
 
 

 

  ہے کہ آپ کو معلوم نہ ہو کہ یہ آپ کو الحق ہے! ممکن

 ٹیسٹنگ کا انتخاب کریںکلیمیڈیا 
  

 کلیمیڈیا کیا ہے؟  

ہے۔ یہ )ایس ٹی آئی( تشخیص ہونے والی جنسی عمل کے ذریعے منتقل ہونے والی انفیکشن  عامکلیمیڈیا برطانیہ میں سب سے 

واال بکٹیریا انفیکشن سے متاثرہ فرد بننے سے عام ہے۔ کلیمیڈیا کا باعث  مردوں اور عورتوں میں سب سال سے کم عمر 25

)مثال کونڈوم کا استعمال نہ کرنا( اور فُرجی رطوبتوں میں پایا جاتا ہے۔ کلیمیڈیا غیر محفوظ جنسی عمل  تولیدی مادےلعاب، کے 

     ہے۔  انی سے دوسرے فرد کو منتقل ہوسکتاکے ذریعے ایک فرد سے آس

 

 یڈیا مسئلہ کیوں ہے؟ کلیم
اگر کلیمیڈیا کا عالج نہ کیا جائے تو یہ پیڑو میں درد، رحم سے باہر وضع حمل )فلوپین ٹیوبوں میں وضع حمل( اور بانجھ پن 

 )بچے پیدا کرنے کی اہلیت نہ ہونا( کا باعث بن سکتا ہے۔  

 

گی تو ممکن ہے کہ آپ ۔ اگر آپ میں عالمات ظاہر ہوں کلیمیڈیا سے متاثرہ زیادہ تر لوگوں میں کوئی عالمات ظاہر نہیں ہوتیں

 : کو محسوس ہو

  غیر ضروری فُرجی رطوبتوں کا اخراج 

  کے دوران تکلیف کا احساس  یا پیشاب کرنے مباشرتجنسی 

  یا حیض کے وقفے کے دوران جریاِن خون  مباشرتبعد از جنسی 

 ف زدہ ُخصیے پیڑو میں تکلیف )معدے کے زیریں حّصے میں تکلیف( یا تکلی 

 

اگر آپ میں یہ عالمات ظاہر ہوں تو آپ کو کسی معالج سے بات کرنا چاہیے چاہے آپ کے کلیمیڈیا کے ٹیسٹ کا نتیجہ منفی ہی 

 کسی اور قسم کی انفیکشن ہو۔کوکیوں نہ رہا ہو کیونکہ ممکن ہے آپ 

 

 کیلمیڈیا کا ٹیسٹ مجھے کتنی باقاعدگی سے کروانا چاہیے؟ 
کلیمیڈیا کا ٹیسٹ کروانا آپ کو  تو تبدیل کریں شریکجنسی  بھی آپ کو ساالنہ یا جبتو ہے سے کم  سال 25 اگر آپ کی عمر

 چاہیے۔ 

 

  ؤں؟میں مفت کلیمیڈیا ٹیسٹ کہاں سے کروا

  جی پی سرجریاں 

  کمیونٹی فارمیسیاں 

  جنسی صحت کے کلینک 

 یکسٹنگ سروس کے ذریعے گھر پر لیے انٹرنیٹ/ٹ

 کی ِکٹ  والے نمونوں  جانے

 

 

 

 

 

 

 

 



     کلیمیڈیا ٹیسٹ کیا ہے؟

روئی پر خود سے لی ہوئی فُرجی رطوبت دینا ہے۔ مفت اور آسان ہے۔ آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ  پیشاب کا نمونہ یا ٹیسٹ 

آگاہ ہمیں آپ کے نتائج سے اگر آپ چاہیں تو مدد طلب کرلیں۔  –ممکن ہے آپ کو کوئی فارم پُر کرنے کے لئے کہا جائے 

کرنے کے لئے آپ سے رابطے کی کوئی صورت درکار ہوگی۔ یہ آپ کا پتہ، موبائل نمبر یا ای میل ہوسکتی ہے۔ یہ جاننا 

نادر ہی غلط ہوتا ہے۔ اگر آپ وفی صد درست نہیں ہوتا۔ تاہم کیلمیڈیا ٹیسٹ کا نتیجہ شاذ  100ضروری ہے کہ کوئی طبّی ٹیسٹ 

   ارے میں بات کریں۔ متفکر ہوں تو نتیجہ ملنے پر اِس ب

 

 

راز داری کے وہی حقوق سال سے کم عمر ہی کیوں نہ ہوں، آپ کو  16ٹیسٹ کو صیغۂ راز میں رکھا جاتا ہے۔ بھلے آپ 

ہیلتھ ورکر حاصل ہوں گے جو کسی دوسرے فرد کو حاصل ہوں۔ غیر معمولی حاالت میں، مثال کے طور جب آپ کا ڈاکٹر یا 

کہ آپ کو کوئی سنجیدہ قسم کا خطرہ الحق ہے تو ممکن ہے کہ وہ معلومات آگے دے دیں لیکن کسی اور کو بتانے  سمجھتا ہو

 سے پہلے اُنہیں الزمی طور آپ کو بتانا چاہیے۔ اِس کا اطالق ہر کسی پر ہوتا ہے چاہے آپ کی عمر کچھ بھی ہو۔

 

میں  و کلیمیڈیا اور دوسری ایس ٹی آئی بیماریوںگوں کی گنتی کرتا ہے جاُن لو ، وہجس کا نام پبلک ہیلتھ انگلینڈ ہے ،ایک ادارہ

 مبتال ہوں۔ ہم اُن کو آپ کے ٹیسٹ کی تفصیالت بھیج دیں گے لیکن آپ کا نام اور آپ کی رابطہ تفصیالت نہیں بھیجیں گے۔

 

  اگر مجھے کلیمیڈیا ہوا تو کیا ہو گا؟

عالج کرنے کے لئے اینٹی بائیوٹکس دی جائیں گی )اگر آپ حاملہ ہیں تو ہمیں  اگر آپ کو کلیمیڈیا ہوا تو آپ کو انفیکشن کا

۔ کچھ لوگوں میں اینٹی بائیوٹیک کی ضرورت ہوسکتی ہے( کیونکہ آپ کو دوسری طرح کی اینٹی بائیوٹیکسضرور بتائیں 

ونا ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ آپ عالج کے نتیجے میں ذیلی اثرات ظاہر ہوتے ہیں، جن میں سے سب زیادہ عام پیٹ میں گڑبڑ ہ

  نے حال ہی میں جنسی صحبت کی ہے اُن کا ٹیسٹ بھی ہونا چاہیے۔ 

 

ایک بار  کو کروانا مناسب ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ جن لوگوںٹیسٹ ماہ بعد دوبارہ  3عالج ختم ہونے کے 

دوبارہ سے ہونے والی انفیکشن کے  ر اِسکا امکان زیادہ ہوتا ہے اوکلیمیڈیا کا مرض ہوا ہو اُن کا دوبارہ اِس میں مبتال ہونے 

آپ سے دوبارہ ٹیسٹ کروانے کے انتخاب کے سلسلے  ہنتیجے میں صحت کو شدید خطرات الحق ہوسکتے ہیں۔ ممکن ہے ک

پر بھی عمل دیے گئے مشورے  میں رابطہ کیا جائے۔ یہ امر بھی اہم ہے کہ آپ ذیل میں محفوظ جنسی صحبت کے بارے میں

      کریں۔ 

 

  میں اپنے آپ کو کلیمیڈیا اور دوسری ایس ٹی آئی بیماریوں سے کیسے محفوظ رکھوں؟

بیماریوں میں خود مبتال ہونے  یا انہیں دوسروں کو منتقل کرنے کے خطرے کو مندرجہ ذیل  آئیآپ کلیمیڈیا یا دوسری ایس ٹی 

 پر عمل کرے کے کم کرسکتے ہیں:  

  وں سے جنسی مباشرت کرتے ہوئے ہمیشہ کونڈوم پہن کر  شریکجنسی  عارضینئے یا 

  وں کی تعداد میں کمی اور متجاوز جنسی تعلقات سے اجتناب کرکے شریکجنسی 

  تبدیل ہونے پر کلیمیڈیا کی اسکریننگ کروا کر  شریکہر سال اور جنسی 

 

  ہاں سے ٹیسٹ کروا سکتے ہیں:مزید معلومات کے لئے اور یہ جاننے کے لئے کہ آپ اپنے عالقے میں ک

 وزٹ کریںhttp://www.nhs.uk/Conditions/Chlamydia/Pages/Introduction.aspx 

  :361 521 0800ٹیکسٹ فون:  7123 123 0300جنسی صحت ہیلپ الئن پر فون کریں  
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