ولوا ( )Vulvaچیست؟
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ولوا بخش برونی آله تناسلی زن است .این قسمت معموال با مهبل اشتباه گرفته
می شود.
مهبل سوراخ داخل ولوا می باشد که برای مقاربت جنسی و یا وضع حمل استفاده
می شود.

ولوا چه شکلی است؟
ولوا شامل قسمتهای ذیل می باشد:
•لبهای خرد مهبل (الیه های پوستی نازک دور
سوراخ مهبل)

•لبهای بزرگ مهبل (پوست مودار دور لبهای خرد
مهبل)

•چوچوله یا کلیتوریس (به احساس خوشایند به
هنگام انجام مقاربت کمک می کند).

•کالهک کلیتوریس (الیه پوستی باالی
کلیتوریس)

•پیشاب راه (سوراخ پیشاب)

چوچوله
(کلیتوریس)
پیشاب راه

کالهک
کلیتوریس
لبهای خرد
مهبل

مهبل
لبهای بزرگ
مهبل

•مهبل (سوراخ برای مقاربت یا زایمان)
هرگز از خود پرسیده اید که “آیا ولوای من معمولی است؟” ولوا ،مانند هر قسمت دیگر بدن ،شکل،
اندازه و رنگهای متفاوتی دارد و معموال در هر طرف یکسان نیست .برای معلومات بیشتر در مورد
انواع لب ها به کتابخانه لب ها به ویب سایت  www.labialibrary.org.auمراجعه نمایید.
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ولوا ( )Vulvaچیست؟
کدام چیزی می تواند باعث حساسیت ولوا شود؟

ولوا به دالیل ذیل میتواند حساس شود (سوزش /خارش /خشکی):

•شستشوی بیش ازحد ،استفاده از موادی مانند صابون ،پودر تالک و
عطرهای نامناسب

•نداشتن مواد لغزنده کافی (مایعات طبیعی) که در هنگام مقاربت از درون
مهبل ترشح می شود.

•عفونت هایی مانند برفک و یا عفونت های قابل انتقال از طریق مقاربت.

لوب

•تغییرات هورمونی در نزدیکی دوره قاعدگی و یا در زمان یائسگی.

برای بهبود سالمت ولوا چه اقداماتی می توانم انجام دهم؟
•لبچه ها را فقط با آب و یا مواد بدون
صابون بشویید.

•نداشتن مواد لغزنده کافی (مایعات طبیعی)
که در هنگام مقاربت از درون مهبل ترشح
می شود.

•در هنگام مقاربت می توانید از مواد لغزنده
(با عنوان مخفف  )Lubeاستفاده کنید.

برای معلومات در مورد امکان استفاده از این

محصول با کاندوم ،برچسب کاال را بررسی

کنید .شما میتوانید این مواد را از دواخانه و یا
سوپرمارکیت خریداری کنید.

•برای اطالع از کدام عفونتی ،آزمایش بدهید و مراحل
تدوای را طی کنید.

برای کسب معلومات بیشتر
•با داکتر خود در تماس شوید

•با Family Planning Victoria’s clinic
(کلینیک پالن سازی خانواده ویکتوریا)

•به سایت www.labialibrary.org.au
مراجعه کنید

•به سایت  Jean Hailes’ websiteدر باره
حساسیت ولوا و مهبل مراجعه نمایید

•برای دریافت مشوره در مورد حفاظت
پوست آله تناسلی به سایت

Melbourne Sexual Health Centre’s

 websiteمراجعه نمایید

این معلومات صرف عمومی است.
برای مشوره و معلومات بیشتر با داکتر و یا نرس خود صحبت کنید.
اظهاریه :این معلومات با مشوره و تصویب ( Multicultural Centre for Women’s Healthمرکزچند فرهنگی صحی زنان) تهیه شده است .سلب مسئولیت این ورق معلوماتی صرف معلومات کلی را دراختیارتان

قرارمیدهد .مناسب بودن این معلومات کلی از یک شخص به یک شخص دیگرو براساس شرایط فردی اشخاص فرق میکند .شما باید مشوره صحی و یا حقوقی مربوط به شرایط فردی خودتان را بگیرید .کاپی رایت

© حق مالکیت معنوی (کاپی رایت) معلومات این ورقه معلوماتی متعلق به  Family Victoria Planningو (در برخی موارد اشخاص ثالث) است و تحت قانون کاپی رایت مصوب سال  1968قرارمیگرید .اگر شما یک

سازمان تعلیمی غیر انتفاعی هستید به شما اجازه داده میشود که این معلومات را به شرط آنکه آنرا همراه با اعالن سلب مسئولیت ارائه دهید به هدف معلومات رسانی به شاگردان خود بازنشر دهید و یا دراختیار دیگران
قرار دهید .بازنشر و یا نشر این معلومات به کدام قسم دیگری به کسب رضایت قبلی ما و از طریق فورمه رضایت ما ضرورت دارد که می توانید آنرا خانه پوری کرده و ارسال نمایید.

