Dari

ORDLISTA
Kropp, sexualitet
& hälsa

Abort
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Adoption

Akut
p-piller

Anal

Analsex

داکتری که متخصص آلت تناسلی مرد و کیسهی
بیضه است .متخصص آندرولوژی در عملکرد آلت
تناسلی مرد و امراض مربوط به آن تخصص دارد.
یک متخصص آندرولوژی همچنین میتواند به
سواالت مربوط به سکس پاسخ دهد.

Androlog

Asexuell

زمانیکه خدمات صحی به یک فرد یا یک زوج
که بدون کمک نمیتوانند حامله شوند ،کمک
ارائه میدهد .تلقیح مصنوعی و لقاح خارج از بدن
نمونههایی از فناوری کمکباروری میباشد.

Assisterad
befruktning

5

Avbrutet
samlag

یک التهاب در حشفه (نوک آلت تناسلی مرد) که
سبب سرخ شدن پوست و ایجاد شدن پتهای کوچک
سرخ میشود ،و یا باعث اذیت و درد در حشفه و
همچنین قسمت تحتانی پوست ختنهگاه میشود.

Balanit

یک مرکز صحی که برای کودکان خردسال معاینات
صحی ،واکسیناسیون و مشوره ارائه میدهد.
کودکان را از زمان تولد تا زمانی که آنها در صنف
پیشآمادگی مکتب شروع میکنند ،میپذیرد .به زبان
سویدنی  BVCنیز نامیده میشود.

Barnavårdscentral

Barnmisshandel

Barnmorska

Barnmorskemottagning

6

RF SU – F I GHTI NG F OR BODY RI GHT S S I NCE 1 9 3 3

Bakteriell
vaginos

Barnpornografibrott

Barnäktenskap

BB

،یک اصطالع جمعی برای باندج یا دسپلین
سلطهگری یا سلطهپذیری و سادیسم و
 رضایت هردو یک پیش.مازوخیسم میباشد
.شرط ضروری است

BDSM

B: Bondage
eller Disciplin
D: Dominans
eller Submission
(underkastelse)
S: Sadism
M: Masochism

Befruktning

Binda

Bisexuell

Bitestikel

7
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Blottning

Blygdläppar

Bröst

Bröstvårtor

Bög
Cellprovtagning

Cysta

Dejta

Diskriminering
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یک رویان (نطفه) با ترکیب یک اسپرم و یک
تخمک ایجاد میشود .این باروری نامیده میشود.
سپس رویان در رحم به جنین رشد میکند که به
مرور زمان به یک کودک تبدیل میشود.

Embryo

Endometrios

Engångsligg
Ensamstående

Erektil
dysfunktion

Erotik

Ex

Fetisch

Fitta

Flickvän
Flirta
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Flytningar
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Foster

Fostervattenprov
Framfall

Frenulum

Frivilligt sex
när förövaren
är nära 15-årsgränsen

Funkofobi

Förhud
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Förhudsförträngning

Förlossning

Förlossningsavdelning
Förlossningsdepression
Förlossningsrädsla
Förlossningsskador

دردها ناشی از منقبض شدن رحم ،که یک
عضله است ،میباشد که با فشار دادن نوزاد به
داخل کانال زایمان ،نوزاد تولد میشود.

Förlossningsvärkar

Försats

پخش شایعات یا اطالعاتی در مورد شخص
باری اینکه دیگران از آن شخص و نحوه
زندگی او بدشان بیاید.

Förtal

Glidmedel

Gnidsex
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G-punktsområdet

داشتن یک جنین در رحم که در شکم قرار دارد.
یک حاملگی معموالً نه ماه طول میکشد.

Gravid

Graviditetstest

Grooming

Gruppsex

داکتری که متخصص فرج و واژن است .داکتر نسایی و
والدی در عملکرد آلت تناسلی زن ،امراض مربوط به
آن و حاملگی تخصص دارد .یک داکتر نسایی و والدی
همچنین میتواند به سواالت مربوط به سکس پاسخ دهد.

Gynekolog

Gynekologisk
undersökning

Göra slut

12
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سوزاک یک مرض مقاربتی است که معموالً عالیمی
ایجاد نمیکند ،اما میتواند باعث سوزش یا ناراحتی هنگام
ادرار ،ترشحات تغییریافته از واژن ،میزراه و یا مقعد ویا
باعث درد در قسمت تحتانی شکم یا کیسهی بیضه شود.
سوزاک درمان نشده میتواند فرزند دار شدن را دشوارتر
کند .سوزاک با انتیبیوتیک قابل درمان است .سوزاک
شامل قانون حمایت از امراض ساری میباشد.

Gonorré

Ha lust
Hallick

قرار دادن شخصی در معرض اعمال غیرقانونی مانند تهدید یا
ضرب و شتم که هدف شخص متعرض توهین قربانی به دالیل
گرایش جنسی ،هویت جنسیتی ،نژاد ،رنگ پوست ،دین یا عقاید
مذهبی اعتقادات مذهبی و یا منشای ملی یا قومی میباشد.

Hatbrott

HBTQ-person
Hedersrelaterat
förtryck och
våld

Hen

هیپاتیت ،عفونتی در جگر انسان است .انواع مختلفی از
هیپاتیت وجود دارد .شایعترین آنها هیپاتیت  ،Aهیپاتیت
 Bو هیپاتیت  Cمیباشد .هیپاتیت ناشی از ویروس است.
هرپس میتواند در دهن و یا در دستگاه تناسلی فرد بوجود
بیاید .هرپس میتواند سبب ایجاد آبلهها و زخمهای کوچک
شود که باعث خارش ،سوزش و درد شدید میشوند و یا که
اصالً عالیمی ندارند .هرپس بسیار به آسانی منتقل میشود.

هیپاتیت

Hepatit

Herpes

Heterosexuell

اچ.آی.وی ویروسی است که بین انسانها منتقل میشود ،بطور
مثال از طریق مقاربت جنسی بدون استفاده از کاندوم و یا استفاده
مشترک از پیچکاری .اچ.آی.وی به سیستم ایمنی بدن آسیب
میرساند .اگر فرد مبتال به اچآیوی درمان نشود میتواند به
ایدز مبتال شود ،که کشنده است .شخصی که اچ.آی.وی دارد و
تحت درمان است ،این را به دیگران منتقل نمیکند .وی همچنین
نمیتواند ایدز بگیرد و به اندازه دیگران عمر میکند .هر کسی
در سویدن حق تست و درمان مجانی اچ.آی.وی را دارد.
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Hiv

Homofobi

یک ویروس بسیار شایع که در انواع مختلف
وجود دارد .برخی از انواع ویروس باعث
بوجود آمدن زخ بر آلت تناسلی و یا تغییرات
سلولی میشوند .انواع دیگر ویروس باعث
بوجود آمدن زخ بر دستها و پاها میشوند.

ویروس پاپیلومای
انسانی (اچ پیوی)

HPV
(humant
)papillomvirus

یک واکسین که در مقابل برخی از انواع
اچپی وی که میتواند باعث ایجاد تغییرات
سلولی در گردن رحم و سرطان گردن رحم
شود ،محافظت میکند.

واکسین اچپیوی

HPV-vaccination

Hångla

Ickebinär

Incest

Infertil

14

RF SU – F I GHTI NG F OR BODY RI GHT S S I NCE 1 9 3 3

Homosexuell

Informationsplikt

Inseminering

یک اصطالع جمعی برای ویژگیهای گوناگون جنسی که
باعث میشود بدن فرد را نتوان برطبق نورمهای جامعه تعیین
جنسیت کرد ،و بنابراین به طور معمول «مرد» و یا «زن»
نیست .این ویژگیها ممکن است دربرگیرنده دستگاه خارجی
و یا داخلی تناسلی ،کروموزومها و سطح هورمونها باشد.

Intersex
variation

لقاح خارج از بدن ،درمانی است که در آن یک تخمه از رحم
برداشته شده و در خارج از بدن توسط یک اسپرم بارور
میشود .تخمهی بارورشده رویان نامیده میشود .داکتر چند
روز بعد از باروری رویان را در داخل رحم قرار میدهد.

IVF

Juridiskt kön

Jämlikhet

تساوی حقوق بدان معنی است که زنان و مردان امکانات
یکسانی برای تأثیرگذاری بر جامعه و زندگی خود دارند.
برای اینکه زنان و مردان قدرت یکسان داشته باشند ،باید آنها
از امکانات ،حقوق و مکلفیتهای یکسانی برخوردار باشند.

Jämställdhet

Kejsarsnitt

Kirurg

15

Klimakterie

Klitoris

Klitoris ollon

Knulla
Knullkompis

Kondom

زخ تناسلی یک مرض مقاربتی است که میتواند باعث
خ در آلت تناسلی شود .زخها میتوانند
ایجاد شدن ز 
باعث خارش ،سوزش و سوزنک زدن شوند.

Kondylom

Koppleri

16
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کالمیدیا یک مرض مقاربتی است که معموالً عالئمی
بر جا نمیگذارد ،اما میتواند باعث سوزش و
ناراحتی هنگام ادرار ،تغییرترشحات واژن ،میزراه یا
مقعد ویا درد در قسمت تحتانی شکم شود.
کالمیدیای درمان نشده میتواند فرزند دار شدن را
دشوارتر کند .کالمیدیا با انتیبیوتیک قابل درمان است
و شامل قانون حمایت از امراض ساری میباشد.

Klamydia

Krama

Kroppsvätska

KSK (kvinnor
som har sex
)med kvinnor

یک آزمایش خون و سونوگرافی که هدف آن
معاینه جنین در رحم یک زن حامله است.

KUB-test

Kuk

Kurator

Kvinnofrids
kränkning

سازمانی که به زنان و افراد تراجنس که از
سوی یکی از نزدیکان خود مورد خشونت قرار
گرفتهاند ،حمایت و کمک میدهد .به طور مثال
آنها میتوانند برای زنی که مورد تهدید قرار
گرفته  ،خانهی امن ارائه کنند.

Kvinnojour,
tjejjour

Kvinnoklinik
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Kyssa

Kåt

Kön

خشونت علیه زنان و افراد دگرباش جنسی .این
معموالً با خشونت جنسی و تعرض جنسی بیان
میشود .قاچاق انسان برای اهداف جنسی ،خشونت
از طرف پارتنر ،سلب آسایش زنان و نوکریوالی
زنان/دختران را ببینید .همچنین تعرض جنسی و
رسمهای زیانبار را ببینید.

Könsbaserat
våld

یک درمان جسمانی برای تأیید هویت جنسیتی فرد
به عنوان مرد ،زن و یا جنست کوییر .این درمان
از جمله میتواند عملیات دستگاه تناسلی یا گرفتن
هورمون برای تغییر ظاهر بدن باشد .بسیاری از
افراد تراجنس ،اما نه همه ،میخواهند به نوعی
تحت درمان تأیید جنسیت قرار گیرند.

Könsbekräftande
behandling

Könsdysfori

Könsidentitet

18
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Känna olust

Könsorgan

Könssjukdom

Könsstympning

Könsutredning

Lesbisk

Ligga

Livmoder

19
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Livmoderhals

Livmodertapp

Lubrikation

Lustgas

Läkare

Mammografi

Mansmottagning

Mellangård

Mens
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Menskopp

Mensvärk

Missfall

Monoamorös

Monogam
relation

MSM
(män som har
sex med män)
Mykoplasma
genitalium

Myom
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هنگامی که فردی با بیشتر از یک نفر ازدواج
 در سویدن ازدواج کردن با چند نفر.میکند
 این جرم دوهمسری نامیده.غیرقانونی است
.میشود
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Månggifte

Människohandel för sexuella
ändamål

Nedsatt
sexlust

Njuta

Ollon

Omskärelse

Onanera

Oralsex
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احساس خوشآیندی که در اثر داشتن سکس
با دیگران یا با خود به وجود میآید .ارگاسم
باعث منقبض شدن عضالت اطراف آلت
تناسلی میشود.

Orgasm

Orgasmstörningar

Orosanmälan

Oskuldskontroll

Otrohet

Oönskad
graviditet
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Partner

Penis
Perineum

Personlig
integritet

یک حلقهی کوچک سیلیکونی که در باالی
دهانه رحم قرار داده میشود .پساری یکجا
با ژل استفاده میشود .پساری یکی از وسایل
جلوگیری از حاملگی میباشد.

Pessar

Pojkvän
Polyamorös

Pornografi,
porr

تابلیتهایی که یک فرد دارای رحم ،یک بار
در روز برای جلوگیری از حاملگی میخورد.
تابلیت ضد حاملگی یکی از وسایل جلوگیری از
حاملگی بوده و در انواع مختلف موجود است.

P-piller

32
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Partnervåld
(mäns våld mot
kvinnor i parrelation och
våld i nära par)relationer

پالستری که روی پوست یک فرد دارای رحم
چسبانده شده و هر هفته تبدیل میشود .پالستر
ضد حاملگی یکی از وسایل جلوگیری از
حاملگی بوده که از حاملگی پیشگیری میکند.

P-plåster

محدودهای در قسمت باالی مقعد نزدیک غده
پروستات که در مقابل لمس حساس است.

P-punktsområdet
Prematur
ejakulation

Premenstruellt
dysforiskt
syndrom,
)(PMDS

Premenstruellt
syndrom,
)(PMS

PrEP

اشخاصی که میخواهند از طریق وارد کردن آلت
تناسلی مرد به واژن سکس داشته باشند ،از یک وسیله
جلوگیری از حاملگی استفاده میکنند .نمونههای وسایل
جلوگیری از حاملگی عبارتند از کاندوم ،تابلیتهای
ضد حاملگی یا آییودی .کاندوم یگانه وسیله جلوگیری
از حاملگی است که هم در مقابل حاملگی و هم در
مقابل امراض مقاربتی حفاظت میکند.
حلقهی واژنی یک وسیله جلوگیری از حاملگی
بوده که از حاملگی پیشگیری میکند .این یک
حلقهی نرم پالستیکی است که شما خودتان
آنرا در واژن میگذارید.

Preventivmedel

P-ring
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غدهای که در داخل بدن افراد دارای آلت تناسلی
مردانه بین میزراه و راستروده قرار گرفته
است .غده پروستات ،بخشی از مواد موجود در
ارگاسم مرد را تولید میکند.

Prostata

Prostatit

Prostitution

یک پیچکاری که فرد دارای رحم هر سه ماه
یکبار از آن استفاده میکند .این پیچکاری یکی
از وسایل جلوگیری از حاملگی بوده که از
حاملگی پیشگیری میکند.

P-spruta

یک میلهی نرم پالستیکی که در زیر پوست
بازوی یک فرد دارای رحم قرار داده میشود،
ایمپلنت یک وسیله جلوگیری از حاملگی بوده
که از حاملگی پیشگیری میکند.

P-stav

Psykiatriker

Psykolog

Pubertet

34
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Prostataundersökning

Pubishår

کلمهای برای داشتن سکس با خود (خودارضایی)
برای فرد دارای فرج و واژن .این نیز به معنی این
است که کسی دیگری فرج فرد را نوازش میکند.

Pulla

Pung

Pussa

Queer

Rasism

Rimming
Runka

Ryggbedövning
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یک شریک زندگی که شخص بدون اینکه با
او ازدواج کرده باشد ،زندگی میکند.

Sambo

Samlag

Samlagsställning
Sesammottagning

Sex

داشتن سکس برای اولین بار بداین معنی
است که فرد برای اولین بار با کسی
سکس دارد.

Sexdebut

Sexism

36
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Samlagssmärta

Sexköp

Sexleksak

Sex mot
ersättning
Sexolog

Sexställning

کلمهای که بیان جنسیت فردی را که شخص
عاشق وی میشود و میخواهد با او سکس
داشته باشد ،میکند .گرایش جنسی به طور
مثال میتواند دگرجنسگرایی ،دوجنسگرایی
و همجنسگرایی باشد .این سه مورد در قانون
ضد تبعیض درج شده است.

Sexuell
läggning

Sexuell
praktik

Sexuella
fantasier
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انجام دادن عمل جنسی در مقابل شخص دیگر
برخالف اراده وی ،مانند گرفتن عکس از بدن و یا
دست مالی بدن او .این امر صرف نظر از اینکه آیا
عمل شامل خشونت است ،و یا متعرض و قربانی
همدیگر را میشناسند یا با هم ازدواج کردهاند .تجاوز
جنسی ،تعرض جنسی و مزاحمت جنسی را ببینید.

Sexuella
övergrepp

Sexuella
övergrepp
mot barn

Sexuellt
ofredande

38
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هنگامیکه فردی میکوشد شخص دیگری را توهین
جنسی کند ،به طور مثال در محل کار و یا در مکتب.
کارفرما و مکتب مسؤلیت پیشگیری از این کار را
دارند .اتحادیه صنفی میتواند به فردی که در محل
کار خود در معرض توهین جنسی قرار گرفته ،کمک
بدهد .همچنین تعرض جنسی را ببینید.

Sexuella
trakasserier

Sexuellt
utnyttjande
av barn

وقتی شخص مرتکب یک عمل جنسی علیه کسی
شود که داوطلبانه در آن شرکت نکند ،اما این عمل
جنسی از نظر قانونی به همان اندازه تجاوز جنسی
توهینآمیز تلقی نشود .تجاوز جنسی را ببینید.

تعرض جنسی

Sexuellt
övergrepp

Singel
Sjuksköterska

رسمهایی که معموالً علیه زنان و دختران بوده و
شامل از جمله عملیات جراحی و یا ازدواجهای
غیرقانونی در سویدن میباشد .این رسمها معموالً
شامل نقض حقوق بشر و خشونت میباشد .خشونت
و ظلم ناموسی ،بریدن آلت تناسلی زنان ،ازدواج
اجباری ،ازدواج کودک و چندهمسری را ببینید.

خاتمه دادن به یک ازدواج .هنگامیکه فرد طالق
گرفت او دیگر متأهل نیست .هر دو میتوانند
درخواست طالق دهند و برای طالق گرفتن از
همدیگر نیاز به توافق در این امر را ندارند.

Skadliga
sedvänjor

Skilja sig

Skilsmässa
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Slemhinna

Slida

Slidkrans

Smeka

Smeksex

Smittskydd

Smittskyddslagen

40

Smittspårning

Smärtlindring
Snippa
Snopp
Sperma

آییودی از طریق واژن در رحم قرار داده میشود.
دو نوع آییودی وجود دارد :آییودی مسی و آییودی
هورمونی .آییودی یک وسیله جلوگیری از حاملگی
بوده که از حاملگی پیشگیری میکند.

Spiral

Sprida
sexuella bilder
på andra

Steril
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Sterilisering

در آلت تناسلی مرد به چینی از پوست که زاویه
تحتانی سوراخ بیرونی میزراه را به ورقه داخلی
پیشپوست میچسباند ،لگام میگویند.

Sträng

هنگامیکه یک مخمر در داخل یا خارج از
واژن شروع به رشد میکند ،این عفونت بوجود
میآید .عالیم آن شامل خارش در داخل یا خارج
از واژن ،سرخ شدن و متورم شدن غشاهای
مخاطی و یا ترشحات سفیدرقم میباشد.

Svampinfektion
i underlivet

Svällkropp

سیفلیس یک مرض مقاربتی است که معموالً
عالیمی ایجاد نمیکند ،اما میتواند باعث ایجاد
شدن زخمهای کوچک در جاهایی که این مرض
سرایت شده است ،شود .سیفلیس درمان نشده
سالها بعد میتواند عواقب جدی ایجاد کند که
میتواند روی قلب و سیستم عصبی تأثیر بگذارد.
با انتیبیوتیک قابل درمان است .سیفلیس شامل
قانون حمایت از امراض ساری میباشد.

Syfilis

Sädesblåsa

Sädesledare
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Stånd

Säkra
perioder

Säkrare sex

هنگامیکه فردی به بدن کسی برخالف خواست وی
دست میزند ،به طور مثال به باسن ،سینهها ،رانها
و یا آلت تناسلی فرد .دستمالی غیرقانونی است،
و به زبان حقوقی مزاحمت جنسی نامیده میشود.
تعرض جنسی و آزار و اذیت جنسی را ببینید.

Tafsning

Tampong

Testa sig

Testikel

Testikelvridning
Tidig
utlösning

پرسیدن ،پیشنهاد و تحت فشار قرار دادن مداوم
فردی برای داشتن سکس با وی با وجودیکه
فرد اینرا نمیخواهد .سکس نقنقی ،سکسی
است که دوجانبهگی در آن وجود ندارد.

Tjatsex
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Transfobi

Transman

تراجنسیتی به معنای شکستن نورمهای جامعه برای
جنسیت ،بیان جنسیتی و هویت جنسیتی میباشد .امر
مشترک برای افراد تراجنسیتی این است که هویت
جنسیتی و بیان جنسیتی آنها با جنسیت قانونیشان که
هنگام تولد به آنها اختصاص داده شده ،مطابقت ندارد.
افراد تراجنسیتی نیز مانند هر کس دیگری گرایشهای
جنسی مختلفی دارند .همچنین زن تراجنس ،مرد
تراجنس و جنست کوییر یا جنسیت کوییر (خارج از
جنسیت) را هم ببینید.

Transperson

Trekant
Tvångsäktenskap

Tystnadsplikt

Tända på
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Transkvinna

Ultraljud

Underliv

Undersköterska

Ungdomsmottagning

Upphetsad

Urininkontinens

یک لوله باریک در آلت تناسلی که به ما امکان
ادرار کردن را میدهد .ادرار از مثانه از طریق
میزراه منتقل میشود.

Urinrör

Urinvägsinfektion

یک داکتر که متخصص دستگاه ادراری میباشد،
و در درمان جراحی و دارویی امراض دستگاه
ادراری آلت تناسلی مرد و واژن تمرکز دارد.

Urolog

Utlösning
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Utomkvedshavandeskap

Vaccination

Vagina

Vaginal
kondom

Vaginalsex

Vaginism

18

Vara gift

Vara ihop
Vara kär
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Vara
tillsammans

سوراخ شدن کیسهی جنین و جاری شدن مایع
آمنیوتیک از طریق واژن یک زن حامله.

Vattnet går

Venusberg

.
.

Vestibulit

(

.

(
Vulva

تجاوز جنسی آن است که شخصی مقاربت
جنسی یا عمل قابل مقایسه با آنرا با شخص
دیگری انجام دهد که داوطلبانه در آن اعمال
شرکت نمیکند .این غیرقانونی است .شما
همچنین نباید با شخصی که خواب است،
سکس داشته باشید .داشتن سکس با شخصی
که تحت تأثیر الکل یا مواد مخدر قرار دارد،
هم تجاوز جنسی شمرده میشود .وادار کردن
کسی به سکس ،به طور مثال از طریق
خشونت و یا تهدید هم تجاوز جنسی میباشد.
تعرض جنسی را ببینید.

Våldtäkt

15

Våldtäkt
mot barn
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یک مرکز صحی که افراد مریض میتوانند به آنجا
مراجعه کنند .در آنجا شما در قدم اول میتوانید نرس
یا داکتر را مالقات کنید ،اما همچنین میتوانید مشاور
اجتماعی و یا روانشناس را نیز مالقات کنید.

Vårdcentral

لولههای نازک که تخمدانها را به رحم وصل میکند.

Äggledare

ن و عبور
تخمکگذاری ،روند آزاد شدن تخمک از تخمدا 
آن از لولههای رحم به سمت رحم را توضیح میدهد.

Ägglossning

Äggstock

Älska någon

فرد باالی  ۱۸سال با تشخیص تراجنسیتی میتواند
برای تغییر جنسیت حقوقی خود به شورای حقوقی
ادارهی کل مسایل مربوط به خدمات اجتماعی و
خدمات بهداشتی و درمانی (Socialstyrelsens
 )rättsliga rådمراجعه کند .همچنین درمان
جسمانی تأیید جنسیت ،بررسی جنسیت ،مالل
جنسیتی و افراد تراجنسی را ببینید.

تغییر جنسیت حقوقی

Ändring av
juridiskt kön

Ömsesidighet

رابطهای که در آن کسانی که شامل رابطه هستند
توافق کردهاند که همچنین با افراد خارج از
رابطه تماس جنسی یا عاشقانه برقرار کنند.

Öppen
relation
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