
[ Sanitary towelsدەستماڵى پاكژى (سانتی)] :دەستماڵ يان پارچەى پاكژى لە اليەن ئافرەتانەوە لە كاتى سووڕى مانگانەياندا
بەكار دێن .ئەمانە پارچەى يەكجارەن و پاش بەكار هێنان فڕێ دەدرێن و ماددەى هەڵمژ دروست كراون و لە دەرپێدا جێيان دەبێتەوە و
خوێن هەڵدەمژن و پێويست دەكات هەر چەند كاتژمێر جارێك بگۆڕدرێن بە دانەيەكى نوێ.
[ Scabiesگەڕى] :نەخۆشييەكى بە ئاڵۆش و گوازراوەى پێستە كە دەكرێت لە ڕێگەى بەيەكگەيشتنى سێكسى و ناسێكسيشەوە
بگوازرێتەوە ،لەوانەش دەست گرتن.
[ Scrotumچەرمى گون] :ئەو پێستە نەرمەيە كە هێلكە گونى پياوى تيادايە.
[ Semenشاوەت] :شلەيەكە كە تێكەڵەيەك لە دەردانەكانى گالندەكانى نەوەخستنەوەى پياو و خانەكانى تۆوى تيادايە .شاوەت لە چووکى
پياو دێتە دەرەوە كاتێك ئاوى دێتەوە.
[ Sero-conversionسێرۆ-كۆنڤێرشن] :ئەو ماوەيەى كەمێك پاش تووش بوونى كەسێك دێت بە ڤايرۆسى  HIVئێچ ئاى ڤى ،كاتێك
ڤايرۆسەكە دەست بە زۆر بوون دەكات و تووش بوون خۆى لە لەشدا دادەمەزرێنێت .بە گشتى ئەمە نيشانەى ئەنفلۆنزائاساى كورت
خايەنى لەگەڵدايە كە لە ماوەى چەند ڕۆژێكدا كۆتایی دێت.
[ Sexual activityچاالكيى سێكسى] :سێكس كردن يان ئەنجامدانى شتگەلێك كە سروشتێكى سێكسييانەيان هەبێت لەگەڵ كەسێكى
تردا.
[ Sexual arousalجۆشى سێكسى] :ئاماژەيە بۆ پەرچە وەاڵمە دەروونييەكانت بەرامبەر بە وروژێنەرە سێكسييەكان .دەشێت كە ئەمە
ڕوو دەدات بە تەنها بيت يان لەگەڵ كەسێكى تردا بيت .پێيشى دەووترێت خرۆشان يان زەوق هەڵسان.
[ Sexual assaultپەالمارى سێكسى] :پەالمارى سێكسى ئەوەيە كاتێك كەسێك بە هەر ڕێگەيەك بێت و بە هەر ڕادەيەك بێت ،بخرێتە
ناو زێييەوە يان كۆمييەوە يان دەمييەوە ،بە بێ ڕەزامەنديى خۆى يان باوەڕێكى ئەقڵگير بەوەى كە بێدەنگ بووە ،بە شێوازێكى سێكسييانە
دەست لە كەسێك بدات ،لە هەر جۆرە چاالكييەكى سێكسييەوە بگلێت ،بەيەكگەيشتنى جەستەيى لەگەڵ لەشى هەركەسێك هەبێت ئيتر
لەسەر جلەوە بێت يان لە ژێر جلەوە ،شاوەتى بەسەردا بڕێژێت يان بە شێوازێكى سێكسييانە ميزى پيادا بكا يان ليكى تێوە بدات.
[ Sexual developmentپەرەسەندنى سێكسى] :بڕوانە مێرمنداڵى.
[ Sexual historyڕابوردووى سێكسييانە] :ئەو كەسانەى لە ماوەى ژيانتدا پەيوەنديى سێكسييانەت لەگەڵيان هەبووە و جۆرى ئەو
چاالكييە سێكسييانەى هەتبوون.
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[ Sexual intercourseجووتبوونى سێكسى] :چووکێكى ڕەپ خستنە ناو زێ يان كۆمەوە .پێيشى دەووترێت تێ خستن.
[ Sexualityسێكشواڵيتى] :خۆمان وەك بوونەوەرێكى سێكسييانە چۆن دەبينين و كەسانى تريش ئێمە چۆن دەبينن .دەكرێت سۆز و
هەست و ڕەفتار و كەلتور سێكشواڵيتى دابڕێژن و لە ماوەى ژيانيشماندا پەرە دەستێنێت.
[ Sexual orientationئاڕاستەى سێكسى] :ئاڕاستەى سێكسى بريتييە لەوەى لە ڕووى سێكسييەوە بەالى كێدا كێش دەبيت و هەست
دەكەيت كێ لە ڕووى ڕۆمانسى و سۆزدارى و سێكسييەوە نوقمت دەكات.
[ Smearلەكە] :پشكنينێكى پزيشكييانەيە بۆ دۆزينەوەى هەر گۆڕانكارييەك لە گەردنەى منداڵدانى ئافرەتدا .بڕوانە لەكەى گەردنەى
منداڵدان.
[ Smegmaسمێگما] :ماددەيەكى كرێم ئاساى بۆندارە كە دەشێت لەژێر چەرمى چووكدا كۆ ببێتەوە ئەگەر نەيشوات.
[ Spermتۆو] :خانەكانى نەوە خستنەوەى نێرينە كە هێلكەى ئافرەت دەپيتێنێت .بە گشتى پياوان مليۆنان تۆو لە شاوەتەكەياندا هەيە.
[ Spermicideتۆو كوژ] :جێڵێكە كە پێكەوە لەگەڵ پەردە( ،قاپيلكە) دا بەكار دێت بۆ كوشتنى تۆو.
[ Sterilisationنەزۆرك كردن] :كاتێك پياوێك يان ژنێك نەشتەرگەرييەك دەكات بۆ ڕێگرتن لە دووگيان بوون يان دووگيان كردنى
هاوژينەكەى .ئەمە ڕێگەيەكى هەتاهەتاييە بۆ كۆنترۆڵ كردنى منداڵ بوون .بە نەزۆك كردنى پياو دەووترێت (بڕينى تۆو بەر)
[ STIئێس تى ئاى  :]STIكورتكراوەى ئەو نەخۆشیانەی کە لە ڕێگەى سێكسەوە دەگوازرێنەوە.
[ Swabسواب] :ڕوشاندنێكى بێ ئازارى پێستە كە بۆ پشكنينێتى بۆ هەر نيشانەيەكى تووش بوون بە نەخۆشى يان گۆڕانى خانەكان.
[ Syphilisسيفلس] :نەخۆشييەكە كە بە سێكس كردن دەگوازرێتەوە و دەبێتە هۆى سوتانەوەيەكى بێ ئازار .دەكرێت بەبێ ئەوەى پێى
بزانرێت تێپەڕێت و چاك بێتەوە و دەشكرێت باڵو بێتەوە بەبێ ئەوەى هيچ كام لەوانەى سێكس پێكەوە دەكەن ،پێى بزانن .لە كاتى سێكس
كردن يان چاالكيى سێكسى دا دەگوازرێتەوە و دەكرێت ببێتە هۆى كێشەى تەندروستيى مەترسيدار و ئەگەر چارەسەر نەكرێت ،لە
كۆتاييدا كوشندە بێت .چارەسەرى ئاسانە.
T
[ Tamponتامپۆن] :لوولەيەكە لە ماددەيەكى هەڵمژ كە دەكرێت بە زێ دا بۆ هەڵمژينى خوێن لە كاتى سووڕى مانگانەى ئافرەتدا.
[ Termination of pregnancyكۆتايى هێنان بە دووگيانى] :ناوێكى ترە بۆ لەبار بردن .نەشتەرگەرى يان ڕێكار بۆ كۆتايى هێنان
بە دووگيانى.
[ Testiclesگون] :گون لە پشت چووکەوەيە لە كيسەيەكى پێستدا كە پێى دەووترێت چەرمى گون  /كيسەى گون .تۆو دروست دەكات و
هەڵدەگرێت.
[ Testosteroneتێستۆستێرۆن] :هۆرمۆنى نێرينە.
[ Third genderجێندەرى سێيەم] :بڕوانە :نا-دووجێندەرى.
[ Thrushبۆقژە  /بەفرەك] :پێيشى دەووترێت كانديدا -نەخۆشييەكى ئەندامى زاووزێيە كە بە هۆى كەڕوويەكەوە دروست دەبێت .دەبێتە
هۆى سووتانەوە و ئاڵۆش لە ناوچەى ئەندامى زاووزێ دا هەم لە پياو و هەم لە ئافرەتدا.
[ Throat swabسوابى گەروو] :ڕووشاندنێكى بێ ئازارى ديوى ناوەوەى قوڕگە و لێى دەنێردرێت بۆ تاقيگە بۆ گەڕان بە دواى هەر
نيشانەيەكى تووش بوون نەخۆشى دا.
[ Toxic Shock Syndromeگەلە نەخۆشيى هەژەندى ژاراوى] :كورتكراوەكەشى  TSSە ،پەيوەنديى بە بەكارهێنانى تامپۆنەوەيە و
دەشێت بە هۆى بيرچوونەوەى تامپۆنى دانراوەوە بێت كە لە شدا مابێتەوە TSS .دەگمەنە بەاڵم مەترسيدارە و دەبێتە هۆى تاى بەرز و لە
هۆش خۆ چوون و گيروگرفتى ماسولكە.
[ Trichomoniasisتريكۆمۆنياسيس] :نەخۆشييەكە كە لە ڕێى سێكسەوە دەگوازرێتەوە (پێيشى دەووترێت  .).T.Vدەكرێت لە ئافرەتاندا
ببێتە هۆى دەردانێكى سەوزى بڵقدار و لە پياواندا دەردانێكى سەوز  /زەردى بڵقدار .بە ئاسانى چارەسەر دەكرێت.
[ Transترانس] :زاراوەيەكە بۆ وەسفدانى ئەو كەسانە بەكار دێت كە جێندەريان هەمان ئەو جێندەرە نيە ،يان بە ئاسوودەيى لەو
جێندەرەدا جێى نابێتەوە ،كە لە گەڵ لەدايك بوونياندا پێيان دراوە .دەشێت كەسانى ترانس خۆيان بە زاراوەيەك يان زياتر لە ڕستێك لەو
زاراوانە وەسف بدەن ،لەوانەش (بەاڵم هەر بەوەوە ڕاناوەستێت) ترانسجێندەر ،جێندەر كوير ( ،)GQجێندەرى ڕاڕا و بەرامبەر-پۆش.
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[ Transgender manپياوى ترانسجێندەر] :زاراوەيەكە بۆ وەسفدانى كەسێك بەكار دێت كە لە كاتى لەدايكبوونى دا بە مێينە
دانراوە ،بەاڵم وەك پياو دەژى و خۆى دەناسێنێت .دەكرێت بۆ ترانس مان يان  FTMكورت بكرێتەوە ،كەكورتكراوەى فيمەيڵ – تو –
مەيڵ "  /چينە بۆ نێرينە" يە.
[ Transgender womanژن  /ئافرەتى ترانسجێندەر] :زاراوەيەكە بۆ وەسفدانى كەسێك بەكار دێت كە لە كاتى لەدايك بوونى دا
بە نێرينە دانراوە ،بەاڵم وەك ئافرەت دەژى و خۆى دەناسێنێت .دەشێت بۆ ترانس وومان يان  MTFكورت بكرێتەوە ،كە كورت كراوەى
مەيڵ – تو – فيمەيڵ "نێرينە بۆ مێينە" يە.
[ Transitioningگواستنەوە] :ئاماژەيە بۆ ئەو پرۆسەيەى كەسێك پيايدا تێدەپەڕێت كاتێك ڕووكارى دەرەكيى جێندەريان دەگۆڕن بۆ
ئەوەى ڕەنگدانەوەى هەستى ناوەكييان بە جێندەريان بێت .دەشێت ئەمە نەشتەرگەريى دەستكاريى سێكسييان و  /يان چارەسازيى هۆرمۆنى
لە خۆ بگرێت ،بەاڵم هەموو كەسانى ترانس نايانەوێت يان ناتوانن ئەمە بكەن.
[ Transphobiaترس لە ترانس  /ترانسفۆبيا] :ئەو زاراوەيەيە كە بۆ وەسفدانى ئەو كەسانە بەكار دێت كە كەسانى ترانسجێندەريان
خۆش ناوێت يان حوكمێكى پێشوەختەيان بەرامبەريان هەيە .ئەمە خۆشنەويستنى كەسانى ترانسسێكشوەڵ و ئينتەرسێكس و ئەندرۆجينيش
دەگرێتەوە.
[ Transsexualترانسسێشكشوەڵ] :تەماشاى ترانس و پياوى ترانسجێندەر و ژن  /ئافرەتى ترانسجێندەر بكە.
[ Trimesterتريمێستەر] :كە باسى دووگيانى دەكرێت بە تريمێستەر قسەى لەسەر دەكرێت .دووگيانييەكى تەواو لە  3تريمێستەر پێك
دێت -يەكەم و دووەم و سێيەم .هەر يەكێكيان نزيكەى  3مانگ درێژە دەكێشێت و هەريەكێكيان جياوازە.
U
[ Unplanned pregnancyبێ پالن دووگيان بوون] :دووگيان بوونێكە كە پالنى بۆ دانەنراوە و لەدەست دەرچووە.
[ Unprotected sexسێكس كردن بێ خۆپارێزى] :سێكس كردنە بە بێ كۆندۆم يان بێ  PrEPيان ڕێگر لە دووگيان بوون .ئەمە
مەترسيى دووگيان بوون يان تووش بوون بە يەكێك لەو نەخۆشييانەى لێ دەكەوێتەوە كە بە سێكس كردن دەگوازرێنەوە.
[ Urethraڕێڕەوى ميز  /ميزبەر] :ئەو لوولەيەيە كە لە ئافرەت و لە پياودا ميز لە ميزەڵدانەوە دەهێنێت .لە پياودا شاوەتيش دەهێنێت.
[ Urine sampleنموونەى ميز] :كاتێك ميز دەكەيتە بوتڵێكەوە و دەيدەيتە پەرستارێك يان پزيشكێ :بۆ ئەوەى پشكنينى بۆ نەخۆشى بۆ
بكات.
[ Uterusمنداڵدان] :ناوێكى ترى ڕەحمە كە تيايدا منداڵ لە كاتى دووگيانى دا گەشە دەكات.
V
[ Vaginaزێ (ڤەجاینا] :ئەو ڕاڕەوەيە كە زێى ئافرەت بە منداڵدان دەگەيەنێت .ئەو شوێنەيە كە لە كاتى سێكسدا چووکى تێ دەچێت.
[ Vaginismusڤاجينيسموس] :بارێكە دەبێتە هۆى ئەوەى ماسولكەكانى زێ برك بكەن و وا بكات سێكس كردن كە تێخستنى تێ
بكەوێت ،بە ئازار بێت يان تەنانەت نەكرێت .دەشێت هۆكارى جياجياى هەبێت ،بەاڵم بە گشتى دەروونين.
[ Vanilla sexسێكسى ڤانيال] :ئاماژەيە بۆ سێكسێك كە كردەوەى وەك بەستنەوە و سادى و ماسۆشى ،ناقۆاڵ يان فێتيشيى تيادا نەبێت.
[ Vasectomyبڕينى تۆو بەر] :نەزۆك كردنى پياو.
[ Vibratorلەرزێنە] :گەمەيەكى سێكسييە كە بە پاترى كار دەكات ،هەندێك جار لە شێوەى چووکدايە و دەتوانێت لە ڕێى دانانى لەسەر
قيتكە  /بەلۆكە لە زێدا يان لەسەر پرۆستات لە كۆمدا كەسەكە بە ئۆرگازم بگەيەنێت.
[ Viral loadبڕە ڤايرۆس] :بڕى ئەو ڤايرۆسى  HIVئێچ ئاى ڤيەيە كە لە خوێنى نەخۆشێكدا هەيە – نيشاندەرى ئەوەيە كە چارەسازيى
دژى ڤايرۆسە خۆهەڵهێنەكان تا چى ڕادەيەك بە باشى كار دەكات.
[ Virginفەريك] :كەسێك كە هەرگيز جووتبوونى سێكسى  /سێكسى خستنە ناو يان خرانەناوى نەكردبێت.
[ Vulvaدامەن] :ئەو وشەيەيە كە بۆ وەسفدانى ئەندامى زاووزێى دەرەكيى ئافرەت بەكار دێت .ئەو ناوچەيەيە لە دەورى دەمى زێیە و
لۆچە زێ و گنجە زێ و قيتكە  /بەلۆكە لە خۆ دەگرێت.
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W
[ Wankingدەستپەڕ] :وشەيەكى گشتى و باوە بۆ دەستپەڕ کردن.
[ Wartsبالوكە] :دەنکى پچووكە بە هۆى ڤايرۆسێكەوە دروست دەبن و دەشێت لەسەر ئەندامەكانى زاووزێ هەبن.
[ Wet dreamsشەيتانى بوون] :ئاوهاتنەوەى كوڕانە لە كاتى خەودا .بەگشتى لەكاتى مێرمنداڵيدا دەست پێ دەكات و ڕەنگە كەسەكە
ڕوودانيى بير نەيەتەوە.
[ Window Periodماوەى پەنجەرە] :ئەو ماوەى كاتەيە كە نەخۆشييەكى گوازراوە پێى دەچێت تا واى لێ بێت پشكنينى تاقيگە
بتوانێت بيدۆزێتەوە و پێى بزانێت .بۆ  HIVئێچ ئاى ڤى بەگشتى چوار حەفتەيە.
[ Withdrawal methodڕێگاى كشانەوە] :ڕێگەيەكى پاراستن  /ڕێگەگرتنە كە جێگاى متمانە نيە ،ئەويش بەوە دەبێت كە پياو پێش
ئەوەى ئاوى بێتەوە چووکى لە زێى ئافرەت يان كۆمى ئافرەت يام كۆمى پياو دەكێشێتە دەرەوە.
[ Wombمنداڵدان] :ناوێكى ترى منداڵدانە.
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