�صحة الن�ساء بني يديك
 يعي�ش ماليني الن�ساء يف هذا العامل يف مناطق ريفية "حيث ال يوجد طبيب" أ�و حيث العنايةالطبية مكلفة جداً .وكثريات َ
هن الن�ساء اللواتي يعانني ويفارقن احلياة دون �سبب �إال العجز عن احل�صول
على العناية ال�صحية وعلى امللومات الوا�ضحة واملفيدة التى تت�صل ب�صحتهن .
 لقد ُو�ضع هذا الكتاب خ�صي�صاً له ؤ�الء الن�ساء و�إىل كل من يهتم بتح�سني م�ستوى �صحة الن�ساء.فهو ي�ستعني باللغة املب�سطة ومبثات الر�سوم وال�صور ليقدَم املعلومات التي تتناول �سل�سلة طويلة من
امل�شكالت ال�صحية الن�سائية  .ن أ�مل أ�ن يجده اجلميع  ،الن�ساء والفتيات والعامالت ال�صحيات والعاملون
ال�صحيون مفيد .ومنقذاً أ�ي�ضاً.
 هدفنا �إي�صال هذه املعلومات �إىل أ�كرب عدد من الن�ساء فى أ�كرب عدد ممكن من املناطق . هذا الكتاب لي�س من ت أ�ليف الفريق مبفرده  .فلكي جنعله كتاباً مفيد� ،س أ�لنا ن�ساء من خمتلف مناطقهذا العامل عن حاجاتهن ومعتقداتهن يف جمتمعهن  ،واملمار�سات ال�صحية  ،وعن املوا�ضيع التي
يريدون أ�ن نعاجلها يف هذا الكتاب  .ن�ساء من بلدان خمتلفة َ
كن يجتمعن يف جمموعات ويناق�شن
موا�ضيع �صحية وير�سلن ما يتو�صلن �إليه  .وقد تبينا أ�ن ه ؤ�الء الن�ساء يرين أ�ن ث َمة موا�ضيع �صحية مهمة
غري ال�صحة التنا�سلية التي تركز عليها اخلدمات ال�صحية الن�سائية عادة  .ولهذا ،يحيط هذا الكتاب
ب�سل�سلة طويلة من العوامل امل ؤ�ثرة فى �صحة الن�ساء.
 عدد كبري من ه ؤ�الء الن�ساء �ساعدنا يف ت أ�ليف الكتاب .ف أ��صواتهن وجتاربهن وحكاياتهن لعبت دوراً .يف�صياغة امل�ضمون .كما أ�ر�شدتنا مالحظاتهن يف حتديد أالمور التي ت�ساعد أ�كرث من غريها ،وتلك التي تثري
االلتبا�س أ�و �إنها خاطئة  ،و�ساعدتنا على معرفة ما �إذا كانت املعلومات مفيدة فى جمتمعاتهن املحلية .
 ف�إن كنت تعرفني القراءة ،فقد تقرئني منه ملن ال ت�ستطيع.وان كنت تعرفني امر أ�ة تعاين من تراجع يف �صحتها فرجا ؤ�نا
أ�ن تت�شاركي الكتاب معها ،فهذا لي�س كتاباً لت�ستخدمه امر أ�ة
واحدة وحدها� .إن اكت�شاف اخلطوات أ
والفكار التي ت�ساعد يف
حل م�شكالت الن�ساء ال�صحية  ،جتعل العمل اجلماعي وتبادل
املعلومات جز أ�ين �ضروريني من أ�جزاء التغيري.

ال�صحة جلميع الن�ساء
كتاب
ّ
حيث ال توجد عناية طبية

أ�وغ�ست برنز روين لوفيت�ش
جاين ماك�سويل كاثرين �شبريو

كتاب ال�صحة جلميع الن�ساء
حيث ال يوحد عناية طبية
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تن�سيق تعديل الطبعة أ�لعربية  :د .مي حداد ود .غ�سان عي�سى
تعديل ال�صفحات اخل�ضراء :ال�صيديل ناديا دلول ود .مي حداد ود .غ�سان عي�سى
املواجعة الطبية  :د .منى ال�شيخ ود .غ�سان عي�سى ود .مي حداد
الرتجمة  :د .فكتور �سحاب
�شارك يف الرتجمة  :د .غاندي املهتار ود .فتحية ال�سعودي واليا�س �سحاب
الغالف � :سحر برهان
تعديل الر�سوم � :سحر برهان مع د .مي حداد
التن�ضيد والتنفيذ :أ�حمد برجاوي و�آمال أ�ل�شريف  .تدقيق  :زينة توما
فريق متابعة ا إلنتاج  :غامن بيبيُ ،رلر .عوا�ضه و�سهري أَ
الزم

ن�شكر جو�سلني دي يونغ وهمفري ديفز و�ستيف لوري على ت�شجيع وت�سهيل متويل هذه الطبعة ،
ون�شكر م ؤ��س�سة فورد  The Ford Foundationعلى متويل امل�شروع ودعمه  .ون�شكر جاين
ماك�سويل من م ؤ��س�سة اله�سباريني  The Hesperian Foundationعلى توفري املادة
والتعاون فى �إ�صدار الطبعة العربية وامل�شورة العامة .

�إ�شارات:

 ال تفرت�ض "ور�شة املوارد العربية" أ�و "م ؤ��س�سة اله�سربيان" ,وال تفرت�ض امل�شاركات وامل�شاركونيف ت أ�ليف هذا الكتاب أ
(�و ترجمته وتعديله ون�شره بالغة العربية ) ,أ�نهم يتحملون امل� ؤس�ولية نتيجة
ا�ستخدام املعلومات الواردة فيه .فهذا الكتاب لي�س بدي ًال من الت أ�هيل العلمي واملهني ال�صحيح
حتت �إ�شراف أ��صحاب اخلربة .ف�إن مل تكونوا على ثقة من قدرتكم على الت�صرف يف حال
الطوارئ ،عليكم أ�ن حتاولوا احل�صول على الن�صح وعلى العون من أ��شخا�ص أ�كرث خربة أ�و من
ال�سلطات الطبية أ�و ال�صحية املحلية .
 يتطور هذا املر�شد ال�صحي مب�ساعدة اجلميع .في�س َرنا أ�ن نعرف عن التجارب واملمار�ساتوخا�صة من قبل القابالت واملر�شدات ال�صحيات والعاملني والعامالت يف �صحة املجتمع  .نرجو
مرا�سلتنا وا�شراكنا يف االقرتاحات من أ�جل تطوير هذا الكتاب با�ستمرار .و�شكر ًا للم�ساهمة .
 ت�شجع "ور�شة املوارد العربية" و"م ؤ��س�سة ه�سربيان" ا آلخرين على ن�سخ أ�و �إعادة �إنتاج أ�وتكييف أ�ي جزء من أ�جزاء هذا الكتاب  ،والر�سوم �ضمن ًا� ،شرط توزيع هذه أالجزاء جمان ًا أ�و
ب�سعر التكلفة دون ابتغاء الربح .

الطبعة العربية:

كتاب ال�صحة جلميع الن�ساء هو ترجمة وتعديل عن أ��صل �صادر باللغة ا إلنكليزية عن م ؤ��س�سة
اله�سبارين حتت عنوان Where Women Have No Doctor:
ويكمل الكتاب مبحتواه “كتاب ال�صحة للجميع” ال�صادر عن ور�شة املوارد العربية .
يهدف هذا الكتاب �إىل تعزيز بقاء و�صحة الن�ساء والفتيات وخا�صة �ضمن الفئات حمدودة
الدخل يف أالحياء ال�شعبية أ
والرياف  .وي�ستهدف الكتاب الن�ساء والفتيات اللواتي يبحثن عن
مواد مل�ساعدة أ�نف�سهن وجمتمعهن ومنهن الالقارئات
 أ�و اللواتي مل تتح لهنّ فر�صة تع ّلم القراءة والكتابة واحل�ساب( .وقد ب ّينت جتاربنا ان الالقارئاتميكنهن ا�ستخدام الكتاب عن طريق اال�ستعانة ب أ�خريات),وهو ي�ستهدف العامالت و العاملني
ال�صحيني ومنهم املر�شدات ال�صحيات.

املبادئ واملفاهيم التي ينطلق منها الكتاب:

املعرفة قوة ميكن أ�ن يكت�سبها اجلميع .
 م�ساعدة الن�ساء على حتديد أ�ولوياتهن. حت�سني �صحة الن�ساء يعني معاجلة امل�شكالت ال�صحية وتغيري ظروف العي�ش كي تكت�سبالن�ساء دور ًا أ�كرب يف اتخاذ القرار.
 تعزيز مبد أ� قيام “جماعات م�ساندة” بني الن�ساء أ�نف�سهن وخملوات العمل �سعي ًا �إىل “حياةأ�ف�ضل” (والتى تتوجه �إىل الرجال أ�ي�ضا ً).
 -توازن بني الطب ال�شعبى والطب احلديث املالئم .

“ور�شة املوارد العربية” (و.م .ع )
م ؤ��س�سة عربية م�ستقلة ،ال تتوخى
الربح التجاري .تنتج “و م ع” الكتب
والدلة العملية أ
أ
والفالم والن�شرات
وتنظم ور�ش العمل من أ�جل تو�سيع
دائرة الت�شارك يف املعرفة واملعلومات
واالت�صال ,ويف تبادل اخلربات املحلية
وتقييمها ويف اختبار املوارد يف
التطبيق العملي.

تتوجه ف�صول معينة اىل فئات
حمددة منها لالجئات واملهجرات،
والن�ساء ذواث ا إلعاقة ،الن�ساء
العامالث وغريهن. .ميكن أ�ن ت�ستفيد
من الكتاب الدار�سات يف ف�صول
حمو أالمية والعامالت والعاملون
االجتماعيون أ
وال هايل.

حمطات يف �إعداد الطبعة العربية.
ط ّور فريق من “ور�شة املوارد العربية” م�شروع �إ�صدار الطبعة العربية من كتاب ال�صحة جلميع
الن�ساء ،وعمل على ت أ�مني ا إلتفاقات للتنفيذ وتوفري املنح الالزمة .تكون الفريق يف أال�صل من
غامن بيبي ويو�سف حجار ود .مي حداد ،ثم ان�ضم �إليهم فريق من امل�ست�شارين من لبنان أ
والردن
وم�صر� ،ساعد على �إجراء قبلي ألجزاء من الكتاب ,وهم  :جنوى الق�صيفي وفاديا ح�سنا ود.
عليه املهند�س و أ�لبري أ�بي عازار.
�شاركت يف املراجعة الطبية د .منى ال�شيخ ،وقد ت�ضمنت املراجعة التدقيق يف أالمرا�ض واجلوانب
العالجية الواردة يف الكتاب .
قامت ال�صيديل ناديا دلول مبراجعة وتعديل ال�صفحات اخل�ضراء عن أالدوية مب�شاركة د.غ�سان
عي�سى ود .مى حداد.
 جرى اختبار ومراجعة الف�صول يف جمموعات حمورية ومراجعة ذاتية ويف ور�شات عمل�إقليمية  :وقد �ساعم يف عملية االختبار واملراجعة ما ال يقل عن �سبعني �شخ� آص� من العامل
العربى.
عمل د .جمدي حلمي من كاريتا�س ،م�صر على تن�سيق اختبار ومراجعة ف�صول من الكتاب مع
مكاتب كاريتا�س يف املنيا و أ��سيوط و�سوهاج  ،وقامت جيهان عالء الدين و�إنغام خالد من جمعية
للغاثة والتنمية بالتعاون مع رنا �صفري (كلية العلوم ال�صحة ،اجلامعة
امل�ساعدات ال�شعبية إ
أالمريكية يف بريوت) بتنظيم جمموعات عمل حمورية (ب ؤ�رية ) الختبار ف�صول من الكتاب مع
فتيات و�سيدات وعامالت �صحيات واجتماعيات يف لبنان  ،ونظمت منى عقيل و�ضحة أ�بو عرقوب
(جمعية أ�درا ،أالردن ) جمموعات عمل حمورية مع جمموعات ن�سائية فى جبل املحطة والنظيف
يف عمان ،أالردن .
ونظمت روجينا يو�سف عبدد و�سماح حممود وحما�سن عبد العظيم (جمعية القيادات الن�ساثية
للتنمية ال�شاملة يف طحا أالعمدة  ،حمافظة املنيا ،م�صر) عدة جمموعات عمل حمورية مع
ع�شرات الفتيات وال�سيدات واملر�شدات ال�صحيات يف قرى طحا أالعمدة  ،وقامت كل من ابت�سام
عامر و�سعاد رم�ضان أ
(�وك�سفام � أس�بق أ� ،اليمن ) و�سامية عبد احلكيم (م�شروع دمار ال�صحي
�سابق ًا ,اليمن) يف اختبار ف�صل الن�ساء أالكرب �سن ًا مع جمموعات عمل حمورية يف اليمن  ،وفاديا
ح�سنا (م�ستقلة ) وبولني حترّ (منظمة �إنقاذ الطفل �سابق أ� ،أالردن) على اختبار الف�صل ذاته مع
جمموعات عمل حمورية يف أالردن  ،و�شاديا ك�سار (مر�سي كور ،لبنان) على اختبار ف�صول مع
جمموعات عمل حمورية مع الن�ساء والرجال واملر�شدات ال�صحيات فى لبنان ال�شمايل.

�إدخال ح�صيلة املراجعة:
عملت د .مي حداد على �إدخال مردود املراجعة امليدانية والذاتية ،وكذلك التعديالت التي وردت
يف الطبعة الدولية الثانية .وقامت ُرىل عوا�ضة بتبويب نتائج املراجعة امليدانية.

م�ساندة �إدارية:

دعم فريق من “ور�شة املوارد العربية” ب أ��شكال خمتلفة �إنتاج الكتاب�:سامية عي�سى وهبه حيدر
ونبيلة حداد وماجد منعم ودينا بوزيو.

امل�ساهمات وامل�ساهمون يف قراءة ومراجعة ف�صول الطبعة
العربية:

قد ي�صعب ذكر جميع امل�ساهمات وامل�ساهمني يف مراجعة ف�صول الكتاب واقرتاح التعديالت
وا إل�ضافات .ت�ستعر�ض هذه الالئحة أال�سماء التي جتمعت لدى مكتب “ور�شة املوارد العربية”.
وقد توزع امل�ساهمون وامل�ساهمات يف الععل على ف�صول الكتاب على لبنان و�سوريا أ
والردن
وفل�سطني واليمن وم�صر وتون�س وال�سودان .وهم  :الف�صل ا “�صحة الن�ساء م�س أ�لة تهم كل
ك�سار ،جيهان عالء الدين� ،إنعام عطية احل�سن ،أ�منة النظام ,وطفة ح�سني
النا�س”� :شاديا ّ
خلف ،ب�سيمة جهاد �شحادة  ،ازدهار عبد الرحيم  ،ليلى جنون  ،عزيزة حجاب ،رنا ال�صغري،
درية رحمة ،د .عفاف مرعي ،ندى النظام ،هدى الرفاعي ،فاطمة �سب�سبي� ،آمنة عيد ،د� .إيهاب
عبد الغني ،د .مازن خ�ضره � ،سماح حممود ،روجينا يو�سف عبده  ،حما�سن عبد العظيم ,غازي
ك�سار ،حممد طالب� ،صباح بدر الدين .الف�صل “ 2حل امل�شكالت ال�صحية” :نوال جنار ,د.
ّ
مالك قطنية� ,سماح حممود ،روجينا يو�سف عبده ,حما�سن عبد العظيم  ،جهان عالء الدين.
الف�صل “ 3اخلدمات ال�صحية” :د .ع�صام العدوي ،ميادة كنج  .الف�صل “ 4نحن و أ�ج�سامنا”:
جنوى ق�صيفي .الف�صل �“ 5ؤ
ش�ون الفتيات ال�صحية”� :إنعام خالد ,رنا ال�صفري� ،سماح حممود،
روجينا يو�سف عبده  ،حما�سن عبد العظيم  ،منى عقيل  ،و�ضحة أ�بو عرقوب رميا ال�شويكي،
فاديا ح�سنا ،مهى ح�سني ,مرمي حمزة  ،جمانة حمي�س  ،وجيهة �سعد ،ناهد حمي�س  ,حنني
اجلمل  ،رنا حمي�س  ،ندى حجاب  ،رمزية عبد اهلل  ،والعامالت يف كاريتا�س  ،مكتب �سوهاج
يف م�صر .الف�صل “ 8حني نكرب” :ابت�سام عامر� ،سامية عبد احلكيم� ,سعاد رم�ضان� ,شاديا
ك�سار ,فاديا ح�سنا ،بولني حترّ  .الف�صل “ 12ال�صحة اجلن�سية للزوجني” :رميا ال�شويكي،
ّ
أ
ك�سار،جيهان عالء
بثينة اخلطيب � ،إيلي العرج  ،د .عليه املهند�س  ،د .حممد املان�سي� ،شاديا ّ
الدين ,رنا ال�صغري ،منى عقيل� ,إنغام خالد ،و�ضحه أ�و عرقوب � ،صباح بدر الدين ود� .سمري
جرار .الف�صل “ 13تنظيم أال�سرة” :فاديا ح�سنا .الف�صل “ 18العنف �ضد الن�ساء”  :رميا
ال�شويكي� ،صباح بدر الدين � ،سماح حممود ،روجينا يو�سف عبده  ،حما�سن عبد العظيم  ،د.
فريد أ�نطون  ,د .جمدي حلمي ،ناديا دلول  ،منى عقيل  ،و�ضحه أ�بو عرقوب  .الف�صل 19
“االغت�صاب واالعتداء اجلن�سي”� :سعيد �سحويل  ،جهان عالء الدين � ،إميان حلمي عزيز،
�سماح حممود ،روجينا يو�سف عبده  ،حما�سن عبد العظيم � ،صباح بدر الدين  ,رميا ال�شويكي,
�سامية عديل توفيق  ،نفني رم�سي�س  .الف�صل  “ 20أ�وجاع البطن” :منى عقيل  ،و�ضحه أ�بو
عرقوب  ،جهان عالء الدين  ،كاريتا�س  ،مكتب �سوهاج يف م�صر .الف�صل“ 24ال�سل”� :إبت�سام
عبد الل ,منى عقيل  ،و�ضحة أ�بو عرقوب  ،ود� .سيتا أ�كيهريو .الف�صل “ 25الن�ساء والعمل”:
د� .إميان نويه�ض .الف�صل “ 26ال�صحة النف�سية “ :رميا ال�شويكي� ،إنعام خالد ،حنان فلى،
حنان مكني ،أ�مل �شهدي ،رائدا راغب ،نفني رم�سي�س � ،إميان حلمي عزيز� ،سامية عديل توفيق .
الف�صل “ 27املخدرات والكحول والتبغ “ :منى عقيل  ،و�ضحة أ�بو عرقوب � ،إيلي أالعرج � ،إنعام
خالد ،والعامالت يف كاريتا�س  ,املينا يف م�صر .الف�صل “ 29ختان ا إلناث “  :د .عليه املهند�س,
د� .صربي اخلليل  ،د .حمدي �صموئيل .

امل�ساهمات وامل�ساهمون يف الطبعة الدولية:
 من�سقة امل�شروع  :جاين ماك�سويل .املن�سقة الفنية :ديبورا وولف و أ�وغ�ست برنر ,الت�صميموا إلنتاج � :إيلينا متكالف وجاين ماك�سويل  ،التن�سيق امليداين :كاثرين �شابريو ,ديبورا وولف،
أ�وغيب برنز و�إل�سا أ�يجرتر ،الت أ�ليف ا إل�ضايف� :سوزان مكالي�سرت� ،إيلينا متكالف� ،ساندي نيمان
و�سارة �شانون  ،املحررة الطبية  :ملي�سا �سميث  ،أالبحاث ا إل�ضافية  :تود جايلر وبريان ليند،
التحرير :جون كاديك  .قراء ت�صحيحية  :مارك بولون�سكي ،لورين مان وروز هاور ،الفهر�سة :
تاي كونتز ،مديرة ا إلنتاج � :سوزان مكالي�ست
 الر�سامات  :نامراتا بايل (الهند) ،ناوكو نياموتو (اليابان )� ،سيلفيا باراندييه (الربازيل)،غابرييال نونز (البريو) ،جنيفر باريو�س (الواليات املتحدة )� ،سارة أ�ودينغو (كينيا)� ،سارة
بور (الواليات املتحدة ) ،روز أ�وكونغو أ�ولندي (كينيا) ،ماريا بويد -بو ّفا (الواليات املتحدة
) ،روزا أ�وفايدو(نيكاراغوا) ،هايدي برونر (الواليات املتحدة ) ،كايت بيتمان (الواليات
املتحدة) ,ماي فلوران�س كادينته (الفليبني )� ،سارة رايلي  -بالد�شويلر (اململكة املتحدة )،
باربارة كارتر (الواليات املتحدة ) ،برتا ور روندال أ
(�ملانيا) ،يوين �شو (كوريا) ,ليالين روزمان
(اململكة املتحدة ) ،اليزابيث كوك�س(غينيا اجلديدة ) لو�سي �سارجانت (الواليات املتحدة)،
كري�ستني �إيرب (الواليات املتحدة ) ،فلي�سيتي �سافاج كينغ (اململكة املتحدة ) ,فيكتوريا فرن�سي�س
(�سوي�سرا) ،أ�كيكو أ�وياجي �شرتلف (اليابان ) ،كارولني �شبريو (الواليات املتحدة )� ،ساندي
فرانك (الواليات املتحدة ) ،ليان فريزن (كندا) ،رجينا فول  -دويل (الواليات املتحدة ),
بات �صديق أ
(�ففان�ستان ) ،جاين وامبوي جيكريا (كينيا) ،ني�سا �سمايلي (الواليات املتحدة
)� ،سوزي غان (غواتيماال) فاطمة جربان �ستنجل (فل�سطني) ،مي حداد( لبنان )� ،سوما
(الهند)� ،آنا كالي�س (قرب�ص ) ،دوفيل تومكوتي -فلكيان (ليتوانيا)� ،سيالن كارا�سابان كرو
(الواليات املتحدة ) ،أ�ندريا تريجوبا (الوالي أ�ت املتحدة) ،دلفني كنزي (جمهورية أ�فريقيا
الو�سطى) ,أ�نيال فادغاما (الهند)� ,سوزان كلني (الواليات املتحدة ) ،ليهوا وانغ (ال�صني )،
جوي�س كنزيفيت�ش (الواليات املتحدة) ،ليليانا ويل�سون (الواليات املتحدة ) ,جينا يل (الواليات
املتحدة ) ،فوزي يعقوب (تركيا) ,بيكاه مندل (الواليات املتحدة) ،جون مهرا (اململكة اكتحدة
 متويل الطبعة الدولية  :م ؤ��س�سة كاتالي�ست  ،م ؤ��س�سة احلفظ والغذاء وال�صحة � ،صندوق�سي .أ��س � ,.صندوق دوماتيال باريو�س دي �شونغارا ,م ؤ��س�سة فورد ،م ؤ��س�سة غرينفيل  ،م ؤ��س�سة
جون د .وكاثرين ت  .ماك آ�رثر ،الوكالة الرنوجية للتعاون ا إلمنائي ،م ؤ��س�سة دافيد ولو�سيل
باكارد ,م ؤ��س�سة �سان كارلو�س  ،الوكالة ال�سويدية الدولية للتعاون ا إلمنائى ،كاثرين وروبرت
�شاور،ومارغريت �شينك.

عن هذا الكتاب:
 لقد ّمت ت أ�ليف الكتاب لي�ساعد الن�ساء يف العناية ب�صحتهن ولي�ساعدالعامالت ال�صحيات يف املجتمعات املحلية يف تلبية حاجات الن�ساء .لقد
حاولنا �إدراج املعلومات التي �ستكون مفيدة للواتي مل يتلقني التدريب
الر�سمي ليح�صلن على مهارات العناية ال�صحية  ،واللواتى تلقني بع�ض
التدريب.
 يعر�ض هذا الكتاب ل�سل�سلة طويلة من امل�شكالت ال�صحية الن�سائية ،�إال أ�نه ال يتطرق �إىل م�شكالت عديدة ت�صيب الرجال كما الن�ساء (كاملالريا
والطفيليات أ
والمرا�ض املعوية وغريها) .ولال�ستعالم عن هذه أالمرا�ض نراجع
“كتاب ال�صحة واملجتمع” أ�و أ�ي مرجع طبي عام �آخر.
أ�حيان ًا ،ال تكفي املعلومات التي يقدمها هذا الكتاب حلل امل�شكلة ال�صحية  .وعند ح�صول هذا
أالمر ،ن�ستعني مب�ساعدة �إ�ضافية .وبح�سب نوع امل�شكلة  ،نقرتح لتايل:
 �إ�ست�شارة عاملة أ�و عامل �صحي:وهذا يعني أ�ن العاملة أ�و العامل ال�صحي قادر على امل�ساعدة يف حل امل�شكلة.
 احل�صول على العون الطبي:وهذا يعني التوجه �إىل م�ستو�صف فيه طبيب أ�و متمرن �صحي أ�و خمترب
حيث ميكن �إجراء الفحو�ص املخربية الالزمة.
 الذهاب �إىل امل�ست�شفى:وهذا يعني ا�ست�شارة طبيب يف م�ست�شفى جمهز
املطارئة أ�و إلجراء العمليات اجلراحية والفحو�ص املخربية اخلا�صة:

ال�ستقبال

احلاالت

“كتاب ال�صحة
للجميع”� ,صدر معدال
ً بالعربية عن “ور�شة
املوارد العربية”

طريقة ا�ستعمال هذا الكتاب:
العثور على املعلومات يف الكتاب
 لنجد املو�ضوع الذي نريد معلومات عنه ميكننا ا�ستخدام الئحة املحتويات أ�و الفهر�س. املحتويات ,يف �صدر الكتاب ،ت�ضم الف�صول بح�سب ترتيب ورودها رث ّمة الئحة حمتوياتأ�خرى يف بداية كل ف�صل .يظهر كل مو�ضوع يف هذه الالئحة يف ال�صفحة التي أ�ثبت رقمها
ببنط أ��سود عري�ض.
 الفهر�س ،أ�و ال�صفحات ال�صفراء بنهاية الكتاب  ،ي�ضم املوا�ضيع املهمة التي يعر�ضها هذاالكتاب  ،مبوبة بح�سب الرتتيب أاللفبائي أ
(� ،ب  ،ت  ،ث .)....،
 لال�ستعالم عن أالدوية امل�ستخدمة يف هذا الكتاب  ،نراجع ال�صفحات اخل�ضراء ب آ�خرالكتاب تقريب ًا  .يف ال�صفحة  473معلومات �إ�ضافية حول كيفية ا�ستخدام أالدوية وال�صفحات
اخل�ضراء.
�إن مل نفهم بع�ض الكلمات امل�ستخدمة يف هذا الكتاب  ،قد جندها يف الئحة �شرح الكلمات
ال�صعبة التي تبد أ� يف ال�صفحة  .532كما ميكننا البحث يف الك�شاف لنعلم �إن كانت الكلمة
م�شروحة يف مو�ضع �آخر يف الكتاب.
 تنتهي معظم الف�صول بفقرة عنوانها “�سعي أ� �إىل التغيري” ,وهي تقدم اقرتاحات للعملعلى حت�سني ال�صحة الن�سائية يف املجتمع املحلي.

العثور على املعلومات يف �إحدى ال�صفحات:
للعثور على املعلومات يف �إحدى ال�صفحات ،ننطر أ� أ
ول يف كل �صفحة� ،سنجدها مق�سومة �إىل
ق�سمني  :عمود أ��سا�سى عري�ض وعمود رفيع �إىل جانبه.
العمود أال�سا�سي العري�ض يقدم معظم املعلومات عن املو�ضوع .أ�ما العمود الرفيع فيحتوي
على معلومات �إ�ضافية ت�ساعد يف فهم املو�ضوع فهم ًا أ�ف�ضل.
حني يظهر “ر�سم كتاب” يف العمود الرفيع  ،فهذا يعني أ�ن ث ّمة معلومات أ�خرى عن هذا
املو�ضوع موجودة يف أ�ماكن أ�خرى يف الكتاب .والكلمات حتت �صورة الكتاب تدل على املو�ضوع
املعني ،أ�ما رقم ال�صفحة الظاهر يف ر�سم الكتاب في�شري �إىل مكان املعلومات يف ذلك
الكتاب� .إن كان فيه موا�ضيع عديدة ،فالر�سم يظهر مرة واحدة وحتته الئحة املوا�ضيع و أ�رقام
ال�صفحات أ
(�نظرال�صقحة التالية).

ماذا تعني أال�شياء املختلفة يف ال�صفحة:
يف معظم ال�صفحات عناوين عديدة  .العناوين ذي العمود الرفيع تغطي
الذي تعاجله تلك ال�صفحة .أ�ما العناوين يف العمود
“املو�ضوع العام”
العري�ض فتقدم املو�ضوع املحدد بتفا�صيله .
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الف�صل � :1صحة الن�ساء  -م�س أ�لة ت ّهم كل النا�س

الف�صل 1
�صحة الن�ساء :م�س أ�لة ت ّهم كل النا�س
يف هذا الف�صل:
ماذا نعني بـ “�صحة الن�ساء” 1 ..............................................
الن�ساء أ�كرث تعر�ضاً أ
للمرا�ض واعتالل ال�صحة 2 ..........................
أ��سباب اعتالل �صحة الن�ساء 6.................................................
حكاية مريا 9 ..................................................................
�سعياً �إىل التغيري 12 ...........................................................

عندما تكون �صحة املر أ�ة جيدة ,تكون لديها الطاقة والقوة لت ؤ�دي عملها اليومي ،ولتقوم باملهمات
العديدة التي لها ,يف أ��سرتها وجمتمعها ولتبني عالقات ُمر�ضية مع ا آلخرين  .مبعنى �آخر،
ت ؤ�ثر �صحة املر أ�ة يف كل جماالت حياتها .غري أ�ن “الرعاية ال�صحية الن�سائية” ظلت ل�سنوات
عديدة ،ال تعني تقريب ًا غري خدمات أالمومة ال�صحية ،كالرعاية أ�ثناء احلمل وعند الوالدة .هذه
اخلدمات �ضرورية ال �شك ،لكنها ال ترى من حاجات الن�ساء �سوى حاجة أالمهات،
يف هذا الكتاب نظرة خمتلفة �إىل �صحة الن�ساء.
أ�و ًال لكل امر أ�ة احلق يف احل�صول على رعاية �صحية كاملة ،طوال حياتها .ويجب أ�ن ت�ساعد
الرعاية ال�صحية الن�سائية املر أ�ة يف كل نواحي حياتها -وال تنح�صر يف دورها كزوجة و أ�م فقط.
ثانيا ،ال تت أ�ثر �صحة املر أ�ة فقط بتكوين ج�سمها ،بل بالظروف االجتماعية والثقافية واالقت�صادية
التي تعي�ش فيها.
وفيما تت أ�ثر �صحة الرجل أ�ي�ض ًا بهذه العوامل ،ف�إن الن�ساء ب�صفتهن جماعة ،يعاملن على نحو
خمتلف عن الرجال .فللمر أ�ة غالب ًا �سلطة وموارد أ�قل مما للرجل ومرتبة أ�دنى يف العائلة
واملجتمع .ويعني عدم امل�ساواة أال�سا�سي هذا:
· الن�ساء يعانني الفقر أ�كرث من الرجال .
· الن�ساء يحرمن من فر�صة احل�صول على معلومات وخدمات �صحية مهمة ،أ�كرث من
الرجال.
· الن�ساء يحرمن التع ّلم واملهارات الالزمة ليعتمدن على أ�نف�سهن ،أ�كرث من الرجال.
· الن�ساء ميكنهن التحكم بقراراتهن أال�سا�سية يف � أش�ن الرعاية ال�صحية ,أ�قل من الرجال.
ت�ساعدنا هذه النظرة أالو�سع ،على فهم أال�سباب أال�سا�سية
العتالل �صحة الن�ساء فتح�سني �صحة الن�ساء ي�شمل معاجلة
م�شكالتهن ال�صحية ،يتطلب أ�ي�ض ًا تغيري ظروف عي�شهن.
عندما يحدث هذا ي�ستفيد اجلميع:
 املر أ�ة نف�سها وعائلتها وجمتمعها  -فاملر أ�ة التي تتمتعب�صحة جيدة أ�قدر على عطاء أ�ق�صى طاقاتها ،ف�ض ًال عن
أ�نها تنجب أ�طفاال أ��صح ،وتكون أ�قدر على االهتمام ب أ��سرتها،
وا إل�سهام يف خدمة جمتمعها .وت�ساعدنا هذه النظرة أ�ي�ض ًا
لرنى أ�ن م�شكلة املر أ�ة ال�صحية يف كل احلاالت تقريب ًا،
لي�ست م�شكلتها وحدها و أ�ن �صحة الن�ساء هي “م�س أ�لة
جمتمعية”.

ماذا نعني بـ
“�صحة الن�ساء”
 لي�ست ال�صحة اجليدة انعدام املر�ضفقط,
بل ال�صحة اجليدة هي يف �سالمة اجل�سم
والعقل والنف�س .
 -ال�صحة حق للجميع.

الن�ساء
أ�كرث تعر�ضاً
أ
للمرا�ض
واعتالل
ال�صحة
قد ي ؤ�خر نق�ص الفداء مناء الفتاة
الطبيعي
وي�سبب م�شكالت �صحية خطرية .

تتعر�ض الن�ساء أ
للمرا�ض واعتالل ال�صحة أ�كرث من الرجال ألن ج�سم املر أ�ة
يختلف عن ج�سم الرجل .أ
ولن ثمة متييز ًا جوهري ًا بني الن�ساء والرجال .وفيما
يلي بع�ض امل�شكالت ال�صحية التي ت ؤ�ثر أ�كرث يف الن�ساء:

�سوء التغذية
بني أال�سباب التي تع ّر�ض الن�ساء للم�شكالت ال�صحية يف املجتمعات الفقرية,
يعترب �سوء التغذية ال�سبب أالكرث �شيوعا و�ضررا .فمنذ الطفولة ،حت�صل
البنت أ�حيان ًا على طعام أ�قل من ال�صبي .ونتيجة لذلك قد يكون منا ؤ�ها
أ�بط أ� وال تتك ّون عظامها كما يجب ( .وقد ي�سبب لها هذا أالمر م�صاعب
أ�ثناء الوالدة الحقا) .وتزداد امل�شكلة �سوء ًا حني ت�صبح البنت �شابة� ,إذ تزداد
حاجتها �إىل الطعام اجليد بازدياد أ�عبائها ,وبدء دورتها ال�شهرية وحدوث
احلمل ثم ا إلر�ضاع.
ف�إذا مل حت�صل املر أ�ة على غذاء جيد وكاف ,قد ت أ�خذ �صحتها عموم ًا يف
االعتالل  ،وي�صيبها ا إلرهاق وال�ضعف وفقر الدم أ
(النيميا) .ف�إذا حملت املر أ�ة
التي تعاين أ��سا�س ًا �سوء تغذية  ،ف�ستكون أ��شد تعر�ض ًا من غريها مل�ضاعفات
خطرة عند الوالدة  ،مثل النزف ال�شديد وااللتهاب ,أ�و �إنها تلد طف ًال هزي ًال.

أالكل وال�صحة اجليدة

ال ميكن أ�ن نعزل �صحة املر أ�ة عن و�ضعها االجتماعي ،يف كثري من املناطق الريفية الهندية ،ت�شرب الن�ساء من اللنب احلليب اقل مما
ي�شرب أالزواج أ
والبناء ،وال ي أ�كلن �إال بعد �إطعام الرجال  .فال يرتك للن�ساء عادة �إال القليل من الغذاء .ويعرب هذا أالمر أ�ي�ض ًا عن
النظرة �إىل قيمة الن�ساء.
�شتنا ،أ�حمد أ�ماد ،الهند
										

م�شكالت ال�صحة ا إلجنابية
احلمل املتكرر .يف أ�جزاء عديدة من العامل تبلغ ن�سبة الفتيات اللواتي ي�صبحن أ�مهات قبل بلوغ
الع�شرين ،ما بني ثلث جمموع الفتيات ون�صفهن .وكثري منهن� ,إذا مل يعتمدن تنظيم أال�سرة,ال
تتاح لهن فر�صة ا�ستعادة قوتهن بني حمل و�آخر .ويعر�ض هذا أالمر املر أ�ة العتالل ال�صحة
وم�ضاعفات يف فرتة احلمل والوالدة  .ويعني احلمل املتكرر أ�ي�ض ًا أ�ن ت�صبح املر أ�ة أ�قل قدرة على
التحكم بحياتها اخلا�صة ،أ�و التع ّلم ،و�إتقان مهارات متكنها من االعتماد على نف�سها.
م�ضاعفات احلمل والوالدة  .يف الثالثني �سنة أالخرية ,ت�ضاءلت ن�سبة وفيات الر�ضع كثريا .أ�ما
ن�سبة وفيات الن�ساء ب�س ّببها احلمل والوالدة فبقيت على حالها.
�إذ متوت امر أ�ة كل دقيقة ب�سبب م�شكالت ي�س ّببها احلمل .ويعني هذا مع مرور الوقت أ�ن ربع
الن�ساء اللواتي يع�شن يف بالد فقرية يت أ�ثرن من م�ضاعفات جدية ب�سبب احلمل والوالدة.

أالمرا�ض ا ملنقولة جن�سي ًا وغريها من
التهابات أالع�ضاء التنا�سلية

املنقولة جن�سي ًا م� أس�لة
 أالمرا�ضجمتمعية ألن املر أ�ة جترب غالب ًا على
املجامعة غري ا آلمنة ,خالف ًا إلرادتها

أالمرا�ض املنقولة جن�سياً ومنها ا إليدز  /ال�سيدا .ج�سد املر أ�ة أ�كرث تعر�ض ًا من ج�سد الرجل
ملخاطر ا إل�صابة أ
مني الرجل يبقى يف داخلها،
بالمرا�ض املنقولة جن�سي ًا وا إليدز  /ال�سيدا ،ألن ّ
وقد تنتقل اجلراثيم �إىل دمها عرب بطانة املهبل  .وملا كانت االلتهاب ال تظهر على املر أ�ة يف أ�غلب
أالوقات  ،فقد ال تتعالج.
لكن امل�شكلة يف احلقيقة م�شكلة جمتمعية  .ففي الغالب نادر ًا ما تتحكم املر أ�ة بالقرارات حيال
اجلن�س ،وتعجز يف أ�كرث أالوقات عن رف�ض املجامعة غري ا آلمنة .لذا ت�صاب  165مليون امر أ�ة
كل �سنة أ
بالمرا�ض املنقولة جن�سي ًا .وهكذا أ��صيبت  1.65مليون امر أ�ة با إليدز /ال�سيدا عام
 1995وحده  .ف�إذا مل تعالج أالمرا�ض املنقولة جن�سيا فقد ت�سبب �آالم ًا مربحة والتهابات احلو�ض
ال�شديدة وعقم ًا وم�شكالت أ�ثناء احلمل وزيادة احتمال ا إل�صابة ب�سرطان عنق الرحم .وي�سبب
االيدز  /ال�سيدا املوت .
ختان ا إلناث (اخلفا�ض ) .قد ي ؤ�دي ختان ا إلناث � ،إىل �إحداث م�شكالت �صحية خطرية منها
التهابات يف احلو�ض واجلهاز البويل ،وم�شكالت جن�سية وعاطفية  ،و�صعوبات أ�ثناء الوالدة .
وعلى الرغم من هذه امل�شكالت  ،ال تزال هذه العادة وا�سعة االنت�شار .ويخنت كل �سنة نحو مليوين
فتاة  ،معظمهن يف أ�فريقيا ،ولكن أ�ي�ض ًا يف ال�شرق أالو�سط والعامل العربي و�آ�سيا.
�إجها�ض غري �آمن .عندما حتاول امر أ�ة �إنهاء احلمل ب�إجها�ض غري �آمن ,ف�إنها تخاطر بحياتها.
مع ذلك  ،حتاول نحو  50أ�لف امر أ�ة كل يوم �إنهاء حملهن بطرق غري �آمنة لعدم توافر طريقة �آمنة
للجها�ض  .ويفقد كثري منهن القدرة على ا إلجناب ،أ�و ي�صيبهن أ�مل دائم أ�والتهاب وم�شكالت
إ
�صحية أ�خرى.

 كل دقيقة متوت امر أ�ة من جراءم�شكلة تتعلق باحلمل
 كل �سنة متوت  75أ�لف امر أ�ة من جراء�إجها�ض غري �آمن
 يف العامل العربي :متوت كل �سنة 35أ�لف امر أ�ة من م�ضاعفات احلمل
والوالدة .ويقدّر ب أ�نه مقابل كل
امر أ�ة متوت هناك  30امر أ�ة تعاين من
امل�ستدمية
وامل�ضاعفات
االلتهابات
أ
وامل ؤ�ملة (�ي ما يقارب مليون وخم�سني
أ�لف امر أ�ة).

 كثري من أالمرا�ض ي�صيب الرجال والن�ساء.لكن ت أ�ثري الن�ساء بهذه أالمرا�ض قد يختلف.
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 تواجه املر أ�ة خماطر �صحية تنجم من عملهاداخل البيت وخارجه .وعملها �ساعات طويلة
“العمل اليومي املزدوج” يرهق ج�سمها فال
يعود قادر ًا على مقاومة املر�ض.
 -قد تكون م�شكالت ال�صحية أالخرى.

م�شكالت طيبة عامة
يزيد احتمال �إ�صابة الن�ساء ببع�ض امل�شكالت ال�صحية على احتمال �إ�صابة الرجال بها ،ب�سبب العمل الذي
تقوم به املر أ�ة أ�و اعتالل تغذيتها ،أ�و ا إلنهاك
ال�شديد .وميكن أ�ي�ض ًا أ�ن ي�سبب املر�ض نوع ًا من أالذى للمر أ�ة ,يختلف ع ّما ي�س ّببه للرجل ،فمثال قد ينبذ
الرجل زوجته �إذا أ��صيبت مبر�ض ي�ضعفها أ�و ي�شوهها.
وعندما متر�ض املر أ�ة ف�إنها غالب ًا ال تطلب العالج وال حت�صل عليه �إال �إذا ا�شتد عليها املر�ض .فمر�ض ال�سل
مثال ينت�شر بني الرجال والن�ساء على ال�سواء ,لكن الن�ساء اللواتي يح�صلن على العالج أ�قل من الرجال.
وميوت نحو ثالثة �آالف امر أ�ة من ال�سل كل يوم ,ثلثهن على أالقل مل يح�صلن على العالج املنا�سب أ�ومل
يعرفن أ�بد ًا ب أ�نهن م�صابات باملر�ض .أ�ما امل�شكالت ال�صحية أالخرى التي أ��صابت يف املا�ضي الرجال يف
الغالب ،فقد باتت تهدد ا آلن املر أ�ة أ�ي�ض ًا�.إذ يزداد مث ًال عدد الن�ساء اللواتي يعانني م�شكالت �صحية تتعلق
بالتدخني أ�و ا إلفراط يف تناول الكحول.

خماطر العمل
تواجه املر أ�ة خماطر �صحية يومية ب�سبب العمل الذي تقوم به  .ففي البيت ت�شيع أ�مرا�ض الرئة الناجمة من
الدخان أ�و نار الطبخ ،حتى أ�ن هذه أالمرا�ض تعد امل�شكلة ال�صحية الرئي�سية أالوىل املتعلقة بعمل املر أ�ة.
كذلك ت�شيع أالمرا�ض التي تنتقل بوا�سطة املاء ،ب�سبب الوقت الذي تق�ضيه املر أ�ة ين غ�سل املالب�س ،أ�و
نقل املياه أ�و الوقوف يف املاء أ�ثناء عملها قي
احلقول.
وت�شكو ماليني الن�ساء اللواتي يعملن خارج
املنزل من م�شكالت �صحية ب�سبب الظروف
غري ا آلمنة يف أ�مكنة العمل .عادة ،عند عودة
املر أ�ة من عملها يف اخلارج  ،توا�صل العمل
يف املنزل  ،وهكذا ت ؤ�دي عم ًَال مزدوج ًا.
وهذا أالمر يرهقها ويزيد خماطر �إ�صابتها باملر�ض.

م�شكالت ال�صحة النفي�سة
لل�صابة مب�شكالت ال�صحة النف�سية .لكن الك آ�بة
يتعر�ض كل من الرجل واملر أ�ة الحتماالت مت�ساوية تقريب ًا إ
ال�شديدة ت�صيب الن�ساء أ�كرث بكثري مما ت�صيب الرجال .وغالب ًا ما ت�صيب الك آ�بة ال�شديدة املر أ�ة الفقرية،
التي واجهت خ�سارة ما أ�و تعر�ضت للعنف ،أ�و تلك التي تع ّر�ض جمتمعها للدمار أ�و أ��صابته تغريات كبرية.
لكن املر أ�ة التي تعاين أ�ي نوع من م�شكالت ال�صحة النف�سية ،تلقى من العناية الالزمة أ�قل مما يلقاه
الرجل.

العنف
ال ينظر �إىل العنف عادة على أ�نه م�شكلة �صحية  ،لكن العنف قد ي ؤ�دي �إىل
�إ�صابات خطرة وم�شكالت �صحية نف�سية و�إعاقات ج�سدية أ�و حتى املوت.
وكثريا ما يعتدي أالقارب أ�و أال�صدقاء على الفتيات جن�سي ًا .وتجُ رب الكثري من
الن�ساء على ممار�سة اجلن�س أ�و يعتدي ال�شريك عليهن .فاالغت�صاب والتحر�ش
اجلن�سي ي�شكالن تهديد ًا دائم ًا جلميع الن�ساء .ويحدث هذا النوع من العنف
يف معظم أ�نحاء العامل ,وفى كل الظروف االجتماعية.

كيف ُتدفع الن�ساء �إىل حياة اعتالل

ويبقى معظم العنف الذي
تتعر�ض له الن�ساء طي
الكتمان وال ي�صرح به ألن
ال�شرطة وا آلخرين غالب ًا
ما يلومون الن�ساء بدل
لوم الرجال يف امل�شكلة.
ونادر ًا ما يعاقب الرجال
الذين يرتكبون أ�عمال حيال
الن�ساء.

بالرغم من أ�ن الن�ساء ال يعانني كلهن امل�شكالت
ال�صحية املذكورة أ�عاله ،ف�إنّ معظمهن يعانني
ثالث ًا من هذه امل�شكالت  :اعتالل التغذية
وحاالت احلمل املتقاربة  ،والعمل فوق الطاقة
 .وت ؤ�ثر كل من هذه امل�شكالت يف ال�صحة
العامة للمر أ�ة ،وترهق ج�سمها فت�صبح أ�كرث
لل�صابة باملر�ض .
تعر�ض ًا إ
وي ؤ�دي احلمل كذلك �إىل تفاقم أ�مرا�ض مثل
املالريا والتهاب الكبد ،وال�سكري ,وفقر الدم
أ
(النيميا) ،وقد ت ؤ�دي هذه امل�شكالت بدورها
�إىل جعل احلمل أ��صعب وجتعل هذه أالمور
كلها على املر أ�ة أ�كرث تعر�ض ًا من الرجل العتالل
ال�صحة.

 تتعر�ض الن�ساء عادة لعنف الرجالالذين يعرفونهن .ومعظم حوادث
العنف ال يب ّلغ عنها فال يعاقب الرجال.
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أ��سباب اعتالل
�صحة الن�ساء

ت�سهل ت�سمية أال�سباب املبا�شرة ملعظ أ��سا�سيان،املر أ�ة ال�صحية .فنقول مث ًال �إن أالمرا�ض املنقولة
جن�سي ًا �سببها جراثيم خمتلفة ،وان اعتالل التغذية ينجم من عدم تناول مقدار كاف من الطعام
اجليد ،وان امل�شكالت أ�ثناء احلمل غالب ًا ما تن� أش� من نق�ص الرعاية الالزمة للحامل .لكن لهذه
أال�سباب املبا�شرة �سببان أ��سا�سيان ،ي�سهمان يف العديد من م�شكالت املر أ�ة ال�صحية :الفقر
وتدين مكانة املر أ�ة يف املجتمع.

الفقر
ثلثا ن�ساء العامل فقريات .ولي�ست املر أ�ة أ�كرث تعر�ض ًا للفقر من الرجل فقط ،بل �إنها غالب ًا ما تكون أ�فقر الفقراء.
وتعلق ماليني الن�ساء يف دائرة الفقر التي تبد أ� حتى قبل والدتهن  .وغالب ًا ما يولد الطفل الذي افتقرت أ�مه �إىل الطعام الكايف أ�ثناء
احلمل هزي ًال بطيء النماء .وقد حت�صل البنت يف أال�سر الفقرية ,على طعام أ�قل مما يح�صل عليه أ�خوها الذكر فيزيد ت أ�خر منائها.
وغالب ًا ما تنال الفتاة القليل من العلم ,أ�و ال علم �إطالق ًا ,ف�إذا كربت ا�ضطرت �إىل العمل يف مهن ال ت�ستلزم مهارة فتح�صل على
أ�جور أ�قل من أ�جور الرجال (حتى لو كانت ت ؤ�دي نوع
العمل نف�سه) .أ�ما يف البيت :فال ت أ�خذ املر أ�ة أ�ي أ�جر
لقاء عملها املنزيل .وبذلك تتعر�ض املر أ�ة و أ�طفالها،
ب�سبب ا إلرهاق ،و�سوء التغذية ،ونق�ص الرعاية أ�ثناء
احلمل ،ملخاطر اعتالل ال�صحة.
ويرغم الفقر املر أ�ة على العي�ش يف ظروف قد ت�سبب
لعا العديد من امل�شكالت ال�صحية اجل�سدية والنف�سية.
فاملر أ�ة الفقرية مث ًال ما:
 تعي�ش يف ظروف �سكنية �سيئة ,لي�س فيها �شيء منالو�سائل ال�صحية أ�و املياه النظيفة.
 ال حت�صل على ما يكفي من الطعام اجليد ،فتنفقمعظم وقتها وطاقتها يف البحث عن ما يتي�سر لها احل�صول عليه من طعام.
 جترب على قبول عمل خطر ،أ�و على العمل ل�ساعات طويلة جد ًا ال تتي�سر للمر أ�ة الرعاية الطبية  ،حتى لو كانت جمانية  ،ألنها ال ت�ستطيع ترك عملها أ�و االبتعاد عن عائلتها. تكون م�شغولة جد ًا يف العمل من أ�جل البقاء فال متلك من الوقت أ�و الطاقة ما يكفي لالعتناء بحاجاتها اخلا�صة  ،أ�و للتخطيط مل�ستقبلأ�ف�ضل ,أ�و لتع ّلم مهارات جديدة.
للح�سا�س ب أ�نها أ�دنى مرتبة ممن ميلكون ما ًال أ�كرث منها.
 ُتالم على فقرها و ُتدفع إوغالب ًا ما يجرب الفقر املر أ�ة على االعتماد على الرجل من أ�جل البقاء ف�إذا اعتمدت املر أ�ة على الرجل يف �إعالتها  -أ�و �إعالة أ�طفالها  -قد
ت�ضطر �إىل القبول ب أ��شياء جتعله �سعيد ًا وتكون خطرة على �صحتها ,فرمبا ت�سمح له مث ًال ب أ�ن يكون عنيف ًا حيالها أ�و تقبل باملجامعة غري
ا آلمنة  ،خوفا من خ�سارة �إعالته االقت�صادية لها.

تدين مكانة الن�ساء
املكانة هي أالهمية التي يحظى بها �شخ�ص ما يف أ��سرته وجمتمعه.
وت ؤ�ثر املكانة يف طريقة معاملة املر أ�ة  ،وفى تقييمها لنف�سها ،ويف أ�نواع
الن�شاط امل�سموح لها ،و أ�نواع القرارات التي ي�سمح لها باتخاذها .وتكون
للمر أ�ة يف معظم املجتمعات يف العامل  ،مكانة أ�دنى من مكانة الرجل .
وي ؤ�دي تدين مكانة املر أ�ة �إىل التمييز -أ�ي �إىل معاملتها معاملة �سيئة أ�و
حرمانها من أ�مر ال ل�شيء �إال لكونها امر أ�ة  .وقد يتخذ التمييز أ��شكاال
خمتلفة يف �شتى املجتمعات لكنه ي ؤ�ثر دوم ًا يف �صحة املر أ�ة .
الرغبة يف ال�صبيان ال البنات .يف�ضل العديد من أال�سر ال�صبيان على البنات ألنهم
ي�ستطيعون ا إل�سهام أ�كرث يف دخل أال�سرة  ،ويعيلون ذويهم عند تقدمهم يف ال�سن ,ويقيمون
لهم امل آ�مت عند موتهم  ،ويحملون ا�سم أال�سرة  .ولهذا ،غالب ًا ما ُتر�ضع الطفلة وقت أ�ق�صر من
الطفل ,وتعطى طعام ًا ورعاية طبية أ�قل ،و ُتع ّلم قلي ًال أ�و ال ُتع ّلم على ا إلطالق.
نق�ص احلقوق القانونية و�سلطة القرار .ال ت�ستطيع املر أ�ة يف جمتمعات عديدة  ،أ�ن ترث
أ�و متلك ,أ�و جتني املال أ�و حت�صل على قر�ض .و�إذا ح�صلت على الطالق ،فقد ال ي�سمح لها
باالحتفاظ ب أ�طفالها أ�و ممتلكاتها .وحتى لو كانت لها حقوق قانونية ،ف�إن تقاليد جمتمعها قد
ال ت�سمح لها بالتحكم بحياتها �إال قلي ًال .ويف الغالب ،ال ت�ستطيع أ�ن تقرر كيف يجب أ�ن تنفق
مال أال�سرة أ�و متى حت�صل على الرعاية ال�صحية .وال ت�ستطيع أ�ن ت�سافر أ�و ت�شارك يف قرارات
جمتمعها �إال ب�إذن زوجها.
وعندما جترد املر أ�ة من �سلطتها بهذه الطرق ،ف�إن عليها أ�ن تعتمد على الرجل من أ�جل البقاء.
ولذا فهي ال ت�ستطيع أ�ن تطلب ب�سهولة ما يوفر لها �صحة جيدة ،مثل تنظيم أال�سرة ،واملجامعة
ا آلمنة ،والطعام الكايف ,والرعاية ال�صحية ،واحلماية من العنف.
�إجناب الكثري من أالطفال ،أ�و ا إلجناب املتقارب .قد ي ؤ�دي التمييز �ضد املر أ�ة أ�ي�ض ًا �إىل أ�ن
حتمل أ�طفا ًال أ�كرث ,ألن �إجناب أالطفال هو الطريقة الوحيدة رمبا التي متكن املر أ�ة من �إحراز
املكانة لنف�سها أ�و ل�شريكها.
يف كل هذه الظروف ،حتظى املر أ�ة بن�صيب أ�قل من ال�صحة والرعاية ال�صحية .وكثري ًا ما
تر�ضى مبكانتها ،ألنها ُربيت يف أال�سا�س على اعتبار نف�سها أ�دنى من الرجل .وقد تتقبل اعتالل
�صحتها على أ�نها ن�صيبها يف احلياة فال تطلب امل�ساعدة �إال عندما ت�صبح م�شكالتها ال�صحية
�شديدة أ�و خطرة على حياتها.

 ألن كثري ًا من العمل الذيتقوم به املر أ�ة ال يق ّدر ,فهي
غالب ًا ما تفتقر �إىل احلماية
القانونية يف مكان العمل.
 ي�ساوي عدد الن�ساء ن�صفعدد �سكان العامل ,ولكنهن
يعملن ثلثي �ساعات العمل
يف العامل ,و يتقا�ضني ُع�شر
دخل العامل وميلكن واحد ًا
يف املائة فقط من املمتلكات
يف العامل.

 ال يوفر النظام الطبي كلالخدمات التي تحتاج إليها المرأة.

ال يلبي النظام الطبي حاجات الن�ساء
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ال ي ؤ�دي الفقر والتمييز يف أال�سرة واملجتمع �إىل املزيد من امل�شكالت ال�صحية للن�ساء فح�سب,
بل �إنهما يجعالن النظام الطبي أ�ي�ض ًا أ�قل قدرة على أ�ن يوفر للن�ساء اخلدمات التي يحتجن
�إليها .وقد تتفاقم تذد امل�شكلة من جراء ال�سيا�سة احلكومية واالقت�صاد العاملي.
وال ي�ستطيع كثري من النا�س يف البلدان الفقد ة احل�صول على أ�ي خدمات �صحية من أ�ي
نوع( .وي�شرح ا إلطار أ�دناه أ�حد أ��سباب تفاقم هذه امل�شكلة يف ال�سنوات أالخرية) .وال�سائد أ�ن
املال القليل املتوافر يف هذه البلدان لن ُينفق على حاجات املر أ�ة ال�صحية ،ب�سبب التمييز �ضد
الن�ساء .ولذا قد ال تتمكن املر أ�ة من احل�صول على رعاية جيدة حتى لو كانت ت�ستطيع أ�ن تدفع
ثمن هذه الرعاية .وقد تتاح لها بع�ض اخلدمات ال�صحية ا إلجنابية .لكن املر أ�ة ت�ضطر -من
أ�جل �سد كل حاجاتها ال�صحية � -إىل ال�سفر �إىل العا�صمة أ�و رمبا أ�ن ترتك بلدها.
وتعد املهارات الالزمة لالعتناء بالن�ساء يف العديد من البلدان تخ�ص�ص ًا وال يح�صل عليه �سوى
أالطباء .ومع ذلك ميكن أ�ن يوفر عاملني وعامالت �صحيات من املجتمع املحلي ,العديد من
هذه اخلدمات بكلفة ب�سيطة .

الدين والتكييف الهيكلي� :إبقاء الفقري فقرياً
خالل ال�سبعين ّيات من القرن الع�شرين أ�رغم العديد من البلدان الفقرية على ا�ستدانة أالموال من م�صارف يف البلدان الفنية،
وا�ستخدم بع�ض البلدان الفقرية هذه أالموال لتح�سني حياة �شعوبها .ف أ�ن�شئ العديد من املدار�س وامل�ست�شفيات والعيادات اجلديدة
وم�شاريع أ�خرى.
لكن حني طالبت امل�صارف با�سرتداد أ�موالها ،أُ�جربت البلدان الفقرية على تغيري اقت�صادها أ�و “تكييفه” .و أُ�جربت هذه البلدان
على دفع الكثري من الرثوات التي أ�نتجتها �شعوبها ،وعلى ت�سهيل أ�عمال ال�شركات أالجنبية لك�سب املال با�ستعمال موارد البلدان
الفقرية واليد العاملة فيها.
لذلك ،مل يعد با�ستطاعة البلدان الفقرية �إنفاق املقدار الذي
كانت تنفقه من أالموال على الربامج املخ�ص�صة مل�ساعدة
الفقراء ،كاملدار�س واملراكز ال�صحية ,وامل�ست�شفيات
والربامج التي ت�ساعد النا�س للح�صول على الطعام والوقود
ب أ��سعار معقولة .وقد أ��ضحت احلكومات ا آلن ال متلك �سوى
القليل من املال تدفعه أ
للطباء واملمر�ضات والعاملني
ال�صحيني ا آلخرين ،أ�و لتوفري ا إلمدادات والتجهيزات
الطبية .وتعاين كل ال�شعوب الفقرية يف جمال ال�صحة،
من جراء هذه التغريات� ،إال أ�ن الن�ساء أ
والطفال هم أال�شد
معاناة.

حكاية مريا
عندما كانت مريا فتاة �صغرية  ،حلمت ب أ�ن تتزوج من رجل و�سيم ولطيف ،وب أ�ن تعي�ش يف
منزل كبري ،فيه كهرباء ،و أ�ن تكون قادرة على فعل أ�ي �شيء تتمناه  .لكن أ��سرة مريا كانت
فقرية ,وكانت مريا ال�صغرى بني البنات أالربع .وكان والدها ي�ضرب أ�مها أ�حيان ًا عندما
يكون غا�ضب ًا ،ويندب حظه ال�سيئ ألنه رزق الكثري من البنات.
عندما بلغت مريا الرابعة ع�شرة� -سن الن�ضوج الكايف للزواج -بكت ألنها علمت أ�ن أ�حالمها
لن تتحقق أ�بد ًا ،لقد دبروا أ�مر زواجها من رجل اختاره والدها .كان ذلك الرجل ميلك بع�ض
أالرا�ضي .وظن والد مريا أ�ن أ��سرته �ست�ستفيد من هذا الزواج  ،ومل تكن مريا متلك أ�ي خيار يف
أالمر.
مع والدة طفل مريا الثاين  -وكان �صبي ًا -توقف زوجها عن ا إلحلاح على جمامعتها مثلما كان يفعل.
كانت مريا �سعيدة بذلك .فبالرغم من أ�نه مل يكن ي ؤ�ذيها ,ف�إن الث آ�ليل التي كانت تغطي ع�ضوه الذكري
كانت ت�شعرها بالتقزز .وخالل الع�شرين عام ًا التي تلت ,أ�جنبت مريا �ستة أ�طفال �آخرين  ،بينهم طفلة
توفيت يف الثالثة  ،و�صبي تويف �إثر الوالدة .
وذات يوم  ،كانت مريا ت�ستعمل املرحا�ض ،الحظت �إفرازات دامية أ
(�ي مليئة بالدم ) تنزل من مهبلها ،ومل
يكن موعد دورتها ال�شهرية قد حان  .مل تكن مريا قد أ�جرت من قبل أ�ية فحو�ص طبية  ،لكنها هذه املرة � أس�لت
زوجها �إذا كان ب�إمكانها ر ؤ�ية عامل �صحي ف أ�جاب ب أ�نه ال يثق أ
بالطباء ,ف�ض ًال عن أ�نه ال ميلك املال لينفقه يف كل مرة تقلق حيال �شيء
ما.
كانت مريا قد بلغت أالربعني عندما بد أ�ت تعاين أ�مل ًا يف أ��سفل بطنها ،أ�خافها أالمل  ،لكنها مل تكن تعرف من ت�شاور ب� أش�نه  .وبعد أ��شهر
قررت مريا أ�خري ًا خمالفة رغبة زوجها وطلب امل�ساعدة الطبية .كانت خائفة على حياتها ،فاقرت�ضت بع�ض املال من �إحدى ال�صديقات
.
ويف املركز ال�صحي ,ح�صلت مريا على بع�ض أالدوية ملعاجلة �إفرازات املهبل  ،مع أ�ن العامل ال�صحي مل يفح�صها أ�و ًال .وعادت مريا �إىل
منزلها تلك الليلة ,مرهقة حزينة ب�سبب �إنفاقها مدخرات �صديقتها .ومرت أ��سابيع وتدهورت �صحة مريا ،وهبطت عزميتها ،إلح�سا�سها
ب أ�نها ال تزال على غري ما يرام .
أ�خري ًا ،وهنت �صحة مريا كثري ًا ،ف�صدق زوجها أ�نها مري�ضة فع ًال فتو�سال أ�ن يو�صلهما أ�حدهم �إىل م�ست�شفى يف املدينة البعيدة .وبعد
انتظار دام أ�يام ًا ،دخلت مريا امل�ست�شفى .و أ�خري ًا ،أُ�بلغت أ�نها م�صابة ب�سرطان
متقدم يف عنق الرحم .قال الطبيب �إنهم ي�ستطيعون ا�ستئ�صال رحمها ،لكن
ال�سرطان قد تف�شى .أ�ما العالج الوحيد الذي قد ينقذ حياتها فموجود يف
منطقة أ�خرى ،وهو مكلف جد ًا .و� أس�لها الطبيب“ :ملاذا مل جتر فح�ص عنق
الرحم (م�سحة مهبلية ) بانتظام”؟ لو اكت�شفنا املر�ض ب أ�كر ًا ال�ستطعنا
معاجلته ب�سهولة” .لكن أالوان كان قد فات .وعادت مريا �إىل منزلها ،ويف أ�قل
من �شهرين فارقت احلياة .

 هناك أ��سباب عديدة جتعل املر أ�ةالفقرية ت�صاب ب أ�مرا�ض مميتة ميكن
اتقا ؤ�ها ومعاجلتها.

 اعريف أ�كرث عن �سرطانانظري ال�صفحة .365

عنق الرحم

كل هذه أالجوبة �صحيحة .فاملر أ�ة التي متار�س اجلن�س يف عمر مبكر وتتع ّر�ض للث آ�ليل التنا�سلية
لل�صابة ب�سرطان عنق الرحم  .ولكن �إذا اكت�شف املر�ض باكر ًا (عادة
تواجه احتما ًال كبري ًا إ
ب�إجراء فح�ص عنق الرحم) ،فغالب ًا ما متكن معاجلته .
ولكن مع هذا ،تدل هذه أالجوبة على فهم حمدود جد ًا للم�شكلة .فالكل أ�لقى اللوم على �شخ�ص
 مريا أ�و زوجها .ومل ينظروا �إىل أ�بعد من ذلك  .فمريا كانت معر�ضة أ�كرث خلطر املوت من�سرطان عنق الرحم ألنها امر أ�ة فقرية  ،يف بلد فقري.

كيف أ�دى الفقر وتدين مكانة الن�ساء معاً �إىل موت مريا
مريا وعائلتها كانوا فقراء ،لذا أُ�جربت على الزواج واملجامعة يف عمر باكر من حياتها .أ
ولنها
امر أ�ة  ،افتقرت �إىل امل�ساهمة يف اتخاذ القرار يف عالقتها مع زوجها .ومل تكن ت�ستطيع أ�ن تقرر
متى وكم تنجب أ�طفاال .ومل يكن لها ر أ�ي بعالقات زوجها مع ن�ساء أ�خريات  .أ�ما فقر عائلتها
فكان يعني أ�نها عانت �سوء التغذية طول حياتها ،ف أ��صبح ج�سمها �ضعيف وعر�ضه أ
للمرا�ض.
بالرغم من أ�ن جمتمع مريا يفتقر �إىل اخلدمات ال�صحية  ،ف�إن أ�قرب مركز �صحي كان يوفر
بع�ض اخلدمات ال�صحية للن�ساء ،مثل تنظيم أال�سرة واملعلومات للوقاية من ا إليدز -ال�سيدا.
لكن العاملني ال�صحيني مل يكونوا مه ّيئني وال مد ّربني ملعاجلة م�شكالت الن�ساء ال�صحية أالخرى,
حتى امل�شكالت اخلطرية ك�سرطان عنق الرحم  .مل يكونوا يعرفون كيف يفح�صون حو�ض املر أ�ة
(معاينة املهبل وعنق الرحم أ
والع�ضاء التنا�سلية أالخرى) أ�و كيف يجرون فح�ص عنق الرحم
(امل�سحة املهبلية ) .وحتى لو ذهبت مريا �إىل املركز الطبي باكر ًا ،ما كان العامل ال�صحي ليتمكن
من م�ساعدتها.
ونتيجة لذلك  ،كان على مريا أ�ن ت�سافر بعيد ًا وتدفع كثري ًا لرتى طبيب ًا ي�ستطيع أ�ن يخربها عن
هذه الفحو�ص  .لكن أالوان كان قد فات .
و أ�خري ًا ،كان بلد مريا فقري ًا ،وال ميلك املال الالزم للرعاية ال�صحية  .لقد اختارت حكومة
بلدها ،مثل حكومات العديد من البلدان الفقرية ,الرتكيز على خدمات �صحية أ�خرى مهمة،
ومل تهتم مل�شكالت الن�ساء ال�صحية .و�صرف املال الذي أ�نفقته احلكومة ل�صحة الن�ساء ،على
امل�ست�شفيات الغالية يف املدن الكربى ,بدل أ�ن ي�صرف لربامج �صحية جمتمعية ميكن للن�ساء مثل
مريا أ�ن ي�ستفدن منها .ويعني هذا أ�ن اخلدمات التي ت�شخ�ص باكر ًا وتعالج �سرطان عنق الرحم
 والعديد من م�شكالت الن�ساء ال�صحية غري متوفرة .مل يكن الفقر وتدين مكانة املر أ�ة يف م�صلحة مريا على امل�ستويات الثالثة  -عائلتها وفى جمتمعها
وفى بلدها ف�س ّببا امل�شكلة ال�صحية التي أ� ّدت �إىل موتها.

 ميكن بحت أ��سباب وفاة مريا أ�وأ��سباب م�شكالت �صحية أ�خرى عن
طريق مراجعة مترين ولكن ملاذا؟ يف
ال�صفحة 26

 قد جترب الظروف بع�ض الن�ساءعلى “املتاجرة باجلن�س” ألنهن بحاجة
ما�سة �إىل املال للعي�ش وال يجدن
طرق ًا أ�خرى لك�سبه ,أ�و مقابل منافع
أ�خرى متعلقة ببقائهن و�إعالة أ��سرهن
و�سداد الديون أ�و �شراء أالدوية .وتتعر�ض
ه ؤ�الء الن�ساء �إىل امل�شكالت �صحية
متعلقة باجلن�س أ�كرث من غريهن,
ومنها أالمرا�ض املنقولة جن�سي ًا وااليدز
( ال�سيدا) واحلمل غري املرغوب به
والعنف والتمييز �ضدهن.

�سعياً �إىل
التغيري
 جتدين أ�فكار ًا أ�خرى عما ميكن أ�نيفعله �شريكك يف هذا املجال ,يف
ال�صفحة .14

لي�س لزاماً أ�ن تظل أالمور على حالها
وملا كانت أ��سباب اعتالل ال�صحة موجودة على م�ستوى أال�سرة ،واملجتمع،
والبلد ،فال بد للتغيريات الالزمة لتح�سني �صحة الن�ساء من أ�ن حتدُث على
كل من هذه امل�ستويات املختلفة.

�سعياً �إىل التغيري يف أ��سرتك
ميكنك حت�سني �صحتك مبعرفة م�شكالت الن�ساء ال�صحية ,و�إحداث
تغيري يف حياتك اخلا�صة وحياة أ��سرتك .حادثي �شريكك عما يحتاج �إليه
كل منكما للتمتع ب�صحة أ�ف�ضل ،ومن ذلك املجامعة ا آلمنة والتقا�سم
العادل ألعباء العمل ،ميكنك أ�ي�ض ًا ال�سعي �إىل حت�سني �صحة أ�طفالك
وم�ستقبلهم.

تربية أ�طفالنا من أ�جل عامل أ�ف�ضل

ي ؤ�ثر أ��سلوب تربية أ�طفالنا كثري ًا ،منذ اللحظة التي يولدون فيها ,يف معتقداتهم و�سلوكهم حني يبلغون .
فنحن أالمهات نع ّلم أ�طفالنا كل يوم من حياتهم:
 عندما ُنطعم أالزواج وال�صبيان أ�و ًال نع ّلم أ�طفالناأ�ن جوع البنات والن�ساء أ�قل أ�همية.
 عندما نر�سل أ�بناءنا ال�صبيان وحدهم �إىلاملدر�سة ،نع ّلم أ�طفالنا أ�ن البنت ال ت�ستحق الفر�ص
التي يتيحها التع ّلم .
 عندما نعلم �صبياننا أ�ن العنف من �سمات الرجولةُ ،نن�شئهم على العنف.
 عندما ال نعرب عن ا�ستنكارنا للعنف عند اجلريان ،نع ّلم أ�بناءنا ال�صبيان أ�ن �ضرب الرجل لزوجته أولطفاله أ�مر مقبول.
نحن أالمهات منلك القدرة على تغيري أ�طفالنا وما �سي�صبحون
 ميكننا أ�ن نع ّلم أ�طفالنا ال�صبيان أ�ن يكونوا لطفاء رحومني ,وهكذا ي�صبحون عند بلوغهم أ�زواج ًا و�آبا ًء و�إخوة لطفاءرحومني .
 ميكننا أ�ن نع ّلم بناتنا تقدير أ�نف�سهن ،حتى يتو ّقعن التقدير ذاته من ا آلخرين. ميكننا تعليم أ�طفالنا ال�صبيان االعتزاز بامل�شاركة يف أ�عباء أالعمال املنزلية  ،حتى ال تعاين أ�خواتهم وزوجاتهم وبناتهمعبء كرثة العمل.
 ميكننا تعليم بناتنا لي�صبحن أ�كرث ا�ستقال ًال ب�إنهاء التع ّلم املدر�سي أ�و تع ّلم �إحدى املهارات. -ميكننا تعليم أ�طفالنا ال�صبيان احرتام جميع الن�ساء و أ�ن يتحملوا م� ؤس�وليتهم يف عالقتهم اجلن�سية مع ال�شريك.

ميكننا تربية أ�طفالنا من أ�جل عامل أ�ف�ضل.

�سعياً �إىل التغيري يف جمتمعك
ميكنك حت�سني �صحتك و�صحة ن�ساء أ�خريات يف جمتمعك مبطالعة هذا الكتاب مع ًا والتحادث
عن م�شكالت الن�ساء ال�صحية .
وقد يكون التحادث مع ا آلخرين أ�مر ًا �صعب ًا .فالن�ساء غالب ًا ما ي�شعرن باخلجل (عند التحدث
مث ًال عن أ�ع�ضاء اجل�سم ) ،أ�و اخلوف مما قد يظنه ا آلخرون لكن حمادثة ا آلخرين تظل الطريقة
الوحيدة لتح�سني معرفتك مب�شكالت الن�ساء ال�صحية واكت�شاف أ��سبابها .وغالب ًا ما جتدين أ�ن
القلق ينتاب الن�ساء أالخريات يف � أش�ن أالمور ذاتها ،ولذا يرغنب يف مناق�شتها.
ات�صلي مبجموعة �صغرية من الن�ساء للتحادث عن امل�شكالت ال�صحية يف جمتمعكن .حاويل
دعوة �صديقات �صديقاتك وجاراتك  ،أ�و الن�ساء اللواتي يعملن معك �إىل االجتماع  .عندما
تكت�شفن أ�ن ث ّمة م�شكلة �صحية م�شرتكة بني العديد من الن�ساء ي�صبح مفيد ًا أ�ن تعاودن االجتماع
وتدعني أ�خريات ملناق�شة هذه امل�شكلة ومعرفة املزيد عنها .عندما جتتمعن  ،ينبغي أ�ن تف ّكرن
أ
بال�سباب أال�سا�سية التي أ�دت �إىل حدوث امل�شكالت ال�صحية  ،و أ�ن ت�ضعن خطة التغيريات التي
ميكن �إحداثها يف أ��سركن وجمتمعكن .أ�نظري طرق العمل مع فريق للتخطيط والعمل من أ�جل
التغيري ،ال�صفحات من � 26إىل .31

ميكنك عند اإلجتماع مبجموعة صغيرة من النساء أن
تتع ّلمي الكثير من املشكالت الصحية وما ميكن أن تفعلن
معا ً حل ّلها.

 قد ي�سعى الن�ساء والرجال �إىل حلولخمتلفة للم�شكالت ال�صحية ذاتها,
ألن الظروف االجتماعية ت ؤ�ثر فيهم
ب�شكل خمتلف.

فكري ب�إ�شراك الرجال مع الن�ساء يف املناق�شات عن �صحة
الن�ساء .قد يبدو �صعب ًا التحادث مع الرجال عن م�شكالت
الن�ساء ال�صحية ,ألن هذا النوع من احلديث يعد حمرم ًا ،أ�و
“ أ��سرار ًا ن�سائية” ،ولكن ملا كان الرجال يف الغالب يف مركز
ال�سلطة ,ف�إن م�ساعدتهم قد تكون مهمة جد ًا .الحظي
الرجال الذين يدعمون املر أ�ة ،والذين ميثلون قدوة ح�سنة
لل�صبيان ويعاملون الن�ساء بامل�ساواة.

كيف ميكن للرجال أ�ن ي�ساعدوا
با�ستطاعة أ�ي رجل أ�ن ي�ساعد يف حت�سني �صحة الن�ساء �إذا:
 ر ّبى أ�طفاله على احرتام املر أ�ة ،ومعاملة ال�صبيان والبنات بامل�ساواة . � أس�ل الن�ساء ع ّما يفكرن به ,و أ��صغى �إليهن .وميكن للرجل أ�ن ي�صغي �إىل م�شاكل زوجته وابنته وحاجاتهما ،و أ�ن ينظر يف فر�صالعمل مع ًا ل�سد حاجات كل أ�فراد العائلة .
 حادث زوجته عن عدد أالطفال الذين يرغب كل منهما يف �إجنابهم  ،و أ�ن يتح ّمال بعدئذ بالت�ساوي م� ؤس�ولية تنظيم أ��سرتهما.�شجع زوجته على �إجراء فحو�ص �صحية منتظمة  ،و�ساعدها على �إيجاد املال والوقت الالزم لذلك .
 ّ أ��سهم يف االهتمام أبالطفال و أ�داء أالعمال املنزلية .
 أ�خل�ص لزوجته  ،و� إ ّال فعليه أ�ن يكون �صريح ًا معها و أ�ن يتخذ االحتياطات الالزمة للمجامعة ا آلمنة� ,إذا جامع غريها ,وعليه فور�إ�صابته مبر�ض منقول جن�سي ًا أ�ن يخرب �شريكته أ
(�و �شريكاته ) ليتعاجلن .
 �شجع زوجته على أ�خذ ح�صتها العادلة من الطعام املتوافر حتى لو مل يح�صل كل منهما على الكثري منه. �شجع كل أ�طفاله على البقاء يف املدر�سة طاملا أ�مكنهم ,فكلما طالت مدة بقائهم يف املدر�سة ازدادت فر�صهم عندما يكربون ،وزاداحتمال متتعهم ب�صحة أ�ف�ضل.

ب�إمكان الرجل أ�ن يكون أ�ي�ضاً القدوة احل�سنة يف جمتمعه �إذا:

 �شجع الن�ساء يف جمتمعه على ح�ضور االجتماعات و�ضمن ح�صولهن على فر�صة للكالم  ،أ�و �شجع الن�ساء على تنظيم لقاءاتهناخلا�صة املنف�صلة ,حيث ي�شعرن بحرية يف التعبري عن �آرائهن .
 �شجع الن�ساء على االنخراط يف التخطيط مل�شاريع البلدة و�إدارتها.�شجع ا آلخرين على وقف تعاطيهم اخلمر واملخدرات� .إذ �إن هذه ا آلفات ال ت�سهم �إطالق ًا يف خري املجتمع ،بل تهدر املال والطاقة وحاول أ�ن ّينظم احتفاالت ال تق ّدم فيها الكحول.
 مل ي�سمح بحدوث أ�ي نوع من العنف �ضد الن�ساء. علم أالطفال كيف يعتنون ب�صحتهم اجل�سدية والنف�سية واجلن�سية وكيف يتجنبون أالمرا�ض ال�شا�سعة.� -سعى �إىل تغيري الفكرة الرائجة أ�ن الرجل القوي هو زير ن�ساء .الرجل القوي هو �شريك قوي.

حت�سن ال�صحة يف املجتمع:
ما يلي أ�عمال أ�خرى ّ

 -تشكيل مجموعات المساندة

 تبادل املعلومات� :إيجاد الطرق لن�شر املعرفة بامل�شكالت ال�صحية ال�شائعة يف جمتمعك,ليعرفها اجلميع.
 ت�شكيل جمموعات امل�ساندة :ت�ستطيع الن�ساء اللواتي عانني امل�شكالت ذاتها (مثل الن�ساءاللواتي تعر�ضن لالغت�صاب أ�و أالذية ،أ�و أالمهات املر�ضعات ،أ�و ذوات ا إلعاقة ,أ�و غريهن)
ت�شكيل جماعات م�ساندة ليدعم بع�ضهن البع�ض ويعملن مع ًا لتجاوز م�شكالتهن.
أ�ن�شىء يف زميبابوي (�إفريقيا)  ،م�شروع مو�سا�سا مل�ساعدة الن�ساء اللواتي يعانني العنف  ،وب�شكل
خا�ص العنف املنزيل واالعتداء اجلن�سي .ووجد م�شروع مو�سا�سا أ�ن الن�ساء اللواتي ي�ضربهن زوجهن ال
يحميهن القانون ,ويقول العديد من النا�س �إن على الرجال امتالك ال�سلطة على الن�ساء ألن ذلك كان
� أش�نهم دوم ًا ,أ�و ألن ذلك جزء من تقاليد جمتمعهم .ويقول ه ؤ�الء �إن �ضرب الن�ساء بانتظام يذكرهن
“مبكانتهنّ ”.
وغر�ض مو�سا�سا هو تغيري هذا املوقف بالتعليم العام و�إر�شاد
الن�ساء اللواتي تعر�ضن للعنف ،وبذلك يتعلم الرجال والن�ساء
واملد ّر�سون والتالميذ وال�شرطة أ�ن العنف هو ا�ستغالل لل�سلطة.
وخطط م�شروع مو�سا�سا إلن�شاء منزل ميكن للن�ساء أ
ّ
والطفال أ�ن
يلج أ�وا �إليه عندما يكونون يف خطر.
 �إ�سعي لزيادة ا�ستقاللك� :إن امل�شاريع التي ت�ساعد الن�ساء يف جني املال وحت�سني ظروفعملهن  ،ت�سهم أ�ي�ض ًا يف جعلهن يتخذن قراراتهن ب أ�نف�سهن وتك�سنب التقدير الذاتي.
يف قرية �صغرية يف غواتيماال
“املايا “وهم من
(ي�سكنها �شعب
أال�صلية) �شكلت
�شعوب البالد
جمموعة من الن�ساء فريق ًا للعمل
يف الن�سيج .وهن يبعن من�سوجاتهن
أ
لل�شغال اليدوية
مل�ستودع خا�ص
الن�سائية يف العا�صمة  .وجتني
الن�ساء ا آلن من املال أ�كرث مما يجني
معظم الرجال يف املنطقة .ونتيجة
لذلك ،اكت�سبت الن�ساء مكانة
أ��سرهن وجمتمعهن
جديدة يف
وحت�سنت فر�صهن يف احلياة.

 النظافة العامة يف املجتمع 151 تطوير م�شاريع جمتمعية :حاويل مث ًال �إيجاد طرق لكل عائلة يفجمتمعك مت ّكنها من احل�صول على .ما يكفي من الطعام ،أ�و لتح�سني
النظافة العامة يف املجتمع واحل�صول على مياه نظيفة .
يف كينيا أ
(�فريقيا)� ،ضمت حركة احلزام أالخ�ضر لزراعة أال�شجار وحمايتها ملنع اجنراف الرتبة
ولتوفري الوقود للعديد من الن�ساء .لقد عزز جناح الن�ساء يف حماية البيئة وتوفري الوقود لعائالتهن
 ،ثقتهن ب أ�نف�سهن و�ساعدهن يف ك�سب العي�ش .

وقال أ�حد أ�ع�ضاء احلزام أالخ�ضر“ :كانت غاباتنا تنح�سر ب�سبب حاجتنا الدائمة
�إىل احلطب  .ولذا نلتقي كل أ��سبوع جلمع
البذار،ولت�سييج الغابات ,واالعتناء أ
بال�شجار،
ونت�صل كذلك مبجموعات أ�خرى ومدار�س
ونح�سن
عن البيئة  ،وبذلك ن�ساعد أ�نف�سنا ّ
البيئة”.

التغيري ممكن بجهد جماعي ب�سيط وزهيد الكلفة
عندما تن�ضرين �إىل م�شكلة ،غالبا ما تبدو �صعبة جدا يف البداية ،لكن يف احلقيقة ميكن للمجتمعات
حت�سن كثري .من أالمور ب أ�كالف زهيدة
املحلية أ�ن ّ
�إليكنّ مث ًال بع�ض املقرتحات التي يقدمها هذا الكتاب للوقاية من بع�ض م�شكالت ال�صحة الن�سائية
أ�و ملعاجلتها:
 �إن�شاء م�شروع فرن حملي .فغالب ًا ما تعاين الن�ساء التهابات رئوية وحروق ًا و�آالم ظهر .وميكنأ�ن يحل كثري من هذه امل�شكالت ب�إن�شاء أ�فران رخي�صة � ،آمنة و أ�قل ا�ستهالك ًا للوقود وبث ًا للدخان
(�إنظري ال�صفحة .)382
 �إقامة نظام نقل للطوارئ� ،إذ ميوت العديد من الن�ساء ب�سبب م�ضاعفات يف احلمل والوالدة،وا إلجها�ض غري ا آلمن .وغالب ما ميكن جتنب هذه الوفيات �إذا أ�مكن احل�صول على العناية الطبية
ب�سرعة أ
(�نظري ال�صفحة .)110
 ت�ستطيع فحو�ص الك�شف ال�سرطاين املبكر أ�ن تنقذ حياة العديد من الن�ساء امل�صابات ب�سرطانعنق الرحم أ�و الثدي� .إن اكت�شاف ال�سرطان باكر ًا ي�سهل معاجلته كثري ًا.
 توفري خدمات تنظيم ا أل�سرة والعناية باحلوامل لكل الن�ساء ،وبذلك ميكن منع وفيات عديدة منجراء ا�شرتاكات احلمل والوالدة وا إلجها�ض غري ا آلمن.
 تدريب عامالت وعاملني �صحيني لالعتناء ب�صحة الن�ساء .ينبغي تدريبهم على إجراء فحوصالحوض وفحص عنق الرحم والمعاينة وتنظيف الرحم بالشفط اليدوي وفحص الثدي
وتقديم النصائح  .كذلك يجب أن يتعلمن استخدام األدوية الخاصة بمشكالت النساء
الصحية .

�سعياً �إىل التغيري يف بلدك
ميكنك حت�سني �صحتك ,و�صحة العديد من الن�ساء أالخريات يف بلدك  ،بالعمل معا مع جمموعات
أ�خرى يف مناطق خمتلفة من البلد ،فمع ًا ميكن �إحداث تغيريات مهمة يف طريقة تعامل احلكومة
مع الن�ساء و�صحة الن�ساء ،ميكن مث ًال جلمعيات البلدة أ�ن ت�ضغط على احلكومة ملعاقبة الرجال
الذين يغت�صبون الن�ساء أ�و ي ؤ�ذونهن ،أ�و لتوفري و�سائل �إجراء �إجها�ض �آمن  .أ�و ميكنكن املطالبة
ب�سن قوانني ت�سمح للمر أ�ة بالتم ّلك أ�و بحماية حقها يف ا إلرث  -وهكذا ال جترب الن�ساء على
االعتماد على الرجال .

يعمل العديد من الن�ساء والرجال يف امل�سائل التالية:
 جتهيز العيادات الريفية وتدريب عامالت وعاملني �صحيني ملعاجلة امل�شكالت ال�صحية الن�سائية ال�شائعة ،فال ت�ضطر الن�ساء الريفيات�إىل الذهاب �إىل م�ست�شفيات املدينة للعالج.
 دفع تكاليف التدريب ال�صحي أل�شخا�ص من املناطق الريفيةأ�و املدنية الفقرية  -خ�صو�ص ًا الن�ساء -فال تفتقر الن�ساء
�إىل العامالت واملر�شدات ال�صحيات املتد ّربات .
 منع ال�شركات من تدمري البيئة وحظر الرتويجللمنتجات التي ت�ضر ب�صحة النا�س.
 �إجبار ال�شركات على توفري �شروط عمل عادلةو أ�جور مالئمة للن�ساء والرجال .
 زراعة أالغذية التي حتتاج �إليها املجتمعاتاملحلية ،بد ًال من الزراعات الت�صديرية .
 توزيع أالرا�ضي غري امل�ستغلة على أ�ولئك الذينُطردوا من أ�را�ضيهم.

ّ
�صحتهن
دور الن�ساء يف � أش�ن
كما تعني “�صحة الن�ساء” أ�كرث من جمرد العناية ب�صحة أالمهات ،كذلك تعني أ�كرث من جمرد
احل�صول على الرعاية ال�صحية .لتكون الن�ساء �صحيحات حق ًا ،حتتجن �إىل فر�صة لتتخذن
ب أ�نف�سهن القرارات ال�ضرورية يف � أش�ن �صحتهن  .كذلك حتتجن �إىل أ�ن يكون يف متناولهن
ح�صة معقولة من املوارد يف جمتمعهن وفى العامل .
ن�ستطيع بف�ضل م�ساهمة الن�ساء أالخريات والرجال يف الن�ضال من أ�جل ال�صحة  ،أ�ن نطالب
بفر�صة للعي�ش حياة �صحيحة مليئة بال�سعادة  ،خالية من املر�ض أ
والمل واخلوف.
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حاملا تظهر على امر أ�ة ما عالمات م�شكلة �صحية  ،ت�صبح هذه املر أ�ة يف حاجة �إىل
معلومات حلل امل�شكلة ،فهي حتتاج �إىل معرفة امل�شكلة و�سببها وكيف با إلمكان معاجلتها
وكيف ميكن اتقاء ا إل�صابة بها ثانية .
�سرنوي يف هذا الف�صل ق�صة خوانيتا ,وهي امر أ�ة من بالد الهندورا�س التي تقع يف
أ�مريكا الو�سطى .والق�صة تروي كيف عاجلت خوانيتا م�شكلتها ال�صحية  .ومع أ�ن
تفا�صيل الق�صة تنطبق على خوانيتا وحدها � ،إ ّال أ�ن الطريقة التي اتّبعتها للتفكري يف
م�شكلتها ،والعمل حللها ,ميكن أ�ن تنطبق على كل امل�شكالت ال�صحية  .ويف �إمكانك أ�ن
تتبعي هذه الطريقة لتحلي بنف�سك م�شكلة �صحية  ،أ�و لتتخذي لتغيريه�.سعي يف احل�صول
على عناية طبية جيدة .
اكت�شفت خوانيتا أ�ن حل م�شكلتها ال�صحية ح ًال نهائي ًا ,يقت�ضي النظر فيما هو أ�بعد من
حالتها اخلا�صة .وكان عليها أ�ي�ض ًا أ�ن تكت�شف أ��صل ال�سبب يف جمتمعها ويف بلدها ،و أ�ن
تعمل لتغيريه  .وت�ستطيعني أ�نت وجمتمعك  ،مثل خوانيتا ،اتباع هذه الطريقة الكت�شاف
كل أال�سباب التي ت�ضعف �صحة الن�ساء ،وللتخطيط من أ�جل اعتماد أال�ساليب التي جتعل
من جمتمعك مكان ًا أ�كرث �صحة للن�ساء.

 ال بد حلل بع�ض امل�شكالت ال�صحيةمن عناية طبية ماهرة ,لكن معظم
امل�شكالت ال�صحية ميكن أ�ن تعالج يف
البيت ,أ�و ميكن اتقا ؤ�ها بنظام عي�ش
�صحي.

ق�صة خوانيتا

ت�سكن خوانيتا يف قرية �صغرية يف اجلبال ,غرب هندورا�س حيث تزرع هي وزوجها الذرة يف
حقل �صغري ،وال يكفي �إنتاج احلقل إلعالة أ�طفالهما الثالثة  ،لذا يرحل راوول زوج خوانيتا
مرات عديدة كل �سنة �إىل ال�ساحل مع رجال �آخرين من قريته للعمل يف مزارع املوز.
يف املرة أالخرية ,بعد مرور ثالثة أ��سابيع على عودة
زوجها من ال�ساحل ،الحظت خوانيتا أ�ن ا إلفرازات
ال�سائلة من مهبلها تزيد على املعتاد ,ثم أ�خذت ت�شعر
ب أ�مل عند التب ّول .وعرفت خوانيتا أ�ن �شيئ ًا ما لي�س على
ما يرام  .لكنها مل تعرف ما ع ّلتها.
وقررت أ�ن تطلب م�ساعدة �صديقتها �سويابا .اقرتحت
عليها �سويابا أ�ن تتناول �شراب �شو�شة الذرة  ،الذي �شفاها
من أ�مل التب ّول فيما م�ضى .وجربت خوانيتا ال�شراب ,لكن
أالمل ا�ستمر ،وكذلك ا إلفرازات .عندئذ ن�صحت �سويابا
خوانيتا با�ستخدام دواء ا�ستخدمته �صديقتها ماريا لوقف �آمل ما يعد الوالدة  .كانت الداية يف
القرية قد أ�عطت ماريا قطن و�ضعت فيها أ�ع�شاب ًا طيبة لتل ّفها على بطنها .وملا جربت خوانيتا
هذا العالج مل ُت�شف ،ظ ّنت أ�ن �إدخال أالع�شاب يف مهبلها قد يكون أ�ف�ضل  .لكن هذا مل ينفع
أ�ي�ض ًا وظلت العالمات تقلقها.
أ�خري ًا قررت خوانيتا مراجعة العامل ال�صحي ،دُون بدرو .وقد �شعرت باخلجل من أ�ن يعاينها
رجل ,ولكنه كان العامل ال�صحي الوحيد يف قريتها ،وكانت قد بد أ�ت تخ�شى أ�ن يكون أ�مر خطري
قد أ��صابها.

الخطوة األولى :ابدئي بالشك .هذا
يعني االعتراف بأنك ال تعرفين
الجواب بعد.

الخطوة الثانية :اجمعي ما يمكن
معرفته عن المشكلة .واطرحي
أسئلة مثل هذه:صورة.

ما امل�شكلة؟

قال دون بدرو خلوانيتا �إنه يحتاج لكي ي�ساعدها �إىل معرفة كل ما ميكن عن املر�ض  .ثم طرح
على خوانيتا هذه أال�سئلة :

بع�ض أالمرا�ض ي�صعب التمييز بينها
بعدما ا�ستمع دون بدرو بانتباه �إىل خوانيتا وهي ت�صف أ�ملها وا إلفرازات � ،شرح لها أ�ن العالمات
غالب ًا ما تر�شدنا �إىل نوع امل�شكلة ال�صحية التي يعاين منها املرء يف العموم  .لكن عدة أ�مرا�ض
خمتلفة قد ت ؤ�دي أ�حيانا �إىل ظهور العالمات ذاتها .فعلى املثال ,ميكن أ�ن ينجم تبدل مقدار
�إفرازات املهبل أ�و لونها ،أ�و رائحتها من:
 أالمرا�ض املنقولة جن�سي ًا.مهبلي غري منقول جن�سي ًا.
 التهاب ّ التهاب حو�ضي ,ي�صيب الرحم أوالنابيب  ،وغالب ما ينجم من مر�ض منقول جن�سي ًا.
 �سرطان عنق الرحم.وحتى يكت�شف دون بدرو أ�ي ًا من هذه امل�شكالت أ�دى �إىل ظهور العالمات على خوانيتا ،كان ال بد
من أ�ن يعرف �إذا كانت هي وزوجها ي�ستخدمان الواقي الذكري ,و�إذا كان أ�ي منهما قد جامع
�شخ�ص ًا �آخر .واعرتفت خوانيتا ب أ�نها ت�شتبه يف أ�ن زوجها جامع ن�ساء أ�خريات ,ألنه غاب أ��شهر
للعمل .لكنهما مل يتحادثا يف أالمر قط  ،ولذا فهي غري واثقة من ذلك  .لكنه يف أ�خر مرة عاد
�إىل البيت ،ا�شتكى من بع�ض أالمل عند التب ّول .وعزا أالمر �إىل أالطعمة التي أ�كلها يف املزرعة
ال�ساحلية .

الخطوة الثالثةّ :
فكري في كل
األمراض المختلفة التي قد تنجم
منها هذه العالمات.

الخطوة الرابعة :ابحثي عن أدلة
ترجح احتمال أو إجابة ما.
ّ

الخطوة الخامسة :قرري أي
اإلجابات ترجحين أن تكون هي
الصحيحة.

ملا عرف دون بدرو هذا قال �إنه ي�شتبه يف أ�ن خوانيتا م�صابة مبر�ض منقول جن�سي ًا ،لعله ال�سيالن
(التعقيبة) أ�و الكالميديا (املتدثرة) ،وملا كان ي�صعب متييز املر�ضني  ،أ
فالف�ضل أ�ن يعالج
كالهما.

ما الذي ي�سبب امل�شكلة؟

أالمرا�ض املعدية (ال�سارية ) هي التي تنتقل من �شخ�ص �إىل �آخر .وقد تنتقل بلم�س أ��شخا�ص م�صابني أ�و أ��شياء ملوثة ،أ�و بالهواء
أ�و املاء .واجلراثيم التي يعتقد دُون بدرو أ�نها ت�سبب مر�ض خوانيتا ،تنتقل بالتما�س جن�سي( .ولكن ال تنتقل جميع أالمرا�ض من
�شخ�ص �إىل �آخر ،أ�ي أ�نها غري معدية ).
أالمرا�ض غري املعدية (التي ال تنت�شر بني النا�س) ،فقد تن� أش� من :
 �ضرر ما يف اجل�سم ،مثل ترقق العظام ب�سبب تقدم العمر. �شيء ما خارجي أ�حلق �ضرر ًا باجل�سم ،مثل م�شكالت الظهر الناجمة من حمل أ��شياء ثقيلة. �شيء ما يفتقده اجل�سم ،مثل الغذاء ،ف�إذا أ�كل املرء قلي ًال من الغذاء أ�و أ��صناف ًا غري منا�سبة منه ,فقد ي�صاب ب�سوء التغذية.لكن املر�ض نادر ًا ما ين� أش� من �سبب واحد( .اعريف املزيد عن ت�شخي�ص أ��سباب املر�ض أالخرى ،مبطالعة ال�صفحة  ،)22وكثري ًا
ما ت�سهم معتقدات النا�س وعاداتهم يف حدوث أالمرا�ض ،وكذلك ظروف بيئتهم ,وطريقة توزيع أالر�ض والرثوة والنفوذ.

ما هو العالج
أالف�ضل

هل العالج نافع أ�م �ضار؟
مع أ�ن دون بدرو كان واثق ًا من أالدوية التي اقرتحها حتل امل�شكلة أ�،رادت خوانيتا
أ�ن تعرف املزيد قبل أ�ن تختار الدواء .كانت تعلم أ�ن الو�صفات املنزلية كثري ًا
ما �شفت أ�مها وجدتها من أالمرا�ض .ملاذا �إذن مل ي�شفها العالج الذي جربته؟
�إليك تف�سري دون بدرو:

وقد اتّ�صفت العالجات الثالثة التي اعتمدتها خوانيتا بالتايل:
 ميكن ل�شو�شة الذرة أ�ن تكون مفيدة جد ًا لو ان خوانيتا كانت تعاين التهاب ًا يفاجلهاز البويل .فم�شروب �شو�شة الذرة يدر البول ويخرج اجلراثيم من اجل�سم .لكن
هذا امل�شروب مل ينفع خوانيتا ألن التهابها مل يكن يف اجلهاز البويل.
 أ�ما أالع�شاب ايل و�ضعتها خوانيتا على بطنها فكانت غري �ضارة � ،إذ أ�نها ال تزيدحدة امل�شكلة ال�صحية ألنها تبقى خارج اجل�سم ،لكخطرة .تنفع كذلك.
 أ�ما �إدخال أالع�شاب الطبية داخل املهبل فهو �ضار ويجب االمتناع عنه متام ًا �إذ أ�نأالع�شاب قد تهيج غ�شاء املهبل وحتدث التهابات خطرة.

قال دون بدرو خلوانيتا �إنها ت�ستتطرح :ت�ستعلم عن عالج معني ومدى فائدته بالتحادث مع كثري
من أال�شخا�ص الذين ا�ستخدموه .وهذه بع�ض أال�سئلة التي ممكن أ�ن تطرح :
 ملاذا ت�ستخدمني هذه الطريقة؟ متى ت�ستخدمينها؟ كيف ت�ستخدمينها؟ ماذا يحدث عندما ت�ستخدمينها؟ ما هي ن�سبة جناح هذه الطريقة؟ هل ت�سوء احلال أ�حيان ًا؟ف ّكري ملي ًا فيما يقوله النا�س عن العالجات التي ا�ستخدموها .ف�إذا جربت عالج ًا بنف�سك،
راقبي تب ّدل العالمات ملعرفة جدوى العالج .واحذري جتريب الكثري من العالجات يف الوقت
ذاته.

حتى تعريف �إذا كان العالج مفيد ًا أ�و غري �ضار ،أ�و �ضار ،اعريف كل ما ميكنك عنه أ�و ًال .و�إذا بقيت غري واثقة من أ�ن
العالج �ضار أ�و غري �ضار ،فانظري يف أالمور ا آلتية:
 1كلما كرث عدد العالجات ملر�ض ما ،قل احتمال أ�ن يكون أ� ّي منها مفيد ًا.2الراجح أ�ن العالجات  :الكريهة أ�و املقرفة غري مفيدة ،وكثري ًا ما تكون �ضارة . 3نادر ًا ما تفيد العالمات امل�صنوعة من ف�ضالت حيوانية أ�و ب�شرية ,وكثري ًا ما حتدث التهابات خطرة ،فال جتربيهاأ�بد ًا.
 4كلما �شابه العالج الداء الذي ُيقال �إنه يعاجله ،ازداد احتمال أ�ن تكون فائدته� ،إذا ح�صلت� ،سببها فقط من قوةا إلميان بالعالج .فالنبات أالحمر مث ًال ال يوقف النزف بال�ضرورة .
5الو�سائل التي حترم النا�س من الطعام أ�و ممار�سة التمارين الريا�ضية أ�و الراحة ,ت�ضعفهم ،وال تق ّويهم.� 6-إن أ��سلوب لوم النا�س ب�سبب م�شكالتهم ي�ضاعف عادة عذابهم و أ�ملهم

الخطوة السادسة :اختاري العالج
األفضلّ .
وفكري دوماً في المخاطر
والفوائد الممكنة( .انظري أدناه).

الخطوة السابعة :راقبي احتماالت
تتحسن الحال
التحسن ،فإذا لم ّ
فعليك التفكير بحل آخر.

عندما اطم أ�نت خوانيتا �إىل أ�ن أالدوية احلديثة هي أ�ف�ضل عالج مل�شكلتها ال�صحية  ،أ�عطاها
دون بدرو حبوب دوك�سي�سيكلني  ،وكو  -ترميوك�سارزول  ،وطلب منها أ�ن تعود �إليه بعد أ��سبوع،
حني ُتنهي تناول جميع احلبوب ،و أ�فهمها أ�ن على زوجها ،الذي رحل من جديد ,أ�ن يتناول
أالدوية أ�ي�ض ًا حني يعود ،و أ�ن عليهما ا آلن أ�ن يجعال حياتهما اجلن�سية حياة �صح ّية �آمنة .
وعندما عادت خوانيتا ملراجعة دون بدرو بعد أ��سبوع،
أ�خربته أ�نها تناولت جميع احلبوب التي أ�عطاها
�إياها ،لكن العالمات مل تختف  ،بل �إنها أ��ضافت أ�ن
�إفرازاتها ازدادت �سوء ًا وا�صف ّر لونها ،عندئذ ا�ستعان
دون بدرو بفالرييا ،وهي عاملة �صحية أ�ف�ضل ت أ�هي ًال،
كانت تزور القرية وقتها.
ووافقت فالرييا على أ�ن خوانيتا م�صابة مبر�ض منقول
جن�سي ًا ،لكن عدم جدوى أالدوية جعلها ت�شتبه يف أ�ن
خوانيتا م�صابة بنوع من ال�سيالن (التعقيبة) مقاوم للكو -ترميوك�سازول .و أ�و�ضحت فالرييا
أ�ن بع�ض أ�نواع ال�سيالن املقاومة للدواء انتقلت من اجلنود أالجانب يف القاعدة الع�سكرية عند
ال�ساحل� ،إىل بع�ض الن�ساء أ�ثناء املجامعة .و أ�و�صت فالرييا خوانيتا ب أ�ن تذهب �إىل املدينة لتجري
فح�صن ًا أ��شمل يت�ضمن اختبار ًا لل�سيالن والزهري وهو نوع �آخر من أالمرا�ض املنقولة جن�سي ًا،
وال�سرطان .وميكنها يف املدينة أ�ن حت�صل على أ�دوية أ�حدث و أ�كرث فعالية عند احلاجة.

املخاطر والفوائد
عادت خوانيتا �إىل املنزل لتفكر مبا �ستفعل � .سيتعني عليها أ�ن تنفق معظم م ّدخرات عائلتها
لتدفع تكاليف الرحلة �إىل املدينة وثمن أالدوية.
ولمّ ا كان عليها أ�ن تغيب يومني على أالقل (فالرحلة ذهاب ًا ت�ستغرق � 6ساعات بني احلافلة وال�سري
على أالقدام ،ومثلها ا إلياب) ولمّ ا كان زوجها ال يزال يف املزرعة ال�ساحلية ،كان عليها أ�ن جتد
من يتعهد أ�طفالها يف غيابها.
وخ�شيت خوانيتا أ�ن يغ�ضب زوجها �إذا عاد وا�ستكرث املال الذي أ�نفقته لزيارة الطبيب .لكنها
خ�شيت أ�ي�ض ًا أ�ن ت�سوء حالتها �إذا امتنعت عن الذهاب �إىل املدينة .و أ�خربته فالرييا أ�نها قد
تنقل االلتهاب �إىل طفل جديد �إذا حبلت دون أ�ن تتعالج  ،و أ�نها مع الوقت قد ت�صرب عاجزة
رمبا عن ا إلجناب  ،وت�صاب ب آ�الم مربحة يف أ��سفل البطن ,وقد تتفاقم م�شكالت جهازها لبويل
ودورتها ال�شهرية .وقد ي�صاب زوجها أ�ي�ض ًا مب�شكالت �صحية خطرة .

حارت خوانيتا كثري ًا يف ما يجب أ�ن تفعل ،فعادت �إىل فالرييا .ولمّ ا �شرحت
لها خماوفها ،اقرتحت عليها فالرييا أ�ن تفكر يف أالمر على النحو التايل:
لكل عالج خماطر وفوائد .واخلطر هو احتمال أ�ن يحدث �ضرر .أ�ما
الفائدة فهي اخلري الذي قد ينجم من �شيء ما .واخليار أالف�ضل هو
أالمر الذي يحدث أ�كرث ما ميكن من فوائد و أ�قل ما ميكن من خماطر.
�ش ّبهي أالمور بامليزان الذي يزنون به أالطعمة يف ال�سوق .عندما تزن
كفة أ�كرث من أالخرى .ترجح عليها .ف�إذا رجحت الفوائد على املخاطر،
فامل� أس�لة ت�ستحق أ�ن ُنقدم عليها .أ�ما �إذا رجحت املخاطر على الفوائد،
أ
فالمر ال ي�ستحق هذا ا إلقدام.

وذهبت خوانيتا �إىل املدينة للعالج ،و أ�كد لها أالطباء أ�نها م�صابة بال�سيالن (التعقيبة)،
ورمبا بالكالميديا .وال توجد لديها عالمات ألمرا�ض أ�خرى
منقولة جن�سي ًا أ�و م�شكالت أ�خرى .و أ�و�ضحوا لها أ�ن الدواء
الذي تناولته مل يعد فعا ًال يف هذه البالد .و أ�عطوها دواء
أ�حدث لها ولزوجها على ال�سواء.

�سعياً اىل
التغيري
الخطوة الثامنة :البحث عن أصل
المشكلة.

عندما أ�خذت خوانيتا الدواء و�شعرت بتح�سن مالت �إىل االعتقاد أ�ن م�شكلتنا
ال�صحية قد انتهت .لكنها كانت تعلم أ�ن هذا لي�س �صحيح ًا .فما ان يعود
زوجها من ال�ساحل ،حتى ينقل �إليها االلتهاب ثانية � ،إذا مل يتناول الدواء
وي�ستخدم الواقي الذكري .وبحثت خوانيتا أالمر على �سويابا .ومع ن�ساء
أ�خريات يعمل أ�زواجهن يف املزارع ال�ساحلية  ،فقررن أ�ن يطلنب الن�صح من
فالرييا.

البحت عن أ��صل امل�شكالت ال�صحية
وافقت فالرييا على أ�ن م�شكلة خوانيتا ال�صحية مل تنته بعد ،ألن العديد
من الظروف التي �س ّببت امل�شكلة ال تزال قائمة .واقرتحت لعبة عنوانها:
“ولكن
ملاذا..؟”حتى ت�ساعد اجلميع على الظروف التي أ�وجدت امل�شكلة.

بعدما ذكرت الن�ساء قائمة طويلة من أال�سباب ،اقرتحت فالرييا ت�صنيفها
يف جمموعات ,لي�سهل فهم الظروف املختلفة التي �سببت امل�شكالت
ال�صحية .
 أال�سباب الفيزيائية :اجلراثيم أ�و الطفيليات أ�و �شيء ما غري �سليم يفاجل�سم ,أ�و أ�مر يفتقر �إليه اجل�سم.
أ
وال�سباب البيئية :ظروف املحيط ال�ضارة باجل�سم ،مثل دخان الطهي
واالفتقار �إىل املياه النظيفة أ�و ظروف االزدحام ال�سكاين.
 أال�سباب االجتماعية  :عالقة النا�س بع�ضهم بالبع�ض وكيف يتعاملونفيما بينهم� ,إ�ضافة �إىل مواقفهم وعاداتهم وتقاليدهم.
 أال�سباب ال�سيا�سية واالقت�صادية :هي أال�سباب املتعلقة بال�سلطة  -ملنالقيادة وكيف  -وباملال أ
والر�ض واملوارد  -من ميتلكها ومن ال ميتلكها.
عندما ذكرت الن�ساء أ��سباب
 ،انتهت �إىل القائمة التالية :

م�شكلة خوانيتا وو�ضعتها يف أ�بوابها املنا�سبة

الخطوة التاسعة :يستحسن تصنيف
األسباب معاً للتفكير فيما يمكن
عمله لمواجهتها.

الخطوة العاشرة:عينّي األسباب
التي قد تستطيعين أنت ومجتمعك
تغييرها.

الخطوة الحادية عشرة :قرري
األعمال التي تستطيع إحداث هذه
التغييرات.

الخطوة الثانية عشرة :وضع خطة
لألعمال المطلوبة.

التنظيم الالزم حلل امل�شكالت املجتمعية ال�صحية
قالت فالرييا للن�ساء �إن اخلطوة التالية هي النظر يف أال�سباب املختلفة ،وتعيني تلك التي ت�ستطيعني
أ�نت وغريك أ�ن تغيرّ يها يف جمتمعك  .ثم ف ّكري يف أالعمال التي يجب أ�ن تقومي بها من أ�جل
�إحداث التغيريات .
وبعد الكثري من املناق�شة ,قررت الن�ساء أ�نه ي�صعب عليهن تغيري الواقع الذي يجعل الرجال بحاجة
�إىل ال�سفر بعيد ًا من أ�جل العمل  -وبالتايل جمامعة ن�ساء أ�خريات هناك .ولكنهن ف ّكرن ب�إمكانية
�إقناع أ�زواجهن با�ستخدام الواقيات الذكرية �إذا فهموا أ�كرث عن أالمرا�ض املنقولة جن�سي ًا ،و�إذا مل
تكن الواقيات مرتفعة الثمن  .و أ�ما أالعمال التي قررن ا إلقدام عليها فهي:

واقرتحت ن�ساء أ�خريات يف املجموعة عمل ما يلي:
 تنظيم لقاء للتحدث يف م�شكالت ال�صحة ،وطرح أالمرا�ض املنقولة جن�سي ًا يف موا�ضيعالنقا�ش.
 التحادث مع الن�ساء ،وهن يغ�سلن عند النهر ،عن أالمرا�ض املنقولة جن�سي ًا و أ��ساليب اتّقائها. حمادثة أ�بنائهن عن تلك أالمرا�ض قبل أ�ن يغادروا القرية �إىل ال�ساحل.وقالت فالرييا �إن اخلطوة أالخرية هي ر�سم خطة لو�ضع كل من هذه أالفكار مو�ضع التنفيذ.
و أ��ضافت أ�ن اخلطة ال بد من أ�ن جتيب عن أال�سئلة التالية :
 ماذا �سنفعل ؟ وما اخلطوات ؟ متى �سنفعل هذا؟ مع من �سنفعل هذا؟ ما املواد التي �سنحتاج �إليها؟ من امل� ؤس�ول عن متابعة تنفيذ اخلطة؟ -كيف نعلم أ�ن اخلطة ت�سري بنجاح؟

مل�ساعدتك يف ا�ستخدام هده الطريقة يف حل م�شكالتك ال�صحية� ،إليك فيما يلي جدو ًال ي�ضم
قائمة بكل اخلطوات� .إىل اليمني اخلطوات ،واىل الي�سار اجلزء الذي يتنا�سب (من ق�صة
خوانيتا) مع كل خطوة .وكلما �صادفت م�شكلة �صحية ميكنك ا�ستخدام هذا اجلدول حتى
تتذكري طريقة التفكري والعمل من أ�جل حلها.

اىل العاملة
ال�صحية
أ��شركي الن�ساء أالخريات مبا تعرفني ,وكذلك
العامالت ال�صحيات والذين يتخذون القرارات
يف جمتمعك.

م�ساعدة الن�ساء حتى ي�ساعدن أ�نف�سهن
يف هذا الف�صل أ�دى دون بدرو وفالرييا دور ًا مهم ًا يف م�ساعدة خوانيتا و�صديقاتها من الن�ساء حلل
م�شكلة �صحية .وكان دورهما جمدي ًا جد ًا ألنهما مل يقوال خلوانيتا و�صديقاتها ما يجب عمله ,بل �ساعدا
الن�ساء على أ�ن يتعلمن كيف ي�ساعدن أ�نف�سهن .
و أ�نت أ�ي�ض ًا ت�ستطيعني يف جمتمعك أ�ن ت�ساعدي الن�ساء ب أ�تباع مثال دون بدرو وفالرييا .ميكنك:
أ�ن ُت�شوكي ا آلخرين مبا تعرفني .حتتاج الن�ساء ،حتى ي�ساعدن أ�نف�سهن� ،إىل معلومات ،وميكن اتقاء
كثري من امل�شكالت ال�صحية� ,إذا عرف النا�س أ��سلوب الوقاية .ولكن تذكري أ�نك ال حتتاجني �إىل
معرفة كل أالجوبة لت�ساعدي ا آلخرين .وكثري ًا ما ال جتدين أ�جوبة �سهلة  .وال ب أ��س �إذا اعرتفت ب أ�نك
جتهلني أ�مر ًا ما ،ف�صراحتك تريح العاملني معك وت�شجعهم.

 أ�ن تعاملي الن�ساء باحرتام .يجب أ�ن تعامل كل امر أ�ة على أ�نها قادرة على فهم م�شكالتهاال�صحية وعلى اتخاذ القرارات ال�سليمة ملعاجلتها ،وال تلومي يوم ًا امر أ�ة على م�شكلتها أ�و على
قرارات �سابقة اتخذتها.
 أ�ن تكتمي امل�شكالت ال�صحية .يجب أ�ال ُتبحث امل�شكالت ال�صحية أ�مام ا آلخرين .وال ُتطلعيأ�حد ًا على م�شكلة �صحية تعانيها امر أ�ة �إال �إذا وافقت هي.
 أ�ن تتذكري أ�ن اال�ستماع أ�هم من �إ�سداء الن�صائح .غالب ًاما حتتاج املر أ�ة �إىل من ي�ستمع �إليها ،وال يحكم عليها.
فبا إلن�صات ُت�شعرينها باهتمامك وب أ�هميتها .وحني جتد
فر�صتها للتحدث ,فقد تكت�شف أ�ن لديها بع�ض أالجوبة
مل�شكلتها.
 حتى لوي امل�شكالت مع آالخرين ،ال أ�ن حت ّليها لهم .حتىلو كانت م�شكالت املر أ�ة كبرية جد ًا وعا�صية على احلل
التام  ،فب�إمكانها عادة أ�ن تختار .وب�صفتك مر�شدة ميكنك
أ�ن ت�ساعديها يف مالحظة وجرد خيارات أ�مامها ،ويف العثور
على املعلومات التي حتتاج �إليها لتتخذ قراراتها بنف�سها.

 و أ�ن تتعلمي من النا�س الذين ت�ساعدينهم .ان أال�سلوب الذي يتّبعه أ�ولئك الذين ت�ساعدينهم ليحلوا م�شكالتهمقد ي�ساعدك يف حت�سني م�ساعدتك آ
للخرين (و أ�حيان ًا يف م�ساعدتك أ�نت نف�سك).
 أ�ن حترتمي تقاليد �شعبك و أ�فكاره .لي�س لدى العلم احلديثكل أالجوبة .وكثري من أالدوية احلديثة م�صدرة درا�سة أالع�شاب
الطبية والطب ال�شعبي التقليدي .وال بد �إذن من احرتام ما هو
جيد يف كال أال�سلوبني وا�ستخدامه .ال بد كذلك من أ�ن نالحظ
أ�ن كال أال�سلوبني قد ي�ضر �إذا ا�ستخدم ا�ستخدام ًا خاطئ ًا.
 أ�ن تكت�شفي ما يهم النا�س فع ًال أ�ن يتعلموه .ي�سهل الوقور يف
فخ �إعطاء معلومات من دون معرفة ما �إذا كانت مفيدة .وغالب ًا
ما يحدث هذا للعاملني واملر�شدين ال�صحيني الذين ّ
يح�ضرون
أ�حاديثهم  .ف�إذا عرفت متام ًا ما يريد النا�س أ�ن يعرفوه,
ف�سيح�صلون على معلومات تفيدهم .وهذا ي�ساعدهم أ�ي�ض ًا يف
البناء على معلوماتهم الذاتية.
 -أ�ن تخططي مع النا�س ،ال أ�ن تخططي لهم .قبل أ�ن تخططي لعملك ،حتدثي أ�و ًال مع الن�ساء والرجال يف

حميطك .وافهمي نظرتهم �إىل امل�شكلة التي ت�سعني �إىل ح ّلها .وفكري معهم يف أ��سباب امل�شكلة كما يرونها ،وكيف
يريدون أ�ن يح ّلوها� .إن العمل جماعة يحقق أ�ف�ضل النتائج!
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اخلدمات ال�صحية

تتوافر عدة أ�نواع من الرعاية ال�صحية يف معظم املجتمعات .فعلى �سبيل املثال ،يوجد عامالت
وعاملون �صحيون ودايات (قابالت ) ومقدمي خدمات الطب ال�شعبي و أ�طباء وممر�ضات .
وقد يعملون يف منازلهم أ�و عيادات أ�و مراكز �صحية أ�و يف م�ست�شفيات .وقد يكونوا �ضمن
القطاع اخلا�ص فيتقا�ضون أ�جر ًا لقاء خدماتهم ،أ�و قد يقدم لهم النا�س يف املجتمعات التي
يوفرون لها اخلدمات ال�صحية الدعم املادي واملعنوي املطلوب ،أ�و تقوم بذلك احلكومة أ�و
م ؤ��س�سات أ�خرى .وقد يكونوا على م�ستوى جيد من الت أ�هيل والتجهيز و أ�حيان ًا ال يكونوا كذلك.
�إن كل هذا مع ًا ي�س ّمى بالنظام الطبي.
أ
ولل�سف ,يواجه العديد من الن�ساء م�شكالت يف احل�صول على رعاية �صحية جيدة  .فقد
ال ميلكن املال الكايف لزيارة عيادة أ�و �شراء دواء .أ�و قد ال يوجد عامالت وعاملون �صحيون
يف جمتمعاتهن  ،وحتى �إذا ا�ستطاعت الن�ساء الذهاب �إىل عيادات  ،فقد يجدن �صعوبة يف
حمادثة العاملني والعامالت ال�صحيات عن م�شكالتهن  .و أ�حيان ًا ،ال توفر العيادة أ�و امل�ست�شفى
اخلدمات ال�صحية التي حتتاجها الن�ساء.
يعر�ض هذا الف�صل بع�ض أالفكار عن كيفية ح�صول الن�ساء على ا�ست�شارات �صحية أ�ف�ضل
وعناية طبية أ�ح�سن ،وهو يقرتح بع�ض الطرق لعمل الن�ساء مع ًا على تطوير اخلدمات ال�صحية
كي تل ّبي احتياجاتهن ب�شكل أ�ف�ضل.

 يتلقى اجلميع خدمة أ�ف�ضل لقاءكلفة أ�قل لدى اال�ستعانة بعامل
�صحي مد ّربة تدريب ًا جيد ًا على تقدمي
الرعاية ال�صحية أال�سا�سية.

حل امل�شكالت ال�صحية.

النظام
الطبي

عاملة �صحية مد ّربة

خدمات �صحية مهمة
تقدر اخلدمات ال�صحية ع ّدة أ�نواع من اخلدمات ،منها اجلراحة ،ت�صوير أ
بال�شعة ال�سينية (�إك�س)
أ�و ال�صوتية (�ص  )37التي تتوافر يف امل�ست�شفيات فقط �إال أ�نه من ال�ضروري توفري اخلدمات التالية
التي حتتاجها الن�ساء بكلفة منخف�ضة على م�ستوى املجتمع املحلي:
 معلومات �صحية لتمكني كل فرد من اتخاذ قرارات �سليمة ب� أش�ن �صحته . مطاعم (طعومات ) أ�و لقاحات  ،ميكنها الوقاية من كثري من أالمرا�ض ،ومنها الكزاز (التيتانو�س)واحل�صبة واخلانوق وال�شاهوق و�شلل أالطفال وال�سل واحل�صبة االملانية والتهاب الكبد.
 الرعاية أ�ثناء احلمل (رعاية احلامل ) قد ت�ساعد املر أ�ة على اكت�شاف امل�شكالت التي تواجهها أ�وتواجه طفلها قبل والدته ومعاجلتها ،قبل أ�ن ت�صبح خطرة .
 تنظيم أال�سرة (تخطيط أال�سرة) ،وخدماته و�إمداداته .ميكن لتنظيم أال�سرة أ�ن ينقذ أ�رواح ًا،�إذ ي�ساعد الن�ساء على التحكم بعدد أالطفال الذين يرغنب بهم والتحكم بالوقت املحدد للمباعدة
بني حمل و�آخر.
 الفحو�ص ال�صحية للم�ساعدة يف اكت�شاف امل�شكالت ومعاجلتها ،مثل فقر الدم أ(النيميا) و�ضغط
الدم املرتفع ،و أ�حيان ًا أالمرا�ض املنقولة جن�سي ًا.
 الفحو�صات ميكنها �إعطاء مزيد من املعلومات عن أ��سباب امل�شكالت ال�صحية .وبع�ض الفحو�صاتمثل فح�ص م�سحة عنق الرحم على �سبيل املثال،تتطلب بع�ض التدريب ولكنها ال تتطلب �آالت باهظة
الثمن .وال ب ّد من تقدمي هذه الفحو�صات على م�ستوى املجتمع املحلي .ويف بع�ض املراكز ال�صحية،
تتوافر خمتربات (معامل ) مزودة بتجهيزات خا�صة إلعطاء نتائج الفحو�صات املختلفة .غري أ�ن
الن�ساء ,غالب ًا ما يحتجن الذهاب �إىل م�ست�شفى جلراء هذه الفحو�صات.
وال تتوافر خدمات أ�خرى �سوى يف امل�ست�شفيات .ف�إذا كانت املر أ�ة م�صابة مبر�ض خطري أ�و مب�ضاعفات
الوالدة أ�و ا إلجها�ض أ�و ان احتاجت �إىل عملية أ
فالغلب أ�نه يتوجب عليها أ�ن تق�صد م�ست�شفى.

امل�ست�شفيات
توجد امل�ست�شفيات عادة يف البلدات الكبرية أ�و املدن وقد اخلطرية.تها مرتفعة الثمن .وت�ضم
عادة عدد ًا كبري ًا .من أالطباء واملمر�ضات ،وجتهيز ًا خا�ص ًا ملعاجلة أالمرا�ض اخلطرية  .وقد
ي�ضطر امل�صاب مبر�ض خطري �إىل الذهاب �إىل م�ست�شفى متخ�ص�ص يف معاجلة م�شكالت
معينة.
وقد حتتاج املر أ�ة �إىل الذهاب �إىل امل�ست�شفى أل�سباب عديدة :
 امل�شكالت ال�صحية التي ال تعالج خارج امل�ست�شفى. م�ضاعفات الوالدة أ�و ا إلجها�ض. حالة طارئة وم�ستعجلة مثل احلمل يف أالنبوب (احلمل خارج الرحم). -م�شكالت �صحية تتطلب جراحة

حقوقك يف تلقي الرعاية ال�صحية
على جميع النا�س الذين يرعون �صحتك بذل ق�صارى جهدهم ليوفروا لك:
 1االحرتام :يجب أ�ن تعاملي دوم ًا باحرتام ولياقة. 2الرعاية ال�صحية و�سهولة الو�صول �إليها :يتوجب أ�ن حت�صلي على العناية الطبية عند احلاجة �إليها� .إن مكان �سكنك يجب أ�الي ؤ�ثر على فر�ص تقدمي العناية لك
 3املعلومات  :يجب أ�ن يخربوك عن م�شكلتك ال�صحية وما يعنيه كل عالج بالن�سبة �إليك  .وعلى من يعتني بك أ�ن يت أ�كد من أ�نكتفهمني متام ًا ما عليك أ�ن تفعلي كي تتح�سن �صحتك ,وكيف تتجنبني تكرار امل�شكلة.
4اخليار :يجب أ�ن يكون لك احلق يف اختيار العالج أ�و عدم ا�ستخدام العالج ,واحلق يف كيفية املعاجلة ومكانها. 5ال�سالمة :يجب منحك املعلومات ال�ضرورية لتجنب ا آلثار اجلانبية ،أ�و أالذى الناجت عن العالج .كذلك ,يجب أ�ن ُتخربي كيفتتج ّنبني امل�شكالت ال�صحية اخلطرية يف امل�ستقبل.
6الكتمان واخل�صو�صية :ال يجوز أ�ن ي�سمع ا آلخرون ما تبوحني به للطبيب أ�و املمر�ضة أ�وأ�ي عاملة أ�و عامل �صحي ،أ�و أ�ن ُيعاد احلديث أ�مام أ�ي كان .ويجب �إجراء الك�شف والفحو�ص
بطريقة ال تتيح ألحد ر ؤ�ية ج�سمك .و�إذا كان أالمر يقت�ضي وجود أ��شخا�ص �آخرين يف الغرفة،
فمن الواجب �إعالمك
بهويتهم و�سبب وجودهم ،ومن حقك دعوتهم �إىل اخلروج �إذا كنت ال ترغبني بوجودهم.
 7الراحة :من حقك يف أ�ثناء الك�شف أ�ن تتمتعي بالراحة املمكنة ،ويجب أ�ن يكون انتظاركيف مكان مالئم لالنتظار ،و أ�ال يطول هذا االنتظار.
 8املتابعة� :إذا كنت بحاجة �إىل مزيد من الرعاية فمن حقك العودة �إىل ال�شخ�ص ذاته الذييعاجلك ،أ�و التز ّود بتقرير مكتوب عن الرعاية التي ُق ّدمت �إليك ،لتقدميه �إىل من �سيوا�صل
رعايتك� ,سواء أ�كان طبيب ًا �آخر أ�م ممر�ضة أ�م عاملة أ�و عام ًال �صحي ًا.

كيف حت�صلني
على رعاية أ�ف�ضل

عندما تواجهني م�شكلة �صحية� ،سيكون عليك اتخاذ العديد من القرارات ،و أ�حدها هو :هل
ت�ست�شريين عاملة أ�م عامال ً�صحيا ً ,و أ�ي نوع من العامالت أ�و العاملني ال�صحيني تعتقدين أ�نك
بحاجة �إليه ؟
و�إذا كان هناك أ�كرث من طريقة ملعاجلة امل�شكلة ،ف�سيكون عليك النظر يف املخاطر والفوائد
املرتتبة على كل طريقة من طرق العالج ،قبل اتخاذ القرار .و�ستكونني قادرة على اتخاذ أ�ف�ضل
القرارات  -واحل�صول على أ�ف�ضل رعاية  -لو متكنت من القيام بدور فاعل يف م�شاركة الطبيب
أ�و املمر�ضة أ�و العاملة ال�صحية أ�و العامل ال�صحي يف حل م�شكلتك ال�صحية.

خماطر العالج وفوائده

اعريف ما ينتظرك

 حت�سني دوم ًا التفكري أبال�سئلة التي ترغبني
يف طرحها قبل املراجعة الطبية.

�إن أ�ف�ضل ما ي ؤ�هلك للعب دور فاعل ب� أش�ن و�ضعك ال�صحي ,هو ح�سن ا�ستعدادك ومعرفتك ملا
ينتظرك حني تطلبني العناية الطبية .
أ��سئلة عن �صحتك
من أالف�ضل أ�ن ت�ستعلمي قدر ا إلمكان من م�شكلتك ال�صحية ,قبل اللجوء �إىل النظام الطبي.
ويف هذا املجال ميكن لقراءة هذا الكتاب أ�ن تفيدك يف فهم م�شكلتك ال�صحية و أ��سبابها
املحتملة .و�إذا أ�ردت م�ساعدة يف التفكري ب� أش�ن م�شكالتك ال�صحية ،أ�قرئي “حل امل�شكالت
ال�صحة”.
على الطبيب أ�و املمر�ضة أ�و العاملة ال�صحية أ�و العامل ال�صحي الذي يعاينك أ�ن ي� أس�لك عن
م�شكلتك ا آلن وعن تاريخك ال�صحي .حاويل تقدمي املعلومات الكاملة ،حتى لو أ�زعجك ذلك،
أ
�سئلة:لق�صى من التعرف على و�ضعك ال�صحي ،وال تن�سي أ�ن تذكري
حتى توفري ملن �سيعتني أال
أ�ي نوع أ�ي من أالدوية تتناولني ،مبا يف ذلك أال�سربين ,أ�و و�سائل منع احلمل.
كذلك  ،ال بد من أ�ن يتاح لك فر�صة لطرح أال�سئلة التي ترغبني بطرحها .وال بد من أ�ن ت� أس�يل ما
تريدين من أال�سئلة التي ت�ساعدك يف اتخاذ القرار
ال�صحيح ب� أش�ن و�سيلة معاجلة م�شكلتك ال�صحية.
و�إذا مل تكوين قد ح�صلت بعد على أالجوبة ,فقد
ترغبني يف أ�ن تطرحي مثل هذه أال�سئلة :
قد ال يكون كثري من أالطباء واملمر�ضات معتادين
على تقدمي املعلومات املطلوبة ,أ�و رمبا كانوا
من�شغلني وال يخ�ص�صون وقت ًا للرد على أ��سئلتك.
عامليهم باحرتام  ،ولكن بحزم  ،فال بد لهم
من ا إلجابة عن أ��سئلتك  ،حتى تفهمي م�شكلتك
بو�ضوح .

الك�شف الطبي
لتعريف ما م�شكلتك ومدى خطورتها ،قد حتتاجني �إىل ك�شف طبي .ومعظم الك�شوف الطبية
وج�سها والتن�صت �إليها .ويف معظم احلاالت� ،سيكون
ت�شمل معاينة مو�ضع امل�شكلة يف ج�سمك ّ
عليك تعرية اجلزء الذي تعانني منه ،ورمبا أ�جزاء أ�خرى من ج�سمك �إذا لزم أالمر .وعند
� ؤس�الك عن تاريخ مر�ضك قد يطلب منك ا إلجابة عن بع�ض أال�سئلة احل�سا�سة التي جتعلك
ت�شعرين باحلرج� .إذا كان وجود �صديقة أ�و عاملة �صحية يف الغرفة ي�شعرك بالراحة أ�كرث
فاطلبي ذلك.

فح�ص احلو�ض

التحاليل

التحاليل ميكن أ�ن تقدم مزيد ًا من املعلومات عن م�شكلتك ال�صحية .
وميكن �إجراء عديد من التحاليل ب أ�خذ القليل من البول أ�و الغائط (الرباز) أ�و بلغم ال�سعال،
وار�ساله �إىل املخترب (املعمل ) .أ�و ت ؤ�خذ عينة من الدم من �إ�صبعك أ�و ذراعك بوا�سطة
�إبرة.
بع�ض التحاليل أالخرى ال�شائعة :
 أ�خذ بع�ض ال�سائل من املهبل لتحليل أالمرا�ض املنقولة جن�سي ًا ك�شط خاليا من الرحم (عنق الرحم) لفح�ص ال�سرطان (وي�سمى فح�ص عنق الرحم أ�وامل�سحة املهبلية ) انظري ال�صفحة .366
 ا�ستئ�صال ن�سيج من ورم لتحليل ال�سرطان (خزعة). ا�ستخدام أ��شعة �إك�س أال�سينية ) أ�و ال�صورة ال�صوتية ملعاينة داخل اجل�سم  .وميكن
(ال�شعة ّ
ا�ستخدام أ��شعة �إك�س لر ؤ�ية العظام املك�سورة ,أ�و االلتهابات الرئوية ال�شديدة أ�و بع�ض أ�نواع
ال�سرطان  ،حاويل أ�ال تفح�صي ب أ��شعة �إك�س أ�ثناء احلمل  .ميكن ا�ستخدام ال�صورة ال�صوتية
(املوجات فوق ال�صوتية) أ�ثناء احلمل لر ؤ�ية الطفل داخل الرحم  :ال ي�سبب أ�ي من هذين
الفح�صني أ�مل ًا.

ا�صطحبي �صديقة أ�و فرداً من عائلتك
ي�شعر الكثري من النا�س بالقلق عندما يطلبون العناية
الطبية  -حتى يف أالمرا�ض غري اخلطرية  .وعندما يكون
املرء مري�ض ًا ،فقد يزداد حرجه من طلب العناية املن�شودة
 .ف�إذا ما رافقه �شخ�ص فقد ي�ساعده.
ميكن لل�صديقة أ�ن:
 تراقب أ�طفالك . ت�ساعدك يف التفكري أبال�سئلة الواجب طرحها ،و�ضمان
احل�صول على �إجابة.
 -جتيب عن أال�سئلة املطروحة � ،إذا كانت حالتك ال ت�سمح

 يكون الفح�ص ب أ��شعة �إك�س �آمن ًا �إذا�ستخدم ا�ستخدام ًا �سليم ًا .وال بد
من حاجز م�صنوع من الر�صا�ص حلماية
أ�ع�ضائك التنا�سلية
 قبل �إجراء أ�ي حتليل ا�ستعلمي عنكلفته املالية ,وا� أس�يل الطبيب أ�و
العامل ال�صحي أ�و العاملة ال�صحية
لي�شرحوا ما يك�شفه هذا التحليل,
وما يحدث بدون �إجرائه.

�إذا احتجت
اىل الذهاب
اىل امل�ست�شفى

�إذا احتجت �إىل جراحة  ،أ�و كنت م�صابة مبر�ض خطري ،فقد يكون امل�ست�شفى هو املكان
الوحيد الذي ي�ستطيع توفري العناية املن�شودة  ،ميكن لهذه الن�صائح أ�ن ت�ساعد:
 خذي معك �شخ�ص ًا قادر ًا ع�شخ�ص.اعدتك يف احل�صول على االهتمام الالزم  ،ويف اتخاذالقرارات .
 ميكن أ�ن يفح�صك أ�كرث من �شخ�ص  .لذلك ،ال بد لكل منهم أ�ن يد ّون ما قام به علىبطاقة حتتفظني بها ،حتى يتمكن ال�شخ�ص التايل الذي يتوىل العناية بك من معرفة ما أ�جنزه
ال�شخ�ص الذي �سبقه.
 قبل أ�ن يبد أ� أ�حد عالج ًا أ�و حتلي ًال ،فمن املهم أ�ن يطلعك على ما �سيفعله ،وعلى �سببه ,حتىتتمكني من اتخاذ قرار �إن أ�ردت أ�ن يقوم با إلجراء املعني وحتى ت�ساعدي يف جتنب أالخطاء.
 حاويل أ�ن تتعريف �إىل العامالت والعاملني يف امل�ست�شفى لي�ساعدوك ين احل�صول على رعايةأ�ف�ضل .
 �إذا احتجت �إىل جراحة  ،فا�ستفهمي عن �إمكان �إجراء العملية اجلراحية بوا�سطة التخديراملو�ضعي أ
(�ي تخدير مكان العملية فقط ولي�س كل اجل�سم) .التخدير املو�ضعي أ��سلم � -إذا
كان كافي ًا وهو ي�ساعد يف التعايف ب أ��سرع مما تتعافني يف حالة التخدير العام.
 ا� أس�يل عن أالدوية التي يعطوك �إياما ،وملاذا؟ -اطلبي ن�سخة من �سج ّلك الطبي عند املغادرة .

جراحات ن�سائية �شائعة

كون اجلراحة أ�حيان ًا ،الو�سيلة الوحيدة ملعاجلة م�شكلة �صحية خطرية .ويف عدد من هذه اجلراحات يفتح الطبيب جرح ًا ،ليعالج
�شكالت داخل اجل�سم أ�و لتبديل الطريقة التي يعمل بها اجل�سم  ،وهذه بع�ض اجلراحات الن�سائية ال�شائعة :

تنظيف الرحم بالك�شط أ�و ال�شفط (التو�سيع والكحت انطري ال�صفحة  )244و أ�حيان ًا يجب �إزالة أالن�سجة التي تتكون على
جدار الرحم  ،يف أ�ثناء ا إلجها�ض أ�و ا إل�سقاط أ�و بعده ,أ�و للعثور على �سبب النزف املهبلي غري العادي.

الوالدة القي�صرية  :قد تكون اجلراحة القي�صرية �ضرورية عندما حتدث م�ضاعفات جتعل الوالدة الطبيعية خطرة على حياة
ألم أ�و اجلنني  .يفتح عندها جرح يف بطن املر أ�ة حتى ت�ضع الطفل من خالله  .انظري الف�صل عن “احلمل”.

التعقيم  :يف هذه اجلراحة يجري قطع أ�نبوبي فالوب وتربط أ�طرافهما .وهكذا متنع البوي�ضة من الو�صول �إىل الرحم  ،فال
�ستطيع مني الرجل أ�ن يلقحها لتحمل( .انطري ال�صفحة .)223

ا�ستئ�صال الرحم � :إنها جراحة خطرية  ،لذلك ال يجوز �إجرا ؤ�ها �إال �إذا تعذر حل امل�شكلة ال�صحية بطريقة أ�خرى وبعد ا�ست�شارة
كرث من ر أ�ي (انظري ال�صفحة  .)369ا� أس�يل �إذا كان با إلمكان أ�ن حتتفظي باملبي�ضني .

نقل الدم عند ال�ضرورة الق�صوى
ميكن نقل الدم يف حاالت الطوارئ عندما تفقدين الكثري من الدم  .وقد ي�سهم هذا يف �إنقاذ حياتك� .إذا مل
يكن الدم املنقول قد خ�ضع للتحاليل الالزمة  ،فقد ينقل �إليك أالمرا�ض مثل التهاب الكبد أ�و ا إليدز(ال�سيدا)،
فهذه أالمرا�ض تنتقل بالدم  ،لذلك  ،ي�ستح�سن أ�ن تتج ّنبي نقل الدم � إ ًال �إذا كنت تواجهني خطر املوت يف حالة
طارئة .
ف�إذا كنت علم بخ�ضوعك جلراحة بعد مدة  ،حاويل أ�ن تطلبي أ�خذ
بع�ض ًا من دمك �سلف ًا خلزنه يف امل�ست�شفى .ف�إذا احتجت �إليه ,تكوين
قد ا�ستعدتي دمك اخلا�ص .أ�ما �إذا مل يكن تخزين دمك ممكن ًا،
فاطلبي من �صديقة أ�و قريبة (�صديق أ�و قريب ) احل�ضور معك �إىل
امل�ست�شفى للتربع بالدم ،وت أ�كدي من أ�نه جرى فح�ص دمها للت أ�كد
من خلوه من التهاب الكبد وا إليدز(ال�سيدا) ,ومن أ�نها ،ال هي وال
زوجها ,قد تعر�ضا الحتمال ا إل�صابة با إليدز(ال�سيدا) خالل ال�ستة
أ��شهر أالخرية (راجعي �ص  .)282كذلك  ,ال بد من فح�ص دمها
ملعرفة مالءمته جل�سمك .

م�س ؤ�ولياتك بعد اجلراحة
 1قبل مغادرة امل�ست�شفى ،ا�س أ�يل: ماذا أ�فعل  ،متى أ�حافظ على نظافة اجلرح ؟ ماذا أ�فعل  ،عندما أ��شعر أبالمل ؟
 كم �ستطول نقاهتي؟ متى �سيمكنني املجامعة ثانية ؟ (�إذا كنت تخجلني من طرح ال� ؤس�ال ،فرمبا ي�ستطيع الطبيب أ�و العامل ال�صحي التحدث �إىل زوجك يف ذلك
).
 هل علي مراجعة الطبيب ثانية ؟ ومتى؟ 2تناويل أ�طعمة طرية وخفيفة ،و�سهلة اله�ضم. 3ا�سرتيحي قدر ا إلمكان :ف�إذا كنت يف املنزل  ،اطلبي من أ�فرادعائلتك القيام ب أ�عمالك اليومية نيابة عنك � ،إن أ�يام ًا قليلة تق�ضينها يف
االعتناء بنف�سك كفيلة ب أ�ن جتعلك تتح�سنني ب�سرعة.
 4راقبي عالمات االلتهاب� :إفراز أ��صفر (�صديد أ�و قيح) ،أ�و رائحةكريهة  ،أ�و ارتفاع احلرارة  ،أ�و �سخونة اجللد بالقرب من موقع اجلراحة  ،أ�و ازدياد ا آلالم .
راجعي عاملة أ�و عام ًال �صحي ًا �إذا �شعرت ب أ�ي من هذه العالمات .
� 5إذا كانت اجلراحة يف البطن ،حاويل عدم �شد احلزام حول مو�ضعها ،وا�ضغطي عليهابلطف بقما�شي مطوي ،أ�و بطانية أ�و و�سادة عندما تتحركني أ�و ت�سعلني.

 حتى حتافظي على رئتيك �سليمتنيوملنع االلتهاب الرئوي (نيمونيا)جتويل
قدر ا إلمكان .و أ�ثناء ا�سرتاحتك يف
الفرا�ش ,خذي نف�س ًا عميق ًا وحاويل
اجللو�س مرار ًا.

سعياً إلى التغيير

يعاين بع�ض النا�س يف العامل وميوتون ب�سبب أ�مرا�ض ميكن جتنبها أ�و معاجلتها ،لو ا�ستطاعوا
احل�صول على العناية الطبية اجليدة  .وحتى يف أالماكن التي توقر خدمات �صحية هناك
حواجز عديدة حتول دون ا�ستفادة الن�ساء،خا�صة الفقريات  ,من هذه اخلدمات .
غري أ�ن عم ًال م�شرتك ًا بني العامالت والعاملني ال�صحيني وجمموعات ن�سائية  ،ميكن أ�ن يغيرّ
النظام الطبي ،فيح ّوله من عائق �إىل مورد للن�ساء اللواتي ي�سعني �إىل حل م�شكالتهن ال�صحية
 .لن يتغري النظام الطبي من تلقاء نف�سه ,بل عندما يطالب النا�س بتغيريه ,ويقدمون طرق ًا
خ ّالقة جلعل الرعاية ال�صحية التي يحتاج �إليها النا�س ,يف متناول اجلميع.
ومن املنطلقات اجليدة نحو تغيري النظام الطبي� ،إجراء نقا�ش مع رجال ون�ساء �آخرين ب� أش�ن
م�شكالت الرعاية ال�صحية التي ت ؤ�ثر يف النا�س يف جمتمعك  -ومن هذه امل�شكالت عدم
احل�صول على الرعاية اجليدة .

ت�ستطيع الن�ساء أ�ن يعملن مع ًا من أ�جل:
 م�ساعدة كل فرد يف املجتمع لفهم امل�شكالت ال�صحية الن�سائية .ميكنك مث ًال تنظيم حملة ل�شرح �ضرورةح�صول املر أ�ة على رعاية جيدة أ�ثناء احلمل .فعندما تعي الن�ساء وعائالتهن حاجات املر أ�ة ال�صحية,
ف�إنهن يعملن على اال�ستفادة أ�كرث من اخلدمات ال�صحية املتوافرة ،بل يطلنب على أالرجح توفري خدمات
�صحية جديدة ،مثل عالج أ�ف�ضل وم�سح ل�سرطان عنق الرحم والثدي.
 -حت�سني و�ضع املوارد ال�صحية املوجودة :مث ًال� ،إذا وجدت داية (قابلة) ,فكيف ميكن العمل لتدريبها

على املهارات جديدة ؟
 �إيجاد و�سائل جديدة ،جلعل الرعاية ال�صحية متوافرة� :إن التفكري باخلدمات ال�صحية التي توديناحل�صول عليها هو أ�مر مهم ،بدل االكتفاء باخلدمات ال�صحية املتوافرة فع ًال .ف�إذا مل يكن لديكن عاملة
�صحية أ
(�و عامل �صحي) ،فكيف ميكن تدريب �إحداهن ودعمها؟ و�إذا كان ثمة عيادة ،فهل ميكن أ�ن تقدم
خدمات جديدة مثل ور�ش العمل أ�و اال�ست�شارات ؟
 تبادل املعلومات التي تعرفها كل امر أ�ة عن اخلدمات ال�صحية ،فالن�ساء يقمن أ��ص ًال بكثري من “العملال�صحي” يف املجتمع املحلي .فهن على �سبيل املثال  ،يتولني عادة رعاية املري�ض  ،ويع ّلمن أالطفال العادات
ال�صحية  ،ويح�ضرن أالطعمة  ،ويحافظن على نظافة املنزل واملحيط و�سالمتهما ،وي�ساعدن الن�ساء
أالخريات يف الوالدة  ،ومن خالل هذه أالعمال  ،ت�صرب الن�ساء مل ّمات مبهارات ميكنهن ا�ستخدامها يف
االعتناء ببع�ضهن البع�ض وبجميع أ�فراد املجتمع.
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الرجل .وت�ساعدك هذه املعلومات يف ا�ستخدام بقية هذا الكتاب.

لدى املر أ�ة أ�و

يف كثري من النواحي ال يختلف ج�سم املر أ�ة عن ج�سم
الرجل .فعلى �سبيل املثال ,للمر أ�ة والرجل على ال�سواء
قلب  ،وكليتان  ،ورئتان  ،وعدد �آخر من أالع�ضاء ذاتها.
غري أ�ن املر أ�ة والرجل ال يت�شابهان أ�بد أ� يف أ�ع�ضائهما
اجلن�سية والتنا�سلية .تلك هي أالجزاء التي جتعل املر أ�ة
والرجل قادرين على �إجناب طفل .وكثري من امل�شكالت
ال�صحية الن�سائية ت�صيب املر أ�ة يف هذه أالجزاء من
ج�سمها.
ميكن للحديث عن أالع�ضاء اجلن�سية أ�ن يكون حمرج ًا
يف بع�ض أالحيان ،خا�صة �إذا كنت خجولة ,أ�و �إذا كنت ال
تعلمني أ��سماء أ�ع�ضاء اجل�سم املختلفة ,ويف كثري من املجتمعات  ،يعتربون أالجزاء ا إلجنابية من
اجل�سم أ�مر ًا “خا�ص ًا”.
غري أ�ن معرفتنا كيف تعمل أ�ج�سامنا ت�ساعدنا على �إحاطتها بعناية أ�ف�ضل  ،فيمكننا التعرف
�إىل امل�شكالت و أ��سبابها ,واتخاذ قرارات أ��سلم فيما يجب عمله ب� أش�نها .كلما ازدادت معرفتنا،
ازدادت قدرتنا على أ�ن نقرر ب أ�نف�سنا ما �إذا كانت الن�صيحة التي يقدمها لنا ا آلخرون مفيدة أ�م
�ضارة .
مبا أ�ن لكل جمتمع حملي مفرداته اخلا�صة لت�سمية أ�جزاء اجل�سم  ،ف�إننا كثري ًا ما �سن�ستخدم يف
هذا الكتاب أال�سماء الطبية ,أ�و العلمية  .وهكذا ت�ستطيع الن�ساء من مناطق خمتلفة من العامل،
فهم هذه الكلمات .

ج�س عظام الوركني متام ًا
 ميكنكّ
حتت اخل�صر� ,إنها ق�سم من احلو�ض.
ومنطقة احلو�ض هي كل ما بقع
بني الوركني .هنا توجد أ�جزاء املر أ�ة
ا إلجنابية.
 يجب أ�ال تخجل أ�ي أ�نثى من أ�ي جزءمن ج�سمها
 كلما ازدادت معرفتنا ب أ�ج�سامنا,ازدادت قدرتنا على تعليم أ�طفالنا
احلفاظ على �صحة أ�ف�ضل.

جهاز املر أ�ة
ا إلجنابي

للمر أ�ة أ�جزاء جن�سية خارج ج�سمها وداخله  .وهي تدعى أالع�ضاء ا إلجنابية أ�و
التنا�سلية .يدعى اجلزء اخلارجي الفرج  .ويطلق البع�ض أ�حيان ًا على كل هذه
املنطقة ا�سم املهبل .غري أ�ن املهبل هو الق�سم الذي يبد أ� عند فتحة الفرج
 ،ثم يتجه �إىل الداخل حتى الرحم  .ويدعى املهبل أ�حيان ًا “قناة الوالدة”.
يبينّ الر�سم أ�دناه املنظر العام للفرج ،وخمتلف أ�جزائه و أ��سمائها .ولكل
امر أ�ة ج�سم خمتلف .فهناك اختالفات يف حجم أالجزاء املختلفة و�شكلها
ولونها ,وبخا�صة الط ّيات اخلارجية والداخلية .

أالجزاء ا إلجنابية اخلارجية

أ
(الع�ضاء التنا�سلية اخلارجية)
الفرج :هو جميع أالجزاء اجلن�سية التي ميكن ر ؤ�يتها بني فخذيك ,ويت أ�لف
من:

الثديان
يكون الثديان ب أ�حجام و أ��شكال خمتلفة ,ويبدءان بالنمو
بني العا�شرة واخلام�سة ع�شرة من عمرها,وتبد أ� بالتحول
(�سن البلوغ) .ويوفر الثديان احلليب (اللنب) للطفل بعد
أ�ثناء املداعبة اجلن�سية ,يتجاوب ج�سم املر أ�ة برتطيب
للجماع (املجامعة).

عندما تكون
من فتاة �إىل
والدته .وعند
املهبل وجعله

الفتاة
امر أ�ة
مل�سهما
جاهز ًا

لجنابية الداخلية أ
(الع�ضاء التنا�سلية الداخلية)
أالجزاء ا إ

جهاز الرجل
ا إلجنابي

ر ؤ�ية أ�ع�ضاء الرجل اجلن�سية أ��سهل من ر ؤ�ية أ�ع�ضاء املر أ�ة  ،ألنها تقع يف معظمها خارج اجل�سم.
وتفرز اخل�صيتان ( البي�ضتاالرجل،مون الذكري الرئي�سي يف ج�سم الرجل والذي ي�سمى
الت�ستو�سرتون  ،وعندما مير ال�صبي يف �سن البلوغ  ،يبد أ� ج�سمه ب�إفراز مزيد من الت�ستو�سرتون،
فتحدث التحوالت التي جتعل ال�صبي يبدو رج ًال.
تفرز اخل�صيتان أ�ي�ض ًا مني الرجل ( ،حيوانات منوية) .ويبد أ� ج�سم الرجل ب�إفراز املني أ�ثناء �سن
البلوغ ،ويزداد �إفرازه منه يوم ًا بعد يوم.
املني عرب أ�نبوب من اخل�صيتني �إىل الع�ضو
مير ّ
الذكري (الق�ضيب ) حيث يختلط ب�سائل تفرزه
غدد خا�صة  .ويرتاوح حجم الع�ضو الذكري من
حيث الطول والعر�ض بني �شخ�ص و�آخر ،وهو
أ�مر طبيعي.
وي�س ّمى هذا املزيج من ال�سائل واملني “ال�سائل
املنوي” .ويخرج من الع�ضو الذكري عندما
ي�صل الرجل يف اجلماع �إىل الن�شوة (الذروة
اجلن�سية أ�و هزة اجلماع ) .ويف كل نقطة �سائل
منوي أ�لوف من احليوانات املنوية ال�صغرية
التي ال ميكن ر ؤ�يتها بالعني املجردة.

�إجناب الطفل� :صبي أ�م بنت؟
مني الرجل �إىل ن�صفني تقريب ًا  :ن�صف ينجب �صبيان ًا ،ون�صف �آخر
ينق�سم ّ
ينجب بنات ًا ،ويلتقي حيوان منوي واحد من ال�سائل املنوي ببوي�ضة املر أ�ة .ف�إذا
كان حيوان ًا منوي ًا ذكري ًا أ�جنب �صبي ًا ،و�إذا كان حيوان ًا منوي ًا أ�نثوي ًا أ�جنب بنت ًا.
ومبا أ�ن معظم املجتمعات ّ
تف�ضل الرجل على املر أ�ة ،ف�إن بع�ض العائالت تف�ضل
�إجناب ال�صبي على �إجناب البنت ،وهذا موقف غري من�صف� ،إذ يجب امل�ساواة
ألن املر أ�ة يقع
يف النظرة �إىل ال�صبي والبنت .وهو موقف غري من�صف
مني الرجل هو
عليها اللوم يف بع�ض املجتمعات �إذا مل تنجب �صبيان ,مع أ�ن ّ
الذي يعينّ جن�س الطفل � :صبي ًا أ�و بنت ًا؟

كيف يتغري ج�سم
املر أ�ة

حتدث جل�سم املر أ�ة تبدالت مهمة عديدة يف حياتها  -عند �سن البلوغ  ،وعند احلمل  ،وعند
ا إلر�ضاع  ،وعندما تنتهي قدرتها على ا إلجناب (توقف الدورة ال�شهرية).
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وحتى يف �سنوات ا إلجناب  ،يتغري ج�سم املر أ�ة كل �شهر ,قبل الدورة ال�شهرية ويف أ�ثنائها وبعدها .أ�ما
أالجزاء التي حتدث فيها هذه التبدالت يف ج�سم املر أ�ة  ،فهي :املهبل والرحم واملبي�ضان أ
والنبوبان
والثديان ,أ�ي اجلهاز ا إلجنابي .ويحدث كثري من التبدالت بفعل مواد كيميائية تدعى الهرمونات .

الهرمونات
الهرمونات مواد كيميائية يفرزها اجل�سم  ،فتتحكم بطريقة منائه ومواعيد هذا النماء .فقبيل و�صول الفتاة �إىل مرحلة الدورة ال�شهرية
يبد أ� ج�سمها ب�إفراز املزيد من اال�سرتوجني والربوج�ستريون  ،وهما الهرمونات أالنثويان أال�سا�سيان اللذان ي�سببان التحوالت اجل�سدية
امل�سماة مراهقة .
أ�ما يف �سنوات ا إلجناب  ،ف�إن هذين الهرمونني يهيئان ج�سم املر أ�ة كل �شهر الحتمال احلمل  .وينظمان للمبي�ضني موعد �إطالق البوي�ضة
(واحدة كل �شهر) .وهكذا ينظم الهرمونان متى ميكن للمر أ�ة أ�ن حتمل  .وهناك عدة أ��ساليب لتنظيم أال�سرة بالتحكم بالهرمونات يف
ج�سم املر أ�ة (انظري ال�صفحة  )207كذلكُ ,ت�سبب الهرمونات حتوالت أ�ثناء احلمل وا إلر�ضاع  ،فتُوقف  -على �سبيل املثال  -الدورة
ال�شهرية لدى احلامل  ،وحتفز الثديني بعد الوالدة على �إفراز اللنب احلليب .
وعندما ت�صل املر أ�ة �إىل أ�واخر �سنوات ا إلجناب يتوقف ج�سمها بتدرج وبط ء عن �إنتاج ا إل�سرتوجني والربوج�ستريون  ،ويتوقف املبي�ضان
عن �إطالق البوي�ضات  ،ويتوقف ج�سمها عن اال�ستعداد للحمل  ،وتتوقف الدورة ال�شهرية توقف ًا نهائي ًا  .وهذا ما ي�سمى �سن أالمان (توقف
الدورة ال�شهرية ).
كذلك ميكن ملقدار ما يفرز ج�سم املر أ�ة من هرمونات ,ونوع هذه الهرمونات ،أ�ن ي ؤ�ثرا أ�ي�ض ًا يف مزاج املر أ�ة وم�شاعرها اجلن�سية ووزنها
وحرارة ج�سمها وجوعها و�صالبة عظامها.

النزف ال�شهري
(الدورة
ال�شهرية)

للمر أ�ة أ�يام قليلة يف كل �شهر من �سنوات ا إلجناب لديها ،ينحدر فيها الدم من الرحم عرب
املهبل ،ويخرج من ج�سمها ،وي�سمى هذا النزف ال�شهري “الدورة ال�شهرية” (الطمث أ�و احلي�ض
أ�و العادة ال�شهرية) وهو حالة �صحية ,وجزء من تبدالت اجل�سم لال�ستعداد للحمل .

 يف كل مكان من العامل ,يطلقونعلى النزف ال�شهري ,أ��سماء خمتلفة.

وتنظر معظم الن�ساء �إىل الدورة ال�شهرية على أ�نها جزء طبيعي من حياتهن  .أالحيان.لب ًا ما يجهلن
أ��سبابها أ�و أ��سباب ما يطر أ� عليها من تب ّدالت يف بع�ض
أالحيان .

الدورة ال�شهرية
تختلف الدورة ال�شهرية من امر أ�ة �إىل أ�خرى ,وتبد أ� يف يفقط ،نزف ال�شهري أالول ،ويعاود النزف
معظم الن�ساء كال ثمانية وع�شرين يوم ًا .غري أ�ن الدورة قد تق�صر عند بع�ضهن لت�صبح ع�شرين يوم ًا
فقط  ،أ�و تطول لت�صبح  45يوم ًا.
وتتغري مقادير هرموين اال�سرتوجني والربوج�ستريون اللذين يفرزهما املبي�ضان أ�ثناء الدورة ال�شهرية
 .ففي الن�صف أالول من الدورة  ،يفرز املبي�ضان ا إل�سرتوجني على أالخ�ص  ،أالمر الذي يجعل بطانة
�سميكة من الدم أ
والن�سجة تنمو يف الرحم  .ويك ّون اجل�سم هذه البطانة حتى يوفر للجنني ع�ش ًا ناعم ًا
ينمو فيه �إذا حملت املر أ�ة يف ذلك ال�شهر.

قبل حوايل  14يوم ًا من نهاية الدورة ال�شهرية ،وعندما تكتمل البطانة الناعمة ،تنطلق بوي�ضة
من أ�حد املبي�ضني .وي�س ّمى هذا ا إلبا�ضة  .ثم تخ�صبة،بوي�ضة �إىل الرحم عرب أ�حد أالنبوبني  .يف
هذا الوقت ت�صبح املر أ�ة خ�صبة  ،وميكنها أ�ن حتمل  .ف�إذا كانت قد جامعت حديث ًا ،فيمكن ملني
الرجل أ�ن يلتقي البوي�ضة ،وتكون هذه بداية احلمل.
أ�ثناء �آخر  14يوم ًا من الدورة ال�شهرية  ،وحتى يبد أ� النزف ال�شهري التاليالرحم.املر أ�ة أ�ي�ض ًا
هرمون الربوج�ستريون ,الذي ّ
يح�ضر بطانة الرحم للحمل .
تخ�صب البوي�ضة فال تعود ثمة حاجة �إىل البطانة داخل الرحم  .وهنا
يف معظم ال�شهور ,ال ّ
يتوقف املبي�ضان عن �إنتاج ا إل�سرتوجني والربوج�ستريون  ،وتبد أ� البطانة بالتف�سخ  ،وعندما تغادر
البطانة اجل�سم يف أ�ثناء الدورة ال�شهرية  ،تخرج معها البوي�ضة أ�ي�ض ًا ،وتكون تلك بداية جديدة
لدورة �شهرية جديدة  ،بعد النزف ال�شهري ،يعود املبي�ضان �إىل �إنتاج املزيد من ا إل�سرتوجني ،
فيبد أ� ن�سج بطانة جديدة .

الدورة ال�شهرية

 ميكن للمر أ�ة أ�ن تالحظ أ�ن الوقتالفا�صل بني نزفني �شهريني يتغري
كلما تقدم بها العمر ,أ�و بعد الوالدة,
أ�و ب�سبب القلق.

عالمات ما قبل الدورة ال�شهرية
ي�شعر بع�ض الن�ساء أ�و الفتيات باالنزعاج قبل أ�تالحظ:بدء النزف ال�شهري .وقد تظهر لديهنّ
بع�ض العالمات امل�سماة “عالمات ما قبل النزف ال�شهري” .وميكن للمر أ�ة التي تنتابها هذه
العالمات أ�ن تالحظ :
 أ�مل ًا يف الثديني �شعور ًاباالنتفاخ يف أ��سفل البطن �إم�ساك ًا (عدم القدرة على �إخراج الغائط  /الرباز) �شعور ًا با إلرهاق أ�مل ًا �شديد ًا يف الع�ضالت  ،خا�صة يف أ��سفل الظهر أ�و البطن تغري ًا يف رطوبة املهبل لزوجة أ�و بثور ًا يف الوجه . م�شاعر قوية جد ًا أ�و م�شاعر ت�صعب ال�سيطرة عليهاي�شعر الكثري من الن�ساء بواحدة من هذه العالمات على أالقل  ،يف كل �شهر .وميكن لبع�ض الن�ساء
معاناة كل هذه العالمات جمتمعة  .كذلك ميكن أ�ن تتب ّدل هذه العالمات من �شهر �إىل �شهر عند
املر أ�ة نف�سها .وتعد هذه أاليام التي ت�سبق الدورة ال�شهرية لدى كثري من الن�ساء أ�يام قلق وقلة
راحة  ،غري أ�ن بع�ض الن�ساء ي�شعرن مبزيد من الطاقة اخلالقة  ،والقدرة على �إجناز أالمور
بطريقة أ�ف�ضل .

ما العمل:
�إن ما ميكن عمله للتخفيفعمله،عالمات التي ت�سبق الدورة ال�شهرية يختلف
بني فتاة و أ�خرى أ�و امر أ�ة و أ�خرى .ومن أ�جل اكت�شاف ما ميكن عمله  ،ال بد
من جتربة عدة أ�مور ومراقبة ما ي�ساعد املر أ�ة ت�شعر بالتح�سن  .اتبعي أ�و ًال
املقرتحات خلا�صة بتخفيف �آالم النزف ال�شهري( .انظري ال�صفحة .)50
ميكن لهذه أالفكار أ�ن ت�ساعد:
 تناويل ملح ًا أ�قل ,فامللح يجعل ج�سمك يحتفظ مبزيد من املاء ,فيزيد�إح�سا�سك باالنتفاخ يف أ��سفل البطن.
 حاويل جت ّنب مادة الكافيني (املوجودة يف القهوة وال�شاي وبع�ض امل�شروباتالغازية مثل الكوال).
 حاويل تناول احلبوب كاملة (بق�شرها) ،والف�ستق أوال�سماك الطازجة,
واللحم واللنب احلليب و أ�ي أ�طعمة أ�خرى غنية بالربوتني .
 عندما ي�ستخدم ج�سمك هذه أالطعمة ،ف�إنه �سيتخل�ص من أ�ي مقادير زائدةمن املاء ,و�سيجعلك هذا ت�شعرين بانتفاخ أ�قل و�ضغط أ�خف يف أ��سفل البطن.
 حاويل ا�ستعمال النباتات الطيبة .وا� أس�يل الن�ساء أالكرب �سن ًا يف حميطكعن املفيد منها.

م�شكالت النزف ال�شهري
�إن كانت لديك م�شكالت مع النزف ال�شهري ،حاوي التحدث �إىل أ�مك أ�و �شقيقاتك أ�و �صديقاتك،
فقد جتدين لديهنّ أ�ي�ض ًا امل�شكالت ذاتها ،وقد ي�ستطعن
م�ساعدتك.

تبدالت يف النزف
أ�حيان ًا ,ال ينتج املبي�ض البوي�ضة  ،ف�إذا حدث ذلك ,يكون �إنتاج اجل�سم من الربوج�ستريون أ�قل
وقد يكون لهذا أ�ثر يف تغيري قوة النزف ال�شهري ،ووتريته  .وميكن للفتاة احلديثة العهد بالنزف
ال�شهري أ�و املر أ�ة التي توقفت حديث عن ا إلر�ضاع  -أ�ن يقت�صر نزفها على �شهور قليلة ،أ�و أ�ن يكون
نزفها خفيف ًا ،أ�و �شديد ًا ،وت�صبح دورتها ال�شهرية عادة أ�كرث انتظام ًا مع الوقت .
يف بع�ض أالحيان  ،يحدث نزف يف منت�صف الدورة ال�شهرية عند املر أ�ة التي ت�ستخدم الو�سائل
الهرمونية لتنظيم أال�سرة  .فبا إلمكان مراجعة ال�صفحات من � 207إىل  215ملزيد من املعلومات
عن تغريات النزف التي ت�سببها و�سائل تنظيم أال�سرة الهرمونية .
وميكن للن�ساء أالكرب �سن ًا ،اللواتي مل يبلغن بعد �سن توقف الدورة ال�شهرية أ�ن ينزفن أ�كرث ،أ�و
بوترية متقاربة .وكلما اقرتبت املر أ�ة من �سن توقف الدورة ال�شهرية قد يتوقف النزف أ��شهر ًا
قليلة ثم يعود ثانية.

أالمل مع النزف ال�شهري
خالل الدورة ال�شهرية ،يعت�صر الرحم نف�سه حتى يدفع البطانة �إىل اخلارج ،وقد ي�سبب هذا
االعت�صار أ�مل ًا يف أ��سفل البطن أ�و أ��سفل الظهر ،وي�سمى هذا أالمل أ�حيان ًا تقل�ص ًا أ�و مغ�ص ًا .وقد
يبد أ� أالمل قبل بداية النزف أ�و بعده.
ما العمل:
 د ّلكي أ��سفل بطنك  ،فذلك ي�ساعد على ارتخاء الع�ضالت املت�شنجة . �إملئي زجاجة بال�ستيكية أ�و قربة باملاء الدافئ ،و�ضعيها على أ��سفل البطن أ�و أ��سفل الظهر ،أ�وا�ستخدمي قطعة قما�ش �سميكة مبللة ماء دافئ ًا .
 ا�شربي �شراب ًا �ساخن ًا من الق�صعني (املريامية ) أ�و البابوجن أ�و أ�عواد القرفة أ�و النعناع أ�والكمون أ�و احللبا ،أ�و الزجنبيل  .وقد تعرف الن�سوة يف حميطك أ�نواع ًا أ�خرى من النباتات أ�و
أالع�شاب التي ميكن ا�ستخدامها لتخفف هذا النوع من أالمل.
 وا�صلي عملك اليومي. حاويل التمرن وامل�شي. تناويل م�سكن ًا خفيف ًا( ,انظري ال�صفحة .)470·�إن ا كنت أ�ي�ض ًا ت�صابني بالنزف ال�شديد من غري أ�ن تنفع أ�ي و�سيلة أ�خرى لتخففه ،فقد ي�ساعد
تناول حبوب منع احلمل (ذات اجلرعة اخلفيفة ) ،من �ستة �إىل اثني ع�شرة �شهر ًا( .انظري
ال�صفحة .)208

 ال�ضغط على املنطقة امل ؤ�ملة عنداللم�س بني ا إلبهام وال�سبابة قد
يخفف أ�نواع ًا كثرية من أالمل.
 لالطالع على موا�ضع أ�خرى منج�سمك ميكن لل�ضغط عليها أ�ن
يخفف �آالم النزف ال�شهري .أ�نظري
ال�صفحة .530
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� ؤ
ش�ون الفتيات ال�صحية

بني العا�شرة واخلام�سة ع�شرة ي أ�خذ ج�سم البنت يف النمو والتغري والن�ضوج  .وقد تكون هذه
ال�سنوات مثرية و�صعبة ,فقد ال ت�شعر الفتاة ال�شابة متام ًا أ�نها طفلة أ�و �إمر أ�ة  ،ويكون ج�سمها يف
مرحلة �إنتقالية ويت�صرف بطرق جديدة غري م أ�لوفة لها .وقد يزداد أالمر �صعوبة �إذا مل يح ّدثها
أ�حد عن هذه التغريات ,فال تعود الفتاة تعرف ما ينتظرها .وي�صف هذا الف�صل التغريات
املذكورة ,وي�شرح كيف ميكن للفتاة أ�ن حتافظ على �صحتها وهي تنمو ،ويعطي معلومات ت�ساعدها
على �إتخاذ القرارات ال�سليمة حلياة �صحية .

الغذاء والنماء ال�سليم
الغذاء اجليد هو من أ�هم العوامل التي حتفظ للفتاةومعادن،حتها .فج�سمها
يحتاج �إىل ما يكفيه من بروتني وفيتامينات ومعادن  ،يف �سنوات النماء.
وحتتاج البنت �إىل مقدار ما يحتاج ال�صبي على أالقل من الغذاء .فالغذاء
الكايف يقلل احتماالت املر�ض ويزيد فر�ص النجاح بال�سن ,.ويجعل البال�سن.ر
�صحة والوالدة أ�كرث �سالمة ويعطى �صحة أ�ف�ضل عند التقدم بال�سن .
وحتتاج البنت كذلك �إىل النوع املنا�سب من الغذاء .فعندما يبد أ� النزف
ال�شهري (الدورة ال�شهرية) تفقد الفتاة بع�ض ًا من دمها كل �شهر .وحتى
ال ت�صاب بفقر الدم أ
(النيميا) فال بد لها من تعوي�ض الدم املفقود بتناول
أالغذية الغنية باحلديد .كذلك حتتاج الفتيات والن�ساء ملى ال�سواء� ،إىل أالغذية الغنية بالكال�سيوم لتقوية عظامهن  .ا�ستكملي
معلوماتك عن التغذية اجليدة  ،انظري �صفحة .165

التغيرّ ات
يف ج�سمك
(�سن البلوغ)

متر جميع الفتيات مبرج�سمك.يريات ج�سدية  ،وتختلف هذه التغيرّ ات بني فتاة و أ�خرى يف ال�سن
ذاته  .فال تقلقي �إذا مل ي�شبه ج�سمك ج�سم أ�ختك أ�و �صديقتك متام ًا.
النمو :غالب ًا ما يكون النمو ال�سريع أ�ول التغيرّ ات يف ج�سمك  .وقد ت�صبحني أ�طول من جميع
ال�صبيان يف �سنك بع�ض الوقت� .سيتوقف منوك يف املعتاد خالل مدة �سنة �إىل ثالث �سنوات بعد
بدء النزف ال�شهري.
تغيرّ ات اجل�سم:ومع النمو ال�سريع ي أ�خذ ج�سمك يف التغيرّ  .ففي اجل�سم كيميائيات طبيعية ت�سمى
هرمونات حتث ج�سمك على النمو ،وتحُ دث هذه التغريات.

كيف يتغري ج�سمك يف �سن البلوغ
 تزداد قامتك طو ًال وميتلئ ج�سمك أ�كرث من قبل. ت�صبح ب�شرة وجهك دهنية وقد تظهر عليها بثورأ�و بقع .
 يزداد ت�صبب عرقك . ينبت ال�شعر حتت �إبطيك وفوق أ�ع�ضائكالتنا�سلية.
 ينمو نهداك وك أ�نهما جاهزين إلدرار اللنب احلليب.ومبا أ�ن احللمتني تكربان ,فمن الطبيعي أ�ن ت�شعري
أ
بالمل فيهما أ�حيان ًا .ورمبا منا أ�حد النهدين قبل
ا آلخر ,لكن �سرعان ما يت�ساوى االثنان يف احلجم يف
أ�غلب أالحيان.
 تبد أ� الرطوبة (ا إلفرازات ) يف مهبلك. -يبد أ� النزف ال�شهري (الدورة ال�شهرية).

 ال حتدث التغيرّ ات يف مرحلة �سنالبلوغ يف �آن مع ًا ,وال يف ترتيب حمدد
بال�ضرورة.
فهم أ�ج�سامنا .43

داخل ج�سمك  :حتدث تغريات أ�خرى ال ت�ستطيعني ر ؤ�يتها� .إذ ينمو الرحم والقناتان (قناتا
فالوب ) واملبي�ضان واملهبل ويتبدل و�ضعها.
ماذا ت�شعرين :يزداد �إح�سا�سك الواعي بج�سمك أ�ثناء حدوث هذه التغيرّ ات .وقد مت ّرين
ب أ�وقات تتبدل بها م�شاعرك دون �سبب وا�ضح  .ومن الطبيعي يف أاليام التي ت�سبق النزف
ال�شهري أ�ن يزداد لديك ا إلح�سا�س مب�شاعر قوية من كل �صنف -الفرح والغ�ضب والقلق مث ًال.

النزف ال�شهري
(الدورة ال�شهرية أ�و الطمث أ�و احلي�ض أ�و العادة أ�و الغ�سلة)

يدل النزف ال�شهري على أ�ن الفتاة أ��صبحت قادرة على احلمل .وال ت�ستطيع أ�ي فتاة التنبوء
مبوعد أ�ول دورة �شهرية لديها بال�ضبط  .لكنها حتدث عادة بعد بدء منو النهدين وال�شعر يف
مناطق من اجل�سم  .وقد تالحظ قبل أ��شهر من أ�ول دورة �شهرية  ،بع�ض الرطوبة (ا إلفرازات)
يف مهبلها ،وقد تلطغ مالب�سها الداخلية .وهذا أ�مر طبيعي.
وتفرح بع�ض الفتيات عندما حتدث أ�ول دورة �شهرية لديهن ,خ�صو�ص ًا �إذا كن يعرفن ما ينتظرهن.
أ�ما الفتيات اللواتي مل يخربهن أ�حد أ
بالمر فغالب ًا ما ي�صيبهن القلق حني يبد أ� النزف� .إن هذا
يحدث لكل الن�ساء .وميكن أ�ن يتقبلن أالمر على أ�نه �شيء طبيعي ،أ�و حتى يفتخرن به .فال يجوز
ألحد أ�ن ي�شعر الفتاة
ب أ�نه أ�مر قذر أ�و خمجل.

االعتناء بنف�سك أ�ثناء النزف ال�شهري
النظافة :ت�ستخدم العديد من الفتيات الفوط ال�صحية القطنية ،وقد ت�ستخدم بع�ض الن�ساء
احل�شوات (التي ي�شرتينها) المت�صا�ص الدم اخلارج من املهبل .
وت�شرتي الفتيات الفوط ال�صحية أ
(�و ي�صنعنها) من قما�ش مطوي أ�و ح�شوات القطن ُ .تثبت
الفوطة يف مكانها على اجل�سم بوا�سطة حزام أ�و د ّبو�س أ�و باملالب�س
الداخلية .ينبغي تبديل الفوطة عدة مرات يف اليوم  ،وغ�سلها جيد .بال�صابون واملاء بحال
ا�ستخدامها ثانية.
وت�ضع بع�ض الن�ساء داخل املهبل فوطة من قطن أ�و ثياب أ�و �إ�سفنج ي ُق ّمن ب�شرائها أ
(�و �صنعها)
ال�صمام) .يجب تغيري احل�شوة مرتني على أالقل كل يوم.
وت�س ّمى باحل�شوة (ال�سدادة القطنية أ�و ّ
فرتك ح�شوة يف املهبل ألكرث من يوم قد يحدث التهاب ًا خطري ًا.
اغ�سلي فرجك من اخلارج باملاء كل يوم إلزالة الدم العالق به وا�ستخدمي �صابون ًا رقيق ًا �إذا �شئت.
الن�شاطات :ميكنك اال�ستمرار يف مزاولة جميع ن�شاطاتك املعتادة.

التغيرّ ات التي
ميكن أ�ن ت ؤ�دي
اىل حياة أ�ف�ضل

تقدير الذات .402

تت�ش ّكل نظرة املر أ�ة �إىل ذاتها وهي تنمو .ومن املهم أ�ن تتعلم الفتاة ا إلح�سا�س بالر�ضى عن نف�سها
وهي �شابة حتى تتمكن من الن�ضوج ب�صورة كاملة وت�ساهم يف حت�سني جمتمعها .وهي أ��سهل على
الفتاة أ�ن تتعلم هذا ا إلح�سا�س عندما تظهر عائلتها وجمتمعها التقدير لها.
تقوم تربية البنات يف كثري من أالماكن عئى االعتقاد ب أ�نهن أ�قل قيمة من ال�صبيان  .ويجري
تلقني الفتاة ا إلح�سا�س باخلجل من ج�سمها ومن كونها�إخوتهن .أ�ن تقبل فكر�إخوتهن .على تعليم
أ�قل وطعام أ�قل ,و أ�ذية أ�كرث ،وعمل أ�كرث من �إخوتهن  .وال ي ؤ�ذي هذا أالمر �صحتهن مبا�شرة فقط
 ،بل ي�شعرهن أ�ي�ض ًا �شعور ًا �سيئ ًا جتاه الذات ،ويجعلهن أ�قل قدرة على اتخاذ القرارات ال�سليمة
لتمختلفة.هن أ�ف�ضل يف امل�ستقبل � .إن تربية البنات على هذا النحو يبينّ أ�ن جمتمعهن ال يقدرهن
كما يقدر الذكور.
أ�ما �إذا ق ّدر املجتمع قيمة كل فرد أ�ي ًا كان رج ًال أ�م امر أ�ة ,ف�إن الفتاة تكرب وهي ت�شعر ب أ�نها
حت�سن حياتها وحياة عائلتها وجريانها.
ت�ستطيع أ�ن ّ

مكانة متدنية للن�ساء .7

ت�شعر الفتاة بالفخر �إذا ر أ�ت أ�ن
حت�سن جمتمعها
جهودها ميكن أ�ن ّ

�إن طريقة تعامل املجتمع مع ا إلناث ت ؤ�ثر يف الطريقة التي تعامل بها العائالت بناتها .فمث ًال،
�إذا كان املجتمع يعتقد أ�ن على الفتيات أ�ن يتع ّلمن املهارات ،أ
فالرجح أ�ن تكون العائالت يف هذا
املجتمع أ�كرث رغبة يف أ�ن تذهب بناتها �إىل املدر�سة طاملا كان ذلك ممكن ًا .أ�ما يف املجتمع الذي
ال ُي�سمح للن�ساء �إال بالقيام “ب أ�عمال الن�ساء” ،وال ي ؤ�ذن لهن بامل�شاركة يف أ�ي اجتماع عام ،
فالراجح أ�ن تكون العائالت أ�قل قناعة ب�ضرورة تعليم بناتها.
ثمة طرق كثرية مل�ساعدة الفتيات أ�ن ينظرن نظرة �إيجابية �إىل أ�نف�سهن ,ومل�ساعدة عائالتهن
وجمتمعهن لكي يفهما أ�ن حياة الفتاة قد تكون خمتلفة  .تكلمي معات التالية بع�ض أالفكار يف
هذا ال� أش�ن.

كيف ميكنك أ�يتها الفتاة أ�ن تعملي حلياة أ�ف�ضل
تكلمي مع �شخ�ص ترتاحني �إليه أ�و �إليها ،وتظنني أ�نه ي�سمعك ويفهمك � -صديقة أ�و أ�خت أ�و
�إحدى القريبات  .حتدثي عن خماوفك وم�شكالتك  .ومع ًا ميكنكما التحادث عن الن�ساء القويات
يف جمتمعك ،وعن أ�هدافك و أ�حالمك بامل�ستقبل.
�إعملي أال�شياء التي تظنني أ�نت و�صديقاتك أ�نها مهمة � .إذا الحظت م�شكلة يف جمتمعك
فعليك أ�نت و�صديقاتك ال�سعي �إىل تغيريها .و�ست�شعرن جميع ًا بالفخر عندما ترين أ�ن جهدكن
يجعل جمتمعكن أ�ف�ضل.
حاويل التخطيط مل�ستقبلك :أ�ول ما ميكنك عمله كي
تخططي مل�ستقبلك ,هو أ�ن حتددي أالهداف .والهدف هو أ�مر
تريدين أ�ن يحدث .وهذا أ�مر ي�صعب على معظم الفتيات.
فكثري منهن ي�شعرن أ�ن العائلة أ�و التقاليد يف املجتمع ت�سيطر
على حياتهن .لكن البداية هي يف معرفة ما تريدين.
ثم حاويل حمادثة امر أ�ة أ�و رجل يعمل يف مهنة
تودين أ�ن تعملي فيها .وقد يكون ال�شخ�ص
ممن تعجبني بهم ،أ�و قد يكون من القيادات
يف جمتمعك.
قد ت�شعر الفتاة أ�حيان ًا باالحباط ألن
أ�حالمها و�آمالها يف امل�ستقبل تتعار�ض مع
معتقدات جمتمعها وعائلتها حول ما
يجب أ�ن تفعله املر أ�ة .من ال�ضروري أ�ن
ت�شرحي أ�حالمك و�آمالك بعناية ألولياء
أ�مرك ،و أ�ن ت�سمعي اهتماماتهم أ�ي�ض ًا.
انظري �صفحة
 65ال�ستنباط
أ� فكا ر
عن طرق التوا�صل
والتفاهم مع عائلتك .

اتخاذ قرارات مل�ستقبل أ�ف�ضل
ميكنك أ�ن تتخذي مع عائلتك قرارات مهمة تتيح لك �إمكانات جديدة مل�ستقبلك.
التع ّلم والت أ�هيل :قد ي�ساعدك التع ّلم يف ا إلح�سا�س باالعتزاز بنف�سك ويف ك�سب عي�ش أ�ف�ضل
ويف جعل حياتك أ��سعد و أ��صح .ويفتح التع ّلم الباب أ�مام كثري من الفتيات مل�ستقبل أ�ف�ضل .واذا
مل ت�ستطيعي الذهاب �إىل املدر�سة ف أ�مامك
طرق كثرية لتتع ّلمي القراءة وتكت�سبي
املهارات .فيمكنك أ�ن تدر�سي يف البيت
مث ًال،واال�شرتاك يف برنامج ملحو أالمية،
أ�و اكت�ساب حرفة من معلم مهني (تع ّلم
�صنعة) .وعندما تكت�سبني مهارات
جديدة ،ميكنك أ�ن تعطي جمتمعك �شيئ ًا
خا�ص ًا ،وميكنك أ�ن ت�ساعدي نف�سك
و أ��سرتك يف امل�ستقبل على نحو أ�ف�ضل.
عندما تتعلمني مهارات
جديدة تتو�سع اخليارات
أ�مامك يف احلياة.
اختيار الوقت املنا�سب
للزواج :ك ّلمي أ��سرتك يف � أش�ن ت أ�جيل زواجك �إىل حني ت�شعرين أ�نك جاهزة،
واىل أ�ن يظهر ال�شريك املنا�سب .وينهي كثري من الفتيات درا�ستهن ،ويعرثن على
عمل ،قبل أ�ن ي ؤ��س�سن عائلة .وحينئذ ميكن للفتاة أ�ن تعرف املزيد عن نف�سها وعن
رغباتها .واذا انتظرت الفتاة فقد جتد �شريك ًا ي�شاركها النظرة �إىل احلياة.
ت أ�جيل ا إلجناب :ي�سهل عليك وعلى زوجك أ�ن تنجبا طف ًال �سعيد ًا �إذا انتظرمتا
حتى ت�شعرا ب أ�نكما جاهزان لت أ��سي�س عائلة .ف�إذا فكرت يف ا إلجناب فال بد من أ�ن تفكري يف
أالمور التالية :هل ميكنك متابعة تع ّلمك
؟ كيف �ستلبي حاجات الطفل املادية -
امل أ�كل وامللب�س وامل أ�وى ،الخ؟ هل أ�نت
م�ستعدة لتوفري العاطفة التي يحتاج
�إليها الطفل لينمو يف �صحة جيدة ؟ هل
يلتزم �شريكك ا إل�سهام برتبية الطفل ؟
كيف �ست�ساعدك أ��سرتك؟
ت�ستطيع البنت أ�ن تتعاون مع أ��سرتها
يف تنظيم طرق لتتعلم كيف يعمل

ي�صعب اتخاذ قرارات يف � أش�ن ال�شبان
والرجال وتت أ�ثر هذه القرارات بقيم
وعادات املجتمعات .فمعظم املراهقني
يبد أ�ون يف ال�شعور ب�إح�سا�س احلب
أ�و امليل اجلن�سي حني يكربون  .ولي�س
لدوافع
اللم�س
بتبادل
التفكري
جن�سية أ�مر ًا غري اعتيادي .لكن غالب ًا
ما تظهر هذه امل�شاعر قبل أ�ن يكون
النا�س م�ستعدين لتحقيقها.

الزواج الباكر

يف كثري من املجتمعات  ،يطالب
أالهل الفتاة بالزواج الباكر (الزواج
املبكر) ،وقد ال يكنّ م�ستعدات
لتح ّمل م� ؤس�وليات الزواج أ�و رعاية
أ��سرة،ويخ�سرن فر�ص الدرا�سة� ،إذ
يتوجب عليهن ترك املدر�سة .والزواج
الباكر يعر�ض الفتيات ملخاطر �صحية
عند احلمل.

املخاطر ال�صحية عند احلمل الباكر
ال حتتمل أ�ج�سام معظم الفتيات والدة �آمنة و�صحية  .أ
للن�سمام (الذي قد ي�سبب نوبات ت�شنج)
فالمهات ال�صغريات أ�كرث تعر�ض ًا إ
أ�ثناء احلمل .
وتعاين أالمهات حتت ال�سابعة ع�شرة خما�ض ًا ع�سري ًا وطوي ًال أ�كرث من غريهن  ،ألن أ�ج�سامهن قد تكون أ��ضعف من أ�ن تقوى على و�ضع
طفل .واذا مل تتوافر املعونة الطبية للمر أ�ة يف أ�ي من هذه احلاالت ،فقد متوت.
وقد ُتتلف الوالدة الع�سرية املهبل أ�ي�ض ًا وتحُ دث ت�سيب ًا للبول والرباز (انظرر ال�صفحة  .)358أ�ما أ�طفال أالمهات اللواتي دون ال�سابعة
ع�شرة فقد يولدوا حتت الوزن املنا�سب ،أ�و قبل املوعد.
ف�إذا كنت حام ًال ،حاويل ا�ست�شارة قابلة (داية ) خبرية أ�و عاملة �صحية يف أ�قرب فر�صة لتنطيم والدة �آمنة ما أ�مكن  .ا�ستعلمي
املزيد فى ال�صفحة .72

الزواج الباكر :ما يجب أ�ن تعرفه الن�ساء عن اجلماع قبل الزواج
 ميكن أ�ن يح�صل احلمل من أ�ول جمامعة. ميكن أ�ن حتمل املر أ�ة يف أ�ي وقت حني جتامع من دون ا�ستخدام أ�ي و�سيلة لتنظيمأال�سرة (حتى ولو جامعت مرة واحدة ).
 ميكن أ�ن حتمل املر أ�ة حتى لو ظن الرجل أ�نه مل يقذف املني. ميكن أ�ن تلتقط املر أ�ة مر�ض ًا منقو ًال جن�سي ًا أ�و فريو�س ا إليدز (ال�سيدا) �إذا ملت�ستخدم واقي ًا ذكري ًا .وال ميكن أ�ن تعرف املر أ�ة الرجل امل�صاب بالفريو�س من
مظهره وحده.
 التقاط امر أ�ة أالمرا�ض املنقولة جن�سي ًا أ�و فريو�س ا إليدز (ال�سيدا) من رجل،أ��سهل من التقاط رجل هذه أالمرا�ض من امر أ�ة  .ففي اجلن�س املر أ�ة هي "املتل ّقي".
كذلك ي�صعب معرفة املر أ�ة امل�صابة ألن االلتهاب يكون يف داخل ج�سمها.

عن العالقة بني اجلن�سني
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يحتاج �إن�شاء عالقة حب �إىل بع�ض الوقت،
واىل االهتمام املتبادل واالحرتام والثقة بني
الطرفني .واملجامعة لي�ست الو�سيلة الوحيدة
إلظهار اهتمامك ب�شخ�ص ما .كما أ�ن املجامعة
ال تعنى أ�نك �ستُغرمني به .
يف معظم املجتمعات ،ميكن أ�ن مت�ضيا الوقت
مع ًا ,فاحلديث وتبادل اخلربات ي�سمح أ�ن يتعلم
أ�حدكما عن ا آلخر أ��شياء أ�هم :كيف تنظران
�إىل احلياة ،والقرارات التي قد تتخذانها مع ًا،
و أ�ي زوجني أ�و أ�ي والد ووالدة �ستكونان ,وكيف
ينظر كل منكما �إىل ا آلخر وم�شاريعه يف هذه احلياة .و�إذا كنتما تتبادالن االحرتام  ،ف�سيمكنكما
أ�ن تقررا مع ًا .

حماية نف�سك يف العالقة
اجلن�سية
�إذا أ��صابك �شك يف أ�ن زوجك م�صاب
مبر�ض منقول جن�سي ًا ،أ
ولنه يتعذر عليك
أ�ن تعريف فع ًال ما �إذا كان الرجل م�صاب ًا
من مظهره فقط  ،ف�إن اجلماع أالكرث أ�مناً
هو الذي ُي�ستخدم فيه الواقي الذكري
يف كل مرة  .واذا كان ع�ضو الرجل يفرز
�إفرازات غريبة ,أ�و �إذا كان متقرح ًا ،فهو
م�صاب بالتهاب ويكاد أ�ن يكون �شبه م ؤ�كد
أ�نه �سينقل �إليك املر�ض!

حادثي زوجك قبل املجامعة.
واذا وجدت التحادث يف أالمر �صعب ًا ,تظاهري
بالتحدث عن عالقات أ�زواج �آخرين غريكما.
يف جمتمعات عديدة أ��شخا�ص متخ�ص�صون
مدربون على توفري الواقي الذكري وو�سائل
أ�خرى لتنظيم أال�سرة .حتدثي �إليهم وا� أس�يل
طبيب ًا أ�و عاملة �صحية أ�ين جتدين و�سيلة
حماية � .إذا �شعرت باحلرج من ال� ؤس�ال ،
أ�طلبي امل�ساعدة من �شخ�ص تثقني به .
�إذا جامعت ،ثم ظهرت �إفرازات من مهلبك،
أ�و تقرحات على فرجك  ،أ�و أ�مل يف أ��سفل
بطنك ،فقد تكونني م�صابة مبر�ض منقول
جن�سي ًا .انظري ف�صل أ
“المرا�ض املنقولة
جن�سي ًا”.

تنظيم أال�سرة 197

اجلماع أالكرث أ�من ًا 186

أالمرا�ض املنقولة جن�سي ًا 261

املجامعة
الق�سرية

�إحلاح خطيبك على جمامعتك
يف بع�ض أالحيان القليلة ،قد يطالب اخلطيب الفتاة باجلماع .وهو قد ال ي�ستخدم القوة اجل�سدية،
رجوك” ،أ�و رمبا ي�شعرك بالذنب أ�و اخلجل �إذا مل
بل قد يلح بالكالم أ�و بامل�شاعر .وقد يقول  “ :أ� ِ
جتامعيه .لكن هذا خط أ�.
يجب أ� ّال جترب أ�ي فتاة على اجلماع على غري رغبة منها.

 �إذا أ�جربك أ�حدهم على اجلماع دون رغبةمنك فهذا اغت�صاب.
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الوقاية:
 �إذا أ�راد جمامعتك وكنت ال ترغبني ،ميكنك أ�ن تقويل له �إن ميله �إليك هو مديح يعجبك ،لكنك غري م�ستعدة .و�إذا خفت أ�ن تبقي وحيدة مع ال�شخ�ص،
فاحر�صي أ�ن ي�صاحبك �شخ�ص �آخر ،أ�و أ�طلبي من �شخ�ص أ�خر أ�ن يحادثه .
 قويل“ :ال” ب�صوت قوي� ,إذا أ�خذ يدفعك للجماع  .ا�ستمري يف قول “ال” �إذا ا�ضطررت.وارف�ضي كذلك باملقومة اجل�سدية .ف�إذا قلت “ال” ،ومل تقاومي ج�سدي ًا ،ف�سيظن أ�نك توافقني
 ابتعدي �إذا الم�سك على نحو ال ير�ضيك .ف�إح�سا�سك ينذرك ب أ�ن أال�سو أ� قد يحدث .أ�حدثي�ضجيجاً قوياً وا�ستعدي للهرب �إذا ا�ضطررت.
 أ�خرجي يف جمموعة أ�و مع أ�خواتك و�إخوانكو أ�قربائك  .فبهذا ميكنك أ�ن تتعريف على
خطيبك ،لكنك لن تجُ ربي على املجامعة ألنك
ل�ست وحيدة .
 ارتادي أالماكن آالمنة فقط حيث ي�ستطيعأ�ن يراك ا آلخرون .
 خططي م�سبقاً .قرري متى تتخطىاملالم�سة احلد املعقول .ال تدعي أالمور
تفاجئك يف م�شاعرك وت�سيرّ ك نحو أ�مور ال
ترغبني فيها.

�إذا حاول فرد من عائلتك جمامعتك (�سفاح القربى أ�و “زنى
املحارم”)
ال يحق ألحد من أ�فراد عائلتك ,مثل �إبن عمك أ�و عمك أ�و أ�خيك أ�و والدك ,أ�ن يلم�س أ�ع�ضائك
التنا�سلية أ�و أ�ي جزء �آخر من ج�سمك مالم�سة جن�سية .ف�إذا حدث مثل هذا ,ف أ�نت بحاجة �إىل
م�ساعدة .حتى �إذا قال الرجل �إنه �سي ؤ�ذيك لو تكلمت ,فال بد من أ�ن تخربي بالغ ًا تثقني به ,على
الفورّ .
ويف�ضل أ�حيان ًا أ�ن تخربي أ�حد ًا خارج عائلتك ,املعلمة مث ًال.

الفتيات ال�صغريات والرجال أالكرب �سناً
بع�ض الفتيات ميلن اىل الرجال أالكرب �سن ًا .فقد يبدو الذهاب مع الرجل أ�كرب �سن ًا أ�مر ًا مثري ًا,
خ�صو�ص ًا �إذا كان م�شهور ًا أ�و مرموق ًا يف
جمتمعك ,أ�و �إذا كان غني ًا وي�ستطيع أ�ن ي�شرتي
أال�شياء التي يحبنب .وغالب ًا ما ي�شرتي الرجل
لفتاته الكثري من الهدايا .ويف معظم احلاالت
ت�ستنتج الفتاة التي تخرج مع رجل أ�كرب �سن ًا
ب أ�نه ا�ستغ ّلها ,بخا�صة �إذا كان متزوج ًا ,أ�و
كانت لديه ن�ساء أ�خريات.
وي�ستطيع الرجال أالكرب �سن ًا أ�حيان ًا أ�ن يجرب
الفتاة على جمامعته أ�كرث مما ي�ستطيع
الفتيان يف مثل �سنها ,بخا�صة �إذا كانت له
�سلطة عليها.
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مقاي�ضة (مبادلة) الفتيات مبال أ�و بحاجات أ�خرى
تعطي العائالت الفقرية بناتها أ�حيان ًا �إىل رجال أ�كرب �سن ًا أ�غنياء لدفع دين يرتتب على العائلة,
او قد يعطونها لقاء مال أ�و �شيء حتتاج �إليه العائلة.
وت ؤ�خذ الفتاة أ�حيان ًا �إىل بلدة أ�و مدينة أ�خرى .وتعتقد أ�نها �ستعمل
يف م�صنع أ�و خادمة يف بيت ,لكنها غالب ًا ما جترب على املجامعة
لقاء املال.
�إذا ظننت أ�نك أ�نت أ�و أ�ي فتاة يف جمتمعك قد ُتباعان يف �صفقة
زواج ,فحاويل اال�ستعانة ب أ�حد أالقرباء أ�و القريبات ,كاخلالة أ�و
العم أ�و الع ّمة ,أ�و مد ّر�سة.

احلمل غري املرغوب فيه
�إذا �شعرت املر أ�ة أ�نها وقعت يف م أ�زق حمل مل ترغب به ,وتريد
�إنهاءه ,فيجب أ�ن تف ّكر ملي ًا وحتتاط يف � أش�ن أ�ي قرارات
تتخذها .ففي العامل ن�ساء مينت أ�ثناء حماولتهن �إنهاء حملهن ب أ��ساليب خطرة.

ا إلجها�ض ا آلمن 241

يف كثري من املجتمعات يزيد عدد
الن�ساء ال�شابات والفتيات اللواتي
ي�صنب بفريو�س ا إليدز (ال�سيدا) على عدد الذين ي�صابون يف أ�ي فئة أ�خرى .ميكن للمر أ�ة أ�ن تلتقط الفريو�س من الرجل أ�ي ًا
كانت �سنه.

قد ي�صعب عليك التحدث مع والدتك أ�و والدك أ�حيان ًافهمك.يرغب والداك يف أ�ن تعي�شي وفق ًا
للتقاليد ,لكنك ترين أ�ن الزمن قد تغيرّ  .وقد ت�شعرين أ�ن والديك ال ين�صتان لك وال يحاوالن
فهمك  .أ�و قد تخ�شني �إغ�ضابهما.
وميكن أ�ن حتبك أ��سرتك منتقولني.توافق على كل ما تقو أ�ف�ضل.وقد يغ�ضب والداك ألنهما يهتمان
بك  -ال ألنهما ال يحبانك .حاويل حمادثتهما باحرتام و�ساعديهما ليفهماك فهم ًا أ�ف�ضل .

طلب معونة
البالغات
والبالغني

أ�فكار لتح�سني االت�صال
 اختاري وقت ًا منا�سب ًا للكالم ،أ�ي حني ال يكون والداكم�شغولني أ�و متعبني أ�و مهمومني ب�شيء �آخر.
 أ�طلعيهما على م�شاغلك وهمومك ورغباتك.�إ� أس�ليهما ماذا كانا يفعالن لو كانا مكانك .
 أ�عطيهما �شيئ ًا يقر�آنه أ�و �صورة حتثهما على بدءالكالم .ميكنكم أ�ن تقر أ�وا مع ًا جزء ًا .من هذا الكتاب
�إذا كان على �صلة مب�شكلتك.

 �إذا غ�ضبت حاويل أ� ّال ت�صرخي .فقد ُتغ�ضبني والديك فيظنان أ�نك الحترتمينهما.
 �إذا حاولت كل هذا ومل تنجحي يف حمادثة والديك ،فحادثي �شخ�ص ًا بالغ ًا �آخرت�ستطيعني التكلم معه ،رمبا مد ّر�سة أ�و أ�م �صديقة أ�و عمة أ�و أ�خت ًا أ�كرب منك ,أ�و
جدة ,أ�و �شخ�ص ًا يرتاد مكان ال�صالة  ،أ�و عاملة �صحية.

كيف ُتعني أالم بنتها
لعلك ن� أش�ت يف زمن مل يكن ُي�سمح فيه للبنت ب أ�ن تتعلم أ�ن تنظوامر أ�ة .أ�و تقرر � ؤش�ون
حياتها .وقد تختلف حياة ابنتك .ف�إذا ا�ستمعت �إليها أ�طلعيها على جتاربك ال�شخ�صية ،وعلى
معلومات مفيدة  ،فت�ساعدينها يف أ�ن تتخذ بنف�سها القرارات املنا�سبة .وميكنك م�ساعدتها يف
ر ؤ�ية اجلوانب اجليدة يف أ�ن تكون بنت ًا وامر أ�ة .
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احلمل والوالدة

حتتاج كل حامل �إىل �صحة جيدة وطعام جيد وحب أ��سرتها وحميطها ودعمهما .وت�شعر كثري من
الن�ساء ب�صحة جيدة أ�ثناء احلمل وال يعانني والدة �صعبة ،ويولد معظم أالطفال ب�صحة جيدة .
يف الوقت نف�سه  ،قد يكون احلمل أ�حد املخاطر أال�سا�سية التي تواجه املر أ�ة يف حياتها ،وميوت
نحو ن�صف مليون امر أ�ة كل �سنة من م�شكالت احلمل والوالدة (ت�سمى هذه الوفيات أ�ي�ض ًا وفيات
أالمهات ومعظمها يف البلدان أال�شد فقر ًا).
ويف ا إلمكان منع معظم هذه الوفيات �إذا توافرت الرعاية أال�سا�سية  .ويقدم هذا الف�صل املعلومات
التي ميكنها أ�ن ت�ساعد احلوامل على االعتناء ب أ�نف�سهن أ�و م�ساعدة ا آلخرين على االعتناء بهن.

كيف تعرفني أ�نك حامل

قد ت�شعرين ب�إحدى العالمات التالية  ،أ�و مبجموعة منها ،أ�و كلها:
 تفوتك دورتك ال�شهرية . ي ؤ�ملك ثدياك ويكرب حجمهما. ت�شعرين با إلعياء يف معدتك وتتقيئني أ�حيان ًا. ت�شعرين بحاجة �إىل التبول أ�كرث. -ت�شعرين با إلرهاق.

كيف تعرفني موعد والدة الطفل

أ��ضيفي  9أ��شهر و أ�يام �إىل تاريخ بداية �آخر دورة �شهرية لك .
و�سوف يولد طفلك على أالرجح خالل أ��سبوعني قبل هذا التاريخ
أ�و بعده .

 -أ�طفالنا أ�كبادنا مت�شي على أالر�ض....

املحافظة على
�صحتك جيدة
أ�ثناء احلمل

�إذا كنت قادرة على االعتناء بنف�سك جيد ًا أ�ثناء احلمل ,فالراجح أ�ن احلمل والوالدة �سيكونان
�آمنني ،و�سيكون طفلك ب�صحة جيدة.
 حاويل تناول أ�طعمة مغذية وكافية  .فالتغذية اجليدة توفر لك القوة وحتميك من االلتهابات,ومتد الطفل ب�صحة جيدة ,وتقيك النزف ال�شديد أ�ثناء الوالدة .تناويل امللح املمزوج مع اليود
للت أ�كد من أ�ن طفلك لن يعاين تخلف ًا عقلي ًا .و أ�كرثي من تناولواقفة،وال�سوائل.
 تابعي حياتك اليومية ,وجتنبي أال�شغال والتمارين املرهقة. نامي وارتاحي كلما ا�ستطعت� .إذا كنت تعملني واقفة  ،فحاويل اجللو�س أ�و اال�ستلقاء عدةمرات أ�ثناء النهار.

 أ�قرئي عن عالمات اخلطر أ�ثناء احلمل,يف ال�صفحة  73وبعد ,لكي تعريف
متى ينبغي مراجعة العاملة والعامل
ال�صحي.

 �إذا كانت املالريا منت�شرة يف منطقة�سكنك ,فنامي حتت نامو�سية لكي
تتجنبي ل�سعة البعو�ض.
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رعاية احلامل 76
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 اذهبي إلجراء فحو�ص احلامل ،للت أ�كد من عدم �ضدوجود م�شكالت ،والكت�شاف امل�شكالت قبل أ�ن ت�صبح

خطرية .واذا مل تتطعمي �سابق ًَا �ضد
الكزاز (التتن�س ) فخذي هذا الطعم (املطعويوم.اللقاح ) حاملا أ�مكن  ،وحاويل أ�خذ جرعتني
على أالقل من الطعم قبل نهاية احلمل.
 حافظي على نظافتك .ا�ستحمي واغت�سلي بانتظام ونطفي أ��سنانك كل يوم . مار�سي متارين “الع�صر” ،العمل ،مهبلك أ�قوى بعد الوالدة (ال�صفحة .)359 حاويل التم ّرن كل يوم� .إذا كنت جتل�سني أ�ثناء العمل  ،حاويل امل�شي قلي ًال كل يوم  ،بدون أ�نجتهدي نف�سك .
 تعاجلي �إذا اعتقدت أ�نك م�صابة مبر�ض منقول جن�سيا أ�و التهاب �آخر. جتنبي تناول أالدوية احلحامل.و أالع�شاب الطبية� ،إال �إذمنوه.ل.بها عامل �صحي يعرفأ�نك حامل .
 ال تتناويل امل�شروبات الروحية وال تدخني أ�و مت�ضغي التبغ أ�ثناء احلمل ألنها م�ضرة أللم
وقد ت ؤ�ذي اجلنني أ�ثناء منوه .
 جتنبي املبيدات احل�شرية والزراعية أ�و الكيماويات .فهي قد ت�ضر اجلنني أ�ثناء منوه  .والتلم�سيها أ�و تعملي بالقرب منها أ�و تتنف�سي من دخانها ،وال حتتفظي أ�بد ًا بالطعام أ�و املاء يف
أ�وعيتها.
 ابتعدي عن أ�ي طفل يف ج�سمه طفح ،فقد يكون م�صاب ًا باحل�صبة أالملانية التي ت ؤ�ذي طفلكوهو ما يزال يف رحمك .

عندما حتملني تطر أ� تغيرّ ات على ج�سمك وقد تعانني بع�ض امل�شكالت ال�شائعة الواردة أ�دناه .
ولكن تذ ّكري أ�ن معظم هذه امل�شكالت طبيعي أ�ثناء احلمل

الغثيان (اللعيان أ�و غممان النف�س)

بالرغم من أ�ن غثيان احلامل ي�س ّمى بـ”اعتالل ال�صبح” ،فقد تاحلمل.ثناء احلمل بغثيان يف
معدتك من أ�ي وقت من النهار .ويختفي الغثيان عادة يف نهاية ال�شهر الثالث أ�و الرابع من
احلمل .ولكالعمل :أ�ن ت�ستمر عالماته خفيفة كل مدة احلمل .و�إذا ا�ستمرت العالمات بعد ال�شهر
الثالث من احلمل وا�شتدت ،فاطلبي م�ساعدة طبية ,فقد يكون حملك غري طبيعي.

امل�شكالت ال�شائعة
أ�ثناء احلمل

ما العمل :

 �إ�شربى ك أ��سا ًمن الزجنبيل أ�و القرفة مرتني أ�و ثالث مرات يف اليوم قبل االله�ضم.تناويل وجبات �صغرية وعديدة ،وجتنبي أالطعمة الغنية بالزيوت أ�و الع�سرية
اله�ضم.
 تناويل بطرف ل�سانك ليمونة حام�ضة. تناويل بطرف ل�سانك قطع ًا ثلجية �صغرية. ا� أس�يل الداية (القابلة) يف جمتمعك عن أ�ع�شاب طبية حملية جيدة أ�و و�صفاتأ�خرى.
مهم:راجعي العاملة أ�و العامل ال�صحي �إذا تقي أ�ت كثرياً ومل ت�ستطيعي �إبقاء
الطعام يف معدتك أ�و �إذا خف وزنك أ�و �إذا �شعرت بوهن �شديد ،كذلك راقبي ظهور
عالمات اجلفاف ( أ�نظري ال�صفحة .)291

حرقة املعدة (احلمو�ضة) أ�و ع�سر اله�ضم

ين� أش� من حرقة املعدة� ,شعور باحلرقة يف احللق وال�صدر ,وهي أ�كرث �شيوع ًا يف نهاية احلمل وبعد
أالكل أ�و عند اال�ستلقاء.

ما العمل:

 كلي وجبات عديدة عو�ض ًا عن وجبة كبرية . جتنبي أالطعمة الكثرية التوابل أ�و الغنية بالزيوت. �إ�شربي الكثري من املاء ومن ال�سوائل ال�صافية أالخرى. حاويل أ�ال ت�ستلقي مبا�شرة بعد أالكل. نامي ور أ��سك أ�على من معدتك . تناويل ك أ��س من اللنب احلليب أ�و اللنب الزبادي البارد أ�و املثلج (اللنب الرائب) أ�و قلي ًال منبيكربونات ال�صودا (ثاين كربونات ال�صوديوم ) يف كوب ماء ،أ�و كربونات الكال�سيوم (وكالهما
م�ضاد للحمو�ضة ).

�إفرازات املهبل

أ�ثناء احلمل تزداد ا إلفرازات البي�ضاء اللون من املهبل ،وهذا طبيعي .أ�ما �إذا كانت هذه ا إلفرازات
ت�سبب حكة أ�و حرقة أ�و رائحة كريهة فقد تكونني م�صابة بالتهاب يف أالع�ضاء التنا�سلية تنبغي
معاجلته .أ�ما �إذا اختلطت ا إلفرازات بدم أ�و خماط أ�و كانت كثرية وتبدو كاملاء ,راجعي العامل
ال�صحي .فقد تكون بداية الطلق املبكر.
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انتفاخ أالوردة (الدوايل)

ت�سمى أالوردة الزرقاء املنتفخة يف ال�ساقني وحول املهبل “الدوايل” .وهي ناجتة من �ضغط وزن
اجلنني الذي ينمو ،وقد تت�ضخم أالوردة وت ؤ�مل .

ما العمل :

 حاويل أ�ال تقفي طويال .ف�إذا ا�ضطررت للبقاء واقفة �إم�شي يف مكانك ,أ�وح ّركي قدميك و�ساقيك .وعندما جتل�سني ارفعي قدميك كلما ا�ستطعت.
 يجب أ�ن مت�شي كل يوم .ف�إذا كانت هناك �إعاقة ت�ص ّعب ذلك ،اطلبي من أ�حدأ�فراد أ��سرتك مترين �ساقيك وحتريكهما.
 من املفيد اال�ستلقاء على جنبك أالي�سر أ�ثناء النوم.�إذا كانت امل�شكلة �شديدة ،ل ّفي �ساقيك بقطعة قما�ش عند بدء يومك قبل أ�ن ي�شتد
الورم .ابد أ�ي ّ
اللف من الكاحل وا�صعدي حتى ت�صلي �إىل حتت الركبة ,وينبغي أ�ن يكون
القما�ش م�شدود ًا أ�كرث حول الكاحل ثم أ�قل �شد ًا بعد ذلك .فكي الرباطات أ�ثناء الليل .
على املر أ�ة امل�صابة بالدوايل أ�ن ترفع �ساقيها كلما
ا�ستطاعت و أ�ن تربطهما �إذا كان أالمل �شديد ًا.

ا إلم�ساك (�صعوبة الترب ّز)

ي ؤ�دي احلمل �إىل تباط ؤ� حركة عمل أالمعاء ،وقد ي ؤ�دي هذا �إىل جفاف الرباز وق�سوته وبالتايل
�إىل �صعوبة �إخراجه (�إم�ساك ).
ما العمل (هذه الن�صائح ت�ساعدك أ�ي�ض ًا يف اتقاء ا إلم�ساك):
 �إ�شربي على أالقل  8أ�كواب من ال�سوائل كل يوم . مت ّرين بانتظام . �إذا كنت تتناولني أ�قرا�ص احلديد حاويل أ�خذ حبة واحدة يف اليوم مع ع�صري الفواكه واخل�ضار.أ�و توقفي عن احلديد ب�ضعة أ�يام .
والغذية الغنية أ
 تناويل كثري ًا من الفواكه واخل�ضار أباللياف مثل احلبوب الكاملة واجلذور
واخلبز أال�سمر ودب�س اخلروب ،وجت ّنبي ا إلكثار من الن�شويات والبطاط�س.
 توجد أ�ع�شاب طبية وو�صفات مفيدة ،ا�ستعلمي عنها يف جمتمعك. -ال ت�ستخدمي املل ّينات ألنها ال حتل امل�شكلة �إال مدة ق�صرية ثم حتتاجني معدئذ لتناول املزيد منها.

البوا�سري

�إذا كنت ت�شكني من البوا�سري فاجللو�س
يف حو�ض ماء بارد باعتدال (فاتر)
ي�ساعد يف تخفيف أالمل.

البوا�سري هي أ�وردة منتفخة حول ال�شرج .وهي ت�سبب غالب ًا حكة أ�و حرقة أ�و نزف .أ�ما
ا إلم�ساك فيزيدها �سو ًا.

ما العمل:

 �إجل�سي يف حو�ض ماء بارد لتخفيف أالمل. اتبعي الن�صائح الواردة أ�عاله التقاء ا إلم�ساك. -اركعي وارفعي ردفيك ،فهذا يخفف أالمل.

ت�ش ّنجات ال�ساق

أالطعمة الغنية بالكال�سيوم 168

نحدث لدى احلوامل مادة ت�شنجات يف القدم أ�و ال�ساق ،خا�صة أ�ثناء الليل أ�و عندما متدد أ��صابع
قدميها أ�و توجهها أ
لل�سفل .وكذلك قد حتدث ت�شنجات ال�ساق عندما ينق�ص الكال�سيوم يف الغذاء.

ما العمل:

 أ�كرثي أالطعمة التي حتتوي على الكال�سيوم ,مثل اللنب احلليب واللنب الزبادي واجلبنةوال�سم�سم واخل�ضار ذات أالوراق اخل�ضر.
 �إذا ح�صل ت�شنج يف قدمك أ�و �ساقك : راجعي عاملة �صحية أ(�و عام ًال �صحي ًا) �إذا ا�ستمرت الت�ش ّنجات رغم ا إلجراءات ال�سابقة .

�آالم أ��سفل الظهر

تظهر �آالم أ��سفل الظهر من جراء وزن الطفل املتزايد.

ال توجهي أ��صابع رجلك اىل أ��سفل فقد يزداد
الت�ش ّنج.

ما العمل:

 اطلبي من أ�حدهم فرك ظهرك أ�و تدليكه. اطلبي م�ساعدة من أ��سرتك مل�ساعدتك يف بع�ض أالعمال املرهقة. احر�صي على أ�ن تقفي وجتل�سي وظهرك م�ستقيم. نامي على جنبك و�ضعي خمدة أ�و قطعة قما�ش ملفوفة بني ركبتيك. كرري التمرين املبني أ�دناه ب�ضع دقائق ،مرتني كل يوم وكلما �شعرت أبالمل يف ظهرك.

رفع أالحمال الثقيلة وحملها 386

انتفاخ القدمني وال�ساقني
قليل من االنتفاخ يف القدمني طبيعي خالل احلمل بخا�صة عند الن�ساء اللواتي ي�ضطررن اىل
الوقوف كل النهار.

ما العمل:

�إرفعي �ساقيك كلما ا�ستطعت أ�ثناء النهار. ا�ستلقي على جانبك أالي�سر أ�ثناء ا�سرتاحتك. �إذا انتفخت قدماك كثري ًا أ�و وجدتهما منتفختني عند ا�ستيقاظك يف ال�صباح ،أ�و وجدتانتفاخ ًا يف يديك ووجهك أ�ي�ض ًا ,فهذا من عالمات اخلطر أ�ثناء احلمل .أ�نطرى ال�صفحة .74

انتفاخ اليدين والوجه 74

املخاطر
وعالمات
اخلطر
أ�ثناء احلمل

املر أ�ة امل ّعر�ضة ملخاطر أ�ثناء الوالدة يجب
أ�ن تخطط لوالدة طفلها يف مركز �صحي �وأ
م�ست�شفى

الن�ساء ذوات املخاطر ا إل�ضافية
قد تتعر�ض الن�ساء اللواتي يعانني أ�ي ًا من امل�شكالت املذكورة أ�دناه احلمل ووالدة أ�خطر من
أالخريات .وعليهن التخطيط للوالدة يف مركز �صحي أ�و م�ست�شفى .وحيثما أ�مكن  ،يجب أ�ن
حت�صلن على الرعاية ال�صحية أ�ثناء احلمل.
 فقر الدم أ(النيميا) قد يع ّر�ض املر أ�ة للدوخة والتعب ال�شديد واملر�ض ورمبا املوت بعده.
ا�ستعلمي أ�كرث عن فقر الدم يف ال�صفحة التالية .
 مر�ض ال�سكر (ال�سكري) ي ؤ�دي غالب �إىل ظهور م�شكالت خطرية جد ًا عند أالم والطفل .وقدي ؤ�دي �إىل وفاة الطفل قبل والدته أ�و قد يكرب حجم الطفل وينحب�س يف احلو�ض أ�ثناء الوالدة .
ومن عالماته لدى أالم �إح�سا�سها الدائم باجلوع والعط�ش والتبويل املتكرر.
 ارتفاع �ضغط الدم  :قد ي ؤ�دي �إىل �صداع �شديد ،ونوبات وحتى �إىل املوت. أالم أالكرب �سناً التي أ�جنبت العديد من أالطفال ،كثري ًا ما تعاين طلق ًا (خما�ض ًا) طوي ًالو�صعب ًا ،ونزف ًا �شديد ًا بعد الوالدة.
لل�صابة بت�سمم احلمل الذي ي ؤ�دي �إىل نوبات وخما�ض
 أالم حتت �سن � 17سنة أ�كرث تعر�ض ًا إطويل و�صعب ،ووالدة أ�طفال قبل أ�وانهم أ
(�طفال خ ّدج) ،وع�سر يف الوالدة قد ي ؤ�دي �إىل تلف
املثانة واملهبل والرحم أ
(�نظري ال�صفحة . )358
 أالم التي عانت م�شكالت يف أالحمال ال�سابقة  -مثل نوبات أ�و والدة قي�صرية ،أ�و نزف غزير،أ�و والدة مبكرة أ�و وليد �صغري احلجم  ،أ�و وليد ميت  ،تكون أ�كرث عر�ضة للم�شكالت .
 الن�ساء ذوات ا إلعاقة :خا�صة اللواتي يعانني فقدان احل�س يف اجل�سم أ�و�صعوبة يف امل�شي ,قديتعر�ضن مل�شكالت أ�ثناء احلمل والوالدة أ
(�نظري ال�صفحة .)145

ن�ساء أ�خريات ينبغي أ�ن يحاولن الوالدة
يف مركز �صحي أ�و م�ست�شفى
قد تتعر�ض بع�ض الن�ساء لوالدة خطرة على الرغم من عدم وجود املخاطر ا إل�ضافية الواردة أ�عاله .أ�نّ
عليهن ال�سعي �إىل الوالدة يف مركز �صحي أ�و يف م�ست�شفى:
 امر أ�ة طفلها يف و�ضع خاطئ يف نهاية احلمل أ(�نظري ال�صفحة  )75قد تعاين خما�ض ًا طويال
و�صعب ًا ،وقد متوت أالم أ�و الطفل أ�و كالهما.
 امر أ�ة حامل بتو أ�مني غالب ًا ما يكون أ�حد تو أ�ميها يف و�ضع خاطئ غري �صحيح .وهي أ��شد تعر�ض ًاللنزف بعد الوالدة .
 الن�ساء اخلتينات اللواتي خ�ضعن لعملية تغميم (تكميم ) وذلك ببرت أ�جزاء من الفرج وغلقهبوا�سطة التخييط .قد يتع ّر�ضن لتمزق �شديد يف أالع�ضاء التنا�سلية أ�ثناء الوالدة  ،وقد ي ؤ�دي هذا �إىل
أ�مل بالغ ونزف دم غزير والتهاب أ
(�نظري الف�صل من ختان ا إلناث ,ال�صفحة .)452

عالمات اخلطر أ�ثناء احلمل
�إ�ضافة �إىل امل�شكالت املذكورة ,قد تظهر عالمات اخلطر هذه أ�ثناء احلمل ،وقد تكون املر أ�ة التي تظهر عليها أ�ي من هذه العالمات يف
خطر حقيقي ،ولذا ينبغي مراجعة الطبيب أ�و العامل ال�صحي .أ�نظري ال�صفحات الالحقة ملعرفة املزيد عنها.
 انتفاخ اليدين والوجه أ�و �صداع �شديد			
 نزف من املهبل		
 ال�شعور بال�ضعف ال�شديد أ�و التعبأ
			�وغ�شاوة (غب�ش  ،أ�و ت�شوي�ش ) يف الب�صر.
 ارتفاع احلرارة				
 -أ�مل يف البطن

ال�شعور بال�ضعف ال�شديد أ�و التعب (فقر الدم  -أالنيميا)

�إذا �شعرت بال�ضعف ال�شديد أ�و التعب ,فقد تكونني م�صابة بفقر الدم أ�ي أالنيميا أ
(�نظري
ال�صفحة  ،)172والن�ساء امل�صابات بفقر دم �شديد ،أ�كرث تعر�ض ًا لوالدة أ�طفال وزنهم دون
الطبيعي أ�و الوالدة قبل أالوان.

ما العمل:

 تناويل أ�طعمة غنية باحلديد مثل اللحم وال�سمك والدجاج والبي�ض والفا�صولياء والبازالواخل�ضار ذات أالوراق اخل�ضراء.
 تناويل  325ملغرام ًا من احلديد مرتني يف اليوم وملغرام ًا من حام�ض الفوليك مرة كل يومحتى والدة الطفل .ف�إذا تناولت أ�قرا�ص احلديد مع الفواكه مثل الربتقال أ�و املاجنا أ�و الببايا
ف�سوف ي�ستفيد ج�سمك منها أ�كرث.

أ�مل يف أ��سفل البطن

 .1قد يكون أالمل ال�شديد الدائم يف أال�شهر الثالثة أالوىل نتيجة حمل خارج الرحم (يف
أالنبوب :حمل أ�نبوبي) .فكلما متدد أالنبوب �آملك  .ف�إذا وا�صل احلمل النماء متزق أالنبوب
ونزف .وهذا خطر للغاية ،ألنك �ستنزفني داخل بطنك وقد متوتني.
عالمات احلمل أالنبوبي
 انقطاع الدورة ال�شهرية ،و أ�مل يف أ��سفل البطن من �إحدى اجلهتني ،ونزف خفف من املهبل،و�شعور بالدوخة أ�و ال�ضعف أ�و الدوار.

ما العمل:

اذهبي �إىل أ�قرب م�ست�شفى.
 .2ا إلح�سا�س ب أ�مل �شديد يظهر ثم يختفي (ت�شنجات ) يف أال�شهر ال�ستة أالوىل قد يدل على
أ�نك ُت�سقطني احلمل (ا إل�سقاط ) .أ�نظري ال�صفحة.234
 .3ا إلح�سا�س ب أ�مل �شديد وم�ستمر يف نهاية احلمل قد يدل على أ�ن امل�شيمة (اخلال�ص ) تنف�صل
عن جدار الرحم .وهذا خطر للغاية ،وقد متوتني �إذا مل حت�صلي على م�ساعدة .اذهبي �إىل
أ�قرب م�ست�شفى.
 .4ا إلح�سا�س ب أ�مل يظهر ويختفي يف ال�شهر ال�سابع أ�و الثامن من احلمل قد يدل على أ�نك
تبدئني طلق ًا مبكر ًا أ
(�نظرى ال�صفحة .)75

 ال يعني الوجع ال�شديد يف البطن أ�نهناك بال�ضرورة م�شكلة يف حملك.
ا�ستعلمي عن أال�سباب املحتملة يف
ال�صفحات من  341اىل 345
أالطعمة الغنية باحلديد 167

النزف من املهبل

ا إل�سقاط 234
أالطعمة الغنية بالربوتني 166

 .1النزف يف أ�ول احلمل .لي�س مقبو ًال النزف يف أ�ول احلمل .و�إن حدث وكان خفيف ًا فا�سرتيحي حتى
يزول  .واذا رافق النزف اخلفيف أ�مل فقد يعني هذا وجود حمل خارج الرحم ,وهو بالغ اخلطر
أ
(�نظري ال�صفحة  .)73و�إذا ازداد النزف و�صار أ�كرث من نزف الدورة ال�شهرية العادي ،فلعل ذلك
يدل على أ�نك ت�سقطني احلمل (�إ�سقاط ) ،ا�ست�شريي عاملة �صحية أ
(�و طبيب ًا ).
 .2النزف يف وقت الحق من احلمل :قد يعني النزف بعد مرور أال�شهر الثالثة أالوىل وجود م�شكلة ما
يف امل�شيمة (اخلال�ص ) .أ�نت وطفلك كالكما يف خطر

ما العمل:

 اذهبي �إىل أ�قرب م�ست�شفى. يف طريقك �إىل امل�ست�شفى حافظي على قدميك مرفوعتني. -ال تدخلي �شيئ ًا يف مهبلك .

ارتفاع احلرارة

قد تكون احلرارة املرتفعة  ،خا�صة مع ق�شعريرة و�آالم يف اجل�سم و�صداع �شديد ناجتة من مر�ض املالريا
أ�و التهابات أ�خرى ،ويعتمد عالج املالريا على موقع �سكنك� .سوف جتدين املزيد من املعلومات املفيدة
يف“ :كتاب ال�صحة للجميع”.
انتفاخ اليدين والوجه أ�و ال�صداع ال�شديد أ�و غ�شاوة (غب�ش) الب�صر (ان�سمام احلمل)
قليل من االنتفاخ يف ال�ساقني والكاحلني أ�مر طبيعي أ�ثناء احلمل ،ولكن انتفاخ اليدين والوجه قد يكون
من عالمات ان�سمام احلمل( ،ويعرف أ�ي�ض ًا بت�سمم احلمل أ�و ا إلرجاج النفا�سي أ�و الت�شنج احلملي أ�و
التو ّك�سيميا أ�و ا إلكلم�سيا) بخا�صة �إذا رافق االنتفاخ �صداع أ�و غ�شاوة الب�صر أ�و أ�مل يف البطن .وقد ي ؤ�دي
ت�سمم احلمل �إىل حدوث نوبات ت�شنج .وقد تتعر�ضان أ�نت وطفلك للموت .

ما العمل:

 اطلبي فح�ص �ضغط دمك. اذهبي �إىل املركز ال�صحي أ�و امل�ست�شفى �إذا لزم أالمر. ا�سرتيحي كلما ا�ستطعت ،و أ�نت م�ستلقية على جانبك أالي�سر. حاويل تناول مزيد من أالطعمة الغنية بالربوتني كل يوم . -خططي للوالدة يف مركز �صحي أ�و م�ست�شفى.

عالمات خطرة الن�سمام احلمل:

		
 انتفاخ اليدين والوجه - .غ�شاوة يف الب�صر.			
 دوار (دوخة ).		
 �صداع �شديد.أ
(�نظري ال�صفحة .)5 16

 أ�مل �شديد ومفاجئ يف أ�على املعدة.� -ضغط الدم - 160

100

أ�و

أ�على

مهم� :إذا ا�شتكت امر أ�ة من أ�ي من عالمات خطرة لت�سمم احلمل ,فهي حتتاج اىل م�ساعدة
طبية �سريعة .و�إذا أ��صيبت بنوبات ت�شنج راجعي ال�صفحة .87

الطفل يف و�ضع خاطئ عند بداية الوالدة
قد تكون الوالدة أ�كرث �صعوبة� .إذا كان الطفل يف و�ضع تظهر م ؤ�خرته (ردفاه) أ�و ًال عند بدء
الوالدة ،وي�سمى و�ضع الطفل هذا “اجليئة” أ�و الوالدة ،باملقعدة أ�و الوالدة املقلوبة أ�و فار�سي).
�إذا كان اجلنني م�ستلقي ًا بو�ضع جانبي عند بدء الوالدة فال ميكن أ�ن يولد الطفل �إال بجراحة

 �إذا خرج ر أ��س الطفل أ�و ًال أفالرجح أ�ن تكون
الوالدة �سليمة.

خالل ال�شهر أالخري من احلمل .قد ميكن تغيري
و�ضع الطفل  10دقائق ,مرتني يف اليوم:
مت ّرين كل يوم ومعدتك فارغة� ،إىل أ�ن يتغري و�ضع
الطفل وي�صبح ر أ��سه �إىل أ��سفل ثم توقفي .وينبغي
فح�ص و�ضع الطفل كل أ��سبوع .
 �إذا بد أ� الطلق والطفل ما زال يف و�ضع جانبيينبغي على أالم مراجعة مركز �صحي أ�و م�ست�شفى حيث ميكن تغيري و�ضع ,أ�و �إجراء جراحة
قي�صرية� .إن موت أالم والطفل �شبه م ؤ�كد من دون م�ساعدة طبية.
 �إذا بد أ� الطلق وردفا الطفل يف املقدمة ،أ�نظري ال�صفحة .90مهم :ال حتاويل بنف�سك تغيري و�ضع الطفل بيديك �إال �إذا تدربت وجنحت يف هذا �سابقاً،
و�إال فقد متزقني قني الرحم وت ؤ�ذين أالم والطفل .

�إذا بد أ� الطلق مبكراً (قبل ال�شهر الثامن أ�و التا�سع)

قد ال يعي�ش الطفل اخلديج (الطفل املولود قبل موعده) .وقد تتمكن املر أ�ة من �إبطاء الطلق أ�و وقفه �إذا ا�ستلقت يف ال�سرير ووركاها
مرفوعان وا�سرتاحت حتى توقف الطلق أ
(�نظري ال�صورة أ�عاله) ,و�إذا متكنت من الذهاب �إىل امل�ست�شفى فقد ينجحون يف وقف
الطلق .وحتى لو مل ي�ستطيعوا وقف الطلق ،فقد يتمكنون أ�حيان ًا من �إنقاذ حياة الطفل أ
(�نظري أ�ي�ض ًا ال�صفحة  94لال�ستعالم من
رعاية الطفل اخلديج).

رعاية احلمل (الفحو�ص أ�ثناء احلمل)

 ت�ساعدك الفحو�ص أ�ثناء احلمل على حتديدأ�ن�سب مكان لوالدتك :يف املنزل أ�و يف املركز
ال�صحي أ�و يف امل�ست�شفى.

الفحو�ص أ�ثناء احلمل قبل الوالدة �ضرورية الكت�شاف امل�شكالت باكر ًا واالعتناء بها ،قبل أ�ن
ت�صبح خطرة .وال ي�صعب توفري الرعاية اجليدة للحامل وهي ال حتتاج �إىل معدات ثمينة .
والعديد من الدايات والقابالت واملراكز ال�صحية وامل�ست�شفيات ،ميكنها توفري هذه الرعاية التي
قد تنقذ حياة الكثريات .
�إذا كنت حام ًال فحاويل على أالقل �إجراء ثالثة فحو�ص (ك�شف):
 .1حاملا تظنني أ�نك حامل.
 .2حوايل ال�شهر ال�ساد�س من احلمل .
� .3شهر ًا قبل موعد الوالدة .
ت� أس�ل القابلة أ�و الداية أ�و العاملة أ�و العامل ال�صحي أ�و الطبيب عن أالحمال والوالدات ال�سابقة،
وعن أ�ية م�شكالت �سابقة مثل النزف ال�شديد أ�و وفاة أالطفال .وقد ت�ساعدكما هذه املعلومات يف
التح�سب مل�شكالت م�شابهة يف حملك هذا و أ�ثناء الوالدة .وقد تتمكن القابلة من:
 الت أ�كد من أ�ن املر أ�ة احلامل ت أ�كل الكفاية من الطعام واقرتاح طرق لتناول أ�طعمة أ�ف�ضل �إذااحتاجت.
 �إعطاء أ�قرا�ص احلديد وحام�ض الفوليك التي تقي احلامل فقر الدم أ(النيميا).
 فح�ص أالم للت أ�كد من �سالمة �صحتها ومن �إن اجلنني ينمو جيد. �إعطاء املطاعيم للوقاية من الكزاز (التتن�س) وهو مر�ض قد يقتل أالم والطفل أ(�نظري
ال�صفحة .)121
 �إعطاء الدواء للوقاية من املالريا �إذا كانت منت�شرة يف أ�ملنطقة.لليدز -ال�سيدا أ
(�نظري ال�صفحة  )288أ
والمرا�ض املنقولة جن�سي ًا،
 �إجراء فحو�صات إأ
(�نظري ال�صفحة .)261

ما ينتظرك يف الفح�ص أ�ثناء احلمل:

على الداية أ�و القابلة �إجراء االختبارات التالية يف الفح�ص أ�ثناء احلمل:
 فح�ص اجلفون أ فح�ص مناء الطفل داخل الرحم  :ويكرب الرحم مبعدل إل�صبعنيوالظفار
كل �شهر ,ولدى بلوغ اجلنني أ�ربعة أ��شهر ون�صف ال�شهر ي�صبح
بحث ًا عن عالمات فقر
الدم(النيميا) أ
أ
الرحم على م�ستوى ال�س ّرة .و�إذا بدا حجم الرحم أ��صغر أ�و أ�كرب
(�نظري
من املعتاد أ�و �سريع النماء ,فقد يدل هذا على وجود م�شكلة ما.
ال�صفحة .)172
 فح�ص اليدين والوجه ملراقبةاالنتفاخ أ
(�نظري ال�صفحة .)74
 فح�ص �ضغط الدمأ
(�نظري ال�صفحة .)516

للت أ�كد من أ�ن �صحة الطفل اجلنني جيدة ،ميكن اال�ستماع لدقات قلبه ،وميكن اال�ستماع �إليها
�إذا و�ضعت أ�ذنك على بطن احلامل مبا�شرة ولكن غالب ًا ال ميكن التفريق بني دقات قلب
احلنني ودقات قلب أ�مه .أ
وال�سهل ا�ستخدام �سماعة خا�صة للجنني (�سماعة اجلنني أ�و البوق أ�و
فيتو�سكوب) .واذا حت ّرك الطفل و أ�ح�ست أ�مه بحركته كل يوم وفى يوم الفح�ص فذلك دليل �آخر
على �سالمة �صحته.

تفح�ص و�ضع الطفل
من أالمور املعتادة أ�ثناء احلمل أ�ن يغيرّ الطفل و�ضعه داخل الرحم مرات عديدة .ويف نهاية احلمل ينبغي
أ�ن يكون الطفل يف الرحم ور أ��سه �إىل أال�سفل ،فهذا أ�ف�ضل و�ضع للوالدة .للت أ�كد من أ�ن ر أ��س الطفل
حت�س�سي و�ضع الر أ��س كما يلي.
قد نزلّ ،
 .1اطلبي من أالم أ�ن تزفر الهواء متام ًا .ا�ستخدمي
كلتا يديك لتح�س�س الطفل.

 .2ادفعي بلطف من
أ
بالخرى,
أ�و ًال ثم
بيدك أالخرى ,ويف
أالخرى حت�س�س ما
�ضغطك.

جهة �إىل أ�خرى بيد واحدة
ويف الوقت نف�سه حاويل
الوقت نف�سه حاويل بيدك
يح�صل جل�سم الطفل أ�ثناء

 .3قبل الوالدة مبا�شرة يتحرك الطفل �إىل أ��سفل
الرحم ا�ستعداد ًا للوالدة ,لذا قد ال ت�ستطيعني
حت�س�س حركة ر أ��س الطفل يف نهاية احلمل.

�إذا كان الطفل بكر ًا فقد يبدو م�ستوى البطن منخف�ض ًا عما كان عليه قبل
أ��سبوعني ,من بداية الطلق يف والدة الطفل الثاين ومن بعده ,فال يبدو
م�ستوى البطن منخف�ض ًا �إال عند بداية الطلق.

اال�ستعداد
للطلق
والوالدة

أال�شياء التي حتتاجني اىل حت�ضريها قبل الوالدة

ينبغي على احلمل أ�ن تكون يف ال�شهر ال�سابع حلملها قد أ�عدت هذه أال�شياء:

 �إذا مل تتوافر لديك �شفرة حالقةجديدة ,ميكنك ا�ستخدام مق�ص غري
�صدئ أ�و �س ّكني على أ�ن تغليهما
 20دقيقة مبا�شرة قبل قطع احلبل
ال�س ّري.
ُ

وهذا هو الوقت املنا�سب
أ�ي�ض ًا لتح�ضري التايل:
 وا�سطة للنقل �إذااحتجت للذهاب �إىل
امل�ست�شفى.
 -تنظيف مكان الوالدة.

�ساعدي نف�سك والن�ساء أالخريات
�إذا كنت حام ًال ،اقر أ�ي هذه املعلومات لتعريف ما ينتظرك أ�ثناء الطلق وبعد والدة الطفل.
و�ست�صبحني أ�قدر �إذا عاونت ن�ساء أ�خريات أ�ثناء الوالدة.
�إذا كنت ت�ساعدين امر أ�ة على الوالدة ,عزّزي ثقتها بنف�سها كي ال تخاف .وتذكري أ�ن معظم
أالطفال يولدون بال م�شكالت .ابقي هادئة ومرحة .دعي أالم تعرف أ�نك تثقني بقدرتها على
الوالدة.

وتذكري أ�ن:

 حتافظي على أ�ظفارك نظيفة ومق�صو�صة. تغ�سلي يديك بال�صابون واملاء النظيف .اتركيهما جتفان يف الهواء. تعريف أ�ي الن�ساء يتعر�ضن ملخاطر �إ�ضافية وتتعلمي “عالمات اخلطر احلمل” ،أ(�نظري
ال�صفحة  :)73خذي أالم لتلد يف مركز �صحي أ�و م�ست�شفى� .إذا وجدت عندها أ�ي ًا من عالمات
اخلطر.
 تتعلمي ما هي “عالمات اخلطر أ�ثناء الوالدة” (ال�صفحة  :)85انقلي املر أ�ة �إىل م�ست�شفى �إذاالحظت أ�ي ًا من هذه العالمات .
 تعامليها بلطف واحرتام .�إحمي نف�سك من
مهم:
ا إليدز (ال�سيدا) والتهاب الكبد
قفازات
ا�ستعملي
(الهيباتيت�س):
نظيفة أ�ثناء الوالدة .و�إذا مل تتوافر
أ�كيا�س
فا�ستخدمي
القفازات،
بال�ستيك مغ�سولة.

جت ّنبي ما يلي:

 ال تدخلي أ��صابعك أ�و أ�ي �شيء أ�خر يف مهبل املر أ�ة� .إن حماولة الت أ�كد من مدى تو�سع الرحم الي�ساعد الطفل على الوالدة وقد ي ؤ�دي �إىل التهاب خطري.
 ال تعطي أ�ية أ�دوية لتعجيل الطلق أ�و لتقويته ،فهذه أالدوية قد تقتل أالم والطفل (ا�ستخدميأ�دوية تقلي�ص الرحم إليقاف النزف فقط بعد والدة الطفل).
 ال تطلبي من أالم أ�ن تدفع الطفل قبل أ�ن ت�صبح جاهزة .وحني يحل موعد الوالدة ،ف�سوفت�شعر وك أ�ن التربز فتبد أ� بالدفع من تلقاء نف�سها.
 ال ت�ضغطي على رحمها إلخراج الطفل ب�سرعة ,فقد ي ؤ�دي ال�ضغط �إىل متزق رحمها أ�و انف�صالامل�شيمة عن الرحم قبل أالوان ,فتموت أالم واجلنني .

اتقاء االلتهاب 509
 من أ�جل والدة �آمنة ,اتبعي خطوات النظافةالثالث:

ّ .1
نظفي يديك

ّ .2
نظفي مكان الوالدة

ّ .3
ال�سري
نظفي أ�داة قطع احلبل ّ

الوالدة

عالمات اقرتاب الوالدة (الو�ضع ,املخا�ض)

العالمات الثالث التالية تدل على بدء الوالدة أ�و اقرتاب بدئها .وقد ال حتدث جميعها ,وقد
حتدث يف أ�ي ت�سل�سل ،واحدة بعد أالخرى.
 .1خروج مادة خماطية �صافية أ�و ذات لون زهري من املهبل ،أ�ثناء احلمل :يظل عنق الرحم
(فتحة الرحم ) م�سدود ًا مبخاط كثيف يحمي الطفل والرحم من االلتهاب .وعندما يبد أ� عنق
الرحم باالنفتاح تخرج هذه ال�سدادة املخاطية وقليل من الدم أ�ي�ض ًا.
 .2خروج ماء �صاف من املهبل :ميكن أ�ن ين�سال كي�س “ماء الر أ��س” (“جيب املياه”) يف
اللحظة التي ت�سبق بداية املخا�ض أ�و يف أ�ي حلظة أ�ثناء املخا�ض .
 .3بدء �آالم الطلق (تقل�صات الرحم ) :قد يبد أ� الطلق كل  10دقائق أ�و  20دقيقة أ�و أ�كر ولكن
املخا�ض احلقيقي ال يبد أ� �إال حني ي�صبح الطلق منتظم ًا (املدة نف�سها بني الطلقة وتلك التي
تليها).
يحني الوقت لال�ستعداد للوالدة ،عند ظهور أ�ي من هذه العالمات.
وفيما يلي قائمة مبا ميكنك أ�ن
تفعلي:
 اخربي القابلة (الداية) أ�نالوالدة قد بد أ�ت.
 ت أ�كدي من أ�ن أالدوات الالزمةللوالدة جاهزة.
 ا�ستحمي واغ�سلي أ�ع�ضاءكاجلن�سية على أالخ�ص.
 تابعي تناول وجبات �صغريةوا�شربي كلما �شعرت بالعط�ش .
 -ا�سرتيحي كلما ا�ستطعت.

مراحل الوالدة الثالث

لكل والدة ثالث مراحل.
املرحلة أالوىل تبد أ� عندما يبد أ� الطلق يف فتح (تو�سيع) عنق الرحم ,وتنتهي عندما ي�صبح عنق
الرحم مفتوح ًا متام ًا .يف الوالدة أالوىل (البكرية) ت�ستمر هذه املرحلة عادة من �10ساعات �إىل
� 20ساعة أ�و أ�كرث ،و أ�ما يف الوالدات التالية فت�ستمر عادة من � 7ساعات �إىل � 10ساعات ،وقد
تختلف املدة الزمنية كثري ًا.
املرحلة الثانية تبد أ� عندما يكون عنق الرحم منفتح ًا وتنتهي عند والدة الطفل .وهذه املرحلة
أ��سهل عادة من املرحلة أالوىل ،وال ينبغي أ�ن تطول أ�كرث من نحو �ساعتني.
املرحلة الثالثة تبد أ� عند والدة الطفل وتنتهي عند خروج امل�شيمة (اخلال�ص).

املرحلة أالوىل :انفتاح عنق الرحم
للتيقن من أ�ن املخا�ض ي�سري على ما يرام ،راقبي:
 .1منذ متى بد أ�ت الطلقات وما الفا�صل بني �إحداها أ
والخرى؟ يف البداية قد حتدث الطلقات
كل  10دقائق أ�و  20دقيقة أ�و أ�قل ،وبعد وقت ت�صبح أ��سرع كل دقيقتني �إىل خم�س دقائق ،لكن
الطلقة عندئذ ت�ستمر وقت ًا أ�طول :نحو دقيقة ون�صف حتى والدة الطفل .ف�إذا كانت الطلقات
حتدث كل  10دقائق ون�صف حتى والدة الطفل .ف�إذا كانت الطلقات حتدث كل  10دقائق أ�و
أ��سرع ,منذ أ�كرث من يوم وليلة (� 24ساعة ) ومل تقرتب والدة الطفل “املخا�ض الطويل جد ًا”,
ال�صفحة .86

املخا�ض الطويل جد ًا86 ,
ماء الر أ��س أالخ�ضر أ�و البني 86
تفح�ص و�ضع الطفل 77

 .2هل �سال (انك�سر) كي�س ماء الر أ��س (جيب املياه)؟ لو حدث ذلك ،ا� أس�يل متى ح�صل ذلك.
ف�إذا م ّر يوم أ�و أ�كرث منذ ان�سياله “ ُنزول ماء الر أ��س وعدم بدء املخا�ض بعد �ساعات قليلة”،
ال�صفحة  .85واذا كان ماء الر أ��س أ�خ�ضر أ�و بني اللون  ،انظري “دماء الر أ��س أالخ�ضر أ�و
البني” ،ال�صفحة .86
 .3هل ر أ��س الطفل �إىل أال�سفل؟ افح�صي بطن احلامل أ
(�نظري ال�صفحة
 ،)77ف�إذا وجدت أ�ن و�ضع الطفل جانبي أ�و مقلوب (الوالدة باملقعدة )،
فينبغي نقل احلامل �إىل مركز �صحي أ�و م�ست�شفى.
ب�إمكانك م�ساعدة أالم أ�ي�ض ًا بطم أ�نتها أ�نها على ما يرام وت�شجيعها
 البقاء ن�شطة. تناول أالطعمة اخلفيفة ،غري الثقيلة أ�و الغنية بالزيوت. �شرب ال�سوائل املحالة وال�شاي ال�ساخن قدر ما �شاءت. التب ّول كثري ًا. التنف�س بعمق وببطء أ�ثناء التقل�صات والتنف�س كاملعتاد بني الطلقات عدم الدفع �إال حني ت�شعر بحاجة قوية للدفع أ(�نظرى ال�صفحة .)82
أ�ثناء املخا�ض ,دعي املر أ�ة تختار أالو�ضاع التي تريحها .ظل أالطباء والقابالت �سنوات طويلة يطلبون من الن�ساء اال�ستلقاء على الظهر,
ولكن هذا الو�ضع �صعب أ�ثناء املخا�ض والوالدة .لذا �شجعي املر أ�ة أ�ثناء املخا�ض على جتربة أ�و�ضاع عديدة .ومعظم الن�ساء يجدن
أال�سهل دفع الطفل وهن راكعات أ�و مقرف�صات أ�و جال�سات م�سنودات.

املرحلة الثانية :دفع الطفل اىل اخلارج

عالمات بداية وقت الدفع أ
(�ي أ�ن عنق الرحم مكتمل االنفتاح ):
 ت�شعر أالم برغبة قوية يف الدفع ،وقد ت�شعر ك أ�نها ترغب يف التربز. أ�ثناء حدوث الطلقات ،ب�إمكانك م�شاهدة انتفاخ خمرج املر أ�ة وقد ت�شاهدين ر أ��س الطفل عندفتحة املهبل .ويف البداية يعود ر أ��سا الطفل �إىل الداخل ،بني الطلقات.
املخا�ض الطويل جد ًا 86

ما العمل:

 �إبقي مع أالم طول الوقت وطمئنيها ب أ�نها وطفلها على ما يرام . ترافق كل طلقة رغبة قوية يف الدفع .وعندما ت�شعر أالم برغبة يف الدفع .اطلبي منها أ�ن ت أ�خذنف�س ًا عميق ًا و أ�ن تدفع كما لو أ�نها تتربز ،ولكن بكل قوتها .ويجد عديد من الن�ساء أ�ن أ�نينها أ�و
عويلها ب�صوت عميق ي�ساعدها أ�ثناء الدفع.
 ت أ�كدي من �سرير أالمور ب�شكل جيد و أ�ن كل �شيء جاهز للوالدة .ف�إذا م�ضى أ�كرث من �ساعتنيعلى بداية الدفع  ،انظرى “املخا�ض الطويل جد ًا” ،ال�صفحة.86

والدة الر أ��س

�إذا بقي ر أ��س الطفل عند فتحة املهبل حتى بني الطلقات ،فهذا يعني أ�ن وقت نزول
الر أ��س قد حان.
 .1اطلبي من أالم أ�ال تدفع ب�شدة ،بل أ�ن تقوم بدفعات خفيفة.
 .2دعي الر أ��س يخرج بني الطلقات ببط ء ،لوقاية أالم من متزق جلد جدار
املهبل.

 .3بعد نزول الر أ��س :ام�سحي فم الطفل و أ�نفه بقطعة قما�ش نظيفة.

والدة الكتفني
مل�ساعدة الكتفني على اخلروج:

 .1أ�م�سكي ر أ��س الطفل بلطف ووجهيه نحو ظهر أالم (بعيد ًا عن بطنها) .هذا ي�سمح للكتف
أالمامية باخلروج أ� أ
ول .ال حتاويل أ�بد أ� �سحب الر أ��س أ�و لفه (فتله).
 .2بعد ذلك تنزل بقية ج�سم الطفل ب�سهولة .كوين جاهزة :أ�م�سكي الطفل حتى ال يقع.

االعتناء بالطفل فور والدته

يبد أ� الوليد ال�سليم بالتنف�س وحتريك يديه و�ساقيه والبكاء ،مبا�شرة بعد والدته .لالعتناء به:
 ام�سحي فمه و أ�نفه بقطعة قما�ش نظيفة .واجعلي ر أ��سه أ�وط أ�من ج�سمه ور ّبتي بكفك ظهره بلطف حتى يخرج املخاط من الفم
أ
والنف .ف�إذا كان ال�سائل أ�و املخاط غزير ًا فا�سحبيه بال�شفاطة
املطاط (احر�صي أ�ن تكون نظيفة ) أ
(�نظري ال�صفحة .)86
 اعطي الوليد �إىل أ�مه فور ًا .ول ّفيهما مبن�شفة نظيفة ,وال تت أ�خريأ�بد ًا لكي يبقى الوليد دافئ ًا.
 �ضعي الطفل على ثدي أ�مه فور ًا .وعندما ير�ضع الطفل ي�ضيقرحم أالم ويتوقف النزف .وي�ساعد هذا أ�ي�ض ًا يف خروج امل�شيمة
(اخلال�ص ) بوقت أ��سرع.
ال�س ّري وتقطعيه �إال حني ّ
يبي�ض لونه ويتوقف نب�ضه .ومن أ�جل الوقاية من
 ال تربطي احلبل ُالكزاز(التيتانو�س) وهو مر�ض خطري يقتل كثري ًا من أالطفال
ال�سري قريب ًا من ج�سم الوليد با�ستعمال أ�دوات نظيفة.
اقطعي احلبل ّ

ال�س ّري
لقطع احلبل ُ

ال�س ّري اعقدي ربطتني نظيفتني حوله م�ستخدمة العقدة املربعة (الرتبيعية)� ,ضعي أ�ول ربطة على
 .1عندما يتوقف نب�ض احلبل ُ
م�سافة �إ�صبعني من ج�سم الطفل والربطة أالخرى على م�سافة �إ�صبعني من أالوىل.

 .2اقطعي احلبل ال�سري بني العقدتني
ب�شفرة حالقة جديدة .واذ ا�ضطررت
�إىل ا�ستخدام طريقة أ�خرى لقطع احلبل
ال�س ّري فت أ�كدي من أ�ن أالداة امل�ستخدمة
ُ
غلت باملاء  20دقيقة .
مهم :لتجنب الكزاز (التتن�س )
وااللتهابات أالخرى ،ينبغي أ�ن يكون
ال�سري وكل ما مي�سه نظيفاً جداً.
احلبل ُ
ال ت�ضعي أ�بداً الغائط أ�و روث احليوانات
على جذع احلبل ال�سريّ املقطوع ( أ�ي على اجلزء الباقي منها املعلق ببطن الوليد).

االعتناء بالعينني

ميكن أ�ن ي�سبب ال�سيالن (التعقيبة) فقدان اخلطر .ونظر ًا لعدم
معرفة الكثري من الن�ساء �إن كنّ م�صابات بال�سيالن ،ولوقاية العينني
من جرثومة ال�سيالن ،ن�ضع مرهم الترتا�سيكلني أ�و ا إلرثرومي�سني أ�و
الكلورامفينيكول برتكيز  1باملئة  ،يف كل عني  ،يف ال�ساعة أالوىل
بعد الوالدة.
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املرحلة الثالثة :خروج امل�شيمة (اخلال�ص)

عند االنتهاء من لف الطفل وو�ضعه على ثدي أ�مه ,يكون قد حان وقت خروج امل�شيمة.
ال�س ّري عندما يزداد طوال ،هذا يدل على أ�ن امل�شيمة تنف�صل عن الرحم.
راقبي املهبل لر ؤ�ية احلبل ُ
ال�س ّري باالزدياد اطلبي
كذلك راقبي وت أ�كدي من عدم حدوث نزف غزير .وعندما يبد أ� طول احلبل ُ
ال�س ّري.
من أالم أ�ن تدفع إلخراج امل�شيمة .ولكن ال ت�سحبي احلبل ُّ
ف�إذا مل تخرج امل�شيمة فور ًا ومل يحدث نزف ،فال ب أ��س من االنتظار �ساعة.
مل�ساعدة امل�شيمة على اخلروج :
 اطلبي من أالم أ�ن تقرف�ص وتدفع .واذا مل تتمكن من الدفع اطلبي منها النفخ يف زجاجة أ�و العط�سأ�و ال�سعال .
 اطلبي من أالم التب ّول .�شجعي الطفل على أ�ن ير�ضع ,أ�و دعي �شخ�ص ًا يد ّلك حلمتي أالم ،فهذا ي�ساعد يف تقلي�ص الرحم.
 ّ �إذا ف�شلت كل هذه الطرق ،أ�عطيها حقنة من أالوك�سيتو�سني (  10ملغ ) يف فخذها أ�و وركها.� -إذا بد أ�ت أالم بالنزف ,راجعي ال�صفحة .92

فح�ص امل�شيمة (اخلال�ص)

 عند خروج امل�شيمة� ,ضعيها يف وعاء وافح�صيهاللتيقّن من نزولها كاملة.

النزف ال�شديد 92

عادة تخرج امل�شيمة كاملة ،ولكن يبقى أ�حيان ًا جزء منها يف الداخل ،وقد ي ؤ�دي �إىل حدوث نزف أ�و
التهاب فيما بعد ،وللت أ� ّكد من خروج
امل�شية كاملة  ،افح�صي أ�على امل�شيمة
و أ��سفلها و أ�غ�شية كي�س ماء الر أ��س
(جيب املياه).
�إذا ظلت أالم تنزف أ�و بدا لك نق�صان
جزء من امل�شيمة أ�و أالغ�شية ,فاتّبعي
ا إلر�شادات املتعلقة بالنزف ال�شديد
على ال�صفحة .92

عالمات اخلطر أ�ثناء املخا�ض

 متزق كي�س ماء الر أ��س  -النزف قبل الوالدة - .ارتفاع احلرارة.دون أ�ن يبد أ� املخا�ض - .املخا�ض الطويل جد ًا - .نوبات ت�شنج أ�و اختالجات.
 -الطفل يف و�ضع جانبي - .ماء الر أ��س أالخ�ضر أ�و البني.

متزق كي�س الر أ��س دون أ�ن يبد أ� املخا�ض

يبد أ� املخا�ض عند معظم الن�ساء يف غ�ضون � 24ساعة بعد متزق كي�س ماء الر أ��س (جيب املياه)،
واذا مل يبد أ� املخا�ض بعد يوم وليلة (� 24ساعة) فقد ت�صاب املر أ�ة وطفلها بالتهاب خطري.

ما العمل:

 ينبغي أ�ال ُتدخل املر أ�ة أ�ي �شيء يف مهبلها و أ�ن متتنع عن اجلماع ،ألن كليهما قد ُيحدث التهاب ًا. �إذا ارتفعت حرارتها أ�و �ش ّمت رائحة كريهة يف املهبل ،فذلك بداية التهاب .وهي بحاجة �آنذاك�إىل حقن م�ضادات حيوية بالوريد ,وحتى لو بد أ� املخا�ض فقد متوت أالم وطفلها .اذهبي بها على
عجل �إىل مركز �صحي أ�و م�ست�شفى.
 حاويل أ�ن جتعلي املخا�ض يبد أ� .وعلى أالم أ�ن تبلع مقدار ملعقتني كبريتني من زيت اخلروع و أ�نم�صهما مرة
تد ّلك حلمتيها أ�و أ�ن تطلب من �إحداهن ّ
كل ب�ضع �ساعات حتى بداية املخا�ض .وثمة أ�ع�شاب طبية خا�صة متنوعة ت�ستخدمها الن�ساء لبدء
املخا�ض .واذا مل يبد أ� املخا�ض بعد ب�ضع �ساعات ,فينبغي أ�ن تذهب احلامل �إىل مركز �صحي أ�و
م�ست�شفى.

الطفل يف و�ضع جانبي (م�ستعر�ض)

�إذا بد أ� املخا�ض وخرجت يد الطفل أ�و ًال ،فهذا يعني يف معظم أالحوال أ�نه يف و�ضع جانبي،
حتققي من و�ضع الطفل (انظري ال�صفحتني 75و)77
تتعذر الوالدة يف هذه احلال من دون جراحة قي�صرية .
ال حتاويل تغيري و�ضع الطفل بعد ابتداء املخا�ض ،فقد يتمزق الرحم أ�و تنف�صل امل�شيمة
(اخلال�ص) عن جدار الرحم.

ما العمل:

 -انقلي أالم �إىل امل�ست�شفى

النزف قبل الوالدة

�إذا نزل قليل من �سائل فاحت أ�و زمري اللون ,أ�و مادة خماطية ودم بني ,فهذا أ�مر طبيعي أ�ثناء
املخا�ض .أ�ما �إذا نزفت أالم دم ًا أ�حمر فاحت ًا فقد يعني هذا انف�صال امل�شيمة (اخلال�ص) عن
جدار الرحم أ�و أ�نها ت�سد فم الرحم .وهذا خطر للغاية.

ما العمل:

 انقلي أالم �إىل امل�ست�شفى فوراً .و�إذا أ�مكن �ضعي لها حملو ًال وريدياً و أ�عطيها ال�سوائلبالوريد.

 خطر!! ال ت�ستعملي ا ُحلقن لبدء املخا�ض .فقد
ت ؤ�دي اىل تقل�صات قوية جد ًا قد تقتل املر أ�ة �وأ
الطفل.

املخا�ض الطويل جداً

�إذا ا�ستمر املخا�ض اجليد والقوي مدة تتجاوز يوم ًا وليلة ,أ�و �إذا ا�ستمر الدفع أ�كرث من �ساعتني دون
عالمات على قرب والدة الطفل فرمبا تكون هناك م�شكلة .اطلبي امل�ساعدة الطبية.

ما العمل:

�إذا مل حتدث الطلقات كل دقيقتني أ�و ثالث دقائق ومل ت�ستمر دقيقة كاملة فقد ال يكون املخا�ض كافي ًا
�شجعيها على امل�شي واحلركة وتغيري و�ضعيتها .و أ�طلبي منها تدليك حلمتيها وامل�شي ما بني
بعدّ .
�شجعيها على تناول ال�سوائل ووجبات خفيفة .ولعل تناول ع�صري الفواكه أ�و
التقل�صات لتقوية املخا�ضّ .
ال�شاي املح ّلى يوفران لها الطاقة.
�إذا �شعرت أالم با إلرهاق ،وقد م�ضى على بداية املخا�ض أ�كرث من � 24ساعة أ�و ا�ستمرت بالدفع أ�كرث من
�ساعتني ,فانقليها �إىل مركز �صحي أ�و م�ست�شفى ،ألنها حتتاج �إىل أ�دوية ت�ساعدها يف املخا�ض أ�و إلجراء
جراحة قي�صرية لتوليد الطفل .

ماء الر أ��س أالخ�ضر أ�و البني

قد يدل ماء الر أ��س ذو اللون أالخ�ضر أ�و البني ملى أ�ن الطفل يف خطر.

 �إذا ارتفعت حرارتها قلي ًال قد ال حتتاج املر أ�ة �إالاىل بع�ض ال�سوائل.

ما العمل:

�إذا كان املخا�ض يف أ�وله أ�و مل تبد أ� أالم بالدفع ،أ
فالف�ضل لهذا الطفل أ�ن يولد يف امل�ست�شفى.
�إذا كانت أالم يف املرحلة الثانية من الوالدة والطفل على و�شك أ�ن يولد ،فاطلبي من أالم الدفع بكل
طاقتها واخرجي الطفل �سريع ًا .حال نزول ر أ��س الطفل خففي فمه و أ�نفه بقطعة قما�ش نظيفة أ�و
ا�ستعملي �شفاطة مطاط إلخراج املادة املخاطية� .إجعلي ر أ��س الطفل أ�وط أ� من بقية ج�سمه لدفع املادة
املخاطية �إىل اخلروج .

ارتفاع احلرارة
ارتفاع احلرارة عالمة على االلتهاب عاد ًة.

ما العمل:

�إمل�سي جبني املر أ�ة بظاهر يدك وامل�سي جبينك بظاهر يدك أالخرى أ
(�نظري يف ال�صفحة  514كيف
ت ؤ�خذ احلرارة مبيزان احلرارة �إذا وجد) واذا �شعرت أ�ن حرارتها أ�على قلي ًال من حرارتك فقد حتتاج
�إىل �سوائل فقط� .إ�سقها كثري ًا من املاء و�سوائل أ�خرى مثل ال�شاي أ�و أالع�شاب أ�و الع�صري أ�و ال�صودا
الغازية .وذ ّكريها ب�ضرورة التب ّول كل ب�ضع �ساعات .
�إذا كانت حرارتها مرتفعة كثري ًا مع ق�شعريرة ،فانقليها �إىل مركز �صحي أ�و م�ست�شفى ألنها حتتاج �إىل
امل�ضادات احليوية فور ًا .أ�عطيها دواء املب�سلني (  500ملغ) بالفم كل � 6ساعات ،أ�و أ�عطيها حقنة 1 .2
مليون وحدة من بروكايني بن�سلني يف ردفها أ�و فخذها كل � 12ساعة حتى و�صولها �إىل امل�ست�شفى.

نوبات ت�شنج أ�و انتفاخ �شديد يف اليدين والوجه ( ان�سمام احلمل)
�إذا بد أ�ت أالم ُت�صاب بنوبة
ت�شنج:
 �ضعي �شيئ ًا حتت ر أ��سهاحلمايته ,وم ّدديها على جنبها
أالي�سر �إذا أ�مكن ،ولكن ال
حتاويل تقييد حركتها.
 دعيها تهد أ�. �ضعي قطعة قما�ش �سميكة بني أ��سنانها كي ال تق�ضم ل�سانها. أ�ر�سلي �شخ�ص ًا إلح�ضار و�سيلة نقل طارئة وانقليها �إىل أ�قرب م�ست�شفى� .إذا أ�مكن ،أ�عطيهاأ�حد أالدوية التالية:
 �سلفات املغني�سيوم ,حملول  50باملئة� .إحقني  10مل يف ع�ضلة كل ردف مرة� .إذا احتاجتك ّرري بعد � 4ساعات .
 -الديازبام .

 ا�ستعملي أ�كرث عن هذه أالدوية يف “ال�صفحاتاخل�ضراء”.

كيف حتقنني الديازبام
ال ت�ستطيع املر أ�ة التي تعاين نوبات ت�شنج ابتالع أ�قرا�ص الدواء .وقد ال ي ؤ�دي الديازبام مفعو ًال مالئم ًا عند حقنه يف الع�ضل أ�ثناء
فالف�ضل عادة و�ضع حملول حقنة الديازبام ،أ
النوبة ،ولذا أ
(�و أ�قرا�ص الديازبام بعد طحنها وخلطها مع املاء) يف امل�ستقيم (عند
فتحة ال�شرج).
حملول حقنة الديازبام  :أ�عطي  20ملغ من ديازبام بعد النوبة أالوىل .ف�إذا حدثت نوبات أ�خرى,
أ�عطي 15ملغ بعد كل نوبة .
إلعطاء حملول حقنة الديازبام� ,إملئي حقنة باملحلول أ�و ًال ثم انزعي �إبرة احلقنة .
ادخلي أ�نبوبة احلقنة بلطف
داخل امل�ستقيم م�سافة �إن�شني
أ
(�ي حوايل � 5سنتم ) وفرغيها،
دعي أالنبوبة يف مكانها خم�س
دقائق على أالقل لكي متنع خروج الدواء .ف�إذا ت�سرب بع�ض ال�سائل
من ال�شرج ،فال ب أ��س أ�ن تعطي  5ملغ �إ�ضافية .
أ�قرا�ص الديازبام � :إذا توافرت عندك أ�قرا�ص الديازبام فقط,
فاطحنيها واخلطيها مع املاء .وال تذوب احلبوب متام ًا� .إطحني
 20ملغ حلقن الدواء.
�إملئي حقنة بخليط املاء أ
والقرا�ص بعد نزع ا إلبرة .ثم احقنيها يف امل�ستقيم كما ُذكر أ�عاله .

الوالدات الع�سرية

ال�س ّري ( حبل اخلال�ص) قبل املولود
خروج احلبل ُ
ال�س ّري قبل ر أ��س الوليد ,فقد
�إذا خرج احلبل ُّ
ال�س ّري لدى خروج الر أ��س .وقد
ينع�صر احلبل ُّ
ميوت الطفل أ�و يتلف دماغه حل�صوله على
أ�وك�سجني أ�قل من حاجته.

ما العمل:

�إذا كان خروج الطفل �سريع ًا و أ��صبح ملى و�شك
الوالدة ،اطلبي من أالم أ�ن تدفع قدر ا�ستطاعتها وهي مقرف�صة واخرجي الطفل.
ولكن �إذا �شعرت أ�ن الطفل ال يخرج �سريع ًا ،فاجعلي
أالم جاثية على الركبتني وال�صدر ،و�ساعديها لتتوقف
عن الدفع وانقليها �إىل امل�ست�شفى ،ألن الطفل يحتاج
�إىل الوالدة بجراحة قي�صرية.

انحبا�س كتفي الطفل
�إذا كان حجم الطفل كبري ًا ،فقد تنحب�س كتفاه بعد خروج ر أ��سه .وقد ي ؤ�دي
هذا �إىل وفاة الطفل أ�و ت أ� ّذيه �إذا مل ُت�ستكمل الوالدة �سريع ًا.

ما العمل:

� .1إجعلي املر أ�ة تركع على يديها وركبتيها ثم تدفع .وعادة ما تنزلق الكتف
املحبو�سة ويتمكن الطفل من الوالدة.
� .2إذا مل ينجح الركوع على اليدين والركبتني :ا�ستخدمي طريقة
و�ضع رديف أالم على حافة ال�سرير .اطلبي منها �شد ركبتيها �إىل
أالعلى قدر ا�ستطاعتها ،بينما ي�ضغط �شخ�ص �آخر مبا�شرة �إىل
أال�سفل فوق عظم العانة .اطلبي من أالم الدفع بكل طاقتها أ�ثناء
الطلقة التالية .
� .3إذا مل يخرج الطفل بالرغم من ا إلجراءات ال�سابقة .أ�دخلي
يدك حول رقبة الطفل حتى تالم�س أ��صابعك ظهره .ادفعي الكتف
العليا �إىل أالمام ويف الوقت نف�سه اطلبي من أالم الدفع أ�ثناء الطلقة.
مهم :ال تدعي أ�حداً ي�ضغط على أ�على رحم املر أ�ة ,فقد يتفاقم انحبا�س
الطفل ويتمزق الرحم.

التوائم

عندما حتمل أالم أ�كرث من جنني ،أ
والف�ضل أ�ن تلد يف مركز �صحي
أ�و وم�ست�شفى .أ
فالرجح عادة أ�ن أ�حد التو أ�مني يف و�ضع مقلوب،
أ�و أ�ن يح�صل نزف �شديد بعد الوالدة .ولكن �إذا ا�ضطررت �إىل
م�ساعدة امر أ�ة يف توليد توائم فهذا ما علمك القيام به:

ما العمل:

 .1و ّلدي الطفل أالول ك أ�نك تو ّلدين طف ًال واحد ًا.
 .2عندما تقطعني حبل الطفل أالول
ال�س ّري ،اربطي بعناية طرفه أالخر
ُّ
املتدليّ من رحم أالم .واذا مل تفعلي فقد
ميوت الطفل الثاين.
 .3ال تعطي أالم أ�ية ُحقن .
 .4أ�عطي أالم مولودها أالول لرت�ضعه من
ثدييها فهذا ي�ساعد اجلنني الثاين على
اخلروج.
 .5ينبغي أ�ن يولد الطفل الثاين خالل
 15دقيقة أ�و  20دقيقة .افح�صي و�ضعه،
ف�إذا كان م�ستعر�ض ًا ،فحاويل تغيري و�ضعه بلطف ،ولكن �إذا مل ي�ستدر ب�سهولة ,فينبغي نقل املر أ�ة
�إىل امل�ست�شفى.

ال�س ّري حول عنق الطفل
التفاف احلبل ُ

ال�س ّري يف بع�ض أالحيان حول عنق الطفل .وميكنك عادة ترخية احلبل ومتريره من
يلتف احلبل ُّّ
حول ر أ��س الطفل أ�و كتفه .

ال�س ّري م�شدود ًا حول عنق
�إذا كان احلبل ُّ
الطفل ويبدو ك أ�نه مم�سك بظهر الطفل  ،فقد
ال�س ّري يف موقعني
حتتاجني اىل ربط احلبل ُّ
ثم قطعه .ا�ستعملي خيط ًا نظيف ًا ومق�ص ًا
نظيف ًا .احذري من أ�ن جترحي الطفل أ�و أالم
.

ال�س ّري 83
قطع احلبل ُ

الوالدة املقلوبة (اجليئة باملقعدة أ�و فار�سي)

الوالدة املقلوبة هي خروج م ؤ�خرة الطفل أ�و ًال أ
(�نظري ال�صفحة  77للتحقق من و�ضع الطفل
قبل والدته) ف�إذا ك أ�ن الطفل بكرا ،فقد يكون أالف�ضل أ�ن يولد يف امل�ست�شفى ،ولكن �إذا بقيت
املر أ�ة يف املنزل فحاويل �إح�ضار قابلة متدربة .أ�و طبيب مل�ساعدتها.

ما العمل يف الوالدة املقلوبة:

� .1ساعدي أالم على أ�ن متتنع عن الدفع حتى ت�شاهدي م ؤ�خرة (رديف) الطفل يف املهبل :و�ضروري للغاية أ�ن يكون عنق الرحم
مفتوح ًا متام ًا.
 .2اطلبي من أالم أ�ن تقف يف و�ضع الوقوف أال�شبه
بالقرف�صاء .واذا مل ت�ستطع القرف�صة ،ف�ساعديها
على و�ضع م ؤ�خرتها عند حافة ال�سرير فور خروج
�ساقي الطفل أ�و م ؤ�خرته .
�شجعيها على دفع ما بقي من ج�سم الطفل
ّ .3
ببطء .تخرج �ساقا الطفل عادة ،ولكن قد حتتاجني
�إىل �إدخال �إ�صبعيك داخل الفرج إلخراج �ساقيه
بحال التفاف رجليه �إىل الداخل.
فيما بعد .واذا كان احلبل ال�سري ال يزال حتت
ال�س ّري بلطف كي ال ي�صبح م�شدود ًا
 .4أ�رخي احلبل ُّ
عظم العانة ،ح ّركيه �إىل الناحية التي ت�شعرين أ�نها أ�و�سع.
ُ .5ل ّفي ج�سم الطفل بقطعة قما�ش نظيفة وجافة ,لتتمكني من ا إلم�ساك به ومنعه من حماولة التنف�س قبل خروج ر أ��سه (يف
بقية الر�سوم مل نر�سم املن�شفة حتى تتمكني من ر ؤ�ية اخلطوات الالحقة .ولكن أ�ثناء الوالدة ال تنزعي الغطاء عن الطفل حتى
يولد).

 .6اطلبي ممن ي�ساعدك أ�ن ي�ضغط عئى عظم العانة (ال على بطن املر أ�ة) فهذا يبقي ر أ��س الطفل قرب �صدره ،وال�ضغط على عظم
العانة يجب أ�ال يدفع الطفل �إىل اخلارج .ادفعي ج�سم الطفل �إىل أ��سفل بحذر إلخراج الكتف العليا .أ�م�سكي الطفل من وركيه أ�و
�ساقيه� .إحذري! فال�ضغط على ظهر الطفل أ�و بطنه قد ُيحدث �إ�صابات ونزفا داخلياً!!
وقد ت�ضطرين �إىل �إدخال �إ�صبعيك من أ�جل �إخراج يدي الطفل ،حاويل ا إلم�ساك باليد مبتابعتها بدء ًا من الكتف .أ�نزيل اليد �إىل
جانب ال�صدر ب�سحب الكوع بلطف .أ�خرجي الكتف العليا.
� .7إرفعي الطفل بحذر إلخراج الكتف ال�سفلى.
 .8يحتاج ج�سم الطفل ا آلن للدوران كي ي�صبح يف مواجهة م ؤ�خرة أالم .وقد ترغبني يف �إ�سناد ج�سمه بيدك وو�ضع �إ�صبعك يف فمه
لكي يبقى الر أ��س مكانه .فعندما يظل ذقن الطفل مال�صق ًا ل�صدره مير الطفل ب�سهولة أ�كرب عرب عظام احلو�ض.
 .9أ�خف�ضي و�ضع الطفل حتى ت�شاهدي حدود �شعر الر أ��س خلف رقبته .ال ت�سحبي الطفل .وال تلوي الرقبة و�إال فقد تنك�سر!
 .10أ�بقي ر أ��س الطفل مال�صق ًا ل�صدره و أ�نت ترفعني ج�سمه ليخرج الوجه .دعي م ؤ�خرة ر أ��س الطفل داخل أالم .
 .11على أالم أ�ن ت�سرتخي وتوقف الدفع ،و أ�ن تتنف�س ليخرج الطفل .وينبغي �إخراج م ؤ�خرة ر أ��س الطفل ببطء .ف�إذا خرج ب�سرعة
فقد ينزف دماغ الطفل فيموت أ�و يتلف دماغه.

النزف ال�شديد

تنزف أالم قلي ًال بعد الوالدة ,فهذا طبيعي .وقد
تنزف أالم أ�كرث من املعتاد عندما تلد طف ًال
ج�سمه كبري ،أ�و تو أ�مني ،أ�و ان كانت أ�كرب من �سن ًَا،
أ�و �إذا ا�ستغرقت الوالدة وقت ًا طوي ًال أ�و �إذا متزقت
امل�شيمة أ�ثناء الوالدة .لكن النزف ي�صبح م�شكلة
خطوة �إذا مل يتوقف خالل �ساعة بعد الوالدة  ،أ�و
�إذا كان غزير ًا بحيث أ
ميل أ�كرث من ك أ��سني أ�و ما
يكفي لتبليل ح�صريتني �سميكتني يف �ساعة.

ما العمل:

 .1أ�طلبي م�ساعدة طارئة.
 .2يف االنتظار� ،إفعلي ما يلي:
�إذا كان النزف �شديد .قبل خروج امل�شيمة (اخلال�ص):
 اطلبي من أالم القرف�صة ودفع امل�شيمة �إىل اخلارج. اطلبي منها التبول . �ضعي الطفل على ثدي أ�مه ليبد أ� بالر�ضاعة .واذا رف�ض الطفل الر�ضاعة  .فاطلبي من أالمتدليك حلمتيها أ�و دعي أ�حد ًا ير�ضع من ثدييها ،فيتقل�ص الرحم وتخرج امل�شيمة .
 ب�إمكانك أ�ي�ض ًا أ�ن تعطيها حقنة أ�وك�سيتو�سني  10ملغ يف ع�ضلة الردف أ�و الفخذ� ،إذا كانتلديك هذه احلقنة .
�إذا كانت أالم �ضعيفة ال تقوى على �إخراج امل�شيمة (اخلال�ص ) مبفردها ،أ�و �إذا كانت تنزف بغزارة وتكاد أ�ن يغمى عليها ،فقد حتتاجني
�إىل م�ساعدة امل�شيمة على اخلروج� .إفعلي هذا فقط حني ت�شعرين أ�ن حياة أالم يف خطر .أ�و ًال حتققي من عالمات انف�صال امل�شيمة .
ال�س ّري بربطه بخيط نظيف عند نقطة تبعد عر�ض راحة اليد من فتحة املهبل.
 .1ع ّلمي احلبل ُّ
� .2ضعي يد ًا على بطن أالم مبا�شرة فوق عظم العانة .انتظري �إىل أ�ن ت�شعري ب أ�ن رحمها أ��صبحت قا�سية ،ثم ادفعي أ
للعلى باجتاه ر أ��سها.
ال�س ّري باجتاه داخل ج�سم أالم ،أ
فالرجح أ�ن امل�شيمة ما زالت ملت�صقة بالرحم .أ�نقلي أالم
� .3إذا حترك اخليط املربوط على احلبل ُّ
�إىل أ�قرب م�ست�شفى.
أ�ما �إذا مل يتحرك اخليط املربوط فقد تكون امل�شيمة يف املهبل وب�إمكانك أ�ن حتاويل م�ساعدتها للخروج ب�سحبها �إىل اخلارج.
ال�س ّري املقطوع (ا�ستخدمي قطعة قما�ش جافة ) ,وا�سحبي ببط ء وثبات .ال ت�سحبي بقوة� .إذا
 .4بيدك أالخرى ،أ�م�سكي طرف احلبل ُّ
مل ت�شعري ب أ�ن امل�شيمة تتحرك أ�و �شعرت ب أ�نها تتمزق ،فتوقفي.
 .5عند خروج امل�شيمة ،د ّلكي أ�على الرحم بيد �إىل أ�ن ت�شعري ب أ�نها أ��صبحت ثابتة ،ويف الوقت نف�سه ادفعي أ��سفل الرحم �إىل أالعلى
بيدك أالخرى.
 .6أ�عطي املر أ�ة ال�سوائل �إما بالوريد أ�و يف امل�ستقيم أ
(�نظري ال�صفحة .)525
�إذا مل تخرج امل�شيمة وا�ستمر نزف أالم :أ�نقليها �إىل مركز �صحي أ�و م�ست�شفى.

�إذا بد أ� النزف بعد خروج امل�شيمة (اخلال�ص)

 اطلبي من أالم التبول. دعي أالم م�ستلقية ،و�ضعي الطفل على ثديها لري�ضع� .إذا مل ير�ضع ,حاويل تدليك حلمتيها،حتى تتق ّل�ص الرحم ويتوقف
النزف.
 د ّلكي أ�على الرحم بثبات علىال�س ّرة �إىل أ�ن ت�شعري
م�ستوى ُّ
ب أ�ن الرحم أ��صبحت قا�سية تابعي
التدليك حتى يتوقف النزف.
 �إذا مل ت�صبح الرحم قا�سيةبعد التدليك لب�ضع دقائق ,أ�و �إذا
ا�ستمر النزف ،أ�عطي أالم أ�قرا�ص
ا إلرغومرتين جرعة  0 .2ملغ
بالفم ,أ�و حقنة جرعة
 0.5ملغ يف الردف أ�و الفخذ أ
(�نظري ال�صفحة  )526ف�إذا ظلت تنزف بعد  10دقائق أ�عيدي
‘عطاءها املقدار ذاته من ا إلرغومرتين.
�إذا أ��ستمر نزف أالم ،فانقليها �إىل مركز �صحي أ�و م�ست�شفى ،أ�ر�سلي برفقتها فردين من عائلتها
للتربع بالدم �إذا احتاجت .ويف هذه أالثناء راقبي عالمات ال�صدمة .ا�ستعلمي عن عالمات
ال�صدمة وكيف تعالج يف ال�صفحة .254

 -أ�دوية النزف ال�شديد من املهبل بعد الوالدة.

ال�صدمة .254

عالمات اخلطر
عند الوليد

الوليد اخلديج أ�و الوليد الهزيل جداً

الطفل املولود قبل انق�ضاء  9أ��شهر من احلمل
يعد خديج ًا  ،أ�ي مولود ًا قبل أ�وانه ،يف وقت
باكر .و أ�ما الطفل الذي يزن أ�قل من 2500
غرام ًا أ
(�ي  5أ�رطال) فهو يعد هزي ًال .يحتاج
مثل ه ؤ�الء أالطفال اىل عناية خا�صة.

املعاجلة:
 .1جففي الوليد بقطعة قما�ش دافئة ونظيفة
مبا�شرة فور والدته.
� .2ضعي الطفل وهو عار على ج�سم أ�مه .غطي
الطفل بعدة أ�غطية دافئة .ت أ� ّكدي من أ�ن ر أ��سه مغطى و أ�ن الغرفة دافئة.
� .3ضعي الطفل على ثدي أ�مه .يحتاج الطفل الهزيل �إىل الر�ضاعة كل �ساعتني على أالقل.
 .4ال حتممي الطفل :ينبغي أ�ن يظل دافئ ًا.

الطفل ال يتنف�س

ال�س ّري .وبعد انف�صال امل�شيمة (اخلال�ص )
ينبغي أ�ن يبد أ� الطفل بالتنف�س يف خالل دقيقتني أ�و ثلث دقائق بعد أ�ن يبي�ض لون احلبل ُّ
من جدار الرحم .ف�إذا مل يبد أ� الطفل ،بالتنف�س ،فقد يتعر�ض لتلف خطري يف الدماغ أ�و املوت .

ما العمل:

ّ
نظفي فم الطفل و أ�نفه ،ود ّلكي بثبات ظهره وقدميه .واذا مل يبد أ� الطفل مع هذا بالتنف�س بعد ذلك،
نز ّوده بالنف�س اال�صطناعي:
 .1م ّددي الطفل على �سطح جامد كالطاولة أ�و أالر�ض.
 .2افتحي بلعوم الطفل ب�إمائة ر أ��سه قلي ًال �إىل اخللف.
� .3ضعي فمك على فم الطفل و أ�نفه ،وانفخي نفخات �صغرية من الهواء بلطف .حاويل نفخ نحو  30نفخة يف الدقيقة ( أ��سرع قلي ًال
من تنف�سك أ�ثناء الراحة ) .دعي الطفل يزفر الهواء بني النفخات .
 .4يرتفع بطن الطفل و�صدره وينخف�ضان مع كل حركة تنف�س .ولكن �إذا بقي بطنه منتفخ ًا  ،فهذا يدل على دخول الهواء معدة
الطفل ال رئتيه .حاويل تغيري و�ضع ر أ��س الطفل .وت أ�كدي من عدم وجود ما ي�سد احللق.

مهم :رئتا الوليد ح�سا�ستان للغاية .ف�إذا نفخت بقوة فقد تتلفني رئتيه .لذا انفخي نفخات �صغرية من خدّيك ال من
�صدرك.

وكذلك أ
بالم بعد الوالدة مبا�شرة

�شجعي أالم على �إر�ضاع طفلها من الثدي فهذا ي�ساعدها على وقف نزف الرحم �سريع ًا .وكذلك:
ال�س ّرة تقريب ًا .واذا �شعرت
حت�س�سي أ�على رحم أالم .ينبغي أ�ن تكون الرحم ثابتة وم�ستديرة حتت م�ستوى ُّ
 ّأ�ن الرحم رخوة فاطلبي من أالم التبول .ثم د ّلكي الرحم لتعريف �إذا عاودها االرتخاء.حتققي من عدم وجود
نزف .ع ّلمي املر أ�ة كيف حت�س رحمها وتد ّلكها لو �شعرت أ�نها أ��صبحت رخوة.
 افح�صي مهبل املر أ�ة ،فلو وجدت مزق ًا طوي ًال وعميق ًا أ�و مزق ًا ال يتوقف عن النزف ،فينبغي أ�ن يخيطه�شخ�ص مدرب على ذلك.
 -ا�سقيها كثري ًا و أ�طعميها �إذا جاعت.

االعتناء أ
بالم
والوليد يعد
الوالدة

رعاية الوليد

ت أ�كدي من أ�ن أالم تعرف أ�ن الر�ضاعة الطبيعية هي الغذاء أالف�ضل لطفلها .أ�بقي الطفل مع أ�مه ليم�ص
الثدي ويبقى دافئ ًا� .شجعي أالم لتحافظ على دفء طفلها ونظافته وتوفر له م�ص الثدي كلما رغب.
غالب ًا ما جند لدى أالطفال قذىً (�إفراز) أ��صفر يخرج من عيونهم يف أال�سابيع أالوىل بعد الوالدة .ميكنك
ربد وبقطعة قما�ش نظيفة .واذا أ��صبحت عينا الطفل
غ�سل عيني الطفل بحليب الثدي أ�و باملاء املغلي امل ّ
حمراوين ومنتفختني ومليئتني بالقيح (ال�صديد) فينبغي أ�ن يعاين الطفل عامل �صحي.

ال�س ّري
االعتناء باحلبل ُ

ال�س ّري بال�سبريتو
ال�س ّري نظيف ًا وجاف ًا .واذا أ�مكن ،نظفي احلبل ُّ
حافظي على طرف (جدع ) احلبل ُّ
(الكحول ) وقطعة قما�ش نظيفة كلما ا�ستبدلت فوطته .وي�سود لون احلبل ال�سري وي�سقط خالل أال�سبوع
ال�س ّري � إ ّال بحال وجود الذباب أ�و الغبار .عندها ا�ستخدمي قطعة �شا�ش
أالول ،وال حتتاجني �إىل تغطية احلبل ُّ
أ�و قما�ش نظيفة لتغطيته دون �شد.
ال�س ّري ،فقد يدل هذا على التهاب .وال بد �إذن من أ�ن
ف�إذا الحظت احمرار ًا أ�و قيح ًا (�صديد ًا) حول احلبل ُّ
يفح�ص عامل �صحي الوليد ويعطيه امل�ضادات احليوية فور ًا.

عالمات خطر الكزاز (التيتانوس) عند الوليد
 تشنج جسم.		
 بكاء دائم.			
 ارتفاع الحرارة. -عجز الطفل عن رضاعة الثدي - .تنفس سريع .الطفل

ما العمل:

أ�نقلي الطفل �إىل مركز �صحي أ�و م�ست�شفى فوراً� .إذا كان امل�ست�شفى يبعد
أ�كرث من م�سافة �ساعتني ,و�إذا كنت تعرفني �إعطاء احلقن فاحقني الطفل
أ�و ًال مبائة أ�لف وحدة من بن�سلني البنزل.

الر�ضاعة الطبيعية 105

ال �سابيع أ
يف أ
ال وىل بعد الوالدة
االعتناء أ
بال م املو ّلدة (النف�ساء)

الر�ضاعة الطبيعية 105

تنظيم أال�سرة 197

حتتاج أال م � إىل الرعاية بعد الوالدة بقدر حاجة أال م .و غالب ًا ما ين�شغل اجلميع بالطفل
فين�سون حاجات أال م .
 من أ� جل الوقاية من االلتهاب ينبغي أ� ن متتنع أال م عن اجلماع أ� و عن � إدخال أ� ي�شيء يف املهبل حتى توقف
النزف.
 ينبغي أ� ن حتظى بق�سطوافر من الراحة مدة 6
أ� �سابيع على أال قل.
 ينبغي أ� ن حتافظ علىنظافتها � .إذ يفيدها أ� ن
تغ�سل أ� ع�ضاءها التنا�سلية
وحتافظ على نظافتها
جيد ًا  .أ� ثناء اال�ستحمام،
ال جتل�سي يف حو�ض املاء
� إال بعد مرور أ� �سبوع على
الوالدة .
 حتتاج أال م � إىل أ� ن ت أ� كلأ� كرث من املعتاد .وب� إمكانها تناول أ� �صناف أال طعمة كافة :ال�سمك واللحوم والفا�صولياء
واحلبوب واخل�ضار والفواكه .فهي جميع ًا ت�ساعدها يف ا�سرتداد �صحتها بعد الوالدة
ويف توفري الطاقة التي حتتاج � إليها للقيام بواجب أال مومة.
 أ� ن ت�شرب ال�سوائل بوفرة.ب ًا �آ خر ,فا إل ر�ضاع الطبيعي
 � إذا كانت تر�ضع طفلها حليبها وال تعطيه حليقد يحميها من احلمل املبكر مرة أ� خرى .ا�ستعلمي عن احلماية التامة من احلمل يف
ال�صفحة .218
 � إذا وجدت مزق ًا (ت�شققا ) يف فتحة املهبل فعليها املحافظة على نظافته .وب� إمكانهاوتعجل التئام
و�ضع قطعة قما�ش �ساخنة ورطبة مع ع�سل على املزق ،فت�شعر بالراحة ّ
اجلرح .و � إذا نتج من املزق �شعور باحلرقة فب�إمكانها �صب املاء على الفرج أ� ثناء
التبول.
و � إذا �شاءت أ� ن ت�ستخدم أ� ية أ� ع�شاب طبية لت�ساعد اجلرح على االلتئام فينبغي أ� ن
ّ
(يف�ضل غليها) .ولكن ال تدخلي أال ع�شاب يف املهبل.
تكون نظيفة
 عليها أ� ن تعتمد على الفور طريقة تنظيم أال �سرة بخا�صة � إذا كانت تطعم طفلهاأ� غذت أ� خرى غري حليب الثدي .وحتى حتافظ على �صحة جيدة ،عليها أ� ن ت�ستخدم
و�سيلة من و�سائل تنظيم أال �سرة قبل أ� ن تعاود املجامعة من جديد ،واال ف�سوف حتمل
بعد وقت ق�صري.

عالمات اخلطر يف أاليام أالوىل بعد الوالدة
النزف
النزف الذي يبد أ� بعد مرور أ�كرث من يوم على والدة الطفل �سببه عاد ًة بقاء أ�جزاء من امل�شيمة
(اخلال�ص) داخل الرحم.

عالمات اخلطر يف النزف ال�شديد:

 دم كاف لتبليل أ�كرث من و�سادتني أ�و ح�صريتني �سميكتني مدة �ساعة يف اليوم أالول بعد الوالدة. دم كاف لتبليل أ�كرث من و�سادة أ�و ح�صرية �سميكة مدة �ساعة بعد اليوم أالول. -ا�ستمرار تدفق قليل من الدم.

ما العمل:

 .1د ّلكي أ�على الرحم �إىل أ�ن ت�صبح ثابتة ويتوقف النزف .دعي الطفل ير�ضع من ثدييها ،أ�و
دلكي لها حلمتيها.
 .2أ�حقني  0.5ملغ من ا إلرغومرتين يف ع�ضلة كبرية أ�و أ�عطي  0 .2ملغ من ا إلرغونونني بالفم
كل � 6ساعات ملدة  4و 7أ�يام.
� .3إذا مل يتوقف النزف ،اطلبي م�ساعدة طبية .تابعي تدليك رحمها أ�ثناء نقلها �إىل
امل�ست�شفى.
� .4إذا �شكت من عالمات االلتهاب ,ف أ�عطيها امل�ضادت احليوية امل�ستخدمة اللتهاب الرحم
واملذكورة �آدناه.

التهاب الرحم

التهاب الرحم خطر للغاية ,وتنبغي معاجلته و�إال أ��صبحت املر أ�ة عاقراً أ�و رمبا ماتت.

عالمات اخلطر لدى التهاب الرحم
 ارتفاع احلرارة والق�شعريرة. أ�مل يف البطن و أ�مل عند مل�سه.� -سائل ذو رائحة كريهة من املهبل.

املعاجلة:

� .1إذا ظهرت هذه العالمات أ�عطي واحدة من جمموعات أالدوية التالية:
اخليار أالول :أ�موك�سي�سلني 1غ أ
(�لف ملغ ) بالفم  3مرات يف اليوم  10أ�يام ,با إل�ضافة �إىل
مرتونيدازول  500ملغ بالفم مرتني يف اليوم  10أ�يام (وميكن ا�ستبدال أالموك�سي�سلني بـ
�سفالو�سبورن� ,ص .)482
اخليار الثاين :حقنة بروكايني البن�سيلني  400أ�لف وحدة ( 250ملغ ) بالفم أ�ربع مرات يف اليوم
ملدة  6أ�يام ,زائد كلورامفينيكول 1غ بالفم يف املرة أالوىل ثم 500ملغ  4مرات يف اليوم ملدة 7
أ�يام.
�شجعيها على �شرب كثري من ال�سوائل .و�إذا مل يبد أ� و�ضعها بالتح�سن يف اليوم التايل فانقليها
ّ .2
�إىل أ�قرب م�ست�شفى.

 �إذا �شكت أالم أ�نها على غري مايرام ,راقبيها جيد ًا ملالحظة عالمات
االلتهاب.

الن�ساء ذوات
احلاجات اخلا�صة
تنظيف الرحم .244
أالمل .341

ا�سقاط احلمل (ال�سقط ,ا إل رماء ,التطريح ,الرمو)
ا إل �سقاط هو حمل انتهى قبل اكتمال تطور اجلنني .وهو غالب ًا أ� �سلوب يتخذه اجل�سم
إل نهاء احلمل ،عندما يعاين الطفل غري املتكون م�شكلة خطرية كانت �ستمنعه حلق ًا
من النماء الطبيعي .وحتدث معظم حاالت ا إل �سقاط يف أال �شهر الثالثة أال وىل من
احلمل .
بعد ا إل �سقاط ت�ستطيع املر أ� ة أ� ن حتمل مرة أ� خرى و أ� ن يكون حملها طبيعي ًا وطفلها
�سليم ًا  .و أ� ما عالمات ا إل �سقاط فهي أال مل والنزف (للمزيد عن أ� �سباب حمتملة أ� خرى،
أ� نظري ال�صفحة  .)234ويبد أ� أال مل والنزف عادة مع الدورة ال�شهرية العادية ثم
ي�صبحان أ� غزر و أ� �شد .وقد تظهر أ� ن�سجة أ� و كتل متخرثة مع الدم.
� إذا ا�ستمر النزف أ
وال مل أ� كرث من ب�ضعة أ� يام  ،أ� و � إذا كان النزف أ� �شد من الدورة
ال�شهرية العادية ،أ� و � إذا �شكت املر أ� ة من ارتفاع احلرارة أ� و الحظت وجود �سائل ذي
رائحة كريهة من املهبل ,فقد يكون جزء من احلمل ما زال موجود ًا داخل الرحم
 ،وي�سمى هذا با إل �سقاط غري املكتمل .وقد ي ؤ� دي � إىل نزف غزير أ� و التهاب خطري
أ� و حتى � إىل الوفاة .على املر أ� ة أ� ن تذهب � إىل مركز �صحي أ� و م�ست�شفى حيث ينظف
عامل �صحي الرحم.
� إذا �شكت املر أ� ة من أ� مل �شديد وم�ستمر يف أ� �سفل بطنها فقد تكون قد حملت يف
أ� أل نبوب .وهذا خطر للغاية أ
(� نظري ال�صفحة .)73
بعد ا إل �سقاط ينبغي على املر أ� ة اال�سرتاحة
وجتنب أال عمال ال�صعبة أ� و رفع أ� غرا�ض ثقيلة
ملدة أ� �سبوعني .وينبغي أ� ال تغت�سل باملر�شة أ
(� و يف
املغط�س أ� و ت�ستخدم الدو�ش املهبلي) أ� و تغ�سل
داخل املهبل) و أ� ن تتجنب اجلماع حتى توقف
النزف أل ن الرحم ال تزال مفتوحة وقد تتعر�ض
لل �صابة بالتهاب ما.
إ
وحتزن كثري من الن�ساء حزن ًا �شديد ًا بعد ا إل �سقاط,
لكن بع�ضهن ال يحزن ،وهذا كله طبيعي .وقد جتد
بع�ض الن�ساء فائدة يف التحدث مع ن�ساء أ� خريات
عانني � إ�سقاط حمل أ� ي�ض ًا .

م�ساعدة الن�ساء اللواتي ال يقوين على رعاية أ� نف�سهن
و أ� طفالهن

بع�ض الن�ساء أ� كرث تعر�ض ًا للوالدات الع�سرية وامل�شكالت بعد الوالدة ،ويكون أ� طفالهن
أ� كرث تعر�ض ًا العتالل ال�صحة .أ� ما أال مهات اللواتي يع�شن وحيدات أ� و يعانني فقر ًا
�شديد ًا أ� و �صغريات ال�سن أ� و ذوات ا إل عاقة العقلية ،أ� و اللواتي لديهنّ أ� طفال مر�ضى
أ� و أ� طفال يعانون �سوء التغذية ،فقد ي�صعب عليهنّ رعاية أ� نف�سهن و أ� طفالهن.
ف� إذا أ� وىل �شخ�ص ما هذه أال مهات اهتمام ًا خا�ص ًا  ,و�ساعدهن يف احل�صول على
الطعام والرعاية والرفقة التي يحتجن � إليها فقد يبدل هذا الكثري يف رفاه أال مهات
و أ� طفالهن.

� إذا مات الطفل

يحمل معظم الن�ساء حم ًال �سليم ًا ويلدن أ� طفا ًال ب�صحة جيدة .ولكن أ� حيان ًا  ,ومهما
فعلن ،ميوت الطفل .وهذه حمنة �شديدة على أال م ،فت�شعر بحزن بالغ وبخ�سارة .ويف
الوقت نف�سه تكون قد مرت بحمل ووالدة وهي بحاجة � إىل الراحة وا�سرتداد قوتها
مثل أ� ي أ� م ولدت طف ًال جديد ًا .
وقد تفيد الن�صائح التالية :
 على أال رجح �ستت أ� مل من ثدييها بخا�صة حول اليوم الثالث بعد الوالدة عندمايتدفق اللنب احلليب .لذا قد يخفف أال الم ا�ستخدام قطعة قما�ش مبللة مباء بارد
باعتدال ونظيف.

على أ
ال م:

 أ� ّال تع�صر اللنب احلليب أال �صفر أال ّو ل (ال�سر�سوب أ� و اللب أ� ) أ� و لنب حليب الثديالعادي .أل ن ع�صر اللنب احلليب ي ؤ� دي � إىل � إنتاج اجل�سم مزيدا منه.
 مراقبة عالمات التهاب الثدي ومعاجلته � إذا�ستدعى أال مر أ
(� نظري ال�صفحة.)117
 االنتظار على أال قل  3أ� �شهر قبل حماولة احلملمرة أ� خرى � .إذ يحتاج ج�سم املر أ� ة � إىل الوقت
ليتعا فى .
 البدء باتباع أ� �سلوب تنظيم أال �سرة على عجل،أل نها قد حتمل على الفور .يرى كثري من الن�ساء
أ� ن هذه حالة وفاة مثل وفاة أ� ي �شخ�ص قريب،
وهي بحاجة � إىل احلداد على فقيدها .وحتتاج
أ� ي�ض ًا � إىل رعاية خا�صة وحنان ودعم.
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 حتتاج املر أ�ة �إىل رعاية �إ�ضافية ودعمعند موت طفلها.

�إىل أالب

ا حلمل

� إذا أ� ظهرت لزوجتك اهتمامك بها فيمكن أ� ن ي�ساعدها هذا أال مر ج�سدي ًا وعاطفي ًا .
ت أ� كد من أ� نها حت�صل على امل�ساعدة يف عملها .واذا مل تتمكن من القيام ببع�ض
أال عمال .بنف�سك  .فحاول � إيجاد من يعاونها .وكذلك ت أ� كد من أ� نها تتناول أ� طعمة
�سليمة وحت�صل على الرعاية الالزمة للحوامل (راجع ال�صفحة .)68

الوالدة

ميكنك م�ساعدة زوجتك لت�شعر بالقوة أ
وال مان أ� ثناء املخا�ض والوالدة من خالل:
 الت أ� كد من توافر املاء والطعام الكايف يف املنزل. � إح�ضار القابلة أ� و العامل ال�صحي � إىل املنزل للم�ساعدة يف الوالدة. رعاية أال طفال ا آل خرين.أ� ما � إذا بقيت � إىل جانبها أ� ثناء الوالدة فهذا يوفر الدعم العاطفي واجل�سدي لها.
�شجعها وقل لها � إنها على ما يرام � .إ�سقها ماء و�شجعها على امل�شي أ� و القرف�صة
ّ
أ� ثناء الطلق .أ� و د ّلك ظهرها.

بعد الوالدة

تعد أال �سابيع ال�ستة أال وىل بعد الوالدة أ� هم
مرحلة لت�سرتد املر أ� ة قوتها و�صحتها .فهي
حتتاج يف هذه املرحلة � إىل الكثري من أال غذية
ال�صحية والراحة
وميكنك م�ساعدتها لال�سرتاحة � إذا قمت أ� نت
ببع�ض أ� عمالها مثل جلب املاء أ� و احلطب،
واالعتناء ببقية أال طفال أ� و حت�ضري بع�ض
الوجبات .واذا مل تتمكن من امل�ساعدة فحاول
� إيجاد �شخ�ص �آ خر قادر على م�ساعدتها.
و � إذا كان لديك الوقت حلمل طفلك واالعتناء
به ،ف�سوف تتيح فر�صة لزوجتك كي تنام ،وكي
تكون أ� نت قريب ًا من طفلك ،ال تعاود املجامعة
� إال حني يتوقف النزف من أ� جل اتقاء التهاب
يف الرحم.
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تنظيم أ
ال �سرة

حتى تكون أال مهات أ
وال طفال أ� �صحاء ّ
يف�ضل أ� ن تف�صل �سنتان بني احلمل وا آل خر.
و � إحدى أ� ف�ضل الطرق لتكون أ� �سرتك ب�صحة أ� ف�ضل هي ا�ستخدام تنظيم أال �سرة.
زورا أ� نت وزوجتك عيادة تنظيم أال �سرة وقررا مع ًا الطريقة أال جدى لكما� .سي�شعرك
هذا بال�شراكة يف م� ؤس� ولية اعتماد هذه الطريقة .

متوت يف كل أ�نحاء العامل ماليني الن�ساء عبث ًا نتيجة م�شكالت احلمل والوالدة .ويحدث كثري
من هذه الوفيات ألن املر أ�ة أ�و أ��سرتها انتظرتا طوي ًال قبل احل�صول على م�ساعدة طارئة.
وهنا ق�صة جمموعة من الن�ساء عملن ف�سنفعلن لفهم بع�ض هذه امل�شكالت وحلها.

�سعياً �إىل
التغيري

أ�ثناء ف�صل املطر أالخري ،كانت �صديقتي مرمي حام ًال .وعندما حان موعد والدتها كان زوجها قد �سافر يف رحلة .وكانت هناك ن�ساء
حكيمات مل�ساعدتها .ولكن املخا�ض كان طوي ًال وبد أ�ت مرمي بالنزف قلت �إننا يجب أ�ن ننقلها �إىل املركز ال�صحي .ومل ي�ستطع أ�حد
اتخاذ القرار فيما �سنفعل  .كان زوجها قد غادر وهو �صاحب القرار .وبعدما اكت�شفنا أ�ن مرمي وطفلها قد ال يعي�شان ,كان كالهما
قد ماتا أ�مام أ�عيننا.
حزنت ب�شدة لهذا أالمر ,فمرمي كانت �صديقتي ومل نتمكن من م�ساعدتها .وبد أ�ت أ�حتدث مع ن�ساء أ�خريات يف قريتي .كان ينبغي
أ�ن نفعل �شيئ ًا ما لهذه امل�شكلة .مل تكن مرمي املر أ�ة أالوىل التي متوت ،أ�ثناء الوالدة  ،فعديد من الن�ساء فقدن أ�ي�ض ًا أ�طفالهن أ�ثناء
الوالدة .قالت بع�ض الن�ساء هذا هو احلال يف قريتنا وعلينا القبول به .ولكننا قلنا ال ،ن�ستطيع عمل �شيء ما حلل هذه امل�شكلة.
وهكذا قررنا عقد اجتماع ملعرفة املزيد عن م�شكالت الن�ساء أ
والطفال الذين ميوتون أ�ثناء الوالدة .وخالل اجتماعنا قررنا حمادثة
العائالت التي عانت هذه امل�شكلة من قبل .وقد وافقت �ست ن�ساء من جمموعتنا على زيارة العائالت التي توفيت فيها امر أ�ة نتيجة
والدة �صعبة خالل �آخر �سنتني ،أ�و العائالت التي فيها امر أ�ة ما زالت يف نقاهة من والدة �صعبة.
تعلمنا أ��شياء عديدة ومهمة .وقد اتفق اجلميع على أ�ن امل�شكلة الكربى هي أ�ن الن�ساء ينتظرن طوي ًال قبل ا�ستدعاء طبيب أ�و الذهاب
�إىل مركز �صحي .ويف بع�ض أالحيان ال ت�ستطيع املر أ�ة طلب امل�ساعدة دون �إذن من زوجها .ويف أ�حيان كثرية ،مثلما حدث مع
�صديقتي مرمي  ،ال يكون الزوج يف القرية عندما حتتاج املر أ�ة �إىل �إذنه للح�صول على امل�ساعدة .يخ�شى اجلريان تقدمي امل�ساعدة
ألنهم ال يريدون أ�ن يغ�ضب الزوج أ�و ي�شعر باملهانة .وكذلك تعلمنا أ�ن معظم أالزواج ال يعرفون املخاطر العديدة التي تواجهها املر أ�ة
أ�ثناء املخا�ض.

قررنا ال�سري م�سافة  10كيلومرتات اىل املركز ال�صحي
للتحدث مع القابلة .وقد أ�خربناها عما عرفناه وطلبنا
م�ساعدتها حلل هذه امل�شكلة .وكانت القابلة �سعيدة
جد ًا أ�ن ت�ساعدنا .وقد حتدثت مع رئي�س القرية وطلبت
عقد اجتماع مع �شيوخ القرية .وخالل هذا االجتماع
حتدثت القابلة �إىل ال�شيوخ عن املخاطر ال�صحية الناجتة
من املخا�ض الطويل .وكذلك حدثتهم عما عرفناه عن
وفاة الن�ساء أ�ثناء الوالدة يف قريتنا .وبالنتيجة اتفق
ال�شيوخ جميع ًا على أ�ن هذه امل�شكلة بالغة اخلطورة للقرية
ب أ�جمعها .و� أس�لوا القابلة عن أ��سلوب حل هذه امل�شكلة .وقد
أ�خربت القابلة ه ؤ�الء ال�شيوخ أ�ن امل�شكلة لي�ست يف قريتنا
فقط ولكن يف قرى كثرية يف نيجرييا .واقرتحت أ�ن تختار القرية  12رج ًال و 12امر أ�ة للذهاب  5أ�يام �إىل دورة تدريبية حول ال�صحة
ا إلجنابية وتنظيم أال�سرة ،لي�صبح ه ؤ�الء القرويون عاملني �صحيني يف جمال ال�صحة ا إلجنابية ،ويعملوا لتعليم بقية أ�فراد القرية
وحتفيزهم  .وبعد انتهاء التدريب أ�ح�س الرجال الذين �شاركوا بالدورة أ�ن من واجبهم االنخراط الفعلي يف هذه امل�شكلة اخلطرية
حللها .وقد قرروا العمل بجد لتعليم بقية الرجال يف القرية خماطر املخا�ض وكيف ي�ساعدون الن�ساء أ�ثناء املخا�ض .وكذلك قرروا
ت�شكيل جلنة نقل مل�ساعدة الن�ساء على الذهاب �إىل املركز ال�صحي عند حلاجة.
وقد عملنا جميع ًا حلل هذه امل�شكلة ال�صحية يف قريتنا.
ويف البداية قال عديد من النا�س �إن الن�ساء مينت
عادة أ�ثناء الوالدة وال ميكن أ�ن نفعل حيال ذلك.
ولكننا مل ن�ست�سلم وني أ��س  .ومن خالل عملنا مع
الن�ساء والقابالت وال�شيوخ ورجال البلدة .تو�صلنا
�إىل حل ناجح يف قريتنا .ومل يكن حل م�شكلتنا
مبزيد من املال أ�و بو�سائل تقنية جديدة .بل يف
بذل وقتنا وجهودنا� .إننا جميع ًا يف قرية “الدو”
ن�شجعكم جميع ًا على العمل �سوية لتح�سني حياة
جمتمعكم و�صحة أ�فراده.

راجعي املزيد عن التفكري بامل�شكالت ال�صحية ,وحلها ,واقر أ�ي الف�صل “ :حل امل�شكالت
ال�صحية”.

كيف ن�ساعد يف �إنقاذ حياة مزيد من الن�ساء يف �سن اخل�صوبة

ميكن اتقاء معظم الوفيات وا إل�صابات الناجتة من احلمل والوالدة بتغذية أ�ف�ضل ومباعدة
أالحمال (تنظيم أال�سرة) وفر�ص ا إلجها�ض ا آلمن ,والرعاية ال�صحية اجليدة أ�ثناء احلمل
والوالدة ,وتوافر و�سائل النقل ,وجودة خدمات التربع بالدم .ومن أ�جل خف�ض هذه الوفيات ال
بد من:
 معرفة عالمات اخلطر أ�ثناء احلمل والوالدة وبعد الوالدة. التخطيط للح�صول على امل�ساعدة قبل حدوث احلاجة �إليها. احل�صول على امل�ساعدة يف وقت مبكر.مي�سرة عند حدوث والدة
 العمل لتنظيم املجتمع املحلي لت�صبح املوا�صالت واملال والتربع بالدم ّ�صعبة.
 العمل مع القادة املحليني لبناء منازل �صغرية بالقرب من امل�ست�شفى حيث ميكن للن�ساءالقادمات من أ�ماكن نائية املكوث حتى موعد الوالدة.

كيف ي�ستطيع العاملون ال�صحيون والعامالت ال�صحيات إلنقاذ
حياة الن�ساء:

 تقدمي خدمات تنظيم أال�سرة للوقاية من ا إلجها�ض غري أالمن ومل�ساعدة الن�ساء يف جتنبأالحمال املتقاربة.
 تقدمي عالج أللمرا�ض املنقولة جن�سي ًا ووقاية جميع الن�ساء والفتيات البالغات يف �سن
ا إلجناب.
 توفري لقاح الكزاز (التيتانو�س ) للن�ساء كافة ,حتى لو مل يكنّ حوامل . تع ُلم أ��ساليب اكت�شاف امل�شكالت باكر ًا أ�ثناء احلمل و أ�ثناء الوالدة وبعد الوالدة. �إحالة الن�ساء اللواتي يواجهن �صعوبات يف احلمل (ا آلن أ�و يف املا�ضي) على مركز �صحي ميلكو�سائل نقل طارئ.
 تعليم الدايات والقابالت أ��ساليب الوقاية من االلتهابات ومراقبة عالمات اخلطر أ�ثناء احلملو الوالدة و معاجلتها.
 ت�شجيع الن�ساء كافة ملى ا إلر�ضاع من الثدي عامني على أالقل. امتالك �صندوق أ�دوية يحتوي على: أ�وك�سيتو�سني وارغومرتين و أ�ع�شاب حملية للوقاية من النزف الغزير بعد الوالدة ،وال�سيطرةعليه.
 م�ضادات حيوية ملعاجلة االلتهابات. املعدات الالزمة للحقن يف الع�ضل ويف الوريد. أالدوية ملعاجلة ان�سمام الدم أ(�نظري ال�صفحة .)87
 قفازات أ�و أ�كيا�س بال�ستيكية معقمة. �شفرات حالقة جديدة. -وعاء لتفريغ أالمعاء أ�و وعاء حلقن املحاليل بال�شرج.

اتقاء االلتهاب 509
أ�دوية قد تنقد حياة املر أ�ة 472
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الر�ضاعة الطبيعية

حليب أ�و لنب الثدي :يختلف التعبري بح�سب بلدان العامل العربي .ويف الف�صل أ��شرنا �إليه بتعبري
مر ّكب هو اللنب احلليب.
الر�ضاعة الطبيعية من أ�قدم املمار�سات و أ��سلمها �صحي ًا يف العامل .ولكن مع تغيرّ العامل ,حتتاج
الن�ساء أ�حيان ًا �إىل املعلومات والدعم من أ�جل اال�ستمرار
ب�إر�ضاع أ�طفالهن.
الر�ضاعة الطبيعية مهمة أ
لل�سباب التالية :
 ي�ساعد لنب حليب الثدي الطفل يف النمو ب�صحة وقوة ،فهو الغذاء املثايل الوحيد لذلك. ت�ساعد الر�ضاعة الطبيعية يف وقف النزف من الرحم بعد الوالدة. يحمي لنب حليب الثدي الطفل من أالمرا�ض وااللتهابات ،مثل ا إل�سهال والتهاب الرئة� .إذتنتقل مناعة أالم حيال أالمرا�ض �إىل الطفل من خالل حليبها.
 قد ت�ساعد الر�ضاعة الطبيعية يف حماية أالم من بع�ض أالمرا�ض مثل ال�سرطان وترقق العظامأ�و ه�شا�شتها.
 عندما تر�ضع املر أ�ة طفلها يبقى اللنب احلليب دوم ًا نظيف ًا جاهز ًا وحرارته منا�سبة. ت�شعر الر�ضاعة الطبيعية أالم والطفل بالقرب أوالمان.
 حتمى الر�ضاعة الطبيعية وحدها بع�ض الن�ساء من احلمل مرة أ�خرى يف -الر�ضاعة الطبيعية جمانية.

ملاذا لنب حليب
الثدي هو
أالف�ضل

 الر�ضاعة الطبيعية نعمة أللم
وطفلها.
أ
أ
 من أالف�ضل �ن تر�ضعي طفلك �طولفرتة ممكنة ,على أالقل مدة عام .ويف
ال�ستة أ��شهر أالوىل من عمر الطفل,
ال تعطيه �سوى لنب حليب الثدي.

ملاذا قد يكون
ا إلر�ضاع آالخر
�ضاراً
 ميوت أ�كرث من مليون طفل كل �سنةألن أ�مهاتهن ُ�صرفن عن الر�ضاعة
الطبيعية.
 من أ��سماء زجاجة ا إلر�ضاع يف العاملالعربي جند :امل�صا�صة والر�ضاعة البزازة
والبربونة ّ
ور�ضاعة ا�صطناعية ور�ضاعة
بالغر�شة.

تريد ال�شركات التي تنتج اللنب احلليب اال�صطناعي (امل�صنوع خ�صي�ص ًا ّ
للر�ضع) أ�ن تطعم
أالمهات أ�طفالها هذه الرتكيبة عو�ض ًا عن لنب حليب الثدي ك�سب ًا للمال .وكثري ًا ما يكون
ا�ستعمال زجاجات ا إلر�ضاع أ�و �إطعام أالطفال تركيبة احلليب املجفف غري �آمن البتة .فماليني
من أالطفال الذين أ�ُر�ضعوا بزجاجات ا إلر�ضاع أ�و الرتكيبة �إياها عانوا �سوء التغذية أ�و املر�ض
أ�و حتى أ�نهم ماتوا.
ّ
بالر�ضع و أ�نواع
 �إن تركيبة اللنب احلليب اخلا�صةاللنب احلليب أالخرى مثل اللنب احلليب املعلب أ�و لنب
حليب احليوانات ال حتمي الر�ضع من أالمرا�ض.
 قد ي ؤ�دي ا�ستخدام الرتكيبة اخلا�صة بالر�ضع أ�وأ�نواع اللنب احلليب أالخرى �إىل املر�ض أ�و الوفاة.
واذا ا�ستخدمت الزجاجة أ�و احللمة أ�و املاء دون
أ�ن يغلى وقت ًا كافي ًا ف�سيبلع الطفل جراثيم �ضا ّرة
وي�صاب با إل�سهال .
 عندما ير�ضع الطفل من الثدي فهو ي�ستخدمل�سانه ل�سحب اللنب احلليب من الثدي وهذا ما ي�سمى “ر�ضاع ًا” .وهو خمتلف كثري ًا ع ّما يفعله
فم الطفل أ�ثناء م�ص حلمة الزجاجة .فعندما مي�ص الطفل حلمة زجاجة ا إلر�ضاع أ�و احللمة
املطاطية (اللهاية ) فقد ين�سى كيفية الر�ضاعة من حلمة الثدي ألن الزجاجة تعلمه طريقة
أ�خرى للم�ص  .و�إذا مل ير�ضع الطفل من الثدي كفايته ،ف�إن �إنتاج اللنب احلليب �سيقل لدى أالم
فيتوقف الطفل عن ر�ضاعة الثدي
متام ًا.
 يكلف ا إلر�ضاع اال�صطناعي مبالغطائلة من املال .فالطفل يحتاج �إىل
 40كيلوغرام ًا من م�سحوق اللنب
احلليب خالل ال�سنة أالوىل .وقد
يكون ثمن اللنب احلليب والوقود لغلي
املاء يوم ًا واحد ًا أ�كرث مما تك�سبه
أال�سرة يف أ��سبوع أ�و حتى يف �شهر.
ويحاول بع�ض أال�سر عند ا�ستخدام
اللنب احلليب اال�صطناعي أ�و
“الرتكيبة” ،توفري املال فتقلل
كمية م�سحوق احلليب أ�و تزيد املاء.
وهذا ي ؤ�دي �إىل �سوء التغذية عند
الطفل وبط ء منائه وزيادة تعري�ضه
أ
للمرا�ض.

الطفل الوليد

بعد الوالدة على أالم أ�ن تر�ضع وليدها يف ال�ساعة أالوىل .فهذا ي�ساعد يف وقف النزف من
الرحم والعودة �إىل احلالة الطبيعية� .إن ا إلت�صال املبا�شر باملالم�سة بني ب�شرة الطفل أ
والم
ور�ضاعته للثدي ي�ساعدان يف �إدرار اللنب احلليب.
ويحتاج حديثو الوالدة �إىل اللنب احلليب أالول أ��صفر اللون والذي يدره الثديان يف اليومني أ�و
الثالثة أ�يام بعد الوالدة (ويعرف بـ “ال ّلب أ� أ�و ال�سر�سوب أ�و لنب امل�سمار أ�و ال�صمغ أ�و الد ّرة أ�و
الكول�سرتوم ) .ويتم ّيز اللب أ� باحتوائه على جميع املراد الغذائية التي يحتاج �إليها الوليد اجلديد،
وهو يحميه من أالمرا�ض .وي�ساعد ال ّلب أ� أ�ي�ض ًا يف تنظيف أ�معاء الوليد ،فال يحتاج تنظيفها �إىل
�إعطاء الطفل أ�نواع ًا من �سوائل أالع�شاب أ�و ال�شاي أ�و املاء الف�ضي (ماء مع �سكر) أ�و ع�صري
البلح أ�و امللينات.

الر�ضاعة ال�سليمة

أ�ر�ضعي الطفل من كال ثدييك يف كل مرة ،ولكن دعي الطفل يفرغ الثدي أالول قبل �إعطائه الثاين
و�ساعدي الطفل على التج� ؤش� بعد الر�ضاعة من كل ثدي على حدة .فاللنب احلليب أال�شد بيا�ض ًا
الذي يبد أ� باخلروج بعد بدء الطفل بالر�ضاعة بب�ضع دقائق ,يحتوي على ن�سبة من الدهون أ�كرث
من اللنب احلليب أالول .ويحتاج الطفل �إىل هذه الدهون  ،لذا دعي الطفل ينهي الر�ضاعة من
الثدي أالول قبل �إعطائه الثاين .ويتخلى الطفل عن الثدي أالول عند نفاد اللنب احلليب منه أ�و
عندما يكتفي من الر�ضاعة .ف�إذا اكتفى الطفل بالر�ضاعة من ثدي فقط يف �إحدى الر�ضعات،
�إبد أ�ي الر�ضعة التالية على الثدي ا آلخر .ال توقظي طفلك �إن كان نائم ًا إلر�ضاعه ،فالنوم مهم
لراحة الطفل .
أ�ر�ضعي طفلك كلما جاع لي ًال ونهار ًا .وير�ضع كثري من املواليد مرة كل �ساعة �إىل ثالث �ساعات,
خا�صة يف أال�شهر أالوىل .دعي طفلك ير�ضع طاملا �شاء وك ّلما �شاء .وكلما زادت ر�ضاعته زاد
�إنتاج ثدييك لبن ًا حليب ًا.
وال يحتاج طفلك �إىل �إعطائه احلبوب أ�و لبن ًا حليب ًا �آخر أ�و املاء بال�سكر  -حتى يف املناخ احلار.
ألن هذه ال�سوائل قد ت ؤ�دي �إىل تراجع كمية احلليب التي ير�ضعها من الثدي ،وقد ت ؤ�ذيه قبل
بلوغه أ�ربعة �إىل �ستة أ��شهر.

م�ساعدة الطفل يف أ�ن يتج� أش� (يتد�شى)

كيف تر�ضعني
من ثدييك

 يطلب أالطفال الر�ضاعة عندماي�شعرون باجلوع أ�و بالعط�ش أ�و
يقاومون مر�ض ًا ما ,أ�و ينمون ب�سرعة
أ�و عند حاجتهن اىل الراحة .ف�إذا كنت
غري واثقة مما يريده طفلك ,فحاويل
�آنذاك إلر�ضاعه من الثدي.
 ب�إمكان املر أ�ة �إر�ضاع طفلها منالثدي ب�سهولة �إذا بقي الطفل اىل
جانبها أ�ثناء الليل .ف�إذا نامت اىل
جانب الطفل فب�إمكانها �إر�ضاعه يف
الوقت نف�سه.

يبلع بع�ض أالطفال الهواء أ�ثناء الر�ضاعة وقد ينزعجون  .وب�إمكانك
م�ساعدة الطفل يف أ�ن يتج� أش� أ
(�ن ّ
يتد�شى ،أ�ي يخرج الهواء من فمه ) لو
م�سدت ظهره وهو جال�س
حملته على كتفك أ�و �صدرك وم�سدت ظهره ،أ�و ّ
أ�و م�ستلق فوق ح�ضنك.
وحمله يف كال الو�ضعني يريحه �إذا كان منزعج ًا أ�و كان يبكى أ�كرث من
املعتاد.

كيف حتملني الطفل

 ال ت�ضغطي على احللمة أ�و الثدي عند �إعطائكالثدي للطفل.
 ميكنك أ�ي�ض ًا ا إل�ستفادة من ردّة فعل الطفلالغريزية .فعند مل�س زاوية فمه يدير الطفل
وجهه تلقائي ًا �إىل تلك اجلهة ويحاول امل�ص .ف�إذا
و�ضعت حلمتك على زاوية فم الطفل يتناولها,
�ساعديه بو�ضع معظم الهالة داخل فمه لي�ستدر
احلليب.

ال ب ّد أ�ثناء ا إلر�ضاع من حمل الطفل بطريقة ت�سوح له ب أ�ن ير�ضع ويبلع
ب�سهولة .وكذلك ينبغي أ�ن تكون أالم يف و�ضع مريح لكي ي�سيل لبنها
حليبها ب�سهولة.
�ضعي ر أ��س الطفل على يدك أ�و �ساعدك حتى يبقى ر أ��سه وج�سمه يف
خط م�ستقيم .انتظري حتى يفتح فمه وا�سع ًا ,ثم ق ّربي الطفل من الثدي
وداعبي �شفته ال�سفلى بحلمة الثدي ،و�ض ّميه باجتاه ثديك .وينبغي أ�ن ميتلئ
فمه فتدخل احللمة عميق ًا داخل فمه .

ال�صدر على ال�صدر والذقن على الثدي

لو �صادفتك �صعوبات أ�ثناء الر�ضاعة الطبيعية ,ا�ستعيني بقريبة لك ذات
خربة .ال ت�ستعملي زجاجة ا إلر�ضاع ألنها تع ّلم الطفل نوع ًا �آخر من امل�ص.
ا�ستمري يف املحاولة ،وحتتاجني أ�حيان ًا �إىل التجربة واملرا�س لكي تتو�صلي �إىل
أ�ف�ضل و�ضع لطفلك أ�و لكي يتعلم الطفل الر�ضاعة جيد ًا.

هذه العالمات ّ
تدل على احتمال وجود خط أ� يف طريقة حملك الطفل أ�و يف مقدار ما يف فمه من الثدي:
 �إذا متلمل الطفل أ�و بكى أ�و رف�ض الر�ضاعة ,فقد يكون يف و�ضع غري مريح. �إذا كان ج�سم الطفل ال يواجه ج�سمك :مث ًال �إذا كان م�ستلقي ًا على ظهره وقد أ�دار ر أ��سه لبلوغ الثدي. �إذا �شاهدت م�ساحة كبرية من اجلزء البني حول احللمة (هالة احللمة أ�و ال ّلعوة) ،فقد يدل هذا على أ�ن احللمة مل تدخل كفاية يففم الطفل.
 �إذا كان الر�ضاعة �سريعة وتحُ دث �صوت ًا ،فقد يحتاج الوليد �إىل مزيد من الثدي يف فمه .بعد الدقائق أالوىل ال ب ّد من أ�ن ير�ضعالطفل ببطء وعمق ويبلع جيد ًا.
� -إذا �شعرت ب أ�مل أ�و ت�شققت احللمة ,فقد حتتاجني مل�ساعدة الطفل يف �إدخال احللمة أ�عمق يف داخل فمه.

تغ ّذي ثناء الر�ضاعة الطبيعية
حتتاج أالم �إىل أ�ن ت أ�كل جيد ًا ال�سرتداد عافيتها بعد احلمل ،من أ�جل االعتناء
ب أ�طفالها ،ومتابعة أالعمال أالخرى .وهي حتتاج �إىل وفرة من أالغذية الغن ّية
بالربوتني أ
(�غذية النماء) والدهون ،وكثري من الفاكهة واخل�ضار ،واىل الكثري
من ال�سوائل مثل املاء العذب واللنب احلليب و�شاي أالع�شاب وع�صري الفاكهة،
ولكن أ�ي ًا كان طعام أالم و�شرابها ف�إن ج�سمها ينتج لبن ًا حليب ًا جيد ًا.

ن�صائح �إىل أالم

ويعتقد بع�ض النا�س أ�ن أالم املر�ضعة ينبغي أ�ال تتناول بع�ض أالطعمة .ولكن
�إذا مل تتناول أالم غذا ًء متوازن ًا أ
(�نظري ال�صفحة  ،)166فقد ي ؤ�دي ذلك �إىل
�إ�صابتها ب�سوء التغذية وفقر الدم أ
(النيميا) و أ�مرا�ض أ�خرى.
ويف بع�ض أالحيان ,تقدم للن�ساء أ�طعمة خا�صة أ�ثناء الر�ضاعة الطبيعية،
وهذه عادات جيدة خا�صة �إذا كانت أالغذية ذات قيمة غذائية .أ
فالطعمة
اجليدة ت�ساعد ج�سم املر أ�ة لي�ستعيد �صحته وقوته ب�سرعة بعد الوالدة.
ومن هذه أالطعمة الفراخ  /الدجاج وال ُك�س ُك�س مع علو�ش (حلم ) واملغلي
(الرز مع املك�سرات) واملُغات أ
(�ع�شاب وحلبة ومك�سرات ولنب ) والبثيث (من
التمر والطحني ) وخ�ضر مفيدة مثل أالر�ضي ال�شوكي .وتفيد ع ّدة نباتات
يف �إدرار احلليب ،ومن أ�همها احللبة ملا حتتويه من مادة املرثجني والتي تدر
احلليب.
ومن أ�نواع الع�صيدة املغ ّذية يف العامل العربي جند:
(عمان) واحل�شو (البحرين ).
من الطحني :احلريرة (�سوريا) واخلبي�صة ُ
ومن القمح واحلم�ص املطحونني :الب�سي�سة (تون�س ).
ومن ال�سميد /الن�شا :املهلبية (لبنان و�سوريا).
ومن أالرز :مهلبية أالرز.

 كلي وا�شربي ما يكفي ل�سدجوعك وعط�شك .جت ّنبي امل�شروبات
الكحولية والتدخني واملخدرات
أ
والدوية غري ال�ضرورية .املاء العذب
وع�صري الفاكهة واخل�ضار واحلليب
و�شاي أالع�شاب أ�ف�ضل من القهوة
وامل�شروبات الغازية.

الر�ضاعة الطبيعية وتباعد احلمل (املباعدة بني الوالدات)

تباعد مرات احلمل يعني أ�ن تكون املدة بني والدة طفل ووالدة طفل �آخر �سنتني أ�و ثالث
�سنوات على أالقل ،مما ي�سمح للمر أ�ة با�سرتداد عافيتها قبل احلمل اجلديد .وت�ساعد
الر�ضاعة الطبيعية بع�ض الن�ساء يف املباعدة بني حاالت احلمل .ملزيد من املعلومات
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�إطعام الطفل أ�طعمة أ�خرى
�إذا بدا لك أ�ن الطفل ال يكتفي بالر�ضاعة من الثدي وكان عمره بني  4و �ستة أ��شهر ،فقد
يحتاج بب�ساطة �إىل مزيد من الر�ضاعة حتى ينتج ثدي أالم مزيد ًا من احلليب .وينبغي
�إذن أ�ن تر�ضع أالم طفلها كلما رغب نحو  5أ�يام .ف�إذا مل يكتف فعليها �آنذاك أ�ن حتاول
�إطعامه أ�طعمة أ�خرى.
ي�صبح الطفل م�ستعد ًا لتناول أ�طعمة أ�خرى عندما:
 ي�صبح عمره نحو �ستة أ��شهر أ�و أ�كرث. يبد أ� بنت�ش الطعام من بني أ�يدي أ�فراد العائلة أ�و من على الطاولة. ال يلفظ الطعام أ�و يرف�ضه بل�سانه.وعند بلوغ الطفل ما بني �ستة أ��شهر و�سنة ميكنك �إر�ضاعه كلما رغب .وحتى لو كان يتناول
أ�طعمة أ�خرى ,فهو يبقى بحاجة �إىل لنب حليب الثدي كما يف ال�سابق .أ�طعميه أ�طعمة أ�خرى
بعد الر�ضاعة ,مرتني أ�و ثالث مرات يف اليوم يف البداية .وميكن أ�ن تبد أ�ي ب�إعطائه أ�طعمة
طرية وخفيفة مثل احلبوب أ�و الع�صيدة .وتخلط بع�ض الن�ساء هذه أالطعمة بلنب حليب

الثدي .وال حتتاجني للحبوب اخلا�صة أ
بالطفال واملرتفعة الثمن .
 أ�طعميه أالطعمة اجلديدة واحد ًا واحد ًا .بني 9أ��شهر أ�و �سنة ,ي�صبح الطفل قادر ًا على تناول
معظم أ�طعمة أال�سرة �إذا ُق ّطعت �إىل لقم �صغرية
أ��صبحت �سهلة أ
للكل.
 حتى يف ال�سنة الثانية يوفر لنب حليب الثدياحلماية لطفلك من االلتهابات وامل�شكالت
ال�صحية أالخرى.

يحتاج أالطفال �إىل تناول أالطعمة يف وجبات عديدة ,نحو خم�س مرات يف اليوم ويف كل
يوم ينبغي �إعطا ؤ�هم �صنف طعام أ��سا�سي (ع�صيدة ،ذرة ،قمح  ،أ�رز ،حبوب الدخن،
بطاطا ،ن�شويات) خملوطة مع �صنف من أ�غذية النماء (احلبوب  ،البندق املطحون ناعم ًا،
البي�ض ،اجلبنة ,اللحم أ�و ال�سمك) ومع اخل�ضار اخل�ضراء أاللوان والفاكهة أ
والغذية
الغنية بالطاقة (البندق املطحون ناعم ًا ،ملعقة زيت أ�و دهون الطبخ) .وال حاجة لتطبخي
خم�س مرات يف اليوم ,فبع�ض أالطعمة ت ؤ�كل باردة.
�إن أ�مكن ،ا�ستمري ب�إر�ضاع طفلك حتى بلوغه �سنتني على أالقل حتى لو كان لديك طفل
�آخر� .إن غالبية أالطفال يتوقفون عن الر�ضاعة من الثدي من تلقائهم.

يعمل كثري من الن�ساء أالن خارج املنزل .وهذا
يجعل �إر�ضاع الطفل حليب لنب الثدي وحده يف
أال�شهر ال�ستة أالوىل أ�مر ًا �صعب ًا.

عندما تعمل أالم
خارج املنزل

وحتتاج الن�ساء العامالت �إىل امل�ساعدة .ومت�سح
بع�ض الوظائف أ
للم ب�إح�ضار طفلها ب�ضعة أ��شهر
�إىل مكان العمل ,فت�سهل الر�ضاعة الطبيعية.
وقد ُيح�ضر ال�شخ�ص الذي يعتني ب أ�طفال املر أ�ة
العاملة الطفل �إىل أالم يف أ�وقات الر�ضاعة.
و�إذا كان يف اجلوار مركز لرعاية أالطفال فرمبا
تتمكن أالم من �إر�ضاع طفلها خالل ا�سرتاحتها
أ�ثناء النهار ،وين�شئ بع�ض أ��صحاب العمل مراكز
لرعاية أالطفال لكي يتمكن أالهل من �إبقاء
أ�طفالهم على مقربة منهم.
�إليك بع�ض الطرق ل�ضمان أ�ن ير�ضع طفلك لنب حليب الثدي فقط حني تكونني يف عملك:
عندما تكونني مع طفلك ال تر�ضعيه � إ ًال من ثدييك .واذا كان ينام بجوارك لي ًال فقد ير�ضع أ�كرث،
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في�ساعدك يف �إنتاج كفايته من اللنب احلليب.
وقد تطلب بع�ض الن�ساء من قريبة مثل اجلدة أ�و �صديقة �إر�ضاع طفلها .و�إذا رغبت يف أ�ن تر�ضع
لل�صابة با إليدز /
امر أ�ة أ�خرى طفلك ينبغي أ�ن تتي ّقني من أ�نها ب�صحة جيدة ولي�ست معر�ضة إ
ال�سيدا (مر�ض ق�صور املناعة املكت�سب ).

ع�صر اللنب
احلليب باليد

ثمة طريقة أ�خرى متكن املر أ�ة العاملة من �إر�ضاع طفلها لنب حليب الثدي أ�ثناء النهار� ,إذا
توافر الوقت أ�ثئاء العمل لع�صر لنب حليب ثدييها .وبعدئذ ُيطعم �شخ�ص �آخر هذا اللنب احلليب
لطفلها.

 �إذا ع�صرت أالم من اللنب احلليب أ�كرثمن حاجة طفلها ,فب�إمكانها �إعطاء
هذا احلليب لطفل �آخر ,أ�مه مري�ضة أ�و
مل يدر لبنها حليبها بعد.

وقد حتتاجه ن �إىل ع�صر لبنك حليبك باليد �إذا كان ثدياك مملوءين للغاية ،أ�و �إذا كان طفلك
ل�سبب ما وترغبني يف االحتفاظ مبخزون جيد من اللنب احلليب.
غري قادر على الر�ضاعة ٍ

كيف تع�صرين اللنب احلليب باليد

� .1إغ�سلي وا�شطفي وعا ًء �صغري ًا فتحته وا�سثدييك.يل غطاءه بال�صابون واملاء النظيف واتركيهما يف ال�شم�س ليجفا .وقبل
ا�ستعمالهما مبا�شرة ا�سكبي ما ًء (بعد غليه لـ  20دقيقة) يف الوعاء وعلى الغطاء ,ودعي املاء ب�ضع دقائق ثم ا�سكبي املاء.
 .2اغ�سلي يديك جيد ًا قبل مل�س الوعاء أ�و ثدييك .
م�سدي ثدييك
 .3ابحثي عن مكان هادئ �إذا ا�ستطعت .فكري بطفلك و أ�نت تع�صرين اللنب احلليب .ا�صربي وحاويل اال�سرتخاءّ .
بلطف ب أ�طراف أ��صابعك أ�و بكفك يف اجتاه احللمة .
 .4لكي يخرج احلليب� ,ضعي أ��صابعك و�إبهامك على حافة الهالة اخللفية وا�ضغطي يف �إجتاه ال�صدر (ال تقر�صي احللمة فالنب
احلليب ي�سيل من خلف الهالة) ,ثم أ�رخي أ��صابعك .تابعي ال�ضغط وا إلرخاء وحركي أ��صابعك يف كل ا إلجتاهات حول الهالة .ويجب
أ�ال ي ؤ�ملك هذا.
 .5ك ّرري ال�ضغط ع ّدة مرات لكل ثدي .يف البداية ال يخرج مقدار كبري
من النب احلليب .ولكن مع املرا�س ُتخرجني مزيد ًا منه .حاويل ع�صر
مقدار ن�صف ك أ��س من حليبك لكل وجبة ير�ضعها طفلك أ�و على أالقل
ثالث مرات يف اليوم (ال�شخ�ص الذي ُير�ضع الطفل من حليبك ميكنه
�إبالغك �إذا كان اللنب احلليب كافي ًا أ�م ال) .واذا بد أ�ت بالتمر�س يف
هذه الطريقة أ��سبوعني قبل عودتك �إىل العمل ف�ستع�صرين ما يكفى من
اللنب احلليب عندما يحل وقت ابتعادك عن الطفل.

كيف يخزن اللنب احلليب

�إحفظي اللنب احلليب يف وعاء نظيف مقفل أ
(�نظري اخلطوتني 1و2
يف ال�صفحة  ,)112ميكنك خزن اللنب احلليب يف الوعاء نف�سه الذي
ا�ستُعمل لع�صر اللنب احلليب .اخزين اللنب احلليب يف مكان بارد
بعيد ًا عن نور ال�شم�س .يظل هذا اللنب احلليب جيد ًا � 8ساعات .أ�و
ميكنك طمر الوعاء املقفل يف رمل رطب أ�و لفه يف قطعة قما�ش تظل
رطبة طوال الوقت  ،وميكن �آنذاك حفظ اللنب احلليب � 12ساعة.
كذلك ميكن حفظ النب احلليب يف وعاء زجاجي يف ثالجة يومني
أ�و ثالثة .فينف�صل د�سم احلليب (الدهن ) عن بقيته ،لذا خ�ضي
الوعاء خللط النب احلليب قبل �إعطائه للطفل ،ود ّفئيه بلطف يف
وعاء يحتوي على ماء �ساخن .ت أ�كدي من أ�ن اللنب احلليب لي�س �شديد
احلرارة ب�سكب ب�ضع قطرات على ظاهر يدك.

طريقة الزجاجة الدافئة

قد تكون هذه أ�ف�ضل طريقة �إذا كان ثدياك �شديدي االمتالء أ�و ي ؤ�ملانك .وقد يح�صل هذا مبا�شرة بعد الوالدة أ�و �إذا ت�شققت احللمة
أ�و التهب الثدي أ
(�نظري ال�صفحتني  115و .)117
ّ .1
نظفي زجاجة كبرية فتحة قطرها من � 3إىل � 4سم .املئيها باملاء
ال�ساخن لتدف أ� (ولكن ببطء حتى ال تنك�سر الزجاجة) .انتظري
ب�ضع دقائق مت ارمي املاء.
 .2بر ّدي فتحة الزجاجة وعنقها مباء مربد باعتدال ونظيف حتى
ال حترقك.
� .3ضعي فتحة الزجاجة حول حلمتك ب�إحكام ،حافظي على هذا
الو�ضع ب�ضع دقائق ،عندما تبد أ� الزجاجة بالربودة تدرجي ًا ف�إنها
ت�سحب اللنب احلليب بلطف.
 .4عندما يتباط أ� تدفق اللنب احلليب ,ا�ستعملي أ��صابعك لفك فتحة
الزجاجة عن حلمتك.
 .5ك ّرري العملية على الثدي ا آلخر.

يف بع�ض أالحيان ,قد ال ترغب املر أ�ة يف حفظ اللنب احلليب إلر�ضاعه لطفلها  -مث ًال عندما
ترغب فقط يف التخفيف من اللنب احلليب لتطرية ثدييها لت�سهيل �إر�ضاع الطفل .يف هذه احلالة،
وملا كانت �سرتمي اللنب احلليب فال حاجة لتنظيف الوعاء باملاء املغلي

 قد يتغري لون لنب حليب الثدي .ويتغري اللونمن أالطعمة التي ت أ�كلينها .ولكن أ�ي ًا كان لون
لبنك حليبك فهو جيد لطفلك.

ق�ضايا
وم�شكالت
�شائعة

اخلوف من عدم كفاية كمية اللنب احلليب أ�و جودته

كاف .ويكاد هذا أ�ن يكون غري �صحيح أ�بد ًا .فحتى
يعتقد العديد من الن�ساء أ�ن لبنهن حليبهن غري ٍ
أالمهات اللواتي ال ي أ�كلن كفايتهن ,ميكنهن عموم ًا �إنتاج ما يكفي من اللنب احلليب ألطفالهن.
�إن مقدار اللنب احلليب الذي ينتجه ثدياك (خمزون اللنب احلليب) يتنا�سب مع مقدار ر�ضاعة
الطفل .وكلما زادت ر�ضاعة الطفل من الثدي زاد مقدار اللنب احلليب .ف�إذا ّ
تخطيت ر�ضعة
و أ�ر�ضعت الطفل من زجاجة ا إلر�ضاع عو�ض ًا عن لنب حليب الثدي ,ف�إن ج�سمك �سينتج لبن ًا حليب ًا
أ�قل.
وقد يبدو لك يف بع�ض أاليام أ�ن الطفل يرغب يف الر�ضاعة من الثدي دون انقطاع .فلو أ�ر�ضعت
طفلك كلما جاع ,ف�ستزداد م ؤ�ونة لبنك حليبك .وخالل أ�يام �ست�شعرين على أالغلب ب أ�ن طفلك
أ��صبح را�ضي ًا من جديد .كذلك الر�ضاعة أ�ثناء الليل ت�ساعد يف تكودن م ؤ�ونة اللنب احلليب لدى
كاف.
أالم .ال ت�صدقي أ�ي ًا كان  -حتى العامل ال�صحي � -إذا قال لك �إن لبنك حليبك غري ٍ
لي�س لزام ًا إلنتاج اللنب احلليب ،أ�ن ت�شعري بامتالء يف الثديني .وكلما زاد عدد أالطفال الذين
أ�ر�ضعتهم املر أ�ة ,قل �شعورها بامتالء يف الثديني .وب�إمكان أالثداء ال�صغرية �إنتاج اللنب احلليب
قدر ما تنتج أالثداء الكبرية.

 الر�ضيع الذي جتاوز أ��سبوعني قدربز كل يوم .و�إذا كان الطفل
ال يت ّ
ير�ضع جيد ًا ويبلل فوطته ويبدو
�سعيد ًأ�,فالرباز لن يت أ�خر.

ويح�صل الطفل على كفايته من اللنب احلليب �إذا كان:
 ينمو جيد ًا ويبدو �سعيد ًا و�سليم ًا. يبلل فوطته  6مرات أ�و أ�كرث ويو�سخها بالرباز بني مرة وثالث مرات يف نهار وليلة .وب�إمكانكمالحظة ذلك حني يبلغ الطفل يومه اخلام�س ،وي أ�خذ يف التبول والتربز بانتظام أ�كرث.
وملا كان لنب حليب الثدي يختلف يف مظهره عن أ�نواع احلليب أالخرى ،فبع�ض الن�ساء يخفن أ�ال
يكون هذا اللنب احلليب جيد .لكن لنب حليب الثدي يوفر للطفل كل ما يحتاج �إليه.

ق�ضايا احللمات وم�شكالتها

احللمات امل�سطحة أ�و املقلوبة �إىل الداخل:

ت�ستطيع معظم الن�ساء ذوات احللمات امل�سطحة أ�و املقلوبة �إىل الداخل ا إلر�ضاع من الثدي دون
م�شكلة .فالطفل ير�ضع من الثدي ال من احللمة وحدها� .إفح�صي ثدييك و�شكلهما عندما تبلغني
ال�شهر التا�سع من حملك .د ّلكي احللمتني مبواد مطرية ،ود ّلكي احللمة �إىل اخلارج ،كما يف
عملية الر�ضاعة ,مرتني يومي ًا.
 لي�س �شكل حلمتيك وحجمهمامهمني ,فالطفل ير�ضع من الثدي ,ال
من احللمة فقط.

هذه أ
الفكار قد ت�سهل �إر�ضاع طفلك

 ابدئي با إلر�ضاع من الثدي بعد الوالدة مبا�شرة ,وقبل امتالءميل فم طفلك جيد ًا أ
ثدييك .تي ّقني من أ� ن ثديك أ
(� نظري
ال�صفحة .)108
 � إذا أامتل ثدياك كثري ًا ,اع�صري بع�ض اللنب احلليب بيدك،
لتليينهما .فهذا ي�سهل على الطفل �إدخال مزيد من الثدي يف
فمه.
 امل�سي حلمتيك أ� و أ�فركيهما بلطف قبل الر�ضاعة ،ولكن التقر �صيهما .
 حاويل تكوير يدك حول الثدي وادفعيه � إىل اخللف لكي تربزاحللمة � إىل أالمام قدر ا إل مكان.

تق ّرح احللمتني أ�و ت�شققهما

� إذا �شعرت أ
بالمل من ا إل ر�ضاع  ،فقد يعني هذا أ� ن الطفل ال مي�ص
ما يكفي من ثديك داخل فمه .فلو ر�ضع الطفل من احللمة فقط
ف�سرعان ما ت ؤ� ملك احللمة وتت�شقق .وعندما تت�شقق احللمة
ت�سهل �إ�صابة الثدي بااللتهاب .وب�إمكانك تعليم طفلك أ�ن ي�ضع
مزيد من الثدي يف فمه .وهنا بع�ض املقرتحات.

الوقاية واملعاجلة:

 تي ّقني من حملك الطفل بطريقة جتعله متمكن ًا من أ� ن أميل فمه مبا يكفي من ثديك
أ
(�نظري ال�صفحة .)108
 ال ت�سحبي ثديك من فم الطفل ،بل دعي الطفل ير�ضع طاملا أ� راد .ف� إذا انتهى ف�سيرتكثديك من تلقائه� .إذا احتجت �إىل وقف الر�ضاعة قبل انتهاء الطفل
منها ا�ضغطي على ذقنه أ
لل�سفل أ�و �ضعي بلطف طرف � إ�صبع نظيفة داخل
فمه.
 ل ّيني احللمات املت�شققة با�ستخدام حليب الثدي بعد نهاية الر�ضعة .عندما ينتهيالطفل من الر�ضاعة اع�صري ب�ضع قطرات من احلليب ودلكي بها أال جزاء املت�شققة.
وال ت�ستخدمي ال�صابون أ� و امل�ستح�ضرات على الثدي ألن اجل�سم ينتج زيت ًا طبيعي ًا
يحافظ على نظافة احللمات ونعومتها.
 جتنبي املالب�س اخل�شنة أ�و ال�ض ّيقة. لت�سهيل التئام احللمات امل�شققة ،اك�شفي ثدييك (� إن أ� مكن) للهواء وال�شم�س. وا�صلي ا إلر�ضاع من كال الثديني .ف�إذا كانت �إحدى احللمتني مت�شققة كثري ًا فابدئيا إل ر�ضاع من الثدي أالقل � إيالم ًا ثم انتقلي � إىل ا آلخر عندما يبد أ� احلليب بالتدفق.
 � إذا كان أالمل �شديد ًا عند � إر�ضاع الطفل ،أ� ع�صري احلليب باليد و أ� عطيه للطفلبالك أ��س أ� و بامللعقة أ
(�نظري ال�صفحة  )119و�سيلتئم الت�شقق خالل يومني.

التهاب الثدي .117

أ�مل الثديني وانتفاخهما
احتقان الثديني
عندما يبد أ� اللنب احلليب مبلء الثدي ,ي�صبح الثدي يف الغالب منتفخ ًا وقا�سي ًا .وقد ت�صبح
الر�ضاعة أ��صعب للطفل وقد يزيد ت�شقق احللمة .ولكن �إذا ق ّللت
�إر�ضاع طفلك ب�سبب أالمل ،ف�إن خمزون اللنب احلليب �سيقل أ�ي�ض ًا.
الوقاية واملعاجلة
 ابد أ�ي ا إلر�ضاع من الثدي يف ال�ساعة أالوىل بعد الوالدة. تي ّقني من أ�نك حتملني الطفل بطريقة �سليمة أ(�نظري ال�صفحة .)108
 أ�ر�ضعي الطفل كثري ًا كل �ساعة على أالقل وكل ثالث �ساعات على أالكرث ومن كال الثديني .ناميوطفلك �إىل جانبك لكي تتمكني من �إر�ضاعه ب�سهولة أ�ثناء الليل.
 �إذا مل ي�ستطع الطفل الر�ضاعة جيد ًا ،اع�صري من اللنب احلليب بيديك ما يكفي لتطريةالثدي ثم دعي الطفل ير�ضع.
 بعد الر�ضاعة �ضعي أ�وراق ًا من امللفوف الطازج أ�و قما�ش ًا رطب ًا وبارد ًا على الثديني.بعد يومني أ�و ثالثة أ�يام يزول االحتقان أ�و يخف� .إذا مل يتح�سن االحتقان ف�إنه يتحول �إىل التهاب
يف الثدي (انتفاخ و�سخونة م ؤ�ملان يف الثدي).

ان�سداد القناة والتهاب الثدي

�إذا ت�شكلت كتلة م ؤ�ملة يف الثدي ،فقد تكون �إحدى القنوات م�سدودة بالنب احلليب ال�سميك ،ف�إذا
توقف تدفق اللنب احلليب يف جزء من الثدي فقد يحدث
التهاب فيه .وعندما تكون املر أ�ة حممومة وجزء من ثديها �ساخن ًا وم ؤ�مل ًا فقد تكون م�صابة
بالتهاب يف الثدي .وال بد عندئذ من متابعة ا إلر�ضاع من الثدي لكي تفرغ القناة امل�سدودة
ولكي ال ي�صيب االلتهاب بقية الثدي .هذا اللنب يف احلليب �صحي و�صالح للطفل.

معاجلة القناة امل�سدودة والتهاب الثدي:

 �ضعي قطعة قما�ش مبللة و�ساخنة على الثدي ،قبل ا إلر�ضاع ،حيث ت�شعرين أبالمل.
 تابعي �إر�ضاع الطفل مرات عديدة خ�صو�ص ًا من الثدي أالليم .ت أ�كدي من أ�ن الطفل ي�ضع الثدي جيد ًا يففمه أ
(�نظري ال�صفحة .)108
م�سدي بلطف الكتلة أالليمة :حركي أ��صابعك من الكتلة باجتاه احللمة.
 بينما يتابع الطفل ر�ضاعتهّ ،و�سوف ت�ساعد هذه الطريقة على فتح القناة امل�سدودة.
 غيرّ ي و�ضع الطفل أ�ثناء الر�ضاعة فهذا ي�ساعد يف تد ّفق اللنب احلليب من أ�جزاء الثدي كافة. �إذا عجزت من ا إلر�ضاع ,أ�ع�صري لبنك حليبك باليد أ�و ا�ستخدمي طريقة الزجاجة ال�ساخنة .وال ب ّد منأ�ن ي�ستمر تد ّفق .اللنب احلليب من الثدي لفتح القناة امل�سدودة.
 ارتدي مالب�س وا�سعة وارتاحي قدر ا إلمكان .معظم حاالت التهاب الثدي ت�شفى خالل � 24ساعة ،و�إذا بقيت حرارتك مرتفعة أ�كرث من � 24ساعة ف أ�نت
بحاجة �إىل معاجلة التهاب الثدي.

التهاب الثدي

�إذا أ��صابتك عالمات التهاب الثدي ومل تتح�سني بعد � 24ساعة ,أ�و �إذا عانيت
أ�مل ًا �شديد ًا أ�و ت�شقق ًا يف اجللد قد تدخل منه اجلراثيم ،فينبغي احل�صول فور ًا
على عالج اللتهاب الثدي.

املعاجلة:

أ�هم جزء من املعاجلة هو متابعة ا إلر�ضاع من الثدي مرات عديدة وابقاء تدفق
اللنب احلليب �إىل اخلارج� .إن لبنك حليبك يظل �صاحل ًا للطفل .وحتتاجني أ�ي�ض ًا
�إىل أالدوية والراحة .واذا ا�ستطعت ،اح�صلي على �إجازة من عملك وا�ستدعي
من ي�ساعدك يف أ�عمال املنزل .واتّبعي عالج القناة امل�سدودة والتهاب الثدي.
و�إذا احتجت �إىل د ّر اللنب احلليب فب�إمكانك ع�صر ثدييك باليد أ�و ا�ستخدام
أ��سلوب الزجاجة ال�ساخنة.

ال ُقالع:

�إذا كان طفلك مرتاح ًا وير�ضع جيد ًا لكن أالمل م�ستمر يف حلمتيك أ�كرث من ا�سبوع ،فقد يكون
ال�سبب �إ�صابة فم الطفل بالقالع ،وهو ي ؤ�دي �إىل ال�شعور بحكة وخز أ�و حرقة ،ويتن ّقل ال�شعور يف
الثدي .وقد ت�شاهدين بقع ًا بي�ضاء أ�و حمراء على حلمتيك ويف فم الطفل .

املعاجلة:

اخلطي بنف�سجي اجلنطيان (ماء البنف�سج أ�و جنتيان فيولت ) مباء نظيف وبرتكيز  0.2يف املائة
أ�و ا�ستخدمي حملول الن�ستاتني وادهني احللمتني والبقع البي�ضاء يف فم الطفل مرتني كل يوم
وملدة  5أ�يام أ
(�و ثالثة أ�يام بعد ال�شفاء الكامل) .ا�ستعملي قطعة قما�ش نظيفة أ�و �إ�صبعك لدهن
املحلول� .إذا مل تتح�سن العالمات أ�نظري “ال�صفحات اخل�ضراء” الختيار أ�دوية أ�خرى .ب�إمكانك
اال�ستمرار يف ا إلر�ضاع من الثدي .هذا الدواء لن ي�ضرك أ�و يف�سد حليبك أ�و ي�ضر طفلك.

حاالت خا�صة

ب� إمكان أ
ال طفال ذوي احلاجات اخلا�صة الر�ضاعة من
الثدي

الطفل الوليد ال�صغري � :إذا مل يتمكن الوليد من الر�ضاعة بقوة كافية لي أ� خذ حاجته
من اللنب احلليب ،ف�سوف يتعني عليك ع�صر اللنب احلليب باليد واعطا ؤ� ه للطفل يف كوب.
ابد أ� ي فور الوالدة وا�ستمري حتى بعد أ� ن يبد أ� الطفل بر�ضاعة �شيء من اللنب احلليب
مبا�شرة من الثدي .و�سي�ساعد هذا ثدييك على � إنتاج مزيد من اللنب احلليب .و � إذا كان
وزن طفلك أ� قل من  1.5كلغ ,فقد يحتاج � إىل رعاية �صحية خا�صة تت�ض ّمن ا�ستخدام
أ� نبوب خا�ص مي ّر ر من فتحة أ� نفه � إىل املعدة لتغذيته .وميكن � إعطا ؤ� ه لبنك حليبك عرب
هذا أال نبوب .حتدثي مع العامل ال�صحي من هذا املو�ضوع .
الطفل اخلديج (املولود باكر اً) :يحتاج أال طفال املولودون قبل املوعد امل�ساعدة ليبقوا
دافئني .لذا �ضعي الطفل عاري ًا � إال من قبعة وحفاظ (حفا�ض) يف مو�ضع عمودي داخل
ثوبك ومبالم�سة جلدك وبني ثدييك�( .سي�سهل أال مر بارتدائك قمي�ص ًَا وا�سع ًا أ� و �سرتة
أ� و حزام ًا معقود ًا على اخل�صر .ي�س ّمون هذه الطريقة يف بع�ض أال ماكن“ :ح�ضانة
الكنغارو” .دعي الطفل هكذا داخل مالب�سك نهار ًا ولي ًال  ,و أ� ر�ضعيه كثري ًا  .و � إذا كانت
ر�ضاعته �ضعيفة ف أ� �سقيه لبن ًا حليب ًا تع�صرينه.
 �إح�ضني طفلك املولود باكر ًا أ(�و �إذا كان وزنه
منخف�ض ًا) داخل ثيابك فيالم�س جلدك فيحظى
بالدفء.

ال�شفة ال�شرماء واحللق أ
ال فلج :قد يحتاج ه ؤ� الء أال طفال � إىل م�ساعدة خا�صة ليتعلموا
الر�ضاعة .و � إذا كان الطفل يعاين �شفة �شرماء فقط ،فقد يتمكن من الر�ضاعة جيد ًا
(مل�ساعدته يف � إحكام الر�ضاعة �ضعي � إ�صبعك مو�ضع ال�شرم ) .و � إذا كان �سقف احللق
أ� فلج أ� ي�ض ًا (احللق امل�شقوق) حاويل حمل الطفل يف و�ضع عمودي مريح أ� ثناء � إر�ضاعه.
وقد حتتاجني � إىل م�ساعدة خا�صة .وال بد من ع�صر لبنك حليبك باليد لتحتفظي مبخزون
جيد من اللنب احلليب أ� ثناء تع ّلم الطفل الر�ضاعة.
ال�صفرية (الريقان) :يحتاج الطفل أال �صفر � إىل وفرة من أ� �شعة ال�شم�س ولنب حليب
الثدي ليتخل�ص من ال�صفرية .بع�ض أال طفال امل�صابني بال�صفرية ينع�سون على الدوام
 .واذا كان الطفل ناع�س ًا ال يقوى على الر�ضاعة فاع�صري اللنب احلليب باليد ،وا�سقيه
بالك أ� �س وامللعقة على أال قل ع�شر مرات كل أ� ربع وع�شرين �ساعة .كذلك �ضعي الطفل يف
ال�شم�س يف ال�صباح الباكر وع�صر ًا أ� و أ� بقي الطفل
يف غرفة م�شم�سة .وال تغلقي النوافذ الزجاجية.
ال تظهر معظم حاالت اال�صفرار � إال يف اليوم الثالث
وتختفي يف اليوم العا�شر تقريب ًا  ،ف� إذا ا�صف ّر
الطفل أ� و عيناه يف أ� ي وقت �آ خر أ� و � إذا كان الطفل
اخلديج قد ولد أ� �صفر ،أ� و � إذا ازداد ا�صفراره أ� و
ازداد نعا�سه  ،فقد يكون الطفل م�صاب ًا مبر�ض
خطري .خذي الطفل � إىل مركز �صحي أ� و م�ست�شفى
� إذا وجد.

التو أ�مان :قد يكون أ�حد التو أ�مني أ�حيان ًا أ��صغر أ�و أ��ضعف من ا آلخر .ت أ�كدي من أ�ن ك ًال منهما يح�صل على وفرة من اللنب احلليب.
لديك ما يكفي لكليهما .وت أ�كدي من أ�ن حت�صلي على كمية كافية من الغذاء.

عندما مير�ض طفلك
 �إذا كان طفلك مري�ض ًا فيجب أ�ال توقفي ا إلر�ضاع من الثدي� .ستتح�سن �صحة طفلك أ��سرع لوتابعت �إر�ضاعه.
 ا إل�سهال بالغ اخلطورة على أالطفال ,وغالب ًا ال يحتاج الطفل أللدوية ,ولكن ينبغي �إيال ؤ�ه
عناية خا�صة ألن الطفل قد ميوت �سريع ًا ب�سبب اجلفاف.
 عند ا إل�سهال  ،أ�ر�ضعي طفلك من الثدي مرات أ�كرث و أ�عطيه ر�شفا من حملول معاجلة اجلفاف(حملول االماهة ).
 أ�كرثي من �إر�ضاع طفلك .و�إذا كان الطفل �ضعيف ًا أ�و كان غري قادر على الر�ضاعة ب�سبب�ضعفه  ،فاع�صري اللنب احلليب باليد ،و أ��سقيه بالكوب .خذي الطفل �إىل عامل �صحي أ
(�و عاملة
�صحية ).
 �إذا تقي أ� الطفل أ�ر�ضعيه وقت ًا أ�ق�صر ومرات أ�كرث .وكذلك ا�سقيه حملول معاجلة اجلفاف يفر�شفات �صغرية كل  5أ�و ع�شر دقائق ،بالكوب وامللعقة .و�إذا أ�مكن راجعي العامل ال�صحي .قد
ي ؤ�دي اجلفاف �إىل املوت .وا�صلي ا إلر�ضاع من الثدي حتى لو احتاج الطفل �إىل امل�ست�شفى .واذا مل
ت�ستطيعي البقاء يف امل�ست�شفى فاع�صري حليبك باليد واجعلي �شخ�ص ًا ي�سقيه للطفل بالك أ��س.

كيف تطعمني الطفل بالكوب
 .1ا�ستخدمي كوب ًا �صغري ًا ونظيف ًا ,ولو ا�ستحال غليه لتنظيفه� ,إ�ستخدمي
ال�صابون واملاء.
 .2احملي الطفل يف و�ضع عمودي أ�و �شبه عمودي يف ح�ضنك.
 .3ارفعي كوب ًا �صغرية من اللنب احلليب �إىل فم الطفل ,أ�ميلي الكوب أ�و
امللعقة حتى ي�صل اللنب احلليب �إىل �شفتي الطفل فقط .و�إذا ا�ستخدمت
كوب ًا �ضعيها بخفة على �شفة الطفل ال�سفلى ودعي حافة الكوب تلم�س �شفة
الطفل العليا.
 .4ال ت�سكبي اللنب احلليب يف فم الطفل .دعي الطفل ي�شرب اللنب احلليب
من االب.

حملول معاجلة اجلفاف 524

عندما متر�ض أالم

 تعاجلي فور ًا من أ�ي مر�ض خطري ناجتمن التهاب مثل ال�سل أ�و التيفوئيد او
الكولريا ,لكي ال تُعدي طفلك.

ا إليدز (ال�سيدا) والر�ضاعة الطبيعية
293
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أالف�ضل يف معظم احلاالت أ�ن تر�ضع أالم املري�ضة طفلها من الثدي عو�ض ًا عن �إعطائه أ�غذية
أ�خرى يف وقت مبكر �إذا ا�ستطاعت .و�إذا كنت تعانني حرارة مرتفعة وتعرق ًا �شديد ًا فقد يقل
حليب الثدي عندك .وللمحافظة على د ّر الكمية الكافية من احلليب ممكن اتباع التايل:
 ا�شربي كثري ًا من ال�سوائل. تابعي ا إلر�ضاع مرات كثرية. أ�ر�ضعي يف و�ضع اال�ستلقاء �إذا كان ذلك يريحك أ(�نظري ال�صفحة .)107
 و�إذا احتجت �إىل �إيقاف الر�ضاعة أليام معدودة  ،فاع�صري اللنب احلليب باليد (ي�ساعدك�آخرون �إذا لزم أالمر)
وملنع انتقال التهاب ما �إىل الطفل ،اغ�سلي يديك جيد ًا بال�صابون واملاء قبل مل�س طفلك أ�و ثدييك.

عندما حتتاج أالم �إىل دواء

تنتقل معظم أالدوية �إىل لنب حليب الثدي مبقدار �صغري و�ضعيف ,وهي �إذن ال ت ؤ�ذي الطفل ،بل
أالرجح أ�ن ي ؤ�ذيه وقف �إر�ضاعه أ�كرث.
ثمة أ�دوية ذات ت أ�ثري جانبي .وقد أ��شرنا يف هذا الكتاب �إىل هذه أالدوية مع حتذير منها واقرتاح
أ�دوية أ�خرى أ��سلم أ
(�نظري “ال�صفحات اخل�ضر”).
و�إذا طلب منك عامل �صحي تناول دواءٍ ما فذ ّكريه ب أ�نك تر�ضعني طفلك لكي يختار لك دواء �آمن ًا.

ا إليدز  /ال�سيدا والر�ضاعة الطبيعية

على املر أ�ة التي حتول فريو�س ا إليدز  /ال�سيدا (ق�صور املناعة املكت�سب ) أ�ن تتخذ قرار ًا فيما
يتعلق ب�إر�ضاع طفلها .ملزيد من املعلومات حول هذا القرار وحول طرق أ�خرى لتغذية طفلك
أ�نظري الف�صول عن ا إليدز /ال�سيدا.

عندما حتمل املر أ�ة أ�و تلد طف ً
ال �آخراً

ت�ستطيع املر أ�ة املر�ضع اال�ستمرار ب�إر�ضاع طفلها ولو حملت .وعليها ا إلكثار من أالطعمة
املغ ّذية ب�سبب متطلبات الر�ضاعة واحلمل
على ج�سمها.
وال خطر يف أ�ن ت�ستمر املر أ�ة يف �إر�ضاع
طفلها أالكرب �سن ًا بعد والدة طفل جديد.
ويجب �إطعام الطفل اجلديد قبل الطفل
أالكرب �سن ًا.

�إىل العاملة واملر�شدة ال�صحية
�إذا كنت مر�شدة �صحية فال يكفي التحدث عن الر�ضاعة الطبيعية .فالن�ساء يحتجن �إىل
املعلومات والدعم  .ع ّلمي الن�ساء أ�ال يعطني أ�طفالهن �سوى لنب حليب الثدي خالل أال�شهر ال�ستة
أالوىل وع ّلميهن أ�ن ا�ستخدام أ�نواع أ�خرى من أالغذية قد ي�ضر أ�طفالهن.
كاف� .إن
�ساعدي الن�ساء املر�ضعات قبل ظهور أ�ية م�شكلة  :أ�قنعي الن�ساء ب أ�ن لبنهن حليبهن ٍ
تعا�ضد أالمعات فيما بينهن هو أ�ف�ضل طريقة ملواجهة امل�شكالت ال�شائعة .حاويل ت�شكيل جمموعة
مر�ضعات يف حميطك تقودها امر أ�ة أ�ر�ضعت وينمو أ�طفالها جيد ًا.
تعلمي كيف جتعلني مركزك ال�صحي مركزاً للرتويج للر�ضاعة الطبيعية� .ساعدي أالمهات
يف بدء ا إلر�ضاع منذ ال�ساعة أالوىل بعد الوالدة .وا�سمحي للطفل بالنوم مع أ�مه ,أ�و على مقربة
منها .حتى لو مر�ضت أالم اتركي الطفل يبقى معها.
واذا كنت أ�م ًا ف أ�ر�ضعي طفلك لكي تظهري للن�ساء العامالت أالخريات أ�ن ب�إمكانهن العمل
وا إلر�ضاع أ�ي�ض ًا.
أ�زيلي أ�ية مل�صقات أ�و مواد تثقيفية تر ّوج للنب احلليب املج ّفف .ال تو ّزعي العينات أ�و الهدايا من
ال�شركات التي ت�ص ّنع تركيبة اللنب احلليب اخلا�صة أ
بالطفال ,وال ت�سمحي ملمثلي هذه ال�شركات
باحل�ضور �إىل العيادة.

�سعياً
�إىل التغيري
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حني نكرب

يعمر ا إلن�سان يف أ�يامنا هذه أ�كرث من ال�سابق .فتح�سن ظروف العي�ش من نظافة وتطعيم
وغذاء ،تقي ا إلن�سان كثري ًا من أالمرا�ض ،فيما ت�شفي أالدوية احلديثة من أ�مرا�ض أ�خرى.
لكن قد ي�صاحب طول العمر �صعوبات .
أ�و ًال :يعاين أالكرب م�سن ًا م�شكالت �صحية أ�كرث ممن ي�صغرونهم �سن ًا .ومع أ�ن التقدم يف ال�سن
لي�س هو �سبب هذه امل�شكالت �إال أ�ن التغيرّ ات التي يحدثها التقدم بال�سن يف ج�سم ا إلن�سان
تزيد خطورة هذه امل�شكالت أ�و �صعوبة معاجلتها.
ثانياً :مع تب ّدل احلياة ونزوع ال�شبان �إىل مغادرة جمتمعهم �سعي ًا �إىل الرزق ,يبقى الكثري
من امل�س ّنني وحدهم ملزمني باالعتناء ب أ�نف�سهم .أ�و �إذا كانوا ي�سكنون مع أ�والدهم ،فقد
ي�شعرون ب أ�نهم مثل عبء على أال�سرة أ�و على املجتمع الذي مل يعد يق ّدر املتقدمني بالعمر أ�و
يحرتمهم.
وتتعر�ض الن�ساء أالكرب �سن ًا ملثل هذه امل�شكالت أ�كرث من الرجال أالكرب �سن ًا ألنهن يع ّمرن
عادة أ�كرث منهم .وغالب ًا ما ي�صلن �إىل �سن ال�شيخوخة من دون �شريكهن� .سرنى يف هذا
الف�صل ,كيف ت�ستطيع الن�ساء أالكرب �سن ًا االعتناء ب�صحتهن ومعاجلة م�شكالتهن ال�صحية
ال�شائعة مع التقدم بالعمر ،وكيف ميكن تبديل الظروف ال�صعبة التى تواجه كثري ًا من الن�ساء
امل�سنات.

 العمر عمر القلبمثل من غواتيماال

توقف
النزف ال�شهري
(�سن أالمان)

 توقف النزف ال�شهري أ�و توقف احلي�ض أ�وتوقف الطمث .وي�شار �إليه اليوم بـ”�سن أالمان”.
الهرمونات .47

� إن توقف النزف ال�شهري (الدورة ال�شهرية) هو من العالمات على تقدم املر أ� ة يف
ال�سن .قد يكون هذا التوقف مفاجئ ًا أ� و متد ّر ج ًا خالل عام أ� و عامني .ويحدث هذا
التغيري عند معظم الن�ساء بني اخلام�سة أ
وال ربعني واخلام�سة واخلم�سني.

العالمات

 يتغري منط النزف ال�شهري ،فقد يتوقف متام ًا أ� و قد تزداد وتريته بع�ض الوقت.ورمبا ينقطع النزف ب�ضعة أ� �شهر ثم يعود.
 قد ينتابك بع�ض أال حيان � إح�سا�س مفاجئ ب�سخونة �شديدة أ� و تعرق اجل�سم.(وت�س ّمى هذه احلالة “الهبالت” أ� و “الهبات احلارة أ� و ال�ساخنة” أ� و”هبات
احلرارة”) وقد توقظك من النوم .
 ي�ضيق املهبل بع�ض ال�شيء وي�صبح أ� قل رطوبة. يتبدل مزاجك ب�سهولة .وهذه العالمات ناجتة من توقف مبي�ضي املر أ� ة عن ا إل با�ضة (� إنتاج البوي�ضات)
وانخفا�ض مقدار هرموين ا إل �سرتوجني والربوج�ستريون اللذين يفرزهما ج�سمها.
وتبد أ� هذه العالمات يف الزوال مع تع ّو د اجل�سم على مقدار أ� قل من ا إل �سرتوجني.
ويرتبط �شعور املر أ� ة حيال توقف نزفها ال�شهري أ� حيان ًا مبدى ت أ� ثرها بالتغريات التي
حتدث يف ج�سمها .كذلك تت أ� ثر بنظرة جمتمعها � إىل املر أ� ة امل�س ّنة ومعاملته لها .وقد
ت�شعر باالرتياح لتوقف النزف ال�شهري ،لكنها قد ت�شعر أ� ي�ض ًا باحلزن أل نها مل تعد
قادرة على ا إل جناب .وقد �سميت هذه الفرتة من عمر املر أ� ة “�سن الي أ� �س” أ� ي الي أ� �س
من ا إل جناب (ت�سمية من العامل العربي) .ويربز اليوم ت�سمية “د�سن أال مان” بد ًال
عن �سن الي أ� �س كنظرة � إيجابية لهذه املرحلة من حياة املر أ� ة.

ما العمل عند توقف النزف ال�شهري؟

�إذا عانيت بع�ض عالمات توقف النزف ال�شهري و�شعرت باالنزعاج ,فعليك با آلتي:
 ارتدي مالب�س ي�سهل نزعها عندما تبدئني بالتعرق. مترين بانتظام. جت ّنبي امل أ�كوالت وامل�شروبات ال�ساخنة او الكثرية التوابل ,فقد ت�سبب لك هبات �سخونة. ال تكرثي �شرب القهوة او ال�شاي ,فهما يحتويان على مادة الكافيني التي توتّرك وت�صيبك أبالرق.

أ�دوية معاجلة امل�شكالت لدى توقف النزف ال�شهري

�إذا كانت عالمات توقف النزف ال�شهري �شديدة �إىل درجة متنع املر أ�ة من القيام ب أ�عمالها
اليومية ومن النوم خالل الليل ،فبا�ستطاعتها تناول أالدوية ب�ضعة أ��شهر وتراقب مدى التح�سن.
يدعي هذا العالج “عالج الهرمونات البديلة” .و أ�كرث أالدوية �شيوع ًا هي مزيج من ا إل�سرتوجني
والربوج�ستريون .و�إذا قررت املر أ�ة نناول هذا العالج فال بد من أ�ن تتناول الهرمونني مع ًا� ،إال �إذا
كانت قد ا�ست أ��صلت الرحم  .فتناول ا إل�سرتوجني مبفرده قد ي�سبب �سرطان الرحم .
قد يوقف عالج الهرمونات البديلة ه ّبات احلرارة ويرطب املهبل .وقد ي�ساعد تناوله فرتة طويلة
يف تقليل خماطر حدوث م�شكالت �صحية أ�خرى مثل ترقق العظام و أ�مرا�ض القلب الناجتة من
انخفا�ض مقدار ا إل�سرتوجني يف اجل�سم  .لكن قد يكون عالج الهرمونات البديل باهظ ًا ،وقد
يزيد احتماالت مر�ض املرارة .وقد تكون لهذا العالج م�ضاعفات جانبية كنزف املهبل و�آالم
الت�شنج والغثيان ،و�آالم يف الثدي عند املالم�سة ،وازدياد الوزن والك آ�بة.
لهذا على املر أ�ة أ�ن تق ّدر خطورة العالج وفوائده قبل تناوله .وال ي�ستح�سن عالج الهرمونات
البديلة عادة للن�ساء اللواتي تعر�ضن جللطة دمو ّية أ�و �سرطان الثدي أ�و مر�ض الكبد أ�و املرارة.
ا�ست�شريي �إذن عاملة �صحية الختيار اجلرعة املنا�سبة.
ت�ستطع املر أ�ة وقف العالج متى أ�رادت ،ولكن تدريجا ،و� إ ّال ظهرت العالمات من جديد.

 مع أ�ن الن�ساء ي�شعرن باالنزعاج أ�حيان ًا أ�ثناءتوقف النزف ال�شهري� ,إال أ�ن قلة منهن فقط
حتتاج �إىل معاجلة طبية.
م�شكالت الرحم 368
الك آ�بة .407
�سرطان الثدي .370
 ال ي�سبب تناول الهرمونات �سرطان الثدي,لكنه يزيد أالمور �سوء ًا �إذا كانت املر أ�ة م�صابة
بال�سرطان.
 -تناويل دوم ًا أ��صغر جرعة ممكنة من أالدوية.

 جت ّنبي �شرب الكحول أ�و قللي من كميتها ,فهي تزيد النزف وه ّبات ال�سخونة. أ�قلعي عن التدخني أ�و م�ضغ التنباك ألنها ي�سببان نزف ًا غري عادي ويزيدان م�شكلة ترقق العظام �سوء ًا(انظري ال�صفحة .)133
 ا�شرحي لعائلتك أ�ن مزاجك قد يتق ّلب ب�سهولة .وقد يفيدك أ�ي�ض ًا ان تتحادثي عن م�شاعرك مع ن�ساءيف مثل حالتك.
 ا�ستعملي عن الطب ال�شعبي يف بلدتك .فغالب ًا ما تكون الن�ساء اللواتي مررن بهذه املرحلة علىعلم بو�سائل قد تفيدك.

االعتناء
ب�صحتك

تغذيتنا 165
أالطعمة الغنية بالكال�سيوم .168

مثلما تطر أ� التغريات على ج�سم الفتاة عندما تبلغ ,كذلك تطر أ� التغريات على ج�سم
املر أ� ة عندما تنق�ضي �سنوات خ�صوبتها.
� إذ يحدث توقف النزف ال�شهري والتقدم يف ال�سن تغيري ًا يف �صالبة العظام ويف ق ّو ة
الع�ضالت واملفا�صل ومرونتها,ويف � إح�سا�س املر أ� ة العام بالعافية.
وب� إ�ستطاعة املر أ� ة حت�سني و�ضعها كثري ًا عند التقدم بال�سن والتمتع بالن�شاط
وال�صحة � ,إذا:
أ� كلت جيدا .تبقى املر أ� ة ,مع تقدمها يف ال�سن ,بحاجة � إىل أال طعمة املغذية للمحافظة
على قوتها البدنية وملكافحة أال مرا�ض .وتزداد حاجتها لبع�ض أ� نواع من أال طعمة.
أ
ول ن ج�سمها يفرز مقدار ًا أ� قل من ا إل �سرتوجني .فيفيدها أ� كل أال طعمة الغنية
با إل �سرتوجني النباتي مثل  :فول ال�صويا والعد�س واحلبوب أال خرى .ويفيدها أ� كل
أال طعمة الفنية بالكال�سيوم ب�سبب �ضعف العظم مع التقدم بال�سن .والكال�سيوم
معدن يق ّو ي العظم.
قد ي�شعر أال كرب �سن ًا أ� حيان ًا برغبة أ� قل يف أال كل .وقد ُيعزى هذا � إىل تغري حا�ستي
الذوق وال�شم ,على نحو يفقد املر أ� ة �شهيتها .وقد ت�شعر بالتخمة ما � إن تبد أ� أ
بال كل.
وهذا �سببه أ� ي�ض ًا التغريات التي حتل بج�سمها مع تقدمها يف العمر .وال يعني هذا
أ� ن امل�سنني بحاجة � إىل الطعام املغذي أ� قل من ال�سابق .بل انهم بحاجة � إىل الت�شجيع
على موا�صلة أال كل ،وعلى التنويع يف امل أ� كوالت.
�شربت كثري اً .مع التقدم يف ال�سن تنق�ص ن�سبة
املاء يف ج�سم املر أ� ة .وبع�ض الكبار بال�سن يق ّلون
من �شرب املاء ليتجنبوا التب ّو ل يف الليل أ� و خوف
من ت�سبب البول .وقد ي ؤ� دي كل هذا � إىل اجلفاف.
ولتجنب اجلفاف ا�شربي ثمانية أ� كواب ماء كل
يوم .وتوقفي عن ال�شرب نحو �ساعتني أ� و ثالث
قبل النوم ،حتى ال ت�ضطري � إىل التبول يف الليل.
مترنت بانتظام .ي�ساعد الن�شاط اليومي ،مثل
امل�شي ومالعبة أال حفاد واحلفيدات والت�سوق
والطبخ والزراعة ،يف احلفاظ على قوة ع�ضالت
املر أ� ة و�صالبة عظامها ،ويف تليني مفا�صلها.
ويحافظ التمرن املنتظم على الوزن ويقي من
أ� مرا�ض القلب.

عاجلت املر�ض باكراً .يظن البع�ض أ�ن التقدم يف ال�سن يعني املر�ض معظم الوقت .لكن هذا
خط أ� .ف�إذا أ�ح�ست املر أ�ة أ�نها على خري ما يرام ,فقط تكون
مري�ضة مر�ض ًا قاب ًال للمعاجلة ،ال عالقة له بالتقدم بال�سن .وهي
�إذن حتتاج �إىل املعاجلة يف أ��سرع وقت ممكن.
بقيت نا�شطة .املر أ�ة النا�شطة املنتجة أ��صح و أ��سعد من أالخريات يف
الغالب .حاويل �إذن أ�ن تن�شطي يف عمل ما ،وان�ض ّمي �إىل جمموعة،
أ�و اعملي يف أ�حد م�شرعات جمتمعك .فقد يكون هذا فر�صة طيبة
لتعملي يف حت�سني أالحوال يف املجتمع .واليك هذا املثال :

لويز مزارعة تعمل يف حقول النب
يف بلدة كاندارة يف كينية .يف �سنة
 ،1991قابلت لويز ،ب�صفتها ع�ضو ًا يف منظمة تزرع أال�شجار يف كينية  ،جمموعة من
املزارعات ت�شتكني من م�صنع للقهوة يف أ�على النهر .كان امل�صنع ي�ص ّرف يف النهر
املخ�صبات واملواد الكيميائية التي ي�ستخدمها يف �صنع القهوة ،فكانت بقرات هذه
الن�سوة مير�ضن ومينت من �شرب املاء امللوث.
و�سرعان ما أ�خذت كثري من الن�سوة يجتمعن ملحادثة لويز .لقد أ�دركن كيف أ�ثر النهر يف
�صحتهن و�صحة أ�طفالهن .فقررن ال�ضغط على �ضباط املحافظة إلجبار امل�صنع على وقف ت�صريف الف�ضالت يف النهر.
لكن لويز كانت ت�صر على الدوام على أ�ن احلقوق ال تنف�صل عن الواجبات .وهكذا أ�فهمت الن�سوة كيف
أ�ن عاداتهن ت ؤ�ثر يف ا آلخرين أ��سفل النهر .فمث ًال عندما يغ�سلن أ�دوات التخ�صيب ،أ�و يغ�سلن ثيابهن يف
النهر ،ف�إن �ضرر ًا يلحق بالنا�س القاطنني أ��سفل النهر .قالت لويز“ :علينا أ�و ًال أ�ن نكون نحن م� ؤس�ولني
حتى نطالب فيما بعد بحقوقنا ،و�ضمرينا مرتاح”.
و أ�ن� أش�ت لويز و�صديقاتها املزارعات يف �سنة  ،1993منظمة ُ�س ّميت “ :املنظمة الن�سائية الريفية
من أ�جل ال�صحة” .فكلما �شارفت امل�صانع على تلويث النهر ،جمعت لويز نحو مائة امر أ�ة “لزيارة”
ال�سلطات املحلية ،و�إبالغ امل�شكلة �إليها .وعالوة على العناية بالنهر ،ت�سعى املجموعة يف بناء مراحي�ض
وتطالب احلكومات املحلية با�ستعادة ا آلبار العامة التى ا�ستوىل عليها بع�ض املالكني.
لقد توقفت لويز عن زرع أال�شجار لكنها غري نادمة .وهي تقول لزميالتها“ :لقد كانت أ�مامنا م�شكلة
أ��شد �إحلاح ًا ،تتعلق برتبة كاندارة نف�سها .ف�إذا مل نتحرك ,فلن يعيننا أ�حد يف حل م�شكلتنا .وال
ت�ستطيع احلكومة معرفة م�شكالتكن .أ�ننت فقط ت�ستطعن �ضمان حل هذه امل�شكالت”.

العالقات
اجلن�سية

 لي�س التقدم ال�سن �سبب ًا كافي ًا مينع املر أ�ة مناال�ستمتاع باجلن�س.
 ال ت�ستخدمي يف ترطيب املهبل الدهون أ�والزيوت النفطية امل�صدر التي حتتوي على
العطور ألنها قد تهيج الب�شرة.
املتعة اجلن�سية .192
التهابات املهبل .264
التهابات اجلهاز البويل .354
اجلماع اجلاف .190

قد يعني توقف النزف ال�شهري لبع�ض الن�ساء التحرر من الواجبات اجلن�سية الزوجية .وقد تهتم
أالخريات أ�كرث باجلن�س ألن توقف النزف ال�شهري حررهن من احتمال احلمل غري املرغوب
فيه .لكز .جميعهن يبقني بحاجة �إىل احلب واحلنان .
وعندما تتقدم املر أ�ة يف ال�سن ,قد ت ؤ�ثر التغريات
يف ج�سمها ،يف عالقاتها اجلن�سية:
 قد حتتاج �إىل وقت أ�طول لث�ستثار خالل اجلماع(وهذا أ�ي�ض ًا حال الرجال).
 قد ي�صبح مهبلها أ�جف ،في�صبح اجلماع غريمريح ،أ�و ي ؤ�دي اجلفاف �إىل �سهولة التهاب املهبل
أ�و اجلهاز البويل.

ما العمل:

 حاويل التمهيد مدة أ�طول قبل اجلماع ,حتىيبتل مهبلك برطوبته الطبيعية .ميكنك أ�ي�ض ًا ا�ستخدام الريق أ�و الزيوت النباتية (زيت الذرة،
أ�و زيت الزيتون) أ�و املزلقات أالخرى مثل قاتل املني ،أ�ثناء اجلماع.
 �إذا �صادف زوجك �صعوبة يف االنت�صاب أ�و يف �إبقاء انت�صابه  ،ففكري فيما يثريه .وقد تثريهاملالم�سة مث ًال.
 التقاء م�شكالت التب ّول ،ال حتاويل جتفيف مهبلك قبل اجلماع .وتبويل فور املجامعة لطرداجلراثيم.
مهم :ال ت�ستخدمي الزيوت للرتطيب �إذا كنت و�شريكك ت�ستعمالن الواقي الذكري.
فالزيت ي�ضعف الواقي ,فيمزق أ�ثناء اجلماع

اتقاء احلمل أ
والمرا�ض املنقولة جن�سياً

يظل احتمال حملك قائم ًا حتى ينق�ضي عام كامل على توقف النزف ال�شهري .وللوقاية من حمل ال ترغبني فيه وا�صلي ا�ستخدام و�سيلة
من و�سائل تنظيم أال�سرة يف هذه املرحلة (انظري ال�صفحة .)197
�إذا كنت ت�ستخدمني و�سيلة هرمونية لتنظيم أال�سرة (احلبوب أ�و احلقن أ�و الغر�سات املو�ضعية) ,فتوقفي عنها يف �سن اخلم�سني لرتى
�إذا كان النزف ال�شهري ال يزال يعاودك .وا�ستخدمي و�سيلة أ�خرى لتنظيم أال�سرة �سنة كاملة (� 12شهر ًا) بعد توقف النزف ال�شهري
متام ًا.
�إذا مل تكوين على ثقة من أ�نكما ال أ�نت وال زوجك مري�ضان ب أ�مرا�ض منقولة جن�سي ًا ،أ�و با إليدز(ال�سيدا) فال تتوقفا عن ا�ستخدام الواقي
الذكري ،حتى لو مل تعودي قادرة على احلمل (انظري ال�صفحة .)188

يف ال�صفحات التالية بع�ض أ� كرث امل�شكالت ال�صحية �شيوع ًا عند الن�ساء امل�س ّنات .أ� ما
أالمرا�ض أالخرى ،مثل م�شكالت املرارة ،و أ�مرا�ض القلب،واجللطة ،والغدة الدرقية,
وقروح ال�ساقني ب�سبب �ضعف الدورة الدموية ،أ
وال رق ,فانظري“ :كتاب ال�صحة
للجميع” أ� و كتاب طب عام �آخر .ولال�ستعالم عن ال�سكري ،انظري ال�صفحة .174

فقر الدم أ
(النيميا)

مع أ� ن كثري ًا من النا�س يعتقدون أ�ن فقر الدم أ
(النيميا) هي م�شالدم�.ص الفتيات
وحدهن � ،إال أ�نه قد ي�صيب كثري ًا من الن�ساء ،على اخل�صو�ص ب�سبب �سوء التغذية أ� و
غزارة النزف يف الدورة ال�شهرية .لال�ستعالم عن فقر الدم انظري ال�صفحة .172

امل�شكالت
ال�صحية
ال�شائعة مع
تقدم ال�سن

غزارة النزف ال�شهري أ�و انزف يف منت�صف ال�شهر

بني �سن أالربعني واخلم�سني تتغري الدورة ال�شهرية لدى الكثري من الن�ساء .في�شتد
النزف عند بع�ضهن أ�و يطول عند بع�ضهن .ف�إذا ا�ستمر هذا النزف ال�شديد أ� �شهر ًا أ� و
�سنوات ،فقد ي�سبب فقر الدم .
أ
وال�سباب املعتادة ال�شتداد النزف أ�و طول مدته يف الدورة ال�شهرية هي:
 التغريات الهرمونية. أالورام يف الرحم أ(اللياف وال�سالئل).
� -سرطان الرحم.

املعاجلة:

 تناويل كل يوم أ�طعمة غنية باحلديد ،أ�و حبوب احلديد. تناويل  10ملغ من دواء أ� �سيتات امليدوك�سيربوج�ستريون مرة يف اليوم ملدة ع�شرةأ� يام .ف� إذا مل يتوقف النزف يف نهاية أاليام الع�شرة � ،إرفعي اجلرعة حتى ت�صل � إىل
 30ملغ من الدواء يومي ًا وتناوليها ع�شرة أ�يام أ� خرى .ف� إذا ا�ستمر النزف ،ا�ست�شريي
عاملة �صحية.
 ا�ست�شريي عاملة �صحية أ(� و عامل �صحي أ� و طبيب) � إذا ا�ستمر النزف ال�شديد أ� كرث
من �شهر واحد ،و � إذا نزفت يف منت�صف ال�شهر ،أ�و � إذا نزفت بعد انق�ضاء � 12شهر ًا أ� و
أ� كرث على توقف الدورة ال�شهرية .و�ستحتاج العاملة ال�صحية املدربة أ� و الطبيب عندئذ
�إىل ك�شط داخل الرحم (تو�سيع وكحت ) أ�و خذ خزعة إل ر�سال الن�سيج �إىل خمترب
لفح�ص ال�سرطان.
� إذا ا�ستمر أال مل والنزف ال�شهري ال�شديد �سنوات ،انظري ف�صل“ :ال�سرطان
أ
والورام”.

أ�ورام الثدي

كثري ًا ما تكت�شف الن�ساء امل�سنات أ�ورام ًا يف أ�ثدائهن .معظم أالورام غري خطر ،لكن
بع�ضها قد يكون عالمة على ال�سرطان (انظري ال�صفحة  .)370و أ� ف�ضل طريقة
الكت�شاف أ�ورام يف ثدييك هي تفح�صهما بنف�سك (انظرى ال�صفحة .)162

النزف ال�شديد .360
فقر الدم .172
أاللياف .368
ال�سالئل .368
أالطعمة الغنية باحلديد .167
حبوب احلديد .73
�سرطان الرحم .369

ارتفاع �ضغط الدم

 جميع هذه العالمات قد تنجم منأ�مرا�ض أ�خرى .ملزيد من املعلومات
انظري“ :كتاب ال�صحة للجميع” أ�و �يأ
كتاب طب عام �آخر.
�ضغط الدم .516
فقدان الوزن .174
الطعام ال�صحي .165
ت�سب البول .358
ّ
مترين الع�صر .359

قد ي�سبب ارتفاع �ضغط الدم م�شكالت عديدة ,مثل أ�مرا�ض القلب والكلى واجللطة.

عالمات ارتفاع �ضغط الدم
اخلطر:
 أ�وجاع الر أ��س املتكررة. الدوار. -طنني يف أالذنينن.

�إذا كنت عند عاملة ال�صحية ألي �سبب اطلبي
فح�ص �ضغط دمك يف الوقت نف�سه.
مهم :ال يحدث �ضغط الدم املرتفع أ�و ًال أ�ية
عالمات .وال بد من خف�ضه قبل ظهور عالمات اخلطر .ويتعني على املر أ�ة البدينة أ�و التي
ت�شك يف احتمال ارتفاع �ضغط دمها أ�ن تفح�صه بانتظام.

املعاجلة والوقاية:

 مترين قلي ًال كل يوم. �إذا كنت بدينة حاويل تخفيف وزنك. جتنبي امل أ�كوالت الكثرية الدهن أ�و ال�سكر أ�و امللح.� -إذا كان �ضغط دمك مرتفع ًا جد ًا فقد حتتاجني أ�ي�ض ًا �إىل تناول دواء.

م�شكالت التبول والتربز

ربزن ب�صعوبة .وقد يتح ّرجن من
كثري من الن�ساء امل�سنات يتبولن على غري �إرادة منهن ،أ�و يت ّ
احلديث عن هذه امل�شكالت ،خ�صو�ص ًا �إىل طبيب رجل .فيكتمن امل�شكلة.
وغالب ما تكون م�شكالت التبول ناجمة من �ضعف الع�ضلة يف داخل املهبل .ولذا ميكن حل امل�شكلة
بـ “مترين الع�صر” .و أ�ما �إذا أ�رادت املر أ�ة ت�سهيل خروج الرباز ،فت�ستطيع أ�ن تدخل �إ�صبعني يف
مهبلها وت�ضغط يف اجتاه الظهر.
وقد ت�ست�صعب املر أ�ة امل�سنة التربز ألن أ�معاءها تعمل ببط ء كلما تقدمت يف ال�سن .وللت�سهيل
ميكنها �شرب كثري من ال�سوائل و أ�كل أ�طعمة غنية أ
باللياف (مثل اخلبز من احلبوب الكاملة أ�و
اخل�ضار) والتمرن بانتظام.

هبوط الرحم (تدليّ أ�و �سقوط الرحم)

مع تقدم املر أ�ة يف ال�سن قد ت�ضعف أ�حيان ًا الع�ضالت التي تبقي الرحم يف مكانها ،وقد تهبط
الرحم �إىل املهبل ,بل قد يظهر جزء منها بني طيات الفرج .ويف احلاالت ال�سيئة جد ًا قد تهبط
الرحم كلها من الفرج عند التربز أ�و ال�سعال او العط�س أ�و حتى أالثقال.
وينجم هبوط الرحم عادة من أ��ضرار حدثت أ�ثناء الوالدة ،بخا�صة �إذا أ�جنبت املر أ�ة كثري ًا
من أالطفال أ�و كان الفا�صل بني الوالدات ق�صري ًا .وقد يحدث هبوط الرحم �إذا ب ّكرت املر أ�ة
يف ال�شد وال�ضغط أ�ثناء املخا�ض قبل أالوان ,أ�و �إذا �ضغطت القابلة أ�و امل�ساعدة يف الوالدة على
بطن املر أ�ة من خارج .لكن التقدم يف ال�سن ورفع أالثقال قد يزيدان أالمر �سوء أ� .وغالب ما
تظهر العالمات بعد توقف النزف ال�شهري ،عندما ت�ضعف الع�ضالت.

العالمات:

 حتتاجني اىل التبول مرات عديدة ،أ�و ت�ست�صعبني التبول ،أ�و يت�سيب البول منك. ت�شعرين ب أ�مل يف أ��سفل ظهرك . حت�سني أ�ن �شيئ ًا ما يخرج من مهبلك. -تختفي كل هذه العالمات حني ت�ستلقني.

العالج:

�إن مترين الع�صر يق ّوي الع�ضالت املحيطة بالرحم واملهبل .ف�إذا مترنت  3أ��شهر أ�و  4أ��شهر
ومل تتح�سني راجعي املر�شدة ال�صحية .قد حتتاجني �إىل حلقة مطاطية مهبلية (وهي على
�شكل كعكة ) ت�ضعينها يف املهبل لتبقي الرحم يف مكانها .ف�إذا مل ينجح هذا العالج فال بد من
جراحة.
�إذا مل جتدي حلقة مطاطية مهبلية حيث تقيمني� ,إ� أس�يل الن�ساء أالكرب �سن ًا يف حميطك عما

يفعلن ملعاجلة امل�شكلة.

الوقاية من هبوط الرحم .161
مترين الع�صر .359

الدوايل

الدوايل أ�وردة تنتفخ وت ؤ�مل يف الغالب .واملر أ�ة أالكرب �سن ًا التي أ�جنبت كثري ًا من أالطفال هي أ�كرث
لل�صابة بهذه امل�شكلة.
تعر�ض ًا من غريها إ

املعاجلة:

لي�س من دواء للدوايل ،لكن ما يلي قد ي�سهل أالمر:
 حاويل امل�شي أ�و حتريك �ساقيك  20دقيقة على أالقل كل يوم. حاويل أ�ال تقفي طوي ًال أ�و جتل�سي طوي ًال ورجالك �إىل أ��سفل أ�وو أ�نت مرتبعة.
 �إذا كنت م�ضطرة �إىل اجللو�س أ�و الوقوف طوي ًال ،فحاويل أ�نت�سرتيحي :متددي وارفعي �ساقيك أ�على من م�ستوى قلبك .كرري
هذا كلما أ�مكنك خالل النهار.
 �إذا كنت م�ضطرة �إىل الوقوف طوي ًال ،فحاويل أ�ن مت�شي يفمكانك.
 نامي ورجالك مرفوعتان على و�سادات أ�و كومة ثياب. ل�شد أالوردة جيد ًا ا�ستخدمي اجلراب املطاط أ�و أالربطةاملطاطة ،أ�و أ�ية قما�شة تلفينها على ال�ساق ولكن دون أ�ن تبالغي
يف �شدها .ت أ�كدي من فكها قبل النوم.

متارين الظهر .388

أ�مل الظهر

أ�مل الظهر عند أالكرب �سن ًا �سببه عمر
أ�م�ضينه يف حمل أالثقال ورفعها.
وميكن تخفيف هذا أالمل �إذا:
 مترنت كل يوم لتقوية ع�ضالت ظهركّ
ومطها .وقد تت�سلني أ�كرث �إذا اجتمعت مع
ن�ساء أ�خريات للتمرن.
 � أس�لت أال�صغر �سن ًا من عائلتك أ�ني�ساعدوك �إذا كنت م�ضطرة �إىل موا�صلة
العمل ال�شاق.

التهاب املفا�صل (داء املفا�صل)

تعاين كثري من الن�ساء أالكرب �سنا أ�مل املفا�صل الناجم من التهاب املفا�صل .وال ميكن عادة
ال�شفاء منه �شفاء تام ًا ,لكن ما يلي قد يخفف أالمل.

املعاجلة:

 أ�ريحي املفا�صل التي ت ؤ�ملك. بللي قما�شة باملاء ال�ساخن و�ضعيها على مو�ضع أالمل .حاذري �إحراق جلدك( .يفقد بع�ضامل�صابني بالتهاب املفا�صل ا إلح�سا�س بجلدهم يف املوا�ضع التي ت ؤ�ملهم).
 حركي مفا�صلك كل يوم ود ّلكيها بلطف ومطيها. تناويل م�سكن ًا خفيف ًا أللمل .أال�سربين هو أالف�ضل اللتهاب املفا�صل .و�إذا ا�شتد أالمل كثري ًا
فتناويل من � 600إىل  1000ملغ أ��سربين ,حتى �ست مرات يف اليوم ،مع الطعام أ�و احلليب اللنب
أ�و مع كوب ماء كبري .ا إليبوبروفني جيد أ�ي�ض ًا .تناويل  400ملغ منه  ،أ�ربع �إىل �ست مرات يف
اليوم.
مهم :خففي أال�سربين �إذا أ�خذت أ�ذناك تط ّنان ,أ�و بد أ�ت تظهر على ج�سمك كدمات
ب�سهولة .كذلك �إذا نزفت كثرياً من املهبل ,أ�وقفي أال�سربين .ال ت�ستخدمي أال�سربين او
االيبوبروفني بحال وجود م�شكلة يف معدتك أ�و تق ّرح فيها.

ترقق العظم

بعد توقف الدورة ال�شهرية ،تنخف�ض ن�سبة ا إل�سرتوجني التي يفرزها ج�سم املر أ�ة  ،فتبد أ� عظامها
يف الرتقق .تنك�سر العظام املرتققة ب�سهولة وتنجرب ببطء.
ويزداد احتمال ترقق عظام املر أ�ة �إذا:
 تخطت ال�سبعني عمر ًا. كانت نحيلة. كانت ال تتمرن. مل ت أ�كل أ�طعمة غنية بالكال�سيوم. حملت كثري ًا. كانت تفرط يف �شرب الكحول. -كانت تدخن أ�و مت�ضغ التبغ.

املعاجلة:
 �إم�شي من � 20إىل  30دقيقة كل يوم. كلي أ�طعمة غنية بالكال�سيوم.قد يفيدك أ�ي�ض ًا تنول هرمونات (عالج الهرمونات البديلة ,انظري ال�صفحة .)125

 ه�شا�شة العظم من أ�هم أ��سباب �إعاقة الن�ساءأالكرب �سن ًا.
 التمرين والكال�سيوم مع ًا يق ّويان العظم.أالطعمة الغنية بالكال�سيوم .168
متارين للوقاية من ت�شنج الع�ضالت .143
م�سكنات أالمل .470

م�شكالت الب�صر وال�سمع

يخف ب�صر كثري من الن�ساء و�سمعهن حني يتقدمن يف ال�سن .وتتعر�ض املر أ�ة للحوادث
أ�كرث �إذا خف ب�صرها أ�و �سمعها ,ويقل احتمال عملها خارج البيت ،أ�و ا�شرتاكها يف احلياة
االجتماعية.

م�شكالت الب�صر

بعد �سن أالربعني تظهر م�شكلة �إب�صار أال�شياء القريبة بو�ضوح.
وت�سمى هذه امل�شكلةُ “ :بعد النظر” .يف الغالب ميكن معاجلة
أالمر بنظارات.
كذلك على املر أ�ة أ�ن تراقب احتمال ارتفاع �ضغط �سائل العني
(الغلو كوما ،ويعرف باملاء أالزرق يف م�صر واملاء أال�سود يف
امل�شرق العربي) فهو قد ُيتلف داخل العني وي ؤ�دي �إىل العمى.
وقد يحدث ارتفاع ال�ضغط ال�شديد فج أ�ة ،في�صاحبه وجع ر أ��س
أ�و أ�مل يف العني .وقد تق�سو العني عند اللم�س .أ�ما ارتفاع ال�ضغط املزمن يف ماء العني فلي�س
م ؤ�مل ًا يف املعتاد ،لكن املر أ�ة ت أ�خذ يف فقدان الر ؤ�ية على اجلوانب ببطء� .إن على أالكرب �سن ًا أ�ن
يفح�صن العيون يف املركز الطبي ملراقبة هذه امل�شكالت .ا�ستعلمي أ�كرث يف “كتاب ال�صحي
للجميع” ،أ�و أ�ي كتاب طب عام أ�خر.

م�شكالت ال�سمع
يعاين كثري من الن�ساء فوق �سن اخلم�سني �ضعف يف ال�سمع.
وقد يتجاهل النا�س امل�شكلة ألنهم ال يالحظونها .وقد
يبد أ�ون باالمتناع عن �إ�شراك �صاحبة ال�سمع ال�ضعيف يف
أالحاديث أ�و الن�شاط االجتماعي.
�إذا الحظت أ�ن �سمعك ي�ضعف ،ف�إليك ما ميكن أ�ن تفعلي
 اجل�سي يف مقابل حمدثك. أ�طلبي من أ�قاربك و أ��صدقائك أ�ن يتحدثوا ببطء وو�ضوح  .لكنقويل لهم أ�ال ي�صرخوا .فال�صراخ قد يزيد �صعوبة فهم الكالم.
 أ�قفلي أ�جهزة الراديو والتلفزيون أ�ثناء التحادث. ا� أس�يل مر�شدة طبية �إذا كان ميكن معاجلة �ضعف �سمعك بالدواءأ�و اجلراحة أ�و با�ستخدام أ�دوات ال�سمع.

القلق والك آ�بة

ت�شعر الن�ساء أالكرب �سن ًا أ�حيان ًا بالقلق أ�و الك آ�بة ألن دورهن يف أال�سرة واملجتمع تغيرّ  ,أ�و ل�شعورهن
بالوحدة أ�و قلقهن على امل�ستقبل ،أ�و مل�شكلة �صحية ت�سبب لهن أالمل واالنزعاج .ا�ستعلمي أ�كرث عن
القلق والك آ�بة يف ف�صل “ال�صحة النف�سية”.

ا إلرتباك الفكري (اخلرف)

قد ي�صعب على بع�ض امل�سنني تذ ّكر أال�شياء أ�و التفكري ال�سليم .عندما تتفاقم هذه امل�شكالت
ت�س ّمى :اخلرف.

العالمات:

 �صعوبة الرتكيز ،أ�و الت�شو�ش الذهني يف و�سط املحادثة. تكرار ال�شيء ذاته تارة بعد تارة ،ألن ال�شخ�ص ين�سى ما قاله من قبل. �صعوبة القيام بالواجبات اليومية ,ك أ�ن ين�سى ارتداء املالب�س أ�و الطهو. تغري ال�سلوك� .إذ رمبا ت�صبح امل�صابة باخلرف �سريعة الثورة والغ�ضب ,وقد تقدم على أ�عمالمفاجئة غري متوقعة.
تظهر هذه العالمات ب�سبب تغريات يف الدماغ ,وحتدث على مدى طويل من الزمن .ف�إذا ظهرت
العالمات فج أ�ة فلعل أال�سباب خمتلفة مثل كرثة الدواء يف اجل�سم (الت�سمم ب�سبب الدواء)،
أ�و التهاب خطري ،أ�و �سوء التغذية ،أ�و انهيار �شديد .ف�إذا عوجلت هذه
امل�شكالت فغالب ًا ما يزول هذا الت�شوي�ش.

املعاجلة:

لي�س من عالج خا�ص أ�و دواء للخرف .وقد ي�صعب كثري ًا على أ�فراد
العائلة االعتناء أ
بال�شخا�ص امل�شو�شني فكري ًا .وي�ستح�سن تقا�سم امل� ؤس�ولية
والعناية ,وطلب العون من غري أالقارب �إذا أ�مكن.
مل�ساعدة املر أ�ة امل�شو�شة فكري ًا حاويل:
 �إبعاد أال�شياء اخلطرة عنها ما امكن. اجعلي لها نظام ًا رتيب ًا جلعلها تتوقع ما �ستفعلني. أ�حيطيها أبال�شياء املعهودة.
 حادثيها ب�صوت هادئ وببطء .واف�سحي لها وقت ًا لتجيب. اجعلي حدود ًا وا�ضحة ألل�شياء و ّقل�صي اخليارات� .إطرحي أ��سئلة يجاب
عنها بنعم أ�و ال.

�سعياً �إىل التغيري

من التقاليد املتبعة يف معظم أالماكن أ�ن تعي�ش العائلة مع ًا و أ�ن يعتني أال�صغر �سن ًا أ
بالكرب منهم.
لكن كثري ًا من الرجال والن�ساء يعملون ا آلن بعيد ًا عن عائالتهم ،وكثري ًا ما ي�سافرون بعيد ًا عن
موطنهم لك�سب العي�ش و�إعالة أال�سرة .ولذا كثري ًا ما يرتك أالكرب �سنا ا آلن وحدهم لالعتناء
ب أ�نف�سهم.
والن�ساء أالكرب �سن ًا أ�كرث عدد ًا من الرجال أالكرب �سن ًا .فالن�ساء يع�شن أ�طول من الرجال وكثري ًا
ما يتزوجن رجا ًال أ�كرب منهن �سن ًا .ويف كثري من أالمكنة،ينظرون �إىل أالرملة على أ�نها أ�دنى
مرتبة من املر أ�ة املتزوجة .وعندما تكون املر أ�ة يف جمتمع ال يق ّدر أالكرب �سن ًا ،فقد ت�شعر -هي
وعائلتها -أ�ن م�شكالتها ال�صحية ال ت�ستحق املعاجلة .أ�و قد ال تتوافر اخلدمات الالزمة ملعاجلة
هذه امل�شكالت.
ف�ض ًال من ذلك ،تزداد امل�شكالت التي تعانيها املر أ�ة أالكرب �سنا �سوء ًا عندما تكون فقرية ،فقد
تفتقر �إىل املال الالزم لدفع نفقات العناية الطبية أ
والدوية و�شراء أ�طعمة �صحية ،أ�و ا�ستئجار
مكان �صحي تعي�س فيه.
م�شاريع حت�سني الدخل .قد تتمكن املر أ�ة االكرب �سن ًا �سوء ًا من
حت�سني و�ضعها �إذا وجدت طرق ًا لك�سب املال من أ�جل أ�ن تعتا�ش أ�و حتى
تعني عائلتها ،فمث ًال قد:
 تربي حيوانات مثل الدجاج أ�و املاعز أ�و البقر ،فتبيع البي�ض أ�و اللنباحلليب أ�و اجلنب أ�و اللحم .
 ت�صنع اخلبز أ�و أ�طعمة أ�خرى تبيعها. -ت�صنع أ��شغا ًال تقليدية أ�و تخيط أ��شياء تبيعها.

قررت �ست أ� رامل يف بلدة �صغرية يف بالد ال�سلفادور أ� ن يك�سنب بع�ض املال برتبية الدجاج لبيعه .مل تكن أل ي منهن أ� ي
خربة �سابقة يف تربية الدجاج .فطلنب من جمموعة تدعم التعاونيات أ�ن ت�شري عليهن مبا يجب عمله.
وبعدما أ� قر�ضتهن جميعة حملية يف البلدة بع�ض املال ،بد أ� ت أالرامل بالعمل .كنّ يبنت يف القن لي ًال مداورة ملنع
احليوانات والنا�س من �سرقة الدجاج ،وكن ي�ستيقظن عند الفجر لذبح الدجاج وتنظيفه ،ثم ي�سرن أ� ميا ًال � إىل بلدات
أ�خرى وهن يحملن نتاجهن يف �سالل على ر ؤ� و�سهن ،لبيعه.
وتوقع رجال البلدة -بل توقع خبري يعمل إل حدى الوكاالت -أ� ن يف�شل م�شروعهن .لكنهن ا�ستطعن ك�سب ما يكفي من
مال ل�سد أالكالف و�شراء مزيد من الدجاج ،وبقي لكل منهن  45دوالر ًا يف ال�شهر .ومع أ�ن املال مل يكن كثري ًا� ،إال أ� ن
واحدة منهن مل تك�سب من قبل هذا املقدار .وقد اكت�سنب أ� ي�ض ًا االحرتام يف بلدتهن ,أل ن م�شروعهن جنح .حتى قالت
� إحداهن“ :مل نت�صور يوم ًا أ� ن نتمكن من �إدارة م�شروعنا اخلا�ص .انظروا �إلينا ا آلن .نحن ربات عمل!”..

اخلدمات االجتماعية للن�ساء أالكرب �سن ًا .ت�ستطيع الن�ساء أالكرب �سن ًا العمل معا لت�شجيع
جمتمعاتهن على:
 �إقامة م�ساكن رخي�صة أللكرب �سن ًا ،أ�و ت�شكيل جمموعات للعي�ش مع ًا من أ�جل خف�ض أ�كالف
املعي�شة.
 �إدراج الن�ساء أالكرب �سن ًا على برامج التغذية. تدريب املر�شدات ال�صحيات على احلاجات ال�صحية اخلا�صة أبالكرب �سن ًا.
با�ستطاعة املر أ�ة أالكرب �سناً تعليم أالخريات .الن�ساء أالكرب �سن ًا يحفظن أ��ساليب الطب
التقليدي ،وال ي�ستطيع غريهن نقل هذه املعرفة �إىل جليل اجلديد .وحتى نحافظ على هذه
أال�ساليب ,وحتى يتذكر ا آلخرون أ�ن لدى الن�ساء أالكرب �سن ًا مهارات مهمة ،ت�ستطيع الن�سوة أ�ن
يع ّلمن هذه أال�ساليب ألطفالهن وحفيداتهن .كذلك ت�ستطيع املر أ�ة أالكرب �سن ًا أ�ن ت�ساعد العاملة
ال�صحية على تع ّلم أ��ساليب الطب ال�شعبي ،حتى تختارا لعاملة ال�صحية أ�ف�ضل ما تراه منا�سب ًا
من الطب التقليدي والطب احلديث.

 امل�سنات حكيمات وخبريات .والعمل معهن قدي�شد عزميتهن.

تبديل �سيا�سة احلكومة والقوانني .ي�صرف كثري من
احلكومات راتب تقاعد �شهري ًا وبدل �سكن و�ضمان ًا أ
للكرب
�سن ًا .ف�إذا مل تكن حكومة بالدك ت�صرف مثل هذا ،فاعملي
مع غريك من الن�ساء أالكرب �سن ًا لتبديل القوانني� .إن تبديل
هذا ي�ستغرق وقت ًا .ولكن حتى لو مل حت�صل املر أ�ة بنف�سها على
ثمرة هذا التبديل ،ف�ستعرف على أالقل أ�نها عملت لتح�سني
ظروف عي�ش بناتها وحفيداتها.

تق ّبل املوت
املوت حق .ولكل ثقافة معتقداتها يف املوت و�آرا ؤ�ها يف احلياة ا آلخرة .هذه ا آلراء واملعتقدات والتقاليد قد تعزي املر أ�ة امل�شرفة على
املوت .لكن هذه املر أ�ة بحاجة كذلك �إىل الدعم واللطف وال�صدق ،من جانب حم ّبيها.
ميكنك أ�ن ُتعيني امر أ�ة م�شرفة على املوت باال�ستماع �إليها وفهم م�شاعرها وحاجاتها .ف�إذا رغبت يف املوت يف البيت -يحيط بها من
حتب -بد ًال من املوت يف م�ست�شفى ،فاحرتمي رغبتها .و�إذا رغبت يف احلديث عن املوت فحاويل أ�ن تكوين �صادقة .فكل امر أ�ة ت�شرف
على املوت عادة تعرف هذا ،ألن ج�سمها ينبئها بقرب املوت ،وتعرف أ�ي�ض ًا من ردود فعل أ�حبائها من حولها .دعيها تتكلم �صراحة عن
خماوفها وعن أالفراح أ
والتراح التي �صادفتها يف حياتها .ف�إذا جاءها املوت  ،فقد تتقبله ب�سهولة أ�كرب ،ب�صفته خامتة طبيعية لهذه
احلياة.

الف�صل  :9الن�ساء ذوات ا إلعاقة

الف�صل 9
الن�ساء ذوات ا إلعاقة
يف هذا الف�صل:
تقدير الذات 140 ..............................................................
ا إلعتناء ب�صحتك 141 .........................................................
معرفة متى متر�ضني 141 ...........................................................
العناية باجللد 142 ................................................................
مترين 143 ......................................................................
ال�صحة اجلن�سية 144 ..........................................................
تنظيم أال�سرة 145 .................................................................
احلمل وا إلعاقة 145 ...............................................................
أالمان ال�شخ�صي 146 ..........................................................
�سعياً �إىل التغيري 147 .........................................................
يف هذا الف�صل ن�ستخدم عبارة“ ،الن�ساء ذوات ا إلعاقة” بد ًال من عبارة “الن�ساء املعاقات” حتى نذ ّكر ب أ�ن
ا إلعاقة قد تعيق املر أ�ة عن أ�داء بع�ض أالعمال،لكن املر أ�ة هذه تظل يف أالمور أالخرى مثل أالخريات� .إنها امر أ�ة
قبل كل �شيء.
و أ�ي ًا تكن أ��سباب �إعاقة املر أ�ة� ،إال أ�نها ت�ستطيع أ�ن تكون منتجة مثل أ�ي امر أ�ة أ�خرى غري مع ّوقة .فهي ال حتتاج �إال
�إىل الفر�صة لتطوير مهاراتها �إىل أ�ق�صى مدى.
للمزيد من املعلومات عن العناية ال�صحية وا إلعاقات ,انظري كتاب “رعاية أالطفال املعوقني” ال�صادر عن
“ور�شة املوارد العربية” .يف �آخر جزء من هذا الكتاب معلومات للح�صول على الكتاب املذكور.

الن�ساء ذوات ا إلعاقة

بني كل ع�شر ن�ساء تقريب ًا توجد امر أ�ة واحدة ذات �إعاقة ت ؤ�ثر يف عي�شها اليومي .وقد ت ؤ�ثر
ا إلعاقة يف قدرتها على ال�سري ،أ�و رفع أال�شياء ,أ�و الر ؤ�ية ،أ�و ال�سمع ,أ�و يف املقدرة العقلية .وكثري
منهن ال يظهرن� ،إذ يختفني عن املجتمع فال ي�شاركن يف الن�شاطات املجتمعية ،ألن ا آلخرين
ي�صنفونهن أ�قل فائدة أ�و أ�قل منزلة من الن�ساء أالخريات اللواتي لي�س لديهن �إعاقة.

ما الذي ي�سبب ا إلعاقة؟

غالب ًا ما تنظر العادات واملعتقدات املحلية �إىل ا إل ,و أ�حيان ًا خاطئة .فمث ًال قد يعتقد البع�ض أ�ن
املر أ�ة أ��صيبت با إلعاقة ألنها ارتكبت مع�صية يف حياة �سابقة ،وهي تنال عقابها يف ا إلعاقة! أ�و قد
يظنون أ�ن �إعاقتها ُمعدية  ،فيخ�شون االقرتاب منها .لكن ا إلعاقة ال ت�صيب أ�حد ًا خلط أ� ارتكبه
وال تقلل بتات ًا من حقه ك�إن�سان يف احلياة الكرمية ويف التعلم وامل�شاركة .ويف البالد الفقرية
الكثري من ا إلعاقات �سببها الفقر,و أ�حيان ًا احلروب .وهي أ�مور ال ي�ستطيع معظم النا�س التحكم
بها .فمث ًال:
 �إذا مل حتظ أالم مبا يكفي من الطعام وهي حامل ،فقد يولد طفلها وهو م�صاب ب�إعاقة(ت�شويه خلقي).
 �إذا مل يحظ أالطفال أ�و ال�صغار بحاجتهم من الطعام ،فقد ي�صابون بالعمى أ�و التخلفالعقلي.
 وقد ت ؤ�دي الظروف ال�صحية الرديئة واالزدحام ال�سكاين ،مع �سوء التغذية ونق�ص اخلدماتال�صحية أال�سا�سية والتطعيم (التلقيح)� ،إىل العديد من ا إلعاقات.
 يف احلروب ا آلن ،ي�صاب الن�ساء أوالطفال ويقتلون ويعاقون ،أ�كرث من اجلنود أ�و غريهم من
الرجال.
ولكن حتى �إذا زالت أ��سباب ا إلعاقة هذه� ،سيظل هناك أ��شخا�ص ذوو �إعاقة � -إن هذا طبيعي
من احلياة.

 بني كل ع�شر ن�ساء توجد امر أ�ة واحدة ذات�إعاقة ت ؤ�ثر يف عي�شها اليومي.

تقدير الذات

جاءت هذه الر�سالة من جمموعة ن�ساء ذوات �إعاقة من غانا ،يف �إفريقية الغربية .لكنها ميكن
أ�ن ت أ�تي من أ�ي جمتمع :ألن الن�ساء يف كل أ�نحاء العامل  -وخ�صو�ص ًا الن�ساء ذوات ا إلعاقة -ألن
ا آلخرين يع ّلمونهن عدم تقدير أ�نف�سهن.

ت�شكلت جمعيتنا يف �سنة  1989من ن�ساء ذوات �إعاقة ,للم�ساعدة يف حت�سني أ�حوال املر أ�ة ذات ا إلعاقة .نحن  21امر أ�ة ،و�إعاقاتنا
متنوعة (يف الب�صر ,وال�سمع ،والنطق ،واحلركة) .ونعقد اجتماع كل �شهر لنتحدث عن م�شكالتنا ولنحاول �إيجاد احللول.
ونتفق على أ�ن الن�ساء ذوات ا إلعاقة غالب ًا ما يواجهن متييز ًا �ضدهن:
 ألنهن ن�ساء. ألنهن ذوات �إعاقة. ألن معظمهن فقريات.وال ينظر �إلينا على أ�ننا منا�سبات للزواج ،ون�صنف يف مكان العمل على أ�ننا خمتلفات .وغالب ًا ما تعجز الفتيات والن�ساء ذوات
ا إلعاقة عن احل�صول على تعليم منا�سب ،حتى عندما يكون التعليم متاح ًا .فمثالُ ،تعطى أالولوية لل�صبيان حتى يف املدار�س اخلا�صة
أ
بالطفال ذوي ا إلعاقة.
وال نتوقع احل�صول على ت أ�هيل ألي نوع من العمل .بل ُي�ساء �إلينا ،ج�سدي ًا وعاطفي ًا وجن�سي ًا .وبخالف جميع الرجال والن�ساء الذين
ال يعانون أ�ي �إعاقة ،نادر ًا ما ُي�سمح لنا ب أ�ن نتخذ قرارات يف البيت أ�و املجتمع.
لكن امل�شكلة الكربى التي يعانيها كل منا يف جمعيتنا ،هي عدم تقدير الذات .فاملجتمع يل ّقننا عدم الثقة ب أ�نف�سنا .و ُينظر �إلينا عموم ًا
على أ�ننا نعجز عن االحتفاظ بزوج أ�و احلمل ،أ�و أ�داء عمل ق ّيم .لذا يرون أ�ننا بال قيمة .حتى أ��سرتنا املمتدة ال تريدنا �إال �إذا أ�ثبتنا
أ�ننا نافعات لها.

-دورما اهنكرو ,غانا

										
�إذا ن� أش�ت املر أ�ة يف عائلة ومدر�سة وبيئة تدعمها لتحيا أ�ف�ضل حياة ممكنة ،ف�إن �إح�سا�سها
بقيمتها الذاتية يزداد ،أ�كانت تعاين �إعاقة أ�م ال .أ�ما �إذا ن� أش�ت امر أ�ة وهي ت�شعر أ�نها
أ�قل قيمة من ا آلخرين ب�سبب �إعاقتها ،ف�ستجهد كثري ًا لتتعلم أ�ن تثق بنف�سها .ولي�س
هذا أ�مر أ� �سه ًال على ا إلطالق ,لكنه ممكن باتخاذ خطوات �صغرية.

اخلطوة أ
ال وىل هي التقاء �آخرين� .إذا كنت تعانني �إعاقة ما،
فيمكنك اجللو�س عند باب بيتك ،لتحية جريانك .واذا ا�ستطعت ،اذهبي �إىل
ال�سوق وحادثي النا�س هناك .ف�إذا أ��صبحوا يعرفونك ف�سيجدون أ�ن الن�ساء ذوات
ا إلعاقة ال يختلفن كثري ًا عن الن�ساء ال�صحيحات .ويف كل مرة تخرجني ،يزداد
لقاء ا آلخرين وحمادثتهم �سهولة.

اخلطوة الثانية هي ت�شكيل جمموعة ن�سائية أ�و
االن�ضمام �إىل جمموعة ن�سائية

ي�ساعدك التحادث مع ا آلخرين يف بدء اكت�شاف مواطن قوتك و�ضعفك.
فاملجموعة توفر لك مكانا �آمن ًا تتحادث فيه الن�ساء بحرية� ،إذا اتفقن جميع ًا
على
عدم �إف�شاء ما تقلنه يف داخل املجموعة.
وميكنك أ�ي�ض ًا االن�ضمام �إىل جمموعة ن�ساء ذوات �إعاقة ،أ�و ت�شكيل جمموعة
كهذه ،من أ�جل تبادل أالفكار واخلربات حول التحديات اخلا�صة التي تن� أش� من
ا إلعاقة .وميكنكن جميع ًا الت�ضامن يف ال�سراء وال�ضراء.
وميكن لبع�ضكن أ�ن ي�ساند البع�ض أالخر لتعليمهن كيف ي�صبحن م�ستقالت
أ�ي�ض ًا .ففي كل أ�رجاء العامل جند ن�ساء ذوات �إعاقة يعملن طبيبات وممر�ضات
وبائعات وكاتبات ومعلمات وفالحات وم� ؤس�والت اجتماعيات .تعاونكن
ميكنكن من البدء بالتح�ضري للم�ستقبل ،مثلما تفعل الن�ساء أالخريات.

�إذا كانت لديك �إعاقة فالراجح أ�ن معظم م�شكالتك ال�صحية ت�شبه م�شكالت الن�ساء أالخريات،
وميكنك اال�ستعالم عنها يف ف�صول أ�خرى من هذا الكتاب .لكننا �سنعالج فيما يلي امل�شكالت
التي تهم الن�ساء ذوات ا إلعاقة أ�كرث من غريهن ،خ�صو�ص ًا اللواتي يعانني فقدان ا إلح�سا�س يف
اجل�سم.

معرفة متى متر�ضني

قد ال تعرف بع�ض الن�ساء ذوات ا إلعاقة أ�نهن يعانني م�شكلة �صحية معينة .مث ًال :قد ت�صاب
امر أ�ة بالتهاب يف الرحم دون ا إلح�سا�س ب أ�مل ،لكنها قد تالحظ �إفراز .أ�و رائحة غري عاديني من
مهبلها� ،سببهما هذا االلتهاب.
و أ�نت امر أ�ة ،وتعرفني ج�سمك وتفهمينه أ�ف�ضل من أ�ي �شخ�ص أ�خر .ف�إذا انتابك �إح�سا�س غري
معتاد ،أ�و رد فعل ج�سدي ،أ�و أ�مل يف مكان ما ،فحاويل على عجل معرفة ال�سبب .وعند احلاجة
ا�ستعيني ب أ�حد من عائلتك أ�و ب�صديقة أ�و بالعاملة ال�صحية.

جمموعات امل�ساندة .412

ا إلعتناء
ب�صحتك

العناية باجللد

 العقر هو أ�حد أ�هم أ��سبب وفاةأال�شخا�ص امل�صابني يف النخاع
ال�شوكي.
االعتناء باجلروح .306
تغذيتنا .165
النزف ال�شهري .48
كي نبقى أ��صحاء .149

قد حتدث قروح الفرا�ش (العقر) �إذا كنت جتل�سني أ�و تتمددين معظم الوقت أ�و كله .وتبد أ� القروح
هذه عندما ت�ضغط عظام اجل�سم اجللد املحيط بها على الكر�سي أ�و ال�سرير فتن�ضغط أ�قنية الدم
ويتوقف الدم عن الو�صول �إىل اجللد.
ف�إذا انق�ضى وقت طويل من غري أ�ن تتحركي ,ظهرت بقعة قامتة أ�و حمراء للون على اجللد .واذا
ا�ستمر ال�ضغط قد ينفتح القرح ويتعمق يف اجل�سم .وقد يبد أ� القرح عميق ًا قرب العظم ،ثم ينمو
ببط ء �إىل اخلارج .ف�إذا مل يعالج أالمر قد ميوت اجللد.

املعاجلة:
ال�ستعالم عن معاجلة العقر انظري ال�صفحة 306

الوقاية:

 حاويل التحرك مرة كل �ساعتني على أالقل .ف�إذا كنت تتمددين كلالوقت ا�ستعيني ب�شخ�ص لتغريي و�ضعك .
 نامي أ�و اجل�سي على متك أ� طري يخفف ال�ضغط عن العظام .وميكنكاال�ستعانة بو�سادة أ�و خمدة مثقوبة للتهوئة ت�ضعينها حتت العظام ،أ�و
ا�صنعي و�سادة من كي�س متلئينه بالفا�صوليا البي�ضاء أ�و أالرز أ�و ق�شر
القمح أ�و الربغل ،و أ�عيدي أ
مله أ�رز ًا أ�و فا�صوليا أ�و برغ ًال أ�و ق�شر قمم
جديد ًا كل �شهر.
 تفح�صي ج�سمك كل يوم .وا�ستخدمي مر أ�ة لر ؤ�ية م ؤ�خرتك ،ف�إذاالحظت بقعة قامتة أ�و حمراء ،حاويل جتنب أ�ي �ضغط على هذه البقعة
حتى يعود اجللد �إىل طبيعته.
 حاويل ا إلكثار من أ�كل الفاكهة واخل�ضار أوالطعمة الغنية

بالربوتني.
 خالل النزف ال�شهري,ال تدخلي القما�ش أ�و
احل�شوات (�سدادات قطنية
أ�و ال�صمام) يف مهبلك
المت�صا�ص الدم .فقد
ت�ضغط على عظامك من
داخل ج�سمك ،وحتدث عقر ًا يف املهبل.
 حاويل اال�ستحمام كل يوم ،ون�شفي جلدك من غري أ�ن تفركيه .جتنبي امل�ستح�ضرات (الغ�سول)أ�و الزيوت ,ألنها ت�ضعف جلدك وتنعمه .و�إياك أ�ن ت�ستخدمي ال�سبريتو (الكحول) على جلدك.

مترين

بع�ض الن�ساء -على �سبيل املثال ،اللواتي يعانني داء املفا�صل (الروماتيزم) أ�و
اجللطة ،أ�و اللواتي ميكثن يف الفرا�ش إل�صابتهن با إليدز(ال�سيدا أ
)�،و لتقدمهن
يف ال�سن ،ي�ست�صعنب حتريك أ�طرافهن (ال�سواعد  -ال�سيقان ) مبا يكفي لتبقى
مرنة .ف�إذا حدث هذا وبقيت ذراع أ�و �ساق مطوية مدة طويلة ،ق�صرت الع�ضالت
وتعذر على أالطراف أ�ن ت�ستقيم .ورمبا أ�دى �ضمور الع�ضل �إىل بقاء أالطراف
م�ستقيمة يتعذر ط ّيها .ي�س ّمى هذا تق ّل�ص ع�ضلي .وي�سبب التقل�ص الع�ضلي أ�مل ًا
يف بع�ض أالحيان.
من أ�جل الوقاية من التقل�ص الع�ضلي و�إبقاء ع�ضالتك قوية ،حتتاجني �إىل من
ي�ساعدك لتمرين ذراعيك و�ساقيك كل يوم .حاويل الت أ�كد من أ�ن كل جزء من
ج�سمك يتحرك� .إذا كنت م�صابة بالتقل�ص منذ �سنوات فمن ال�صعب أ�ن ت�ستقيم
أ�طرافك متام ًا .لكن هذه التمارين حتول دون تفاقم احلال وت�ستطيع أ�ن تلني
مفا�صلك قلي ًال و أ�ن تبقي ع�ضالتك قوية.

ال�صحة اجلن�سية

 حاذري أ�ن ي�ستغلك ا آلخرون .قدت�صعب حماية نف�سك �ضد العنف
و�سوء املعاملة.
 ملزيد من أالفكار حول تي�سري احلياة,أ�نظري كتاب “حياتك بعد ال�شلل”
ور�شة املوارد العربية.
العنف .313
ال�صحة اجلن�سية للزوجني .181

يعتقد كثري أ�ن الن�ساء ذوات ا إلعاقة ال ي�ستطعن ،أ�و ال ينبغي عليهن ال�شعور ب أ�حا�سي�س جن�سية،
أ�و أ�ن ي�صبحن أ�مهات .لكن الن�ساء ذوات ا إلعاقة يرغنب يف احلقيقة مثل جميع النا�س يف �إقامة
عالقات زوجية حميمة وجن�سية.
�إذا ظهرت �إعاقتكوزوجك،دة أ�و يف �سن مبكرة فقد ي�صعب عليك أ�ن ت�صدقي أ�نك جذابة
جن�سياً .وقد يكون التحادث مع ا آلخرين من ذوي ا إلعاقة عن خماوفهم ال�شخ�صية ,وكيف
ّ
تخطوها ،أ�ف�ضل و�سيلة لتبديل م�شاعرك حيال ذاتك .لكن تذكري أ�ن تتحلي بال�صرب .فتبديل
ا آلراء التي رافقتك زمن ًا طوي ًال ،يحتاج �إىل بع�ض الوقت.
أ�ما �إذا كانت �إعاقتك حديثة ،فقد تكونني معتا0د على الثقة بجاذبيتك اجلن�سية .لكنك قد ال
تعتقدين أ�نك قادرة على موا�صلة حياتك اجلن�سية .وقد تظنني أ�نك مل تعودي جذابة ،فتحزنني
ألن اجلن�س رمبا يكون خمتلف ا آلن .
وميكن م�ساعدة الن�ساء ذوات ا إلعاقة �إذا قر أ�ن معلومات عن اجلن�س تقر ؤ�ها الن�ساء اللواتي
ال �إعاقة لديهن .حاويل حمادثتهن يف اجلن�س مع أ��شخا�ص حمل ثقة من املدر�سات والعامالت
ال�صحيات والن�ساء أالخريات ذوات ا إلعاقة .
قد حتتاجني أ�نت وزوجك � ،إىل اختبار نف�سيكما ،لري�ضي أ�حدكما أالخر .فمث ًال �إذا كنتما فاقدي
احل�س يف اليدين أ�و الع�ضو التنا�سلي ،فقد جتدان أ�جزاء أ�خرى يف اجل�سم ت�شعركما باملتعة أ�ثناء
املالم�سة ،أ
كالذن أ�و الثدي أ�و العنق .وقد ي�ساعدك هذا �إذا كانت ا إلعاقة قد جعلت الولوج يف
املهبل مزعج ًا .يف �إمكانكما جتربة أ�و�ضاع أ�خرى مثل التمدد على اجلنب أ�و اجللو�س على طرف
الكر�سي .واذا ا�ستطعتما التحادث ب�صراحة ،فقد تعقدان عالقة جن�سية مر�ضية  .لكن تذكري
أ�نك ل�ست ملزمة أ�ن تر�ضي ب أ�قل مما تريدين .ل�ست م�ضطرة �إىل جمامعة �شخ�ص ال يهتم

تنظيم أال�سرة

التخطيط العائلي
 حبوب منع احلمل		
 الواقي الذكري الغر�سات املو�ضعية		
 مبيد املنى ا إلبر احلاجز		 اللولب		
 الواقي أالنثوي ا إلر�ضاع من الثدي		
 -فح�ص املخاط

كثري من الن�ساء ذوات ا إلعاقة ين� أش�ن دون معرفة باجلن�س أ�و تنظيم أال�سرة.
ومع ذلك قد تكون معظم الن�ساء ذوات ا إلعاقة قادرات على احلمل ،حتى
احل�س يف أ��سفل ،أ�ج�سادهن .ف�إذا كنت تنوين اجلماع
اللواتي يفتقرن �إىل ّ
دون أ�ن حتملي ،ف�ستحتاجني �إىل و�سائل تنظيم أال�سرة.
فيما يلى �إر�شادات لتختاري أ�ف�ضل و�سيلة تنا�سبك من و�سائل تنظيم أال�سرة
:
�إذا كنت قد أ��صبت بجلطة ،أ�و كنت عاجزة عن ال�سري أ�و كان عليك اجللو�س
أ�و التمدد خالل الوقت ,فال ت�ستخدمي الطرق الهرمونية ,مثل حبوب منع
احلمل أ�و ا إلبر أ�و الغرز املو�ضعي .فقد تخرت الدم وحتدث م�شكالت.
�إذا كنت فاقدة ا إلح�سا�س متاماً أ�و جزئياً يف بطنك ،فال ت�ستخدمي اللولب (ا آللة أ�و ال�شريط).
ف�إذا مل يكن يف و�ضعه ال�سليم  ،أ�و �إذا كان ثمة احتمال ا إل�صابة مبر�ض منقول جن�سي ًا ،فقد
ي ؤ�دي اللولب �إىل ن�شوء التهاب .ولن يكون يف �إمكانك أ�ن حت�سي لتك�شفي املر�ض.
�إذا مل تكوين قادرة على ا�ستخدام يديك جيداً ،فقد ت�ست�صعبني و�ضع الو�سائل املانعة للحمل،
مثل احلاجز أ�و الواقي أالنثوي أ�و الرغوة .ف�إذا مل تتحرجي من �شريكك ,فقد ي�ساعدك يف
و�ضعها لك.
�إذا كانت �إعاقتك تتغيرّ مع الزمن ،فقد حتتاجني �إىل تبديل و�سيلة تنظيم أ��سرتك ،مع تطور
ا إلعاقة.

احلمل وا إلعاقة

ميكن للمر أ�ة ذات ا إلعاقة أ�ن حتمل وتلد طف ًال .فيما يلي بع�ض أالمور التي ينبغي النظر فيها,
خ�صو�ص ًا �إذا كنت ال ت�ستطيعني حتريك ج�سمك كتري ًا ،أ�و كنت ت�ستعينني بعكاز لل�سري:
 كلما ازداد بطنك حجم ًا ،تب ّدل توازنك .قد ت�ستخدم بع�ض الن�ساء ع�صا أ�و عكاز ًا التقاء ال�سقوط.وبع�ضهن قد ي�ستعملن كر�سي ًا نقا ًال أ�ثناء احلمل.
 ملا كانت كثري من الن�ساء ي�صنب با إلم�ساك أ�ثناء احلمل ,فقد حتتاجني �إىل اتباع “برنامجالتربز” للتخل�ص من الرباز مرار ًا أ�كرث من العادة( .انظري ال�صفحة .)360
 أ�ثناء الوالدة ,قد ال ت�شعرين ب آ�الم الو�ضع (التقل�صات) .بد ًال من ذلك راقبي تغيرّ �شكل بطنك،لقيا�س الوقت بني التقل�صات.
 لتجنب ت�صلب املفا�صل (التقل�ص الع�ضلي) ,و إلبقاء ع�ضالتك قوية ،مترين قدر ما ت�ستطيعني.حاويل القيام بالتمارين املبينة يف ال�صفحة .143
 -ا�ستعلمي املزيد من احلمل والوالدة ,يف ال�صفحة .67

 يحمي الواقي الذكري من احلملأ
والمرا�ض املنقولة جن�سي ًا مع ًا ,ومنها
ا إليدز (ال�سيدا).
تنظيم أال�سرة .197

أالمان
ال�شخ�صي

الدفاع عن النف�س .332

ملا كانت املر أ�ة ذات ا إلعاقة أ��ضعف من أالخريات يف الدفاع عن النف�س يف �شكل عام ،ف�إنها
أ�كرث تعر�ض ًا خلطر العنف وا إل�ساءة .لكنها ت�ستطيع مع ذلك أ�ن تفعل أ��شياء لتدافع عن نف�سها.
وي�ستح�سن أ�ن تتمرن على بع�ض هذه أال�شياء مع جمموعة من الن�ساء ذوات ا إلعاقة:
 اذا كنت يف مكان عام وحاولاحدهم أ�ن ي ؤ�ذيك أ�و ي�سيء �إليك
ف أ��صرخي ب أ�على ما ميكنك.
 ت�صريف على نحو ي�شعره بالقرف،مثل �إ�سالة الب�صاق أ�و اللعاب،
أ�و حماولة التقي ؤ� (الطر�ش) ،أ�و
ت�ص ّنعي اجلنون.
 ا�ستخدمي ع�صاك أ�و العكاز أ�والكر�سي النقال ل�ضرب املعتدي أ�و
حاويل أ�ن ت ؤ�ذي ال�شخ�ص.
 �إذا كان ال�شخ�ص املعتدي منعائلتك حاويل التحادث يف أالمر
مع �شخ�ص �آخر من عائلتك تثقني
به .وقد يفيدك التحادث يف أالمر على انفراد مع جمموعة من الن�ساء ذوات ا إلعاقة.

عناية خا�صة بالن�ساء
ذوات ا إلعاقة العقلية
قد حتتاج الفتيات أ�و الن�ساء اللواتي
ي�ست�صعنب الفهم أ�و التعلم (�إعاقة عقلية ) �إىل عناية خا�صة ألنه قد ي�صعب عليهن أ�كرث من غريهن حماية النف�س.
�إذا كان يف عائلتك فتاة أ�و امر أ�ة تعاين هذه امل�شكالت  ،فال بد من أ�ن تكلميها ب�صراحة عمن ميكن أ�ن ي ؤ�ذوها أ�و ي�سيئوا �إليها .قويل
لها متى ت�صح املالم�سة اجلن�سية ومتى ال ت�صح .وع ّلميها التفرقة بني ما هو �سليم وما هو غري �سليم يف أالو�ضاع ال�شخ�صية ويف
العلن .أ�خربيها أ�نها ت�ستطيع �إعالمك �إذا حدث لها ما ال حتب� .ساعديها لتقول”ال” .علميها كيف تدافع عن نف�سها.
كذلك ي�ستح�سن حمادثة أال�شخا�ص ذوي ا إلعاقة العقلية عن أالمرا�ض اجلن�سية واحلمل ،واعطا ؤ�هم ما يحتاجون �إليه حلماية
أ�نف�سهم (انظري ال�صفحتني 263و .)226لكن جتنبي معاملة الفتيات والن�ساء ذوات ا إلعاقة العقلية وك أ�نهن �سجينات .دعيهن
يخرجن ،أ�و يذهنب �إىل ال�سوق ،أ�و يعملن يف احلقول� ،إذا مل يوجد خطر يف ذلك.

لتح�سني احلياة ,حتتاج الن�ساء ذوات ا إلعاقة� ،إىل ح ّقهن يف ال�صحة والتعلم والقدرة على
احلركة احلرة وك�سب العي�ش .وقد تكون اخلطوة أالوىل لتحقيق
هذا ،ت�شكيل فريق مع ن�ساء أ�خريات من ذوات ا إلعاقة.
فمع ًا ت�ستطعن القول ما الذي ميكن أ�ن ُتغيرّ نه يف جمتمعكن ،لتح�سني حياتكن جميع ًا.
فيما يلى بع�ض املقرتحات :
 ابد أ�ن ب�صف ملحو أ�مية الن�ساء اللواتي ال يقر أ�ن وال يكتنب. حاولن احل�صول على مال� ،إما قر�ض ًا ذا فائدة منخف�ضة أ�و منحة ,إلن�شاء م�شروع زيادةالدخل ،لتتمكن من ك�سب عي�شكن.
 �إذهنب فريق ًا �إىل ال�سلطات املحلية واطلنب منها: ت�سهيل الو�صول �إىل م�صادر املياه ،وتي�سري ارتياد املدار�س واملراكز ال�صحية يف القرية ،وجعلهاأ�ي�سر للنا�س امل�صابني بالعمى والطر�ش.
 م�ساعدتكن إلن�شاء مكتبة ،وجمع معلومات عن أ�نواع ا إلعاقة. التعاون معكن لتوفري أالجهزة واملعدات اخلا�صة با إلعاقة .وحتى تدركن ما ميكن أ�ن يفعله فريق من الن�ساء يعملن مع ًا� ،إليكن بقية الر�سالة من ال�سيدات
يف غانا:

�سعياً �إىل
التغيري

 لي�ست املهام التي يختارها فريقك هي املهمةفقط ,بل العمل مع ًا مهم كذلك .ابد أ�ن مبا
ت�شعرين أ�نه أالهم ,واعملن من هذا املنطلق.

�إن انتماءنا �إىل هذه اجلمعية ي�شعرنا بقيمة جديدة ،ويوفر لنا طريقة لنكون جزء ًا من �شيء ذي قيمة
ويعطينا فر�صة لننظم أ�نف�سنا من أ�جل حقوقنا.
لقد تع ّلم معظمنا مهارات مثل احلياكة واخلياطة و�صنع
ال�شمع وت�صليح أالحذية و�صناعة ال�سالل والطباعة على
ا آللة الكاتبة .ومن أ�وجه ن�شاطنا أالخرى:
 �إ�شراك الن�ساء ذوات ا إلعاقة يف الن�شاطات املجتمعية. االجتماع باملدر�سني و أ�ولياء التالميذ الختيار مواد تعليميةتظهر ا إلعاقة من زاوية جيدة وايجابية.
 النظر يف م�صادر مالية متكننا من احل�صول على نقالةلن�ساء جمعيتنا.
�إن ال�صداقة والثقة بني الن�ساء ذوات ا إلعاقة تتيح ظهور العديد من أالفكار� .إننا ندير جمعيتنا ب أ�نف�سنا
أ
ولجلنا ،ونلقى ت�شجيع ًا يف جهودنا .وي�ساعد هذا يف حت�سني �صورة كل الن�ساء ذوات ا إلعاقة.
�إن العمل مع ا آلخرين ،مثلما تفعل هذه الن�سوة يف غانا ،قادر على توفري عي�ش
م�ستقل ومنتج .فلي�س عليك أ�ن متكثي يف منزلك � إ ّال �إذا أ�ردت املكوث.
�إم�ضي وراء حلمك� ،سواء كنت حتلمني بالعمل ،أ�و بالزواج ،أ�و أ
بالمومة !
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احلفاظ على ال�صحة

ي�صف هذا الكتاب يف معظمه امل�شكالت ال�صحية وما ميكن أ�ن نفعله يف
� أش�نها .لكننا ن�ستطيع أ�ن نتقي الكثري من هذه امل�شكالت (الوقاية هي
منع امل�شكلة قبل أ�ن حتدث) بالغذاء اجليد والنظافة واال�سرتاحة وبتلبية
حاجات الن�ساء ال�صحية اخلا�صة.
وي�صف هذا الف�صل بع�ض ما ميكن أ�ن تفعله املر أ�ة و أ��سرتها وجمتمعها
للوقاية من املر�ض.
لي�س من ال�سهل على املر أ�ة دوم ًا أ�ن تتقي املر�ض .ومع أ�ن كثري ًا من الن�ساء يبذلن
جهد ًا كبري ًا للحفاظ على �صحة أ��سرهن وجمتمعهن� ،إال أ�نه قد ي�صعب
عليهن أ�ن يجدن الوقت والطاقة واملال لالهتمام بحاجاتهن ال�صحية .كثري ًا
ما تعلم املر أ�ة أ�ن ت�ضع حاجات ا آلخرين يف مقدم حاجاتها هي ،لذا يبقى لها
القليل هن الوقت لتهتم بنف�سها ,بعد االهتمام ب أ��سرتها .وكثري ًا ما تنفق
موارد العائلة املحدودة على أالطفال والرجال أ�و ًال.
لكن اتقاء امل�شكالت ال�صحية قبل حدوثها ،بد ًال من معاجلتها فيما بعد،
يوفر الكثري من أالمل والتوتر يف املدى الطويل .بع�ض هذه أالمور ال يحتاج
�إىل الكثري من الوقت واملال .وقد يحتاج البع�ض أالخر �إىل وقت ومال وجهد
أ�كرث ،يف البداية على أالقل .لكن ملا كانت الوقاية جتعل املر أ�ة و أ��سرتها
وجمتمعها أ��صحاء و أ�قوياء ،ف�إن احلياة ت�صبح ،مع الوقاية أ��سهل و أ�ف�ضل.

 ت�ساعد املجتمعات ال�سليمة الن�ساءليحافظن على �صحتهن .وت�ستطيع
الن�ساء ال�سليمات ا إلهتمام
بعائالتهن .وميكن للعائالت ال�سليمة
أ�ن ت�سهم �إ�سهاما أ�ف�ضل يف خري
املجتمع.
تغذيتنا .165

النظافة

 تنت�شر اجلراثيم املختلفة بطرقخمتلفة .فجراثيم ال�سل مث ًال
تنت�شر يف الهواء .أ�مل القمل واجلرب
فينت�شران مع املالب�س و أ�غطية الفرا�ش.

ينت�شر كثري من أالمرا�ض من جراء جراثيم تنتقل من �شخ�ص �إىل �آخر .فيما
يلي أ�كرث الو�سائل �شيوع ًا النت�شار اجلراثيم من خالل:
 عرب الهواء .عندما مالم�سةأ�حدهم
ي�سعل
�شخ�ص
مث ًال ,ميكن ان تنتقل
م�صاب
اجلراثيم مع رذاذ
بالتهاب.
اللعاب �إىل ا آلخرين أ�و
أال�شياء.

 أ�كل طعام مل ّوث أ�و�شرب ماء ملوث.

 .1رجل م�صاب
بالطفيليات ي�صاب
با إل�سهال ويتربز يف
اخلالء.

 الثياب والقما�ش  -ع�ضة ح�شرة أ�و حيوان.و أ�غطية الفرا�ش.
�إن النظافة يف املجتمع (التّ�صحاح) ,والنظافة يف املنزل ,والنظافة
ال�شخ�صية جميعها مهم من هذه أالمرا�ض ,ألنها توقف انت�شار اجلراثيم.
فمث ًال:
 .3يلعب أ�حد
 .2يلعق حيوان براز الرجل.
أالطفال مع
احليوان ويلم�س
الرباز بيده.

 .4ي أ�خذ الطفل بعدئذ يف البكاء ,فتوا�سيه  .5تعد أالم الطعام أ
لل�سرة
أ�مه وتنظف له أ��صابعه بثوبها .وينتقل بع�ض وقد ن�سيت أ�ن تغ�سل يديها
أ�و ًال ,وت�ستخدم طرف ثوبها
أ�ثر الرباز �إىل يديها.
يف حماية يديها من االحرتاق,
نا�سية أ�ن ثوبها غري نظيف.

 .6ت أ�كل أال�سرة الطعام,
و�سرعان ما ي�صاب اجلميع
با إل�سهال.

كيف كان ميكن أ�ن تتقي أال�سرة املر�ض ؟
لو ا�ستخدمت الطعام.احد ًا من أ��ساليب الوقاية التالية ،ألمكن اتقاء انت�شار املر�ض:
 لو ا�ستخدم الرجل مرحا�ض ًا للتربز. لو مل ي�سمح للحيوان أ�ن يتجول بحرية. لو مل ت�ستخدم أالم الثوب مل�سح يدي الطفل ،قبل أ�ن تلم�س الطعام. -لو غ�سلت أالم يديها بعد مل�سها الطفل ،وقبل �إعدادها الطعام .

نظافة البيئة (ال ّت�صحاح )
أ�ف�ضل احللول لكثري من امل�شكالت ال�صحية هي احللول التي ي�شارك فيها املجتمع
كله .وعندما ي�شرتك املجتمع يف ال�سعي �إىل النظافة (الت�صحاح) ،ي�ستفيد
اجلميع .فمث ًال:
اعملوا معاً إلن�شاء م�صدر نظيف ملياه ال�شرب والطبخ .يجب أ�ن يكون امل�صدر
قريب من املنازل حتى ي�سهل ح�صول النا�س على املاء.
وحتى تظل مياه ال�شرب والطبخ نظيفة:
 ال تدعوا احليوانات تقرتب من م�صدر املياه .وعند ال�ضرورة أ�قيموا �سور ًا مينعها مناالقرتاب.
 ال ت�ستحموا أ�و تغ�سلوا ثياب ًا أ�و تنظفوا أ�وعية الطبخ أ�و أالكل قرب م�صدر املياه. ال تتربزوا أ�و ترموا النفايات بالقرب من م�صدر املياه.تخل�صوا من النفايات ب�شكل �آمن� .إذا أ�مكن اطمروا النفايات أ�و امزجوها أ
بالوراق النباتية
امليتة ك�سماد أ
للر�ض أ�و احرقوها .ف�إذا طمرت النفايات فلتكن احلفرة عميقة إلبعاد احليوانات
واحل�شرات عنها� .إذا ظلت النفايات على �سطح أالر�ض �س ّيجوا حولها وغطوا النفايات بالرتاب
ملنع تكاثر الذباب .كذلك اتبعوا و�سائل �آمنة للتخل�ص من املواد اخلطرة وال�سامة .فمث ًال ال حترقوا
أ�كيا�س و أ�وعية بال�ستيك قرب املنزل ،فقد تكون أالدخنة �سامة ،خ�صو�ص ًا أ
للطفال وال�شيوخ
واملر�ضى.
ا�صرفوا املياه الراكدة يف مواقع الغ�سيل والربك والعجالت (الدواليب) واحلاويات املك�شوفة.
فالبعو�ض ينقل املالريا وحمى ال�ضنك أ
(�بو الركب) .ويتكاثر البعو�ض يف املياه الراكدة .ولدى
النوم ا�ستعملوا �إذا أ�مكن النامو�سيات.
نظموا �إن�شاء مراحي�ض أ
(�نظري ال�صفحة التالية  :كيف ُين� أش� مرحا�ض).

 ي�ستطيع املاء النظيف أ�ن يقي منا إل�سهال والطفيليات.
 ا�ستخدمي بقايا الطعام املكد�سةمع أ�وراق نباتية جافة(ميتة) لت�سميد
مزروعاتك.

عند احلاجة �إىل بناء مراحي�ض
 لال�ستعالم عن بناء مراحي�ض ,أ�نظري “كتابال�صحة للجميع” ور�شة املوارد العربية.

 بعد التربز نطمر الرباز ببع�ض الكل�س أ�والرتاب أ�و الرماد لتجنب الرائحة ومنع اقرتاب
احل�شرات.

 .1نحفر حفرة عر�ضها ن�صف مرت وطولها مرت
ون�صف مرت وعمقها  3أ�متار.
 .2نغطي احلفرة �إال ثقب ًا عر�ضه � 20سنتمرت ًا
وطوله � 30سنتمرت ًا.
 .3نبني �سقيفة من مواد البناء املحلية حول
احلفرة وفوقها.
حتى يكون املرحا�ض �آمن ًا ،يجب أ�ن يبتعد ع�شرين
مرت ًا على أالقل عن البيوت وا آلبار والينابيع أ
والنهار
أ�و ال�سواقي� .إذا ا�ضطررت �إىل �إن�شاء املرحا�ض يف
مكان قريب من م�صدر للماء اجلاري يق�صده
النا�س ،فليكن مكانه �إىل جانب أ��سفل النهر.

نظافة املنزل

مع التّما�س املبا�شر بني أ�فراد العائلة ,ي�سهل انتقال اجلراثيم واملر�ض يف العائلة كلها .ويقل
انت�شار املر�ض يف العائلة� .إذا جرى:
والكل بال�صابون أ
 غ�سل أ�وعية الطبخ أالنقي بعد اال�ستعمال .و ُتركت
(�و برماد نظيف) واملاء ّ
جتف يف ال�شم�س �إذا أ�مكن.
 تنظيف الدار على الدوام .نغ�سل أالر�ض واجلدران وننظف حتت أالثاث .ن�سد ال�شقوق والثقوبيف أالر�ض واجلدران حيث تختبئ ال�صرا�صري والبق والعقارب.
 تعليق ال�شرا�شف أ�و فر�شها يف ال�شم�س لقتل الطفيليات والبق . -عدم الب�صق على أالر�ض .وعندما ن�سعل أ�و نعط�س ،نغطي فمنا باليد أ�و بقما�ش أ�و منديل ،ثم

 تقتل أ��شعة ال�شم�س كثري ًا مناجلراثيم امل�سببة للمر�ض.

 �إذا تربز أالطفال قرب البيت ,ننظفعلى الفور.

نغ�سل أ�يدينا �إذا أ�مكن.
 التخل�ص من الف�ضالت الب�شرية على نحو �آمن ،وتعليم أالطفال أ�ن ي�ستخدموا املرحا�ض أ�ويطمروا برازهم ،أ�و على أالقل أ�ن يتربزوا بعيد ًا عن املنزل أ�و عن املكان الذي يح�صل النا�س منه
على مياه ال�شرب.

النظافة ال�شخ�صية
يف�ضل االغت�سال بال�صابون واملاء النقي كل يوم �إذا أ�مكن .كذلك:

 للمزيد عن العناية أبال�سنان ,انظري
أ
كتاب “مر�شد العناية بال�سنان حيث
ال يوجد طبيب أ��سنان” ور�شة املوارد
العربية.

 ميكنك �صناعة فر�شاة أ��سنان منامل�سواك لتنظيف أ��سنانك.
العناية ال�ضرورية خالل النزف
ال�شهري55 ,
التهابات اجلهاز البويل.353 ,

 اغ�سلي يديك قبل أالكل أ�و �إعداد الطعام ,بعد التب ّول أ�و التربز ،وقبل وبعد االعتناء بطفل أ�ومري�ض.
 اغ�سلي فرجك كل يوم بال�صابون اللطيف واملاء .وال ت�ستعملي الدّو�ش املهبلي (مغط�سمهبلي) .فاملهبل يغت�سل ويحتمي ب�إفراز بع�ض الرطوبة أ�و املخاط والدو�ش املهبلي يزيل هذه
احلماية ويعر�ض املر أ�ة اللتهاب مهبلها.
 تب ّويل بعد املجامعة .فالتبول ي�ساعد يف الوقاية من التهاب اجلهاز البويل (لكنه ال مينعاحلمل).
 �إغ�سلي باملاء بحذر بعد التربز .وام�سحي من أالمام �إىل اخللف على الدوام .فامل�سح �إىل أالمامقد ين�شر جراثيم وديدان ًا يف فتحة البول واملهبل.

حماية أالن�سان
االهتمام جيد ًا بحماية أال�سنان مهم أ
لل�سباب التالية:
 أال�سنان القوية ال�سليمة �ضرورية مل�ضغ الطعام وه�ضمه جيد ًا. ميكن اتقاء الت�سو�س امل ؤ�مل يف أال�سنان (نخر أال�سنان) و أ�مل اللثة (النربة)باالعتناء جيد ًا أ
بال�سنان .
 ميكن أ�ن ت�سبب أال�سنان امل�سو�سة من جراء عدم التنظيف ,التهابات خطريةقد ت�ضر أ�جزاء أ�خرى من اجل�سم.
 من ال يهتم ب أ��سنانه قد يتعر�ض يف الغالب لفقدانها مع تقدمه يف ال�سن.ينبغي تنظيف أال�سنان بعناية مرتني يف اليوم .فتنظيفها يزيل اجلراثيم التي
ت�سبب الت�سو�س وفقدان أال�سنان .نظفي ميناء أال�سنان أالمامية واخللفية
جميع ًا ،ثم نطفي بني أال�سنان وحتت اللثة (النرية) .ا�ستخدمي فر�شاة ناعمة
أ�و م�سواك ًا ،أ�و �إ�صبع ًا تلفينها بقما�ش خ�شن .املعجون بيد لكنه لي�س �ضروري ًا.
ويفيد كذلك ا�ستخدام امللح أ�و الفحم أ�و املاء النظيف العادي.

املاء النظيف
يجب أ�ن ت ؤ�خذ مياه ال�شرب من أ�نظف امل�صادر املتاحة.
ف�إذا كانت املياه معكرة دعيها تروق أ�و ت�صفى ،ثم ا�سكبي
املاء ال�صايف .وقبل أ�ن ت�شربي اقتلي اجلراثيم كما هو
مو�صوف أ�دناه .وهذا يدعى تطهري ًا.
اخزين املاء ال�صايف يف أ�وعية نظيفة مغطاة� .إذا كان
الوعاء قد ا�ستخدم خلزن زيت الطهو ,فاغ�سليه جيد ًا
بال�صابون واملاء ال�ساخن قبل خزن املاء فيه .و�إياك أ�ن
تخزين املاء يف أ�وعية ا�ستخدمت مل�ستح�ضرات كيميائية
أ�و مبيدات أ�و وقود .اغ�سلي أ�وعية املاء بال�صابون واملاء
النظيف مرة يف أال�سبوع على أالقل.
فيما يلي و�سائل ب�سيطة وزهيدة لتطهري (تعقيم ) مياهك:
أ� �شعة ال�شم�س .تقتل أ� �شعة ال�شم�س كثري ًا من اجلراثيم ال�ضارة .لتطهري املياه أ
بال �شعة
ال�شم�سية � إملئي أ� وعية نظيفة �شفافة (لي�ست مل ّو نة) من الزجاج أ� و
لبال�ستيك (اللدائن ) باملاء ،و�ضعيها يف اخلارج من ال�صباح � إىل الع�صر .وليكن
مكان و�ضعها ف�ضاء مك�شوف تتعر�ض فيه لل�شم�س طول النهار �( .إذا كنت بحاجة ملياه
ال�شرب على الفور ،ف� إن ترك الوعاء حتت ال�شم�س �ساعتني منت�صف النهار يكفي لتطهري
املياه).
وللحيلولة دون تلوث املياه باجلراثيم ,اختاري موقع ًا بعيد ًا عن أال طفال والغبار
واحليوانات .و � إذا أ� ردت تربيد املياه قبل ا�ستعمالها� ،ضعي أال وعية داخل املنزل لي ًال .
ميكن خزن املياه يوم ًا أ� و اثنني يف الوعاء ذاته .والتطهري ب أ� �شعة ال�شم�س يعطي أ� ف�ضل
نتيجة يف البالد احلارة.
ع�صري الليمون يقتل أ� حياء الكولريا (دون غريها من اجلراثيم) .أ� �ضيفي ملعقتني كبريتني من ع�صري الليمون يف
ليرت ماء ودعيه يروق  30دقيقة .
غلي املاء بني خم�س أ� و ع�شر دقائق,
يقتل معظم اجلراثيم .وملا كان غلي
املاء ي�ستهلك الكثري من الوقود,
فال ت�ستخدمي هذه الطريقة
لتطهري مياهك � إال � إذا تعذر وجود
غريها � .إذا .أ� ردت أ� ن تقتلي كل
اجلراثيم املحتمل وجودها يف املاء
فعليك بغليه ع�شرين دقيقة.

�سالمة الطعام
ينت�شر كثري من أ�مرا�ض أالمعاء ال�شائعة بوا�سطة الطعام .و أ�حيان ًا ينقل العاملون يف احل�صاد
وتداول أالغذية وحت�ضريها اجلراثيم ب أ�يديهم �إىل أالطعمة .وتنتقل اجلراثيم والعفونة أ�حيان ًا
يف الهواء ,فت�ستوطن الطعام وتف�سده .ويحدث هذا عندما ال يكون الطعام خمزون ًا أ�و مطبوخ ًا
على نحو �سليم ,أ�و عندما ينق�ضي عليه الزمن.
 غ�سل اليدين يقي من انت�شار املر�ض.خ�ص�صي من�شفة جافة نظيفة
لتجفيف اليدين .اغ�سليها كثري ًا
ون�شفيها يف ال�شم�س .أ�و جففي
يديك يف الهواء بنف�ض املاء عنهما.

ملنع انت�شار اجلراثيم يف أالطعمة:
 اغ�سلي يديك باملاء وال�صابون قبل �إعداد الطعام وقبل أالكل وقبل �إطعام أ�طفالك. اغ�سلي كل الثمار والفاكهة أ�و ّق�شريها� ،إذا كانت ت ؤ�كل نيئة.
 ال تدعي اللحم أ�و الدجاج أ�و ال�سمك النيئ يالم�س أالطعمة أالخرى التي ت ؤ�كل نيئة .واغ�سلييديك وال�سكني وخ�شبة التقطيع على الدوام بعد أ�ن تقطعي هذه اللحوم.
 جتنبي ال�سعال والب�صق والعلك قرب الطعام حتى ال يتطاير رذاذ لعابك على أالطعمة. ال تدعي احليوانات ت أ�كل الطعام عن ال�صحون أوالوعية� .إذا أ�مكن أ�بقي احليوانات خارج
املطبخ.
 تخل�صي من الطعام حني يف�سد بطريقة �سليمة.�إليك بع�ض العالمات امل أ�لوفة على ف�ساد الطعام :
 الرائحة الكريهة. الطعام الكريه أ�و املتغيرّ . تغيرّ اللون (مث ًال �إذا تب ّدل لون اللحم النيئ من أالحمر �إىل البني). كرثة الفقاعات على وجه الطعام (مث ًال على اليخنة أ�و ال�شورباء التي مر عليها زمن) معرائحة كريهة.
 -وجود ُلزوجة على وجه اللحم أ�و الطعام املطهو.

الطعام املطهو
طهو الطعام يقتل اجلراثيم .يجب أ�ن تطهي كل اللحوم والدجاج أ
وال�سماك .يجب أ�ال يبدو أ�ي
�شيء نيئ ًا يف مظهره أ�و لونه.
 توجد يف بع�ض املجتمعات و�سائلخا�صة لتح�ضري اللحم وال�سمك
النيئ ,جتعلهما طعام ًا �سليم ًا.

�إذا أ�خذ الطعام يربد عادت اجلراثيم
�إىل النمو ب�سرعة من جديد .ف�إذا
مل ي ؤ�كل الطعام يف غ�ضون �ساعتني
عاودي ت�سخينه حتى ت�شتد �سخونته.
يجب أ�ن تغلي ال�سوائل ,أ�ما أالطعمة
ال�صلبة ,مثل أالرز ،فيجب أ�ن ت�سخن
حتى يطلع منها البخار.

اختيار أالطعمة

يكون الطعام فا�سد ًا أ�حيان ًا ،قبل طهوه أ�و خزنه .وفيما يلى أ�مور يجب أ�ن تالحظيها
حني تختارين أالطعمة.
أالطعمة النيئة يجب أ�ن تكون:
 طازجة ويف مو�سمها. كاملة -غري خمدو�شة وال معطوبة ،مل تلتهمها احل�شرات. نظيفة. رائحتها طازجة (خ�صو�ص ًا أال�سماك أوال�صداف واللحوم �إذ يجب أ�ال تكون رائحتها
قوية).
أالطعمة املحفوظة (املطبوخة أ�و املُعلبة) ينبغي حفظها يف:
 علب تبدو جديدة (بال �صد أ� وال انتفاخ أ�و تق ّعر). جرار ذات غطاء نظيف. -أ�كيا�س خمتومة كاملة وغري ملتوية.

خزن الطعام
كلما أ�مكن ُكلي الطعام يوم طبخه .ف�إذا خزنته ّ
غطيه حلمايته من الذباب واحل�شرات أالخرى
والغبار.
الربد يحفظ الطعام أ�ف�ضل .وفيما يلي و�سائل لتربيد الطعام
بوا�سطة التبخري أ
(�ي ت�صاعد املاء يف الهواء)� .ضعي الطعام يف
مقالة �ضحلة غري عميقة لتح�سني تربيدها.
التربيد يف الفخار .يو�ضع وعاء يف داخل وعاء .أ
وميل الوعاء
أالكرب ماء .وليكن الوعاء أالكرب وغطا ؤ�ه ,من الفخار اخل�شن
املزجج أ
(�ي غري املطلي بطالء أ�مل�س كالزجاج) حتى ير�شح
غري ّ
منه املاء �إىل اخلارج ويتبخر .أ�ما الوعاء فيجب أ�ن يكون مزجج ًا
من داخله ليمنع ر�شوح املاء �إىل داخل الطعام.
خزانة (دوالب) التربيد أ�و الرباد .حيث ال توجد برادات (ثالجات) جاهزة� ،ضعي �صندوق ًا أ�و
علبة خ�شبية على جانبها و أ�وقفيها على قرميد أ�و حجارة لرفعها عن أالر�ض� .ضعي وعاء مملوء ًا
ما ًء على أ�على ال�صندوق ،وغطيه ب�ستارة خي�ش أ�و قما�ش خ�شن يتدىل �إىل أالر�ضّ ،
وغط�سي
القما�ش يف املاء ليمت�ص الرطوبة فتنت�شر فيه� .ضعي الطعام يف ال�صندوق .وعندما يتبخر
املاء من القما�ش يربد الطعام � .إذا ا�ستطعت أ�ن ُتبقي القما�ش رطب ًا على الدوام ،ح�صلت على
نتيجة أ�ف�ضل.

 ميكن للن�ساء اللواتي يعرفن االطعمة املحليةالتي حتفظ جيد ًا ,أ
وال�ساليب املنا�سبة حلفظها,
أ�ن يع ّلمن أالخريات.

حاجات الن�ساء
اخلا�صة
 اعملوا يف جمتمعكم من اجلتخفيف عبء أ�عمال املر أ�ة .أ
فالفران
التي حتتاج �إىل حطب أ�قل (ال�صفحة
 )383وم�صادر املياه يف القرية ,حت�سن
عي�ش اجلميع.
العمل .381
اجللو�س أ�و الوقوف طوي ًال .381

اال�سرتاحة والتمرن
اال�سرتاحة
يعمل معظم الن�ساء بكد يف الطبخ ونقل املاء وجمع احلطب .ف� إذا كانت املر أ� ة تعمل
خارج بيتها أ� ي�ض ًأ�  ،ف� إن عبئها يت�ضاعف .قد تعمل طول النهار يف معمل أ� و مكتب أ� و يف
احلقول ،ثم تعود � إىل املنزل � إىل عملها الثاين -االهتمام ب أ� �سرتها .وقد ي ؤ� دي كل هذا
العمل القا�سي � إىل ا إل رهاق و�سوء
أ
واملر�ض،ل ن ال وقت لديها
التغذية
لت�سرتيح أ� و ت أ� كل كفايتها من أ� جل
ا�ستجماع طاقتها للعمل .وي�ستطيع
أ� فراد أ
ال �سرة تخفف عبء املر أ� ة،
� إذا عاونوها يف العمل املنزيل.
كذلك ميكنها أ� ن تتعاون مع ن�ساء
أ� خريات على الطهو والتنظيف وجمع
احلطب ونقل املاء (مع ًا أ� و مناوبة)
تخفيف ًا للعبء .و�سواء أ� كانت املر أ� ة
تعمل عم ًال م أ� جور ًا أ� م ال فقد حتتاج
� إىل من يعينها يف العناية ب أ� طفالها .ينظم بع�ض الن�ساء تعاونيات حل�ضانة أ
ال طفال
بال طفال لتن�صرف أ
 ،فتهتم � إحداهن أ
ال خريات � إىل العمل ،وتدفع كل منهن بع�ض
املال � إىل احلا�ضنة ,أ� و يتناوبن على
احل�ضانة .و � إذا كانت املر أ� ة حام ًال
احتاجت � إىل راحة أ� كرث .وميكنها أ� ن
ت�شرح أل �سرتها �سبب حاجتها هذه
وت� أس� لهم � إعانتها يف تخفيف عبء
ا لعمل .
ا لتم ّر ن
يحظى معظم الن�ساء مبا يكفي من
مترين ,وهن يقمن بعملهن اليومي.
لكن املر أ� ة التي ال تتحرك كثري ًا
أ� ثناء عملها � .إذا كانت جتل�س مث ًال
أ� و تقف كل النهار يف معمل أ� و مكتب
ّ
تتمطى
يجب أ� ن حتاول ال�سري و أ� ن
كل يوم .وبذا حتافظ على قوة قلبها
ورئتيها وعظامها.

الفحو�ص ال�صحية الدورية
يجب أ�ن تزوري عاملة �صحية مدربة �إذا أ�مكن ،لفح�ص
جهازك التنا�سلي أ
(�نظري ال�صفحة  )44كل ثالث
�سنوات أ�و خم�س ،حتى لو �شعرت أ�نك بخري .يجب أ�ن
يت�ضمن هذا الفح�ص فح�ص ًا للحو�ض والثديني واختبار ًا
لفقر الدم (االنيميا) ،و�آخر أ
للمرا�ض املنقولة جن�سي ًا
�إذا كنت معر�ضة لها (انظري ال�صفحة .)263وقد
يت�ضمن كذلك فح�ص امل�سحة املهبلية (�شرحه أ�دناه)
أ�و اختبار ًا �آخر ل�سرطان عنق الرحم  ،كلما تقدمت يف ال�سن.

 ال تظهر أالمرا�ض املنقولة جن�سي ًا وانواعال�سرطان يف الغالب أ�ية عالمات حتى ي�صل
املر�ض �إىل مرحلة خطرية .وعندها تكون
الفر�صة معاجلة امل�شكلة قد فاتت.

الن�ساء املعر�ضات أ
للمرا�ض املنقولة جن�سي ًا
.263

فيما يلي مراحل فح�ص احلو�ض:
 .1تعاين العاملة ال�صحية فرجك ملالحظة أ�ي تورم أ�و
نتوءات أ�و تقرحات أ�و تغري يف اللون.
 .2عادة تدخل العاملة ال�صحية منظار ًا خا�ص ًا يف
مهبلك .واملنظار هو أ�داة معدنية أ�و بال�ستيكية
(لدائنية) تفتح داخل املهبل ،حتى تتمكن من فح�ص
جدار املهبل وعنق الرحم ملالحظة أ�ي تورم أ�و نتوءات
أ�و تقرحات أ�و �إفراز .قد ت�شعرين ب�ضغط ب�سيط أ�و
تت�ضايقني قلي ًال من وجود املنظار يف الداخل ,لكنه ال
ي ؤ�ذي .واذا ا�سرتخت ع�ضالتك وكانت مثانتك فارغة كان
الفح�ص مريح ًا.
� .3إذا كان يف العيادة خمترب ،أ�جرت لك العاملة
ال�صحية فح�ص امل�سحة املهبلية لك�شف ال�سرطان،
وكذلك �إذا لزم ،اختبارات أ
للمرا�ض املنقولة جن�سي ًا .فمن أ�جل فح�ص امل�سحة املهبلية تك�شط العاملة
ال�صحية بع�ض اخلاليا من عنق الرحم .والك�شط غري م ؤ�مل  .ويفرت�ض أ�ال ت�شعري �إال ب�ضغط ال يذكر.
وتر�سل اخلاليا �إىل خمترب حيث تفح�ص لك�شف ال�سرطان .ف�إذا ُك�شف ال�سرطان وعولج باكر ًا ،فال�شفاء
منه م�ضمون تقريب ًا على الدوام (انظري ال�صفحة .)325
 .4بعد أ�ن تنزع العاملة ال�صحية املنظار ،ت�ضع يف كفها قفاز ًا مطاطي ًا نظيف ًا ،لتُدخل �إ�صبعني يف
مهبلك ،وت�ضغط باليد أ� ألخرى على أ��سفل بطنك .هكذا ت�ستطيع أ�ن تفح�ص حجم رحمك و�شكله
وموقعه ،وكذلك أالنبوبني واملبي�ضني .ويفرت�ض كذلك أ�ال تكون هذه املرحلة من الفح�ص أ�ليمة .ف�إذا أ�ملتك
قويل لها .فقد يكون �شيء ما على غري ما يرام.
 .5قد حتتاج العاملة ال�صحية يف بع�ض احلاالت � ،إىل �إجراء فح�ص �شرجي .ولذا ُتدخل �إ�صبع ًا يف �شرجك,
وا�صبع ًا أ�خرى يف الفرج .وقد تتمكن العاملة ال�صحية بذلك من مالحظة أ�ي م�شكالت حمتملة يف
املهبل والرحم أ
والنبوبني واملبي�ضني .

 أ��صبح ا إليدز (ال�سيدا) �سبب ًا رئي�سي ًا منأ��سباب وفيات الن�ساء يف مناطق متعددة من
العامل.
اجلماع ا آلمن .186
التهاب احلو�ض .272
تنظيم أال�سرة 197

اجلماع آ
ال من
يع ّر �ض اجلماع غري ا آل من أ� و جمامعة أ� كرث من �شريك ،املر أ� ة الحتمال التقاط مر�ض
منقول جن�سي ًا  ،أ� و ا إل يدز(ال�سيدا) .وقد ي ؤ� دي املر�ض املنقول جن�سي ًا � إذا مل يعالج ،
� إىل عقم املر أ� ة أ� و ح�صول احلمل يف أال نابيب أ� و ا إل �سقاط  .كذلك ت ؤ� دي كرثة ال�شركاء
� إىل زيادة احتمال تعر�ض املر أ� ة اللتهاب احلو�ض وال�سرطان .ويف ا�ستطاعة املر أ� ة أ� ن
تتجنب كل هذه امل�شكالت � إذا اتبعت قواعد اجلماع أال من.

تنظيم أ
ال �سرة

على املر أ� ة ال�شابة أ� ن ت�ستعني ب أ� �سلوب تنظيم أال �سرة لت أ� خري حملها أال ول حتى يكتمل
مناء ج�سمها .وبعد والدة طفلها أال ول ،عليها أ� ن جتعل �سنتني على أال قل بني احلمل
وا آل خر .وت�سمى هذا الطريقة مباعدة الوالدات ،وهي ت�سمح جل�سمها أ� ن ي�ستعيد
قوته بعد كل والدة ،و أ� ن ي أ� خذ طفلها كفايته من الر�ضاعة
بالثدي .وعندما ي�صبح لديها عدد أال طفال الذي تريد يجب أ� ن يكون يف � إمكانها أ� ن
تختار عدم ا إل جناب من بعد.

العناية الالزمة أ� ثناء احلمل والوالدة

ال ي�سعى الكثري من الن�ساء يف احل�صول على عناية أ� ثناء حملهن ،أل نهن ال ي�شعرن
ب أ� ي مر�ض .لكن ا إل ح�سا�س بال�سالمة ال يعني أ� ن كل �شيء على ما يرام .فكثري من
م�شكالت احلمل والوالدة ،مثل ارتفاع �ضغط الدم أ� و ا�ستلقاء اجلنني يف غري الو�ضع
ال�سليم داخل الرحم ،ال عالمات ظاهرة لها .وعلى املر أ� ة احلامل � إذن أ� ن ت�سعى � إىل
فحو�ص دورية ،لتتمكن القابلة ،أ� و العاملة ال�صحية املدربة على رعاية احلامل ،من
فح�ص ج�سمها لتطمئن � إىل أ� ن حملها ي�سري على ما يرام .وميكن أ� ن ت�ساعد العناية
أ� ثناء احلمل على منع م�شكالت خطرة.

بف�ضل تنظيم أال�سرة والعناية اجليدة أ�ثناء احلمل والوالدة ،ميكنك أ�ن تتج ّنبي:
تديل الوحم “ أ�و هبوطه”� .إذا حملت املر أ�ة كثري ًا ،أ�و كان خما�ضها طوي ًال ،أ�و دفعت أ�ثناء
الوالدة قبل أالوان ,فقد ت�ضعف الع�ضالت أ
والربطة التي حتمل الرحم ،ويهبط الرحم أ�و يتدىل
عندئذ قلي ًال أ�و كثري ًا يف املهبل .وهذا ما ي�سمى بهبوط الرحم أ�و تدليه.

العالمات:

 ت�سيب البول. -يف احلاالت ال�شديدة ،ميكن أ�ن ي�شاهد عنق الرحم عند فتحة املهبل.

معاجلة تديل الرحم .131
ت�س ّيب البول .358
الوالدة .80
مترين “الع�صر” .359

الوقاية:

 باعدي الوالدات �سنتني على أالقل.وحت�سني أ�نك بحاجة فع ًال �إىل
 أ�تناء املخا�ض ال تدفعي �إال عندما ينفتح باب الرحم متام ًاّ ،الدفع .وال تدعي أ�حد ًا ي�ضغط على رحمك �إىل أال�سفل ال�ستعجال والدة الطفل.
ت�س ّيب البول يف املهبل� .إذا �ضغط ر أ��س الطفل طوي ًال جد ًا على جدار املهبل أ�ثناء الوالدة ,فقد
يحدث متزق ًا يف ن�سيجه .وعندئذ يت�س ّيب البول أ�و الرباز من املهبل .ا�ستعلمي أ�كرث يف ال�صفحة
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الوقاية.

 ال حتملي ثانية قبل أ�ن يكتمل مناء ج�سمك. جتنبي املخا�ض الطويل جد ًا. -باعدي بني الوالدات �سنتني على أالقل حتى ت�ستعيد ع�ضالتك قوتها.

التطعيمات ملر�ض الكزاز (التيتانو�س)

الكزاز (التيتانو�س) التهاب قاتل .وميكن أ�ن تلتقط املر أ�ة جرثومة الكزاز من براز ب�شري أ�و حيواين� ،إذا دخلت اجلرثومة ج�سمها
عرب جرح .واجلميع مع ّر�ض للكزاز ،لكن املر أ�ة والطفل أ��شد تعر�ض ًا له يف أ�ثناء الوالدة .فقد تدخل اجلرثومة اجل�سم من خالل
أ�دوات غري معقمة جيد ًا ,كالتي تدخل يف الرحم أ�و ت�ستخدم يف قطع امل�شيمة (اخلال�ص).
يجب تطعيم (تلقيح) جميع البنات والن�ساء احلوامل ملر�ض الكزاز .واذا حملت املر أ�ة وهي غري مطعمة ،فيجب أ�ن حتقن باللقاح
عند أ�ول فح�ص دوري ثم حتقن ثانية بعد �شهر على أالقل ,ثم تتابع اللقاحات وفق ًا للجدول التايل:
جدول التلقيح للكزاز (التيتائو�س ) :
احلقنة أالوىل :يف الفح�ص أالول.
احلقنة الثانية  :بعد �شهر على أالقل .
احلقنة الثالثة :بعد الثانية ب�ستة أ��شهر على أالقل
احلقنة الرابعة :بعد الثالثة ب�سنة على أالقل.
احلقنة اخلام�سة :بعد الرابعة ب�سنة على أالقل.
ثم حقنة كل ع�شر �سنوات.

 على املر أ�ة فح�ص ثدييها كل �شهر,حتى بعد توقف الدورة ال�شهرية
النهائي.
 �إذا كانت املر أ�ة م�صابة ب�إعاقة ت�صعبفح�ص ثدييها بنف�سها فيمكنها أ�ن
تطلب ذلك من �شخ�ص ثقة.

فحو�ص الثدي الدورية

يف أ�ثداء معظم الن�ساء كتل .وكثري ًا ما تتبدل هذه الكتل حجم ًا و�شك ًال أ�ثناء الدورة ال�شهرية.
وقد ت�صبح طرية جد ًا قبيل بدء النزف ال�شهري .و نادر ًا ما تكون الكتل التي تدوم ,عالمة على
�سرطان الثدي.
ت�ستطيع املر أ�ة عادة أ�ن تكت�شف بنف�سها كثل الثدي� ،إذا تعلمت كيف تفح�ص ثدييها .ف�إذا
فح�صتهما كل �شهر ،ف�إنها ت أ�لف ملم�سهما ,وت�صب أ�ح�سن �إدراك ًا� ،إذا حدث ما ال يرام .

كيف تفح�صني ثدييك
انظري �إىل ثدييك يف املر أ�ة ،ارفعي يديك فوق ر أ��سك .الحظي
أ�ي تبدل يف �شكل الثديني ،أ�و أ�ي ورم أ�و تغري يف اجللد أ�و احللمة.
ثم انزيل يديك �إىل جانبيك ،وافح�صي ثدييك ثانية.
متددي أ�ر�ض ًا ,وا�ضغطي أ��صابعك وهي م�ستقيمة على
الثدي وحاويل حت�س�س أ�ية كثل.

ال ترتكي جزء ًا من الثدي مل تتح�س�سيه .وي�ستح�سن
ان تتبعي يف كل �شهر طريقة أ�و منط التح�س�س
ذاته .وال تن�سي ان تتح�س�سي منطقة حتت االبط.

ما العمل �إذا وجدت كتلة

�إذا كانت الكتلة طرية ومت�ساوية امللم�س وتتحرك حتت اجللد �إذا دفعتها ب أ��صابعك ,فال تقلقي ب� أش�نها .أ�ما �إذا كانت �صلبة
و�شكلها غري منتظم  ،وال ت ؤ�ملك  ،فتابعي مراقبتها ،خ�صو�ص ًا �إذا مل جتدي مثلها يف الثدي ا آلخر .واذا كانت ال تتحرك حتت
اجللد عند دفعها ,ا�ست�شريي عاملة �صحية أ�و طبيب �إذا بقيت الكتلة بعد دورتك ال�شهرية التالية فقد تكون عالمة ل�سرطان
الثدي (انظري ال�صفحة  .)370كذلك ال بد من فح�ص طبي �إذا الحظت �إفراز ًا من احللمة يبدو مثل نزف الدم أ�و القيح،
فقد تكون عالمة ل�سرطان الثدي.

للحفاظ على �صحتك جتنبي:

التدخني ,والكحول ,أ
والدوية واملخدرات أالخرى ت�ضر ب�صحة املر أ�ة .ا�ستعملي املزيد يف ال�صفحة .423

�إقامة توازن بني املعاجلة والوقاية
ت�ستطيع العاملة ال�صحية أ�و كل ،أ�ن يعمل لتح�سني
�صحة املر أ�ة يف جمتمعك ،أ�ن تلعب دور ًا مهم ًا يف منع
املر�ض قبل حدوثه .لكن قلما حتتاج املر أ�ة �إىل اتقاء
أالمرا�ض مقدار ما حتتاج �إىل معاجلة أ�مرا�ض أ��صيبت
هم العاملة ال�صحية
بها فع ًال .والبد �إذن من أ�ن يكون ّ
أالول امل�ساعدة على ال�شفاء.
لكن ميكن أ�ن ت�ستخدم املعاجلة باب ًا للوقاية .و أ�ن�سب
أالوقات ملحادثة امر أ�ة عن الوقاية هو حني ت أ�تي طب ًا
للعون  .فمث ًال �إذا جاءتك امر أ�ة وهي م�صابة بالتهاب
يف اجلهاز البويل ،عاجلي امل�شكلة أ�و ًال .ثم ا�سرت�سلي
يف �شرح و�سائل الوقاية املمكنة من هذه االلتهابات
يف امل�ستقبل .
اعملي على ت�شجيع الن�ساء لوقاية أ�نف�سهن من
امل�شكالت ال�صحية .ويتوقف هذا كثري ًا على نظرة
الن�ساء �إىل املر�ض وال�شفاء وال�صحة  .ف�إذا انح�سرت
حدة التحدي اليومي يف م� أس�لة البقاء على قيد احلياة
 ،واذا تبدلت أ�فكارهن عن ال�صحة  ،أ�و أ�مكن ال�سيطرة
على املزيد من أالمرا�ض ,قد يزداد اهتمامهن بالوقاية
 .وعندئذ ميكن جتنب الكثري من أالالم غري ال�ضرورية ،
وت�ستطيعني عندئذ م�ساعدة الن�ساء يف العمل نحو
مزيد من العناية الذاتية املجدية .

�سعياً �إىل
التغيري

ت�ستطيع العاملة ال�صحية أ�ن تلعب دور ًا مهم ًايف م�ساعدة الن�ساء للعمل مع ًا من أ�جل وقاية
�صحتهن من امل�شكالت التي يتعر�ضن لها يف
جمتمعهن.
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تغذيتنا

حتتاج املر أ�ة �إىل أالطعمة اجليدة للقيام ب أ�عمالها اليومية ،والتقاء أالمرا�ض ولتكون والداتها
أ�منة و�صحية .ويعاين الكثري من الن�ساء حول العامل �سوء
التغذية أ�كرث مما يعانني أ�ية م�شكلة �صحية أ�خرى ,وي�سبب �إعتالل التغذية هذا ا إلرهاق وال�ضعف
وا إلعاقة واعتالل ال�صحة عموم ًا.
أ��سباب اجلوع وعدم أالكل اجليد كثرية ،أ�همها الفقر .ففي أ�قطار عديدة من العامل  ،ميتلك قلة
من النا�س معظم الرثوات أ
والرا�ضي .وقد يزرع ه ؤ�الء حم�صو ًال مثل النب والتبغ بد ًال من أالطعمة
ألنها تدر عليهم أ�مو ًال أ�كرث .وقد يزرع الفقراء أ�را�ضي �صغرية ي�ستعريونها أ�و ي�ست أ�جرونها من
م ّالكيها الذين ي أ�خذون يف املقابل جزء ًا كبري ًا من املح�صول .
ومل�شكلة الفقر هذه أ�ثر كبري يف الن�ساء .فالعديد من أال�سر توفر من الطعام للن�ساء أ�قل مما توفره
للرجال ,مهما كان الطعام املتي�سر قليل .ولذا ال ميكن ح ّل م�شكلة اجلوع و�إعتالل التغذية متام ًا,
أ
رخ�ص.الر�ض واملوارد أالخرى تقا�سم ًا من�صف ًا ،وقبل أ�ن يعامل الرجل واملر أ�ة بالت�ساوي.
قبلو أ�
ومع ذلك ي�ستطيع النا�س ا آلن أ�ن يفعلوا الكثري لي أ�كلوا أ�ف�ضل و أ�رخ�ص  .فكلما كلنا أ�ف�ضل اكت�سبنا
قوة .وكلما �شبع املرء يف يومه  ،ا�ستطاع التفكري بحاجات
عائلته وجمتمعه ،و أ�مكنه ال�سعي �إىل التغيري.

 ي�ستطيع النا�س اتقاء العديد منأالمرا�ض �إذا توافرت لهم أالطعمة
اجليدة الكافية.

أالطعمة
أال�سا�سية
أ
والطعمة
امل�ساعدة
 النظام الغذائي ال�سليم هو أ�ن ي أ�كلأالن�سان املقدار الكايف من الطعام
أ
والنواع املفيدة منه كي ينمو ج�سمه
أ
ويتمتع ب�صحة جيدة ويحارب المرا�ض.

يف معظم أ� نحاء العامل ،ي أ� كل النا�س نوع ًا أ� �سا�سي ًا من الطعام ،منخف�ض الثمن .مع
جميع وجباتهم  .ويختلف هذا الطعام أال �سا�سي من منطقة � إىل أ� خرى .فقد يكون أ� رز ًا
(رز ًا ) ,أ� و خبز ًا (العي�ش) ,أ� و القمح ،أ� و الربغل ,أ� و االيوم.لك�سرة” ,أ� و الدخن ,أ� و
البطاط�س ,أ� و ال ُك�س ُك�س ،أ� و املعكرونة (املكرونة ) وغريها .وغائب ًا ما يوفر هذا الطعام
أال �سا�سي معظم ما يتطلبه ج�سم ا إل ن�سان طول اليوم .
لكن الطعام أال �سا�سي وحده ال يكفي ليحتفظ اجل�سم ب�صحته .فهو يحتاج � إىل “ أ� طعمة
م�ساعدة” أ� خرى تزوده الربوتينات (التي ت�سهم يف مناء اجل�سم) ,والفيتامينات
واملعادن (التي ت�سهم يف حماية اجل�سم وترميمه) ،والدهون وال�سكريات (التي توفر
الطاقة).
تتك ّو ن أال نظمة الغذائية ال�صحية من أ� �صناف متنوعة من أال طعمة حتتوي بع�ض أ� طعمة
غنية بالربوتينات ،والفاكهة واخل�ضر الغنية بالفيتامينات واملعادن .وال يحتاج ج�سم
ا إل ن�سان � إال � إىل قليل من الدهون وال�سكريات .أ� ما � إذا كان الطعام املتوافر قلي ًال  ،ف�إن
تناول أال طعمة التي حتتوي على الدهون وال�سكريات يظل أ� ف�ضل من قلة أال كل.
لي�س من ال�ضروري أ� ن تتناول املر أ� ة كل أال طعمة املذكورة هنا لتتمتع ب�صحة جيدة .بل
يكفي أ� ن تتناول أال غذية أال �سا�سية التي تع ّو دت عليها و أ� ن ت�ضيف � إليها أ� كرث ما ميكن
من أال طعمة امل�ساعدة املتوافرة يف منطقتها.

الفيتامينات واملعادن املهمة

حتتاج املر أ�ة ،وبخا�صة املر أ�ة احلامل أ�و املر�ضعة� ،إىل خم�سة أ��صناف �ضرورية من الفيتامينات
واملعادن ،وهي :احلديد ،وحم�ض الفوليك والكل�سيوم ،واليود ,والفيتامني أ�.

احلديد

احلديد يجعل الدم قوي ًا وي�سهم يف الوقاية من فقر الدم أ
(النيميا) .وعلى املر أ�ة أ�ن تكرث من
تناول احلديد مدى احلياة .أ
وبالخ�ص يف �سنوات احلي�ض وخالل احلمل .

 ن�ستعر�ض يف هذا اجلزء الفيتاميناتواملعادن وم�صادرهما الغذائية .وقد
نحتاج يف احلاالت ال�شديدة �إىل تناولها
عن طريق أالدوية .من أالف�ضل دائم ًا أ�ن
نح�صل على الفيتامينات واملعادن عن
طريق التغذية بد ًال عن أ�قرا�ص الدواء أ�و
احلقن أ�و م�ستح�ضرات ال�شراب .

هذه أالطعمة غنية باحلديد:

 اللحوم (خ�صو�ص ًا الكبد والطحال والقلب والكلى)	  -الفا�صوليا والفول واللوبيا البقول الفراخ (الدجاج )				 البي�ض -أال�سماك (احلوت )

هذه أالطعمة أ�ي�ضاً حتتوي على بع�ض احلديد:

 امللفوف أالخ�ضر		 البطاط�س (البطاطا)		 القرنبيط (القنبيط)		 العد�س						
 امللفوف امل�س ّوق				
 اللفت -دب�س اخلروب

 اليام احللوة (نوع من البطاط�س) بذور د ّوار ال�شم�س وال�سم�سم والقرع واليقطني احل�شائ�ش البحرية الفراولة (الفريز)				 قرنبيط الربوكويل البقدون�س (املعدون�س)				 الفاكهة املجففة		
 اخل�ضر ذات أالوراق اخل�ضراء الداكنة			(خ�صو�ص ًا التمر
 امللوخية وال�سبانخ والرجلة وال�سلقوامل�شم�ش والزبيب)
 -أالنانا�س					

وب�إمكانك احل�صول على املزيد من احلديد:
· -الليمون أ�و احلام�ض (وفيها الكثري من الفيتامني ج ) .أ�ثناء الطهي ينتقل
بع�ض احلديد من الوعاء �إىل الطعام .
 �إذا أ��ضفت قطعة حديد نظيفة -م�سمار حديد أ�و حدوة ح�صان �-إىل وعاءالطعام ,على �شرط أ�ن تكون هذه القطعة م�صنوعة
من احلديد النقي ،ولي�ست خليط ًا من حديد ومعدن
�آخر.
 �إذا نقعت قطعة حديد نظيفة ,أ�و م�سمار مث ًال ،يفالقليل من ع�صري احلام�ض �ساعتني ثم �صنعت �شراب
الليمون من املحلول و�شربتيه.

 ي�ستح�سن تناول امل أ�كوالت الغنيةباحلديد مع احلم�ضيات أ�و مع الطماطم
(البندورة ) التي ت�ساعد اجل�سم على
امت�صا�ص مقدار أ�كرب من احلديد ألنها
حتتوي على الفيتامني ج .

حم�ض الفوليك

يحتاج اجل�سم �إىل حم�ض الفوليك ل�صنع كريات الدم احلمر .فقد ي ؤ�دي نق�ص يف حم�ض الفوليك
�إىل فقر الدم أ
(النيميا) لدى املر أ�ة واىل م�شكالت خطرية لدى الوليد .ولذلك حتتاجني �إىل
كفايتك من حم�ض الفوليك خ�صو�ص ًا أ�ثناء احلمل.

امل أ�كوالت الغنية بحم�ض الفوليك هي:

 اخل�ضر ذات أالوراق اخل�ضراء الداكنة احلبوب الكاملة								
 الفطر					
 الكبدت�ساعد أ��شعة ال�شم�س ج�سمك
على ا�ستخدام الكل�سيوم ا�ستخداماً
أ�ف�ضل .حاويل التعر�ض لل�شم�س ربع
أالقل.تذكري
�ساعة يف اليوم على
أ�ن البقاء يف اخلارج وحده ال يكفي
بل يجب أ�ن تالم�س أ��شعة ال�شم�س
ب�شرتك.
 جتنبي طهو الطعام طوي ًال حتىال تق�ضي على حم�ض الفوليك
والفيتامنيات أالخرى.

 البي�ض			
 اللحوم أال�سماك (احلوت)	  -القمح النب (اجلاودار)		
 املك�سرات -البقول والفا�صوليا والفول واللوبيا

الكل�سيوم

يحتاج اجلميع �إىل الكل�سيوم لتقوية العظام أ
وال�سنان .أ�ما الفتيات والن�ساء
فيحتجن �إىل الكل�سيوم أل�سباب أ�خرى أ�ي�ض ًا:
 خالل الطفولة :ي�سهم الكل�سيوم يف �إمناء حو�ض الفتاة كي ت�ستطيعا إلجناب ب أ�مان عندما تبلغ.
 خالل احلمل :حتتاج املر أ�ة �إىل الكل�سيوم الكايف لتنمو عظام طفلهاولتحافظ هي على عظامها و أ��سنانها قوية.
 خالل ا إلر�ضاع :الكل�سيوم �ضروري يف تكوين لنب حليب الر�ضاعة. خالل منت�صف العمر وال�سن أالكرب :الكل�سيوم �ضروري للوقاية من �ضعفالعظام (ترقق العظم)

هذه م أ�كوالت غنية بالكل�سيوم

 اللنب احلليب ,وخثارة اللنب والزبادي (اللنب الرائب)	 أالجبان												
 ال�سم�سم						
 املحاريات -الفا�صوليا والفول واللوبيا وخ�صو�ص ًا ال�صويا

 اخل�ضر ذات أالوراق اخل�ضراء اللوز الوجبات التي حتتوي على عظام -الكل�س

لزيادة الكل�سيوم الذي حت�صلني عليه من الطعام:

 انقعي عظام ًا أ�و ق�شور بي�ض يف اخلل أ�و يف ع�صري احلام�ض �ساعتني ,ثم ا�ستعمليال�سائل يف احل�ساء أ�و يف م أ�كوالت أ�خرى.
 أ��ضيفي القليل من ع�صري احلام�ض أ�و اخلل أ�و الطماطم (البندورة) عند طهرالعظام للح�ساء.
 اطحني ق�شر البي�ض (العظم) وامزجيه بالطعام . انقعي الذرة بالكل�س (اجلري) قبل طحنها. -اكب�سي الزيتون بالكل�س .

اليود أ
(اليودين)
ي�ساعد النظام الغذائي الذي يحتوي على اليود يف الوقاية من ّ
ت�ضخم يف الغدة الدرقية ومن
م�شكالت أ�خرى .ف�إذا مل حت�صلي على الن�سبة الكافية من اليود خالل احلمل فقد ي�صاب طفلك
بتب ّلد عقلي (بط ء فكري ) .و أ�كرث ما ينت�شر ت�ضخم الغدة الدرقية والتبلد العقلي يف املناطق التي
ي�شح اليود يف تربتها ومائها و أ�طعمتها .وخا�صة يف أالماكن اجلبلية البعيدة عن البحر.

 انتفاخ الغدّةالدرقية (ويعرف
بت�ضخم الغدّة
الدرقية أ�و التو ّرم
الدرقي أ�و الدراق أ�و
الغ�صة أ�و غوتر)
ّ

أ��سهل طريقة للح�صول على اليود الكايف هي ا�ستعمال امللح
الذي فيه يود بد ًال من ملح الطعام العادي .وب�إمكانك أ�ي�ض ًا
تناول امل أ�كوالت التالية (طازجة أ�و جمففة):
 أال�سماك (احلوت) املحاريات (مثل القريد�س)		 املنيهوت (الك�سافا)			
 احل�شائ�ش البحرية�إذا مل يكن امللح باليود أ�و أالطعمة الغنية باليود متوافرة واذا كان ت�ضخم الغدة الدرقية أ�و
التبلد العقلي �شائع ًا حيث تقيمني� ,إ�ستعلمي من اجلهات امل� ؤس�ولة عن الرعاية ال�صحية �إن كان
لديهم زيت اليود لل�شرب أ�و احلقن  .و�إال فا�صنعي يف البيت �شراب اليود من يود البوليفايدون
( Polyvidone iodineوهو مط ّهر غالب ًا ما جتدينه يف ال�صيدليات) .وهو يحتوي على اليود
مبعدل  6ملل يف القطرة .

كيف حت�ضرين �شرابا اليود:

� .1ضعي أ�ربعة أ�كواب من املاء يف �إبريق أ�و جرة.
 .2أ��ضيفي قطرة واحدة من يود البوليفايدون .

الفيتامني “ أ�”
ي�ساعد الفيتامني “ أ�” يف الوقاية من عمى الليل (الع�شى أ�و الع�شاوة) ومن بع�ض االلتهابات.
فالعديد من احلوامل يعانني من ال�صعوبة يف الر ؤ�ية يف الليل (العمى الليلي) وقد يعني هذا أ�ن
نظامهن الغذائي كان يفتقر �إىل الفيتامني “ أ�” قبل أ�ن يحملن .فتظهر امل�شكلة عند
احلمل ألنه يرتب على اجل�سم حاجات �إ�ضافية.
كذلك ي ؤ�دي نق�ص الفيتامني ”،أ�” �إىل فقدان النظر عند طفلك .وت�ستطيعني أ�ن تزيدي
ن�سبة الفيتامني “ أ�” التي يح�صل عليها طفلك بالر�ضاعة� ,إذا تناولت أالطعمة الغنية
بالفيتامني “ أ�” و أ�نت حامل .

 اخل�ضر ال�صفراء الداكنة واخل�ضرذات أال وراق اخل�ضراء الداكنة وبع�ض
الفاكهة الربتقالية اللون (الربتقال )
غنية بالفيتامني “ أ�”.

أالكل أالف�ضل
وبكلفة أ�قل
 يف اخلبز وال ُك�س ُك�سي أال�سمر(امل�صنوع من احلبوب مع ق�شرها) فائدة
غذائية أ�ف�ضل .
 يعرف النا�س قيمة التنوع النباتي يفأالغذية .يف م�صر :الك�شري (عد�س
 +معكرونة  +رز � +صل�صة وب�صل).
يف بالد ال�شام  :املجدرة واملدردرة (عد�س
وبرغل أ�و رز) وب�صل ،واملخلوطة (حبوب
وبقول منوعة) .يف بالد املغرب العربي:
ك�سك�سي بدون علو�ش (ك�سك�س +
حم�ص  +خ�ضر) واملقرونة (معكرونة
 +حم�ص ).

من ال�ضروري ا�ستخدام املال بحكمة �إذا كان الدخل حمدود ًا� .إليك بع�ض املقرتحات للح�صول
على فيتامينات ومعادن وبروتينات أ�كرث بكلفة قليلة .
 .1امل أ�كوالت الربوتينية  :الفا�صوليا والبازال (الب�سلة) والعد�س والفول (املدم�س ) والزعرت
أالخ�ضر والبقول أالخرى كلها م�صدر جيد للربوتينات وقليلة الكلفة .و�إذا تركت هذه البقول
لتربعم قبل أ�ن تطهى وت ؤ�كل ,ازدادت ن�سبة الفيتامينات فيها .والبي�ض (العظم ) أ�حد م�صادر
الربوتينات احليوانية أالقل كلفة(راجعي يف ال�صفحة  168أ��سلوب اال�ستفادة من الق�شر
أ�ي�ض ًا) .والقلب والكلى أ
وال�سماك (احلوت) أ��صناف أ�رخ�ص يف الغالب من �سائر اللحوم لكنها
مغذية مثلها متام ًا.
 .2احلبوب :أ
للرز والقمح واحلبوب أالخرى قيمة غذائية أ�على �إذا مل تق�شر قبل الطحن.
 .3الفاكهة واخل�ضر :كلما أ��سرعت يف تناول اخل�ضر والفاكهة املو�سمية بعد قطفها ،ازدادت
قيمتها الغذائية .ف�إذا حفظت فيجب حفظها يف مكان بارد ومعتم كي ال تفقد فيتاميناتها.
اطهي اخل�ضر يف أ��صغر مقدار ممكن من املاء ألن الفيتامينات تذوب يف املاء خالل الطهو .ثم
ا�ستعملي ماء ال�سلق (املرق) ل�صنع احل�ساء ،أ�و ا�شربيه.
حتتوي أ�وراق اخل�ضر اخلارجية القا�سية  ،أ�و ر ؤ�و�سها ,مثل اجلزر والقرنبيط  ،على الكثري من
الفيتامينات .وميكن ا�ستعمالها يف �صنع احل�ساء املغذي .ففي أ�وراق املنيهوت (ك�سافا) مثال،
�سبعة أ��ضعاف الربوتينات وكمية أ�كرث من الفيتامينات التي حتتويها اجلذور.
وكثري من الفاكهة والتوت الربي غني بالفيتامني ج وبال�سكريات الطبيعية،
وب�إمكانها أ�ن توفر لك املزيد من الفيتامينات والطاقة.
 .4اللنب احلليب وم�شتقاته :يجب حفظ اللنب احلليب وم�شتقاته يف مكان
بارد ومعتم .وهذه أالطعمة غنية بالربوتني ال�ضروري للنماء ،وبالكل�سيوم .
 .5تنويع أالطعمة النباتية وعدم االكتفاء بنوع واحد منها ،فالتن ّوع يل ّبي
حاجات اجل�سم من الربوتينات املختلفة والفيتامينات واملعادن ب�شكل
أ�ف�ضل ،واقرتان احلبوب مع البقول واخل�ضر يجعلها ت�ش ّكل وجبة متوازنة
ومغ ّذية.
عن املعلبات :ال ت�ضيعي مالك يف �شواء امل أ�كوالت أ�و الفيتامينات املعلبة.
�إذا أ�نفق الوالدان يف �شراء امل أ�كوالت املغذية ،املال الذي ينفق عادة على
احللويات وامل�شروبات الغازية ل�صارت �صحة أ�طفالهم أ�ف�ضل بالكلفة
نف�سها.
عن أالدوية واحلقن  :ملا كان ب�إمكان معظم النا�س احل�صول على حاجتهم
من الفيتامينات يف الطعام في�ستح�سن أ�ن ينفقوا نقودهم على امل أ�كوالت
املغذية بدل أالدوية واحلقن  .واذا احتجت �إىل فيتامينات فخذيها أ�قرا�ص ًا
ألنها مفيدة مثل احلقن و�سعرها أ�رخ�ص.

يف العديد من أ�قطار العامل تقاليد ومعتقدات حواللرجال،والطعام ت�ضرها أ�كرث مما تنفعها.
فمث ًال:
 لي�س �صحيحاً أ�ن البنت حتتاج �إىل طعام أ�قل من ال�صبي .يعتقد بع�ض النا�س أ�ن ال�صبيانيحتاجون �إىل طعام أ�كرث .لكن ه ؤ�الء النا�س على خط أ�! �إذ تعمل الن�ساء يف معظم املجتمعات قدر
ما يعمل الرجال  ،ورمبا أ�كرث,وهن بحاجة مثلهم �إىل ال�صحة .والفتيات اللواتي يحظني بتغذية
جيدة يف �صغرهن ي�صبحن ن�ساء �سليمات ،ويتعر�ضن مل�شكالت أ�قل يف املدر�سة ويف العمل.
 لي�س �صحيحاً أ�ن على املر أ�ة أ�ن تتجنب أ�طعمة معينة خالل احلمل وا إلر�ضاع .ي�شيع يفبع�ض املجتمعات أ�ن على املر أ�ة أ�ن تتجنب بع�ض امل أ�كوالت  -كالفا�صوليا أ�و البي�ض أ�و الدجاج أ�و
م�شتقات اللنب احلليب ،أ�و أال�سماك أ�و الفاكهة أ�و اخل�ضر  -خالل بع�ض مراحل حياتها ،ومنها
وقت النزف ال�شهري ،أ�و احلمل ,أ�و بعد النفا�س ،أ�و أ�ثناء ا إلر�ضاع أ�و أ�ثناء توقف العادة ال�شهري.
لكن املر أ�ة بحاجة �إىل كل هذه أالطعمة أ
وبالخ�ص خالل احلمل و أ�ثناء ا إلر�ضاع� .إن االمتناع عن
هذه أالطعمة قد ي�سبب املر�ض وال�ضعف وحتى املوت.
 لي�س �صحيحاً أ�ن على املر أ�ة أ�ن تطعم عائلتها أ�و ًال .تلقن املر أ�ة أ�حيان ًا أ�ن عليها أ�ن تطعمعائلتها قبل أ�ن ت أ�كل هي ،فتتناول بقايا الطعام وال حتظى ،يف الغالب ،على مقدار ما ح�صل عليه
�سائر أ�فراد العائلة .ولي�س هذا �صحيح ًا أ�بد ًا .بل قد يكون خطر �إذا كانت املر أ�ة حام ًال أ�و كانت
و�ضعت طف ًال لت ّوها.
�إذا مل ت�شجع العائلة املر أ�ة على تناول الطعام الكايف ،فنن�صحها نحن ب أ�ن تقوم بالالزم للح�صول
على كفايتها ،حتى لو احتاجت �إىل أ�ن ت أ�كل وهي
تطهو أ�و �إىل �إخفاء الطعام و أ�كله لدى خروج زوجها
من البيت.
 لي�س �صحيحاً أ�ن املري�ض يحتاج �إىل طعام أ�قلمن ال�سليم .ال ي�سهم الغذاء اجليد يف الوقاية من
أالمرا�ض فح�سب بل ي�ساعد أ�ي�ض ًا املري�ض يف مقاومة
الداء وا�سرتجاع �صحته .أ
والطعمة املنا�سبة لل�سليم
تنا�سبه عموم ًا حني مير�ض أ�ي�ض ًا.

معتقدات
م ؤ�ذية
عن الطعام

 يف املجتمعات العربية ،يعلم النا�سأ�همية تغذية النف�ساء (الوالدة بعد
الو�ضع ) فيقدمون لها أالطعمة
املغذية :الفراخ  /الدجاج والك�سك�س
مع علو�ش (حلم ) واملغلي (الرز
واملك�سرات ) و�آملغات أ
(�ع�شاب وحلبة
ومك�سرات ولنب ) والبثيث (التمر
والطحني ) وخ�ضر مفيدة (مثل أال
ر�ضي �شوكي) وغريها.
 -عادات مفيدة.

تزداد احتماالت مر�ض الفتيات والن�ساء ,أل نهن يف الغالب ي أ� كلن أ� طعمة و أ� غذية غري
كافية � .إليك بع�ض أال مرا�ض ال�شائعة الناجمة من �سوء التغذية .

�سوء التغذية
قد ي�سبب املر�ض

فقر الدم أ
(ال نيميا)

 لال�ستعالم حول املالريا والطفيلياتوالديدان ,راجعي“ :كتاب ال�صحة
للجميع” او أ�ي كتاب �آخر يف الطب
العام.

� إن فقر الدم مر�ض خطري .فهو ي�سهم يف تعر�ض املر أ� ة أل مرا�ض أ� خرى وي�ضعف
قدرتها على العمل والتعلم .وتتعر�ض املر أ� ة امل�صابة بفقر الدم أ� كرث من غريها
للنزف أ� و حتى للموت أ� ثناء الوالدة.

يعاين ال�شخ�صالدم:ب أ
بال نيميا �ضعف الدم .ويحدث هذا حني ُيق�ضى على كريات
الدم احلمراء ب�سرعة تفوق �سرعة ا�ستبدالها .وغالب ًا ما تعاين املر أ� ة من فقر الدم
بني �سن البلوغ و�سن توقف النزف ال�شهري ،أل ن النزف ال�شهري ي�سبب فقدان الدم.
ويعاين ن�صف حوامل العامل تقريب ًا فقر الدم أل نهن بحاجة � إىل مزيد من الدم للجنني
الذي ينمو.

عالمات فقر الدم :
 �شحوب يف داخل اجلفن ,ويف اللثة والل�سان ويفأ
ال ظفار.
 �ضعف و�شعور با إلرهاق ال�شديد. دوار ،خا�صة عند الوقوف بعد اجللو�س أ� واال�ستلقاء
 ا إل غماء (فقدان الوعي) ق�صر النف�س -ت�سارع نب�ضات القلب.

أ� �سباب فقر الدم:

أ� كرث أ� �سباب فقر الدم �شيوع ًا هو عدم تناول ما يكفي من أال طعمة الغنية باحلديد.
فاحلديد �ضروري لتكوين الكريات احلمراء .أال �سباب أال خرى هي:
 املالريا التي تدمر الكريات احلمراء. أال نيميا املنجلية والثاال�سيميا وغريها من أ� مرا�ض الدم. أ� ي �شكل من أ� �شكال النزف: نزف �شهري غزير (قد يتفاقم ب�سبب أ� داة منع احلمل الرحمية مثل اللولب ) الوالدة � إ�سهال فيه دم ( دي�سنتاريا أ� و زحار  -ديزنتاريال) �سببه الطفيليات والبلهار�سياوالديدان.
 قرحة دامية يف املعدة. جرح ينزف بغزارة -أ� مرا�ض الدم الوراثية

املعاجلة والوقاية من فقر الدم :

 �إذا كان داء املالريا أ�و الطفيليات أ�و البلهار�سيا أ�و الديدان املعوية �سبب فقر الدم عندك،عاجلي هذه أالمرا�ض أ�و ًال.
 تناويل امل أ�كوالت الغنية باحلديد (راجعي ال�صفحة  ،)127وبالفيتامينات “ أ�” و”ج” التيت�ساعد اجل�سم على امت�صا�ص احلديد .احلم�ضيات والبندورة (الطماطم) غنية بالفيتامني
ج  .واخل�ضر ذات أالوراق الداكنة اخل�ضراء أ�و ال�صفراء غنية بالفيتامني “ أ�” .و�إذا مل ت�ستطع
املر أ�ة تناول ما يكفي من امل أ�كوالت الغنية باحلديد فعليها ب أ�قرا�ص احلديد (انظري ال�صفحة
 .)73وي ؤ�خذ احلديد ب�شكل أ�قرا�ص عن طريق الفم� .إن ُحقن احلديد خطرة وهي لي�ست أ�ف�ضل
من أالقرا�ص.
 جتنبي احت�ساء القهوة وال�شاي البلدي املغلي كثري ًا ،أ�و تناول ال ُنخالة (مثل ق�شرة احلبوباخلارجية مع الطعام ) ،فهذه قد متنع اجل�سم من امت�صا�ص حديد الطعام.
 أ��شربي املاء النظيف للوقاية من الطفيليات .ربزي يف املرحا�ض حتى ال يت�سرب بي�ض الديدان �إىل م�صادر امل أ�كوالت أ�و املياه� .إذا كانت
ت ّالديدان ال�صقرية (اخلطافية أ�و ال�صنارية أ�و اال�سطوانية)منت�شرة حيث تقيمني ،حاويل انتعال
أالحذية.
 لتكن ف�سح الوالدة �سنتني على أالقل بني والدة و أ�خرى ،ليتاح جل�سمك اختزان احلديد بني حملو�آخر.

الربي بري
الربي بري مر�ض �سببه نق�ص الثيامني وهو نوع من الفيتامني ب ي�ساعد اجل�سم يف حتويل
امل أ�كوالت �إىل طاقة .والربي بري أ
كالنيميا ،مر�ض غالب ًا ما ي�صيب الن�ساء بني �سن البلوغ و�سن
توقف النزف ال�شهري ,وي�صيب كذلك :أ�طفالهن.
وغالب ًا ما ين� أش� الربي بري من نظام غذائي مرتكز على احلبوب املق�شور أ
(كالرز املق�شور) أ�و
على اجلذور الغنية بالن�شاء كاملنيهوت .

عالمات الربي بري:

 انقطاع ال�شهية. �ضعف �شديد ،خا�صة يف ال�ساقني. -تو ّرم �شديد يف اجل�سم أ�و توقف يف عمل القلب.

املعاجلة والوقاية من الربي بري.

تناويل امل أ�كوالت الغنية بالثيامني كاللحوم والدواجن أ
وال�سماك والكبد واحلبوب غري املق�شورة
واخل�ضر (البازيال ,الفا�صوليا ,الرب�سيم) واللنب احلليب والبي�ض .و�إذا تع�سر هذا فعليك ب أ�قرا�ص
الثيامني .

املاء النظيف .155
النظافة .150

م�شكالت ا إل�سراف يف أالكل أ�و تناول أالطعمة غري املنا�سبة

�إذا كانت املر أ�ة بدينة أ�و ت أ�كل كثري ًا من الدهون فقد ت�صاب بارتفاع �ضغط الدم أ�و ب أ�مرا�ض
القلب أ�و بجلطة أ�و بح�صى يف املرارة أ�و بال�سكري أ�و ببع�ض حاالت ال�سرطان .وقد ت ؤ�دي البدانة
أ�ي�ض ًا �إىل ا إل�صابة بالتهاب مفا�صل ال�ساقني والقدمني.
على املر أ�ة البدينة أ�ن تخفف وزنها بالريا�ضة و أ�كل الفاكهة واخل�ضر بدل أالطعمة الدهنية
واحللوى .و�إليك بع�ض املقرتحات لتخفيف كمية الدهون يف نظامك الغذائي:
 عند الطهو ،حاويل التقليل من الزبدة أ�و ال�شحم أ�و الزيوت ما أ�مكن .أ�و اطهي باملرق أ�و املاءبد ًال من الدهون.
 انزعي الدهون عن اللحوم قبل طهوها .ال ت أ�كلي جلود الدجاج أ�و احلب�ش أ�و البط وغريهما. -جتنبي امل أ�كوالت اجلاهزة الغنية بالدهن كالبطاط�س املقلمة.

ال�سكري (الديابيت�س)

يعاين مر�ضى ال�سكري ارتفاع ن�سبة ال�سكر يف الدم .ويكون هذا املر�ض أ�خطر ,عادة� ,إذا أ��صيب
به املرء يف �صغره .لكنه �شائع أ�كرث بني ذوي البدانة الذين تخطوا أالربعني.
 يزداد احتمال ا إل�صابة بال�سكري أ�ثناء احلمل.ف�إذا كنت حام ًال و أ�ح�س�ست بعط�ش دائم وفقدت
وزنك ،راجعي العامل ال�صحي الختبار ال�سكري
يف بولك.
�ضغط الدم املرتفع.130 ,
ال�سرطان .364
التهاب املفا�صل.133 ,
املخدرات والكحول والتبغ �ص .343

العالمات املبكرة:
 العط�ش الدائم. التبول كثري ًا وتكرار ًا. فقدان الوزن. اجلوع الدائم. التعب املتوا�صل. -التهاب املهبل املتكرر.

العالمات أالخطر الحقاً
 احلكاك يف اجللد. فرتات من غ�شيان النظر. فقدان بع�ض ا إلح�سا�س يف اليدين أ�و القدمني. تقرح ال يندمل يف القدمني. فقدان الوعي (يف احلاالت الق�صوى)قد تكون جميع هذه عالمات أ�مرا�ض أ�خرى .ولكن حتى تعريف �إذا كنت م�صابة بداء
ال�سكري ،ت�ستطيعني اختبار بولك بنف�سك .ا�ستخدمي رقائق الورق اخلا�صة ،مثل اليوري�سيك�س
تتي�سر هذه الرقائق
( ,)Uristixالتي يتغري لونها �إذا تبللت ببول يحتوي على ال�سكر .واذا مل ّ
ا�ست�شريي عام ًال �صحي ًا إلجراء فح�ص بول ب�سيط لل�سكري.

املعاجلة من ال�سكري:

�إذا كنت تعانني داء ال�سكري و أ�نت دون أالربعني من العمر ،فعليك بالعامل ال�صحي أ�و الطبيب
ليعاجلك ،كلما أ�مكن .أ�ما �إذا تعديت أالربعني فقد ت�ستطيعني ال�سيطرة على ال�سكري باالنتباه
�إىل غذائك.
 أ�كرثي من الوجبات ال�صغرية ،فهذا ي�ساعد يف �إبقاء ن�سبة م�ستقرة من ال�سكر يف الدم. جتنبي ا إلكثار من أالطعمة احللوة. �إذا كنت بدينة ,حاويل تخفيف وزنك. جتنبي امل أ�كوالت الغنية بالدهون (كالزبدة وال�شحوم والزيوت)� ،إال �إذا تع�سر احل�صول علىما يكفيك من طعام.
وعليك أ�ي�ض ًا� ،إذا أ�مكن ،مراجعة العامل ال�صحي بانتظام للتحقق من أ�ن حالتك ال ت�سوء.
للوقاية من االلتهابات اجللدية واجلروح ،نظفي أ��سنانك بعد أالكل ،وحافظي على نظافة ب�شرتك
وانتعلي حذا ًء على الدوام لوقاية قدميك من اجلروح .حتققي أ�ي�ض ًا كل يوم من عدم �إ�صابة
يديك أ�و قدميك بتقرح .ف�إذا كنت م�صابة بتقرحات وبدت ملتهبة (احمرار أ�و تورم أ�و �سخونة)
فراجعي عامال ً�صحيا ً.
حاويل قدر ا إلمكان أ�ن ت�ستلقي رافعة قدميك .هذا �ضروري ,خا�صة عندما مييل لون القدمني
�إىل لون أ�عمق وي�صيبها اخلدر .فهذه العالمات تعني أ�ن حركة الدم �ضعيفة جد ًا من القدمني
و�إليها.

أ�مرا�ض أ�خرى قد ت�سببها �سوء التغذية أ�و قد ي ؤ�دي �إىل
تفاقمها:
 �ضغط الدم املرتفع (راجعي ال�صفحة )130 ا إلم�ساك (راجعي ال�صفحة )70 ترقق العظام (راجعي ال�صفحة .)133 القرحة يف املعدة و�سوء اله�ضم واحلرقة.ا�ستعلمي أ�كرث عن قرحة املعدة و�سوء اله�ضم واحلرقة .راجعي “كتاب ال�صحة للجميع” أ�و أ�ي
كتاب طب عام �آخر.

 قد توجد بع�ض أالع�شاب امل�ضادة لداءال�سكري حيث تقيمني .حتققي من ذلك
مع العامل ال�صحي.

و�سائل
حت�سني
التغذية

ميكن معاجلة �إعتالل التغذية بو�سائل متعددة ألن العوامل التي ت�سبب هذه امل�شكلة متعددة.
عليك ,أ�نت وجمتمعك ،التفكري يف ا إلجراءات التي ميكن اتخاذه واختيار ما ترون أ�نه أالن�سب.
�إليك بع�ض أالمثلة عن و�سائل حت�سني التغذية .هذه املقرتحات قد ت�ساعدك يف زيادة �إنتاجك
الزراعي أ�و يف تنويع هذا ا إلنتاج ،أ�و حت�سني أ��ساليب اخلزن حتى ال يتلف الطعام .لبع�ض هذه
أالمثلة نتائج �سريعة وللبع�ض ا آلخر نتائج على املدى أالطول .

بع�ض
التغذية

الو�سائل

لتح�سني

�إختبار فكرة جديدة

قد ال تنجح جميع املقرتحات التي وردت يف هذا الف�صل يف منطقتكم .وقد ينجح بع�ضها �إذا
ُعدلت وفق ًا لبيئتك ومواردها املتوافرة .ويف الغالب يتعذر أ�ن نتنب أ� باحتمال النجاح أ�و الف�شل قبل
جتربة ال�شيء.
عندما تختربين فكرة جديدة ،فابد أ�ي دوم ًا بالقليل .ف�إذا بد أ�ت بالقليل وف�شلت التجربة ,أ�و ر أ�يت
أ�ن عليك تعديل أ�مر ما ,فلن تخ�سري الكثري .أ�ما �إذا جنحت ،التجربة ,ف�سيتحقق النا�س من
النجاح ويبد أ�ون العمل على نطاق أ�و�سع.
�إليك مثل عن جتربة أ�فكار جديدة :

 ال تي أ��سي �إذا ف�شل اختبار ما .ميكنك املحاولةمن جديد مع بع�ض التعديالت .ميكن أ�ن تتعلمي
من أ�خطائك قدر ما تتعلمني من النجاح.

تعلمني أ�ن احلبوب ،مثل فول ال�صويا ،غذاء ممتاز ين ّمي اجل�سم  .لكنك تت�سائلنيُ :ترى هل
�ستنمو هذه النبتة حيث تقيمني؟ واذا منت ,فهل �سي أ�كلها النا�س؟
ابد أ�ي بزرع رقعة أ�ر�ض �صغرية  -أ�و رقعتني أ�و ثالث تكون كل منها خا�ضعة لظروف خمتلفة
(تربة خمتلفة مث ًال أ�و مقادير ماء خمتلفة) .و�إذا منت
احلبوب جيد ًا حاويل طهوها بطرق خمتلفة وراقبي �إقبال النا�س عليها .ف�إذا أ�كلوا فازرعي
م�ساحة أ�كرب بالظروف ذاتها التي أ�نتجت أ�ف�ضل
نتيجة.
ب�إمكانك أ�ي�ض ًا أ�ن تختربي املزيد من احلاالت
يف رقع أ�ر�ض �صغرية أ�خرى لرتي �إذا كان ميكن
حت�سني املح�صول (با�ستعمال ال�سماد أ�و أ�نواع
بذور أ�خرى) .وحتى تعريف العوامل التي تالئم
النبتة .وتلك التي ال تالئمها ,ال تغريي �سوى
عامل فقط من العوامل يف كل م ّرة على ان تبقى
العوامل أالخرى على حالها.

�إليك مثل عن الت�سميد بال�سماد احليواين (الروث ) ملعرفة أ�ثره يف مناء الفا�صوليا أ�و الفول أ�و لوبيا أ
(�و غريها) :زرع أ�حدهم
عدد ًا من رقع أالر�ض املتجاورة يف ظروف مت�شابهة يف الري والتعر�ض لل�شم�س ونوم البذار .لكنه مزج تراب كل رقعة ,قبل
زراعتها مبقدار �سماد خمتلف على هذا النحو:

يظهر هذا االختبار أ�ن مقدار ًا معين ًا من ال�سماد ي�ساعد يف مناء الزرع و أ�ن ا إلكثار منه ي�ضر النبتة .لي�س هذا �سوى مثل ،وقد ي ؤ�دي
اختبارك أ�نت �إىل نتائج خمتلفة� .إذن ,جربي بنف�سك !

أ�فكار أ�خرى لالختبار الزراعي
 حاويل زرع أ�نواع خمتلفة من املحا�صيل يف �آن معا ً ،لزيادة حم�صول رقعة أالر�ض .ميكن مثال ً زراعة النباتات التي تنمو م�ستلقيةعلى �سطح أالر�ض ،ومعها نباتات تنت�صب .وبا�ستطاعتك أ�ي�ضا ً زرع أ��شجار الفاكهة املثمرة مع هذين النوعني من النبات .كذلك
با�ستطاعتك جمع املزروعات التي تنمو ب�سرعة وتلك التي يلزمها وقت أ�طول ،فتتمكنني ,بهذا من جني حم�صول النبتة أالوىل قبل
أ�ن ين�ضج حم�صول النبتة الثانية.
 �إذا كنت م�ضطرة �إىل زراعة املحا�صيلالتجارية التي ال ت أ�كلينها (مثل النب أ�و
القطن أ�و التبغ) ،فحاويل جمعها ببع�ض
املزروعات التي ت ؤ�كل .ميكن أل�شجار
اجلوز أ�و الفاكهة أ�ن تغر�س لتظلل �شتول
النب ،مثال ً  ،أ�و املنيهوت (ك�سافا) مع
القطن.
 حاويل معرفة النباتات املغذية التيتالئمها ظروف منطقتك الطبيعية كي
ال حتتاج �إىل كثري من ال�سماد أ�و املاء
للح�صول على نتائج جيدة.

�إقامة توازن بني النا�س أ
والر�ض

أالر�ض الزراعية هي م�صدر معظم أالطعمة  .واال�ستثمار اجليد أ
للر�ض ينتج طعاما ً أ�كرث .لكن
أ�ف�ضل ا�ستثمار ال ي�ستطيع أ�ن يطعم عددا ً غري حمدود من النا�س .وال ميلك كثري من املزارعني
اليوم م�ساحات كافية من أالر�ض لي�سدوا حاجاتهم أ�و ليحافظوا على �صحتهم.
ولهذا يقول البع�ض �إن “ أ
لل�سرة ال�صغرية حظ ًا لعي�ش أ�ف�ضل” .لكن �إجناب كثري من أالطفال
هو حاجة اقت�صادية عند بع�ض العائالت الفقرية .فغالبا ً ما يك�سب أ�طفال العائالت الفقرية
من عملهم أ�كرث مما يك ّلفون ،ريثما يبلغون العا�شرة أ�و الثانية ع�شرة من العمر .وي�ضمن �إجناب
الكثري من أالطفال للوالدين أ�ن أ�حدهم �سيمد لهم يد العون والعناية عندما يكربان بال�سن.
ولذا يدفع نق�ص ال�ضمانات االجتماعية واملادية �إىل ا إلجناب بكرثة .ولن جند حال ً �إذن مل�شكلة
التوازن بني النا�س أ
والر�ض بحثّ الفقراء على ا إلقالل يف ا إلجناب� .إمنا احلل يف عدالة اقت�سام
أالر�ض أ
والجور ,و�إتخاذ �إجراءات أ�خرى إلزالة الفقر .عندئذ ٍ ن�ستطيع أ�ن ن أ�مل حتقيق توازن
دائم بني النا�س أ
والر�ض .
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ال�صحة
اجلن�سية
للزوجني

تتفاوت املمار�سات احلياتية مع تفاوت املجتمعات والقيم واملعتقدات
والقوانني والتغيريات ال�سائدة .وت ؤ�ثر هذه املمار�سات على ت�صرفات اجلن�سني
جتاه بع�ضهما وعالقاتهما .واجلن�س هو أ�حد حماور هذه العالقات ،فهو جزء
مهم من احلياة ,ولكنه قد ي�سبب م�شكالت �صحية مثل احلمل غري املرغوب
فيه ،أ�و الذي ي�شكل خطرا ً على �صحة املر أ�ة ،أ�و االلتهابات اخلطرة أ�و أالذى
النف�سي أ�و اجل�سدي بحال اجلماع الق�سري.
وميكن اتقاء معظم هذه امل�شكالت �إن عاجلنا املعتقدات ال�ضارة ال�سائدة
يف املجتمع ,و�ساعدنا الزوجات أ
والزواج على ال�سواء للتمتع ب�صحة جن�سية
�سليمة .وال�صحة اجلن�سية ال�سليمة لدى املر أ�ة تعني أ�ن تتمكن املر أ�ة من
اختيار زوجها ،و أ�ن يكون لها ر أ�ي متى وكيف جتامع ،و أ�ن تختار �إن كانت
�ستحمل ومتى ,و أ�ن تقي نف�سها من أالمرا�ض املنقولة جن�سيا ً وا إليدز
(ال�سيدا) ،و أ�ن حتمي نف�سها من العنف اجلن�سي واجلماع الق�سري .
يت�ضمن هذا الف�صل معلومات لتعزيز ال�صحة اجلن�سية ال�سليمة بهدف
الو�صول �إىل ممار�سات حياتية أ�ف�ضل جلميع أالزواج.

 “لقد طال جهلنا كثري ًا أومل اخلوف
قلوبنا حيال أ�ج�سامنا”.
 -أ�واك�ساكا ,املك�سيك-

نظرة املجتمع
 أ�دوار النوعني أ�و اجلندر تعبريي�ستخدم حالي ًا للتعبري عن أ�دوار
اجلن�سني وحتليل العالقات االجتماعية
بني الن�ساء والرجال وم�ستوى تكاف ؤ�
الفر�ص بينهما.

 “لي�س �ضروري ًا أ�ن تتق ّم�صي�شخ�صية أ�مك ما مل تريدين ذلك،
ولي�س �ضروري ًا أ�ن تتق ّم�صي �شخ�صية
جدتك ألمك أ�و جدة جدتك ألبيك.
فقد ترثني منهم مالمح الوجه أ�و
الورك أ�و العيون ،ولكن هذا ال يعني
أ�نه مكتوب عليك أ�ن حتيي حياتهم.
و�إذا كان ال بد لك من أ�ن ترثي قوتهم،
ولرتثي مرونتهم ،ألن ال�شخ�ص الوحيد
الذي يقرر �شخ�صيتك هو أ�نتِ ”.

يولد أالطفال �إما بنات أ�و �صبيانا ً .هذه الفروق اجل�سدية يف ما يحدد جن�س ال�شخ�ص .أ�ن أ�دوار
النوعني ،فهي تتعلق بالطريقة التي تنظر بها املجتمعات �إىل ما ينبغي أ�ن تكون عليه املر أ�ة ،أ�و
ما يكون عليه الرجل .فكل جمتمع يتو ّقع من الن�ساء والرجال أ�ن يفكروا و أ�ن ي�شعروا أ�و يت�صرفوا
بطرق معينة ،ال ل�شيء �إال ألنهم ن�ساء أ�و رجال .ففي معظم املجتمعات مثال ًُ ،ينتظر من الن�ساء
�إعداد الطعام وجلب املاء وجمع الوقود ،واالهتمام أ
بالطفال والزوج .أ�ما الرجال ف ُينتظر منهم
يف الغالب أ�ن يعملوا خارج املنزل ،إلعالة أ��سرهم وذويهم يف �شيخوختهم .والدفاع عن العائلة،
من أالذى.
واذ كانت الفروقات اجل�سدية بني الن�ساء والرجال أ�مرا ً بيولوجيا ً م�س ّلما ً به ،ف�إن الدور الذي
يقوم به كل من اجلن�سني هو ح�صيلة واقع اجتماعي .ويف كثري من املجتمعات ف�إن �إعداد بع�ض
أالعمال ،مثل �إعداد الطعام واالعتناء أ
بالطفال تعترب” أ�عماال ً ن�سائية” .لكن بع�ض أالعمال
أالخرى تختلف باختالف املكان ،طبقا ً لتقاليد املجتمع وقوانينه والديانات .حتى أ�ن أ�دوار
النوعني قد تختلف يف داخل املجتمع ذاته ،وذلك ح�سب م�ستوى تعليم ال�شخ�ص ،أ�و العرق ,أ�و
العمر .ففي بع�ض املجتمعات مثال ً ُ ،ينتظر من الن�ساء يف طبقة معينة القيام مبهام أال�شغال
املنزلية ،فيما يتاح لن�ساء أ�خريات جمال أ�و�سع الختيار العمل الذي يقمن به .

ويتلقن أالطفال أ�دوار النوعني من ذويهم .فمنذ الطفولة أالوىل يعامل الوالدان البنات وال�صبيان
معاملة خمتلفة  -و أ�حيانا ً من غري أ�ن يدركوا هذا التمييز .أ�ما أالطفال فرياقبون ذويهم من كثب،
ويالحظون كيف يت�صرفون ,وكيف يعامل أ�حدهما ا آلخر ،وما هو دور كل منهما يف املجتمع.
وك ّلما كرب أالطفال قبلوا هذه أالدوار ،ألنهم يريدون �إر�ضاء ذويهم أ
(�هلهم ) ،أ
ولن ألهلهم �سلطة
أ�قوى .وت�ساعد هذه أالدوار أالطفال على معرفة هويتهم االجتماعية ،وماذا ينتظر ا آلخرون
منهم.
ومثلما يتغري العامل ،تتغري كذلك أ�دوار النوعني .كثري من ال�شابات وال�شبان يريدون حياة تختلف
عن حياة ذويهم  .لكنهم يجابهون أ�حيانا ً م�صاعب يف التغيري ،ألن العائلة واملجتمع يتوقعان
منهم أ�ن يتابعوا “القواعد” القدمية .ويف �سياق �سعي الن�ساء الكت�ساب احلرية يف �إعادة
تعريف دورهن ،فمن املمكن أ�ي�ضا ً أ�ن تك�سنب حتكما ً أ�ف�ضل أ
بالمور التي ت ؤ�ثر يف �صحتهن
اجلن�سية .

عندما ت�سبب نظرة املجتمع �ضررا ً

قد يكون قيام املر أ�ة بالدور الذي ينتظره منها املجتمع مر�ضيا ً لها وي�شعرها باالنتماء .لكن هذا الدور قد يق ّيد أ�ي�ضا ً ن�شاط املر أ�ة
ويح ّد �إختياراتها ،وي�شعرها ب أ�نها أ�قل قيمة من الرجل .واذا حدث هذا ف�سيعاين اجلميع :املر أ�ة نف�سها وعائلتها وجمتمعها.
يف معظم املجتمعات ينتظر من املر أ�ة أ�ن تكون زوجة و أ�ما ً  .وكثري من الن�ساء يحبنب هذا الدور،
ألنه قد يكون مر�ضيا ً جدا ً  ،ويعطيهن مكانة يف املجتمع .وقد تف�ضل ن�ساء أ�خريات أ�ن يخرتن
م�صلحتهن ال�شخ�صية  -أ�و رمبا �إجناب عدد قليل من أالطفال - ,لكن أال�سرة أ�و املجتمع ال
يتيحان لهن اختيار ما ّ
يف�ضلن .ف�إذا كان منتظرا ً أ�ن تنجب املر أ�ة كثري ًا من أالطفال  ،فقد
تقل فر�صتها لتع ّلم مهارات جديدة ،أ�و الذهاب �إىل املدر�سة .ومت�ضي معظم وقتها وطاقتها يف
االهتمام بحاجات ا آلخرين .أ�و� ،إذا كانت املر أ�ة ال تنجب أ�طفاال ً  ،فقد يقلل
جمتمعها من قدرها ،باملقارنة مع الن�ساء أالخريات .
يقدر معظم املجتمعات عمل الرجال أ�كرث من عمل الن�ساء .فمثال ً تعمل هذه
املر أ�ة كل النهار ،ثم تطبخ وتنظف وتعتني ب أ�طفالها يف الليل .لكنها تهتم لراحة
زوجها ،أ�كرث من راحتها ،ألن عمل زوجها يعد أ�هم من
عملها .وين� أش� أ�طفالها على االعتقاد ب أ�ن عمل الرجال
أ�هم ،فيق ّدرون الن�ساء أ�قل .
وينظر �إىل املر أ�ة يف الغالب على أ�نها انفعالية أ�كرث من الرجل ,و أ�نها حرة أ�كرث يف التعبري عن هذه
االنفعاالت مع ا آلخرين .أ�ما الرجال فيتعلمون يف الغالب أ�ن �إظهار العواطف مثل احلزن أ�و احلنان لي�س
من “�شيم الرجال” فيخفون م�شاعرهم ،أ�و يظهرونها مبظاهر من الغ�ضب أ�و العنف .وهي أ��شكال
أ� كرث
قبوال ً يف ت�صرف الرجال .وعندما يعجز الرجل عن
�إظهار م�شاعره قد يح�س الطفل بالبعد عن والده ،وقد ال
يعود يف ا�ستطاعة الرجل أ�ن يطلب دعم ا آلخرين يف امل�شكالت التي تواجهه.
وغالب آ� ال ت�شجع املر أ�ة على الكالم  -أ�و �إنها متنع عن ح�ضور االجتماعات املحلية
أ�و التحدث أ�ثناءها .وهذا يعني أ�ن املجتمع ي�ستمع �إىل ما يقوله الرجال فقط
 مثال ً ر أ�يهم يف م�شكلة ما ،واحللول التي يرونها .وملا كان لدى الن�ساء كثري مناملعرفة واخلربة ،ف�إن املجتمع كله يعاين حني تمُ نع الن�ساء من مناق�شة امل�شكالت
واقرتاح احللول من أ�جل التغيري.
معتقد �ضار :ال تعرف الن�ساء ال�سعادة �إال يف ظل رجل
قد تبقى بع�ض الن�ساء بدون زواج وبدون عالقات جن�سية مع الرجال .وا�ستخدم البع�ض حجة أ�ن املر أ�ة ال ميكن أ�ن تكون �سعيدة
�إال يف ظل رجل ،كو�سيلة للتحكم بحياتها و أ�حيانا ً إللقاء اللوم عليها حتى �إذا اغتُ�صبت.
ينتج عن هذا االعتقاد اخلاطئ القول ب أ�ن حاجة املر أ�ة للعالقة اجلن�سية هي أ�هم �شيء يف حياتها و أ�نها الطريقة الوحيدة
إلر�ضائها ,وهو اعتقاد ي�سبب ا إلحباط ال�شديد للعديد من الن�ساء .فالرغبة اجلن�سية لدى املر أ�ة ال تبد أ� باجلماع وال تقت�صر
عليه ،والعالقات الزوجية مليئة بامل�شاعر االن�سانية املتبادلة واحليوية الكتمال ال�سعادة النف�سية والعاطفية واجل�سدية ل�شريكي
احلياة .

معتقدات �ضا ّرة

وفيما يلي بع�ض املعتقدات امل�ض ّر ة ال�شائعة يف الكثري من املجتمعات ,النظرة � إىل
الن�ساء و أ� ج�سامهن .وت ؤ� دي هذه املعتقدات ،وبع�ض ا آل ثار ال�ضارة أال خرى الناجمة
من اختالف أ� دوار اجلن�سني (مثل حرمان الن�ساء من الفر�ص واخليارات و�شعورهن
بقلة القيمة ) � إىل حرمان الن�ساء من ال�سيطرة على �صحتهن اجلن�سية .وبذلك
يتعر�ضن خلطر حدوث عدة م�شكالت �صحية ومنها م�شكالت يف
�سالمة ال�صحة اجلن�سية.

معتقد �ضار:
 لي�ست أ�ج�سام ًا مدعاة للخجل.فهي ت�سمح لنا بلم�س ا آلخرين
واالعتناء بهم ,وتتيح لنا التمتع
باحلياة .ت�ستحق أ�ج�سامنا أ�ن تك�شف
و أ�ن حتب وتقدر.

ج�سم الن�ساء مدعاة للخجل

يبد أ� أال باء أ
وال مهات تعليم أ� طفالهم عن أ� ج�سامهم منذ الوالدة.
وال يفعل الوالدان هذا مبا�شرة ،بل يتعلم الطفل هذا ،من طريقة
حمل والديه له أ
(� و لها) ,ونربة �صوتيهما.
وتكرب البنت فيبد أ� ف�ضولها � إىل معرفة ج�سمها .يف تريد أ� ن تعرف
أ� �سم كل ع�ضو فيه ،وملاذا يختلف ع�ضوها التنا�سلي عن ع�ضو ال�صبي .لكنها بخالف
ال�صبي ،غالبا ً ما تو ّبخ لف�ضولها هذا ،فيقولون لها � إن “البنت املهذبة” ال ت� أس� ل عن
هذه أال مور .فب� إذا مل�ست فرجها قيل لها � إن هذا قذر أ� و عيب  -و � إن عليها أ� ن تخفي
ع�ضوها التنا�سلي.
وهكذا ف� إن ردات فعل الوالدين تع ّلم البنت ال�صغرية أ� ن ج�سمها عيب .وكنتيجة
لذلك ،جتد الفتاة �صعوبة يف طرح أ� �سئلة حول التغريات التي حتدث يف ج�سمها عند
بدء �سن البلوغ وعن نزفها ال�شهري أ� و عن اجلن�س .وقد تكون أ� خجل من أ� ن تتكلم مع
عاملة أ� و مر�شدة �صحية ب�سبب عدم معرفتها أ� �سماء أ� جزاء ج�سمها أ� و أال �سئلة التي
ت� أس� ل .وعندما تبد أ� باجلماع (املجامعة ) فلي�س من املحتمل أ� ن تفهم كيف ي�شعر
ج�سمها باللذة اجلن�سية ،أ� و كيف حتمي نف�سها من احلمل غري املرغوب به ,أ� و من
أال مرا�ض املنقولة جن�سي ًا .

معتقد �ضار:

ال بد من أ� ن ي�سيل من الن�ساء دم أ� ثناء أ� ول جماع

وهو معتقد خاطئ � ،إذ قد ت�سيل قطرات دم أ� و ال ت�سيل أ� ثناء أ� ول ات�صال جن�سي بني
الرجل واملر أ� ة ويتوقف ذلك على نوع غ�شاء البكارة لديها وحجم الفتحة الدائرية يف
منت�صفه (نراجع �شرح الكلمات ال�صعبة �ص  542عن غ�شاء البكارة ) أ� و على حجم
الع�ضو الذكري .أ
ولل �سف يرتبط مفهوم “ال�شرف” يف الكثري من املجتمعات العربية
ب�سيالن الدم أ� ثناء أ� ول جماع للمر أ� ة وهذا الربط غري �صحيح .ويف بع�ض أال حيان
ي ؤ� دي هذا املعتقد اخلاطئ � إىل نتائج خطرية على و�ضع املر أ� ة االجتماعي وحتى على
حيا تها .

معتقد �ضار:

ج�سم الن�ساء ملك للرجال

يف كثري من املجتمعات “الذكورية” ،تعامل املر أ� ة ك أ�نها ملك لوالدها أ� و زوجها .فهي
يف طفولتها ملك لوالدها ،ويف � إمكانه أ�ن يرتب تزويجها ملن ي�شاء .و أ�حيانا
ً تباع � إىل زوجها ،أ� و �إىل �صاحب عمل .وي�شرتط زوجها املقبل أ� ن تكون
ممتلكاته “طاهرة” مل يف�سدها رجل غريه ،ولذا يتوقع أ�ن تكون عذراء .وبعد
الزواج تراه يعترب أ� ن من حقه ا�ستخدام ج�سمها مللذاته حينما ي�شاء .وقد
يجامع ن�ساء أ� خريات ،أ�ما هي فله وحده.
قد ت�سبب هذه أالفكار أ� ذى كبري ًا � .إذ تتعلم الفتاة أ�ن أ� �شخا�ص ًا �آخرين
يهم ما تريد هي أ� و ما قد
يتخذون القرارات املهمة املتعلقة بحياتها  -فال ّ
تقدمه من مهارات �إىل جمتمعها وم�ساهمات يف بنائه .وملا كانت العذرية
حتظى بتقدير عال ٍ  ،فقد ترغم على الزواج باكرا ً جدا ً  ،أ�و قد حتاول أ� ن
تظل “عذراء” با�ستخدام أ��ساليب جن�سية غري �سليمة .فمثال ً قد جتامع
من ال�شرج (حتى ال تفقد غ�شاء بكارتها) وبذلك تتعر�ض خلطر أ� كرب (ك أ�ن
ت�صاب أ
بالمرا�ض املنقولة جن�سيا ً  ،وبفريو�س ا إليدز(ال�سيدا) .وعندما تبد أ�
باجلماع ,قد ال يكون يف ا�ستطاعتها أ� ن تناق�ش و�سائل تنظيم أال�سرة مع زوجها ،أ� و أ� ن
حتمي نف�سها من أالمرا�ض املنقولة جن�سيا ً .
لكن الرجال ال ميلكون أ� ج�سام الن�ساء! ج�سم املر أ� ة لها وحدها ,ويجب أ� ن تكون قادرة
على أ�ن تقرر كيف تتحكم به وحتميه وتختار زوجها � -شريكها فيه.
معتقد �ضار :رغبة الن�ساء أ� �ضعف
تتعلم املر أ�ة يف الغالب أ�ن من واجبها تلبية رغبات زوجها اجلن�سية .أ� ما � إذا كانت
امر أ� ة “مهذبة” فعليها أ� ن تتحمل اجلماع ،ال أ�ن تطلبه .
هذه املعتقدات أ� ي�ضا ً ت ؤ� ذي املر أ� ة يف �صحتها اجلن�سية .ف أ�وال ً � إن املر أ� ة التي
تعتقد أ� ن عليها االمتناع عن التفكري باجلن�س ،ال تكون م�ستعدة للجماع ا آل من.
ولي�س من املرجح أ� ن تتعلم تنظيم أال�سرة أ� و كيف حت�صل على و�سائل الوقاية،
وكيف ت�ستخدمها .وحتى لو كانت تعلم هذه أالمور ،ف�سي�صعب عليها أ� ن تناق�شها
مع زوجها �سلفا ً  .ف� إذا كانت قادرة على املناق�شة يف اجلن�س فقد يظن زوجها أ�نها
خبرية يف اجلن�س� ،إذن فهي امر أ�ة “�سيئة”.
عندما تبد أ� عالقة جن�سية ،أ
فالرجح أ�نها �سترتك لزوجها التحكم يف نوع لعالقة
بينهما .وهذا يعني تقرير متى وكيف يتجامعان  ،وما �إذا كان عليهما حماولة
جتنب احلمل أ�و اتقاء أالمرا�ض املنقولة جن�سي ًا  ,وما �إذا كان له أ�ن يجامع ن�ساء ً
أ�خريات .وهذا يعر�ضها الحتمال أ�كرب هو أ�ن ت�صاب مبر�ض منقول جن�سيا ً .
لكن الرغبة يف املجامعة هو أ� مر طبيعي يف هذه احلياة .وميكن للزوجة أ� ن ت�شعر
بالرغبة واللذة ،مقدار ما ي�شعر به الزوج أ�و حتى أ� كرث.

ال�سالمة

ال�صحة اجلن�سية ال�سليمة تعني:
 أ� ن نتعلم عن أ� ج�سامنا ومعرفتها .راجعي الفقرة أ� ناه . تقليل احتماالت احلمل غري املرغوب به أوال مرا�ض املنقولة جن�سيا ً  .وهذا يعني
أ� ن تكون يف متناول املر أ� ة املعلومات عن و�سائل تنظيم أال �سرة وطرق اتقاء أال مرا�ض
املنقولة جن�سيا ً  ،وكذلك ا إل يدز( ال�سيدا) .وحتتاج الن�ساء � إىل التحكم بوقت ا�ستخدام
هذه الو�سائل .ا�ستعلمي عن تنظيم أال �سرة واختيار أ� ف�ضل و�سيلة تنا�سبك  ،يف ف�صل
“تنظيم أال �سرة” .وا�ستعلمي عن اجلن�س ا آل من �ص .189

 ي�ستح�سن أ�ن تت�ضمن اخلدمات ل�صحية التيتلج أ� املر أ�ة �إليها “ خدمات أالمرا�ض املنقولة
جن�سيا ً”.

 تبديل املعتقدات ال�ضارةيف نظرة املجتمع � إىل الن�ساء
و أ� ج�سامهن .ي�ستغرق هذا
النوع من التبديل وقتا ً ،
أل نه يفرت�ض أ� ن على الن�ساء
والرجال تطوير طرق خمتلفة
يف التعامل مع بع�ضهما
ا لبع�ض .

ا ملتعة
طبيعي أ� ن يرغب الن�ساء والرجال يف تبادل املتعة مع �شركائهم .وحني يعرف كل من
الزوجني نوع احلديث واملالم�سة الذي ميتّع ا آل خر ،ي�صبح اجلن�س أ� متع لكليهما.
� إذا مل ت�ستمتع املر أ� ة يف اجلن�س أ
فل �سباب عديدة:
 فقد ال يدرك زوجها أ� ن ج�سمها ي�ستجيب للمالم�سة اجلن�سية على نحو يختلف عنا�ستجابة ج�سم الرجل.
 أ� و قد تكون تعلمت أ� ن على املر أ� ة أ� ن ت�ستمتع باجلن�س أ� قل مما ي�ستمتع الرجل. أ� و أ� نها يجب أ� ال تخرب الرجل مبا حتب. أ� و قد تكون قد تعر�ضت �سابقا ً أ� و يفطفولتها � إىل جتارب م ؤ� ملة.
 أ� و قد يكون قد قيل لها أ� ن اجلماع م ؤ� مل. أ� و قد تكون خمتونة.� إن � إدراك املر أ� ة أ� نها قادرة مثل الرجل على
اال�ستمتاع باجلن�س ،و أ� ن هذا اال�ستمتاع لي�س
عيب ،قد يعينها يف أ� ن ت�سعد باجلن�س أ� كرث.

تفاعل اجل�سم
يبد أ� اجلن�س غالبا ً بالتقبيل واملالم�سة والتحادث أ�و النظر بطريقة ت�شعر ا آلخر
بالرغبة .وتختلف التفاعالت بني امر أ�ة و أ�خرى ,فقد تزداد �سرعة تنف�سها أ�و
�سرعة دقات قلبها وقد ت�صبح ب�شرتها ح�سا�سة جدا ً  .ويت�ص ّلب البظر وقد
ينتفخ ،ويرتطب الفرج وجدران املهبل وي�صبحان ح�سا�سني للمالم�سة .و�إذا
ا�ستمرت املالم�سة اجلن�سية والتفكري بها ،فقد تت�صاعد الرغبة اجلن�سية
حتى تبلغ املر أ�ة ذروة املتعة .أ�ما عندما يبلغ الرجل ذروة املتعة ,يقذف ع�ضوه
الذكري مزيجا ً من املني وال�سائل املنوي .واذا حدث القذف داخل مهبل
املر أ�ة أ�و حوله ،فقد ت�سبح �إحدى احليوانات املنوية داخل رحم املر أ�ة أ�و أ�نبوبها
فتل ّقح بوي�ضة �إن كانت املر أ�ة يف فرتة اخل�صوبة  ،مما ي ؤ�دي �إىل احلمل .
غالبا ً ما حتتاج املر أ�ة �إىل وقت أ�طول للو�صول �إىل ذروة املتعة مقارنة بالرجل.
لكن عندما تبلغها ,تنفرج الطاقة والتوتر يف ج�سمها ،وت�شعر بالراحة
واال�ستمتاع  .ومعظم الن�ساء ميكن أ�ن يبلغ ذروة املتعة.

فقدان الرغبة

 �إذا اغتُ�صبت املر أ�ة او أُ�جربت علىاجلماع فقد حتتاج �إىل بع�ض الوقت
 أ�و �إىل حمادثة �شخ�ص تثق به أ�وعاملة �صحية نف�سية  -قبل ان ترغب
يف اجلماع من جديد.

ي ؤ�ثر كثري من أالمور  -ومنها � ؤش�ون احلياة اليومية  -يف قوة الرغبة اجلن�سية
لدى املر أ�ة أ�و الرجل .فمثال ً عندما تبدو احلياة أ��شد �إثارة  -لدى البدء بعالقة
جديدة  -ت�شعر املر أ�ة أ�و ي�شعر الرجل برغبة جن�سية أ�قوى لكن هذه الرغبة
قد تقل عندما:
 ت�شعرين با إلرهاق من كرثة العمل ،أ�و ق ّلة الطعام ،أ�و املر�ض ،أ�و عند و�ضعطفل جديد.
 ت�شعرين بالقلق ال�شديد جتاه �شيء ما. تخ�شني أ�ن يراك ا آلخرون أ�و ي�سمعوك و أ�نت جتامعني . ت�صابني با إلحباط يف عالقتك مع زوجك . تخ�شني أ�ن حتملي أ�و أ�ن ت�صابي مبر�ض منقول جن�سيا ًعندما تفقد املر أ�ة الرغبة ,يفرز ج�سمها مقدارا ً أ�قل من الرطوبة ،وقد حتتاج
�إىل ا�ستعمال مزلق مثل اللعاب (الريق ) ،حتى ال ي ؤ�ملها اجلماع  .وعندما
يفقد الرجل الرغبة ي�صعب أ�ن ينت�صب ع�ضوه الذكري (يعجز) .وقد ي�شعر
باخلجل  ،فتزداد �صعوبة انت�صابه يف املرة الالحقة.
�إذا كنت أ�نت أ�و زوجك ت�شعران بفقدان الرغبة ،فاعتذرا ،ولي�سامح أ�حدكما
ا آلخر ،وتكلما يف أالمر .واتفقا على اجلماع حني تكونان راغبني فيه ،وحاوال
أ�ن تفعال ما يوقظ أالفكار وامل�شاعر اجلن�سية لديكما.

حني يكون اجلماع أ�ليما ً

يجب أ�ال يكون اجلماع ال�سليم أ�ليما ً .أ
فالمل أ�ثناء اجلماع هو يف املعتاد عالمة على أ�ن �شيئا ً ما
لي�س على ما يرام .فقد تت أ�مل املر أ�ة من اجلماع :

 جامعها زوجها قبل أالوان ،أ�ي قبل أ�ن ت�سرتخي أ�و يرتطب مهبلها كفاية. كانت م�صابة بالتهاب أ�و ورم يف الهبل أ�و أ��سفل البطن أ(�نظري ال�صفحة.)344
 كانت قد ُختنت أ(�نظري ال�صفحة .)451
 ولدت منذ فرتة ق�صرية ,و أ�جري لها تخييط يف الفرج أ�ثناء الوالدة. �شعرت بالذنب أ�و اخلجل أ�و اخلوف ،أ�و مل ترغب يف اجلماع .مهم :قد يكون أالمل أ�ثناء اجلماع عالمة على التهاب خطري ،خا�صة �إن حدث بعد الوالدة
أ�و ا إل�سقاط أ�و ا إلجها�ض ،أ�و �إذا وجد أ�ي�ضا ً �إفراز مهبلي لدى املر أ�ة ،راجعي عاملة �صحية أ
(�و
طبيبا ً أ�و عامال ً�صحيا ً) على الفور.

أالمان

غالبا ً ما تن� أش� خماطر من اجلماع والعالقات اجلن�سية ،ولكن توجد طرق جلعلها أ�كرث أ�منا
ً .ونقول “ أ�كرث أ�منا ً ” ،لنذ ّكر النا�س ب أ�ن اخلطر القليل ال يعني غياب اخلطر .ولكن اجلماع
أالكرث أ�منا ً قد ينقذ احلياة .
ومثل معظم أ�نواع االلتهابات التي ت�صيب النا�س ،فاجلراثيم ت�سبب أالمرا�ض ملنقولة جن�سيا ً .
ويعود �سبب بع�ض االلتهابات �إىل اجلراثيم التي تنت�شر عن طريق الرذاذ أ�و أالكل أ�و املاء ،أ�ما
اجلراثيم التي ت�سبب أالمرا�ض املنقولة جن�سيا ً فتنتقل عن طريق املالم�سة اجلن�سية .وبالرغم
من أ�ن بع�ض أالمرا�ض اجلن�سية ن�سبب قروحا ً أ�و �إفرازا ً على أالع�ضاء التنا�سلية فال ميكن دائما
ً اكت�شاف أ�ن ال�شخ�ص م�صابا ً مبر�ض أ
(�و أ�مرا�ض) منقول جن�سيا ً عن طريق املالحظة فقط.
وميكن أ�ن يكون العيد من الن�ساء والرجال م�صابني ب أ�مرا�ض منقولة جن�سيا ً دون معرفتهم
بذلك.
وتكون اجلراثيم التي ت�سبب بع�ضا ً من أالمرا�ض املنقولة جن�سيا ً (مثل الث آ�ليل أ�و الهرب�س)
على ب�شرة أالع�ضاء التنا�سلية .وتعي�ش اجلراثيم التي ت�سبب أ�مرا�ضا ً أ�خرى منقولة جن�سيا ً
(مثل التعقيبة والكالميديا والتهاب الكبد /هيباتيت�س والزهري وفريو�س االيدز /ال�سيدا) يف
�سوائل ج�سم ال�شخ�ص امل�صاب .وتنتقل هذه اجلراثيم عندما يالم�س الدم أ�و ال�سائل املنوي أ�و
رطوبة املهبل لدى �شخ�ص م�صاب ,ب�شرة املهبل أ�و ال�شرج أ�و ر أ��س الع�ضو الذكري أ�و فم ال�شخ�ص
ا آلخر .وميكن أ�ن ت�سبب جميع هذه االلتهابات م�شكالت �صحية جدية .وفريو�س االيدز(ال�سيدا)
قاتل .
ولذا ،تكون ممار�سة “اجلماع أالكرث أ�منا ً ” باحلد من مالم�سة أالع�ضاء اجلن�سية و�سوائل
اجل�سم لدى ال�شخ�ص ا آلخر �إىل أ�كرب قدر ممكن.

 لنحمي أ�نف�سنا من فريو�س االيدز(ال�سيدا) و أ�مرا�ض أ�خرى منقولة
جن�سي ًا .ال بد من و�ضع الواقي الذكري
نوع التك�س  latexقبل مالم�سة
أالع�ضاء التنا�سيلة.
أالمرا�ض املنقولة جن�سيا ً 261
فريو�س االيدز  /ال�سيدا .283

 جلعل اجلماع �آمنا ً:ميكن ا�ستعمال الواقي املطاط يف
كل مرة.
بدل أال�ساليب اجلن�سية الغري
م أ�مونة ,تبادال اللم�س والقبل.
�إذا مل تتمكني من ا�ستخدام
الواقي فعليك مببيد املني وحده ,أ�و مع
عجلة مهبلية.

.
.
.

طرق اجلماع أالكرث أ�منا ً

يجب أ�ن يقرر كل �شخ�ص بنف�سه مدى املخاطرة التي هو /هي على ا�ستعداد لتحملها ،وما هي
اخلطوات التي يلج أ� هو أ�و هي �إليها جلعل اجلن�س واجلماع أ�كرث أ�منا ً .وفيما يلى طرق خمتلفة
لتقليل خماطر التقاط مر�ض منقول جن�سيا ً.
أالمان التام:
 جت ّنب اجلماع كليا ً ،وعندها ال نتعر�ض أللمرا�ض املنقولة جن�سيا ً.
 الوفاء للزوج الذي تعلمني أ�نه ال ميار�س اجلن�س �سوى معك وعندما تكونني مت أ�كدة من أ�نكالكما غري م�صاب مبر�ض منقول جن�سيا ً ,وقد ي�صعب معرفة ذلك.
 املالم�سة عن طريق أاليدي فقط. ا�ستخدام الواقي أ�ثناء العالقة اجلن�سية عن طريق الفم  :ي�ساعد ا�ستخدام الواقي امل�صنوعمن التك�س( )latexأ�و ا�ستخدام واق بال�ستيكي ،من ا إل�صابة بعدوى الهرب�س أ�و التعقيبة
(ال�سيالن ) يف احللق .كما يحمي من خطر ا إل�صابة بفريو�س االيدز (ال�سيدا) والذي ميكن أ�ن
ينتج عن ت�شققات �صغري يف الفم.
أالمان الن�سبي:
ا�ستخدام الواقيات نوع التك�س ( )latexللرجال والن�ساء.
ا�ستخدام أ�و�ضاع متنع دخول �سوائل اجل�سم يف مهبل املر أ�ة ( أ�و �شرجها) ،مثل ا�ستخدام الفم
 بحال دخول املني يف الفم ,ينبغي ب�صقه حاال ً أ(�و بلعه يف أ�ح�سن أالحوال) ،فذلك يحد من
احتمال التعر�ض ملر�ض منقول جن�سيا ً بحال وجود ت�شقق يف الفم وكان املني حامال ً ملر�ض.

طرق �آخرى للحد من املخاطر

القذف خارج املهبل :يبقى احتمال ا إل�صابة بفريو�س االيدز /ال�سيدا أ�و مر�ض منقول جن�سيا ً
قائما ً �إمكانية احلمل ،ولكن ي�صبح أ�قل احتماال ً ،فكمية ال�سائل املنوي التي تدخل ج�سم املر أ�ة
تكون أ�قل.
مبيدات املني (وهي كيمائيات تقتل املني) ,وميكن ا�ستخدامها مع العجلة املهبلية من احلماية
من اجلراثيم التي ت�سبب التعقيبة (ال�سيالن) والكليميديا .ولكن بع�ض الن�ساء م�صابات
بح�سا�سية أ
(�لرجيا) لهذه املواد .فقد ت�سبب املبيدات تهيجا ً يف أ�ن�سجة املهبل مما قد يزيد من
خطر ا إل�صابة بفريو�س االيدز/ال�سيدا.
ينبغي جت ّنب اجلماع اجلاف فعندما يكون املهبل جافا ً ميكن خد�شه (جرحه) ب�سهولة أ�كرث
مما يزيد من احتمال ا إل�صابة بالتهاب .ميكن ا�ستخدام اللعاب ،أ�و مبيدات املني أ�و مزيتات
 ))Lubricantجلعل املهبل زلقا ً .ينبغي عدم ا�ستخدام الزيت ( )oilأ�و الغ�سول ()Lotion
أ�و هالم البرتوليوم ( )Petroleumعند ا�ستعمال الواقي� ،إذ ت�سبب هذه املواد متزّقه .
عالج ا إل�صابة ب أ�ي نوع من أالمرا�ض املنقولة جن�سيا ً التي ميكن ا إل�صابة بها ،فا إل�صابة مبر�ض
واحد منقول جن�سيا ً ،يزيد من �إمكانية ا إل�صابة بفريو�س االيدز /ال�سيدا أ�و مر�ض أ�خر منقول
جن�سيا ً.

ق�صة فطيمة :يجب ان حتمي كل امر أ�ة نف�سها
تقيم فطيمة يف بلدة ريفية من بالد أ�مريكا الو�سطى ،تدعى بيليم  ،وهي على و�شك املوت من جراء ا إليدز /ال�سيدا.
عندما كانت يف ال�سابعة ع�شرة تزوجت رجال ً يدعى ول�سون .وقد قتل بعد ب�ضع �سنوات يف حادثة وقعت يف التعاونية حيث كان يعمل.
ا�ضطرت فطيمة �إىل أ�ن ترتك طفلها مع ذوي ول�سون لتذهب �إىل املدينة بحثا ً عن عمل .وكانت تر�سل بع�ض املال �إىل بلدتها ،حني
تتمكن من االدخار .كان العمل م�ضنيا ً ,وكانت فطيمة تعاين الوحدة.
وعندما علمت ب أ�ن احلكومة ت�شق طريقا ً قرب بلدتها ،عملت طباخة لعمال امل�شروع ،حتى تبقى يف بلدتها .وهناك قابلت �إمانويل .
كان �شابا و�سيما ً ويف جيبه مال ،وقد أ�عجب الفتاة ال�صغرية حني كان يزورها بعد العمل .وعندما رحل فريق العمال وعدها بالعودة
والزواج.
وعاد �إمانويل فعال ً وتزوجها ،لكنه مل يكن ميكث طويال ً  .لقد ح�صل على عمل جديد �سائقا ً ل�شاحنات ،ولذا كان مي�ضي معظم
وقته على الطرق .وفكرت فطيمة أ�نه رمبا يجامع ن�ساء أ�خريات ،لكنه كان يقول لها على الدوام �إنها حبيبته الوحيدة .و أ�جنبا �صبيا،
لكنه كان �صغري ًا ومعتال ً فمات بعد �سنة .و�سرعان ما �شعرت فطيمة أ�نها هي أالخرى مري�ضة .ف أ�عطتها املمر�ضة يف املركز الطبي
أ�دوية خمتلفة .لكنما مل تتح�سن.
و أ�خريا ً ذهبت �إىل امل�ست�شفى يف املدينة .ف أ�جروا لها بع�ض االختبارات وقالوا لها فيما بعد �إنها م�صابة
با إليدز (ال�سيدا) .وعندما � أس�لت كيف ميكن أ�ن تلتقط فريو�س ا إليدز ,رد الطبيب “ :كان يجب أ�ال جتامعي
لل�صابة باملر�ض .لقد جامعت رجلني فقط يف
كثريا ً من الرجال” .مل تكن فطيمة تظن أ�نها معر�ضة إ
حياتها! وظنت أ�ن املوم�سات وال�شاذين وحدهم ي�صابون با إليدز يف املدن.

ال بد من أ�ن حتمي كل امر أ�ة نف�سها من أاليدز  /ال�سيدا

قد حتدث مثل هذه الق�صة يف اي جمتمع.

ملاذا ظ ّنت فطيمة أ�نها غري مع ّر�ضة خلطر ا إل�صابة بااليدز /ال�سيدا؟

كانت فطيمة مع ّر�ضة خلطر ا إل�صابة با إليدز ,لي�س ب�سبب �سلوكها اجلن�سي ولكن ب�سبب �سلوك
زوجها.

 نت�شارك املخاطر التي يتعر�ض لها �شركا ؤ�نا املخاطر التي يتعر�ضون لها اليوم وتلك التيتعر�ضوا لها �سابقا ً.

احلوار
على أالزواج م�صارحة بع�ضهما عن خماطر أالمرا�ض املنقولة جن�سيا ً ال�صحية� ،إذا كنت
تعتقدين ب أ�ن موقف �شريكك �سي ؤ�يد ا�ستخدم اجلماع أالكرث أ�منا ً .وهذا لي�س دائما ً أ
بالمر
ال�سهل! فمعظم الن�ساء يتع ّلمن أ�ن احلديث عن اجلن�س لي�س “الئقا ً” مع الزوج ,لذلك تفتقر
الن�ساء �إىل اخلربة يف تناول مثل هذا
املو�ضوع .وقد يحادث الرجل رجاال ً �آخرين عن اجلن�س ،ولكنه ال ي�شعر بارتياح ملناق�شة املو�ضوع
مع زوجته .وفيما يلي بع�ض املقرتحات :
ركزي على ال�سالمة :قد يقول �شريك عندما تتكلمني عن اجلن�س أالكرث أ�منا
ً أ�نك ال تثقني به ،ولكن امل� أس�لة م� أس�لة �سالمة ولي�س ثقة ،فقد يكون ال�شخ�ص
م�صابا ً مبر�ض منقول جن�سيا ً من دون علمه .أ�و قد يكون م�صابا ً بفريو�س
االيدز /ال�سيدا عن طريق غري اجلن�س ،ومن ال�صعب أ�ن يت أ�كد ال�شخ�ص أ�نه أ
(�و
أ�نها) غري م�صاب.
مترين على املحادثة مع �شخ�ص تثقني به أ�وال ً :مثال ً ,اطلبي من �إحدى
�صديقاتك أ�ن متثل دور زوجك ومترين معها على ما تريدين قوله .حاويل التفكري
يف خمتلف أالمور التي قد يقولها ،ومترين لرد على كل احتمال .تذكري أ�نه قد
يتوتر من جراء احلديث أ�ي�ضا ً ،لذا حاويل أ�ن تهدئي أ�ع�صابه.
 اعملي يف جمتمعك على تثقيف الن�ساء والرجاليف � أش�ن الواقي و أ��سلوب ا�ستخدامه .وبذلك
ي�صبح ا�ستخدام الواقي مقبوال ً أ�كرث.

حادثي زوجك .وال تنتظري �ساعة اجلماع :اختاري وقتا ًت�شعران فيه باالرتياح ،أ�حدكما
آ
للخر ,وال تتوقعان أ�ي مقاطعة� .إذا توقفتما عن اجلماع ألنك أ�جنبت طفال ً ،فحاويل حمادثته
قبل معاودة اجلماع .و�إذا كان كل منكما يقيم يف مكان بعيد من ا آلخر ،أ�و ت�سافران كثريا ً،
فحادثيه �سلفا ً عن أ�ثر جمامعة أ��شخا�ص �آخرين ،يف �صحتكما اجلن�سية.
ا�ستعلمي ما أ�مكنك عن خماطر اجلماع غري آالمن  ،وعن أ��ساليب اجلماع أالكرث أ�منا ً
وطرقه � :إذا كان زوجك ال يعرف الكثري عن أالمرا�ض املنقولة جن�سيا ً وكيف تنت�شر ،أ�و عن
�آثارها ال�صحية املزمنة  ،فقد ال يدرك اخلطر احلقيقي املرتتب على اجلماع غري ا آلمن  .ف�إذا
وفرت له هذه املعلومات أ�و �شجعته على أ�ن يتحدث مع عامل �صحي عن أالمر ،فقد تقنعينه
ب�ضرورة اعتماد أ��ساليب اجلماع ا آلمن � .إذا علمت أ�ن أ�زواجا ً �آخرين يلج ؤ�ون �إىل اجلماع
أالكرث أ�منا ً ،فاخربي زوجك ,فذلك قد ي ؤ�ثر على قراره وي�شجعه على أ�ن يت�صرف مثلهم .
اال�ستجابة الهتمامات الزوج� :إن ا�ستخدام الواقي هو من أ��سهل الطرق للوقاية من االلتهابات
واحلمل غري املرغوب به .ولكن يرف�ض الكثري من النا�س ا�ستخدام الواقي بادئ أالمر .هذه بع�ض
الردود على ال�شكاوى ال�شائعة عن الواقيات :

“جتربة الواقي �سابقا ً مل تكن م�شجعة”
 أ�حيانا ً يحتاج ا�ستخدام الواقيات فرتة زمنية للتع ّود عليها .حاوال االتفاق على ا�ستخدامها لب�ضعة أ��سابيع .مع الوقت ،يعتادالزوجان على متعة اجلن�س مع الواقيات كما بدونها.
“ا�ستخدام الواقي ي ؤ�دي �إىل عدم ا إلح�سا�س باجلماع”
 ا�ستخدم الكثري من املزلق ال�سائل فهذا يجعل اجلن�س أ�كرث متعة للزوجني. ميكن و�ضع نقط من املزلق يف ر أ��س الواقي الداخلي قبل ا�ستعماله. يختلف ا إلح�سا�س باجلماع بع�ض ال�شيء مع ا�ستخدام الواقي ,بل �إن ا�ستخدامه ميكن أ�ن يطيل من فرتة االنت�صاب لدىالرجل.
“ملاذا ينبغي البدء با�ستخدام الواقي آالن؟”
 ينبغي أ�ن يتحدث الزوجان حول فكرة أ�نّ خماطر اجلن�س غري ا آلمن هي اليوم أ�كرث من ال�سابق ،و أ�ن فكرة احلماية املتبادلةهي فكرة جيدة.
 ميكن القول ب أ�ن ا�ستخدام الواقي هو طريقة لتنظيم أال�سرة.“�صعوبة التوقف عن اجلماع لو�ضع الواقي”
 لتكن الواقيات قريبة من مكان اجلماع املعتاد كي ال ي�ضطر الزوجان �إىل البحث عنها يف وقت حرج. ميكن و�ضع الواقي يف اللحظة التي يت�ص ّلب الع�ضو الذكري واال�ستمرار باملالم�سة واملداعبة ميكن ا�ستخدام الواقي أالنثوي بحال توافره (�ص.)204“عدم القدوة ملى �شراء الواقيات الرتفاع كلفتها أ�و ألنها غري متوفرة”.
 يوزع العديد من املراكز ال�صحية وم ؤ��س�سات الوقاية من االيدز/ال�سيدا ،الواقيات جمانا ً أ�و بكلفة زهيدة جدا ً. من أالف�ضل ا�ستخدام واق جديد كل مرة ،ولكن �إعادة ا�ستخدام الواقي نف�سه أ�ف�ضل من عدم ا�ستخدام الواقي أ�بدا ً .و�إذا كانال ب ّد من �إعادة ا�ستخدام الواقي ،فيغ�سل برفق باملاء وال�صابون ,وين�شف و ُيلف ويحفظ يف مكان مظلم وبارد.
 ميكن ا�ستخدام طرق أ�خرى لتخفي�ض املخاطر .فعلى �سبيل املثال ,من أ�كرث الطرق أ�منا ً للمر أ�ة والرجل أ�ن ي�سحب الرجلع�ضوه قبل أ�ن يقذف.
 يف احلاالت الق�صوى� ،إذا مل يتوفر الواقي ،ميكن تغطية الع�ضو الذكري بلفافة بال�ستيكية ناعمة ول ّينة.“ا�ستخدام الواقي يعني عدم ال�شعور بعالقة ودّية بني الزوجني”
 حاوال التالعب على ا�ستخدام الواقي ،ك�إدخال ج ٍو من املزاح واملرح يف التعامل معه ،أ�و ابتكار طرق خمتلفة يف لب�سه وجعل ذلكجزءا ً من املغازلة قبل الولوج.
 ميكن للزوجني التخطيط لعدم ا�ستخداما الواقي م�ستقبال ً �إذا قررا الوفاء لبع�ضهما .افح�صا نف�سيكما لفريو�س االيدز/ال�سيدا و أ�مرا�ض أ�خرى منقولة جن�سيا ً  ،وعليكما اال�ستمرار با�ستخدام الواقي مدة �ستة أ��شهر ,وبعدما �إجراء الفح�ص مرة
أ�خرى .و أ�ثناء هذه الفرتة,تناق�شا يف أ�همية ال�سالمة والوفاء وال�صدق وعدم معا�شرة �شخ�ص �آخر.

�سعيا ً �إىل التغيري
مترين :رحلة يف الزمن

يتطلب حت�سني ال�صحة اجلن�سية تغيري يف أ
“الدوار النوعية” ال�ضا ّرة (التي تقوم علي التمييز
اجلذري بني الذكر أ
والنثى) و�إزالة عدة عقبات .وهذا يتطلب فرتة زمنية طويلة على مر أالجيال,
ولكن التغيري يبد أ� بنا  .وقد �شكلت الن�ساء يف عدة جمتمعات ,جمموعات م�ساندة للت أ�مل بهذه
الق�ضايا ومناق�شتها .ونعر�ض هنا ثالثة متارين تعزز الت أ�مل والعمل من أ�جل حت�سني ال�صحة
اجلن�سية يف جمتمعاتنا.

تعتمد نظرتنا �إىل اجلن�س ,كن�ساء ,على املعتقدات التي تعلمناها ونحن فتيات وعلى جتاربنا احلياتية .ولذا ،نحتاج كي نطور عالقات
جن�سية �صحية وممتعة �إىل فهم أ�فكارنا و أ�حا�سي�سنا املرتبطة بكوننا ن�ساء .وميكن ا�ستخدام مثل هذا التمرين مع جمموعة ن�ساء
مل�ساعدتهن يف التفكري يف أالدوار النوعية
من املهم أ�ن نعطي وقتا ً كافيا ً لهذا التمرين ونخلق مناخا ً م�ساملا ً .ونظرا ً إلمكانية ت�صاعد امل�شاعر أ�ثناء التمرين ،فمن أالف�ضل
أ�ن تكون الن�ساء امل�شاركات على معرفة ببع�ضهن البع�ض ،أ�و أ�ن تكون املن�شطة ذات خربة يف التعامل أ
بالمور ال�شخ�صية .ويفيد البدء
باعتماد قواعد ت�شعر اجلميع أ
بالمان (مث ًال ،لن نقاطع أ�حدا ً ,أ�و لن ن�ضحك على أ�حد ،ولن نخرب أ�خريات ما �سمعناه يف التمرين ).
نطلب من الن�ساء اجللو�س ب�شكل حلقة وبطريقة مريحة .نخربهن ب أ�ننا �سنقوم برحلة يف الزمن املا�ضي ومكان الرحلة هو تاريخ
حياتنا اجلن�سية .ون� أس�ل بو�ضوح أ��سئل ,ما�شابهة أ
لل�سئلة الواردة أ�دناه (وميكننا تعديل أل�سئلة حتى تكون أ�كرث مالءمة للمجموعة ).
ال حتتاج الن�ساء �إىل ا إلجابة عن أال�سئلة ،بل �إىل ا�سرتجاع الذاكرة .وننتظر ب�ضع دقائق قبل أ�ن نطرح ال� ؤس�ال التايل.
 كيف علمت أ�ول مرة ب أ�ن ال�شخ�ص الفتاة يختلف عن ال�شخ�ص الفتى؟ ماذا كان �شعورك أ�ول مرة حدث فيها النزف ال�شهري؟ ماذا أ�خربتك أ�خريات أ(�و �آخرين ) عنه ؟
 كيف كانت أ�ول عالقة جن�سية مار�ستها؟ ماذا كنت تتوقعني؟ هل قلقت يف أ�حد أاليام من �إ�صابتك مبر�ض منقول جن�سيا ً؟ هل طلبت م�ساعدة ؟ هل أ�جنبت بال�سابق ؟ كيف أ�ثرت الوالدة على �إح�سا�سك بالعالقة اجلن�سية؟ عندما كنت حامل  ،هل متنيت أ�ن تلدي بنتا ً أ�م ولداً؟ ملاذا؟
 لنعود �إىل احلا�ضر,ما هي م�شاعرك جتاه حياتك اجلن�سية ؟وبعدها نطلب من الن�ساء أ�ن يفتحن أ�عينهن .وا آلن بعد أ�ن تذ ّكرت احلا�ضرات بع�ض املعامل من تاريخ حياتهن جلن�سية ,ندعوهن
مل�شاركة ت أ�مالتهن .ونكون م�ستعدات لتقدمي دعم عاطفي �إذا احتاجت �إحدى الن�ساء �إىل ذلك .ندعو بعدها جمموعة الن�ساء �إىل
حتليل التايل:
 ماذا يجعل االمر أ�ة امر أ�ة ؟ ماذا يجعل الرجل رجال ً؟ كيف تعلمنا ماذا يعني أ�ن نكون امر أ�ة أ�و رجال ً؟ ما الذي نحبه يف كوننا ن�ساء؟ ما الذي ال نحبه يف كوننا ن�ساء ً؟ لو كان با إلمكان أ�ن نولد مرة أ�خرى كذكور ،فهل نحب ذلك ؟ ملاذا نعم ومل ال؟واذا كانت املالحظات �سلبية جدا ً ،ندعو اجلميع قبل انتهاء اجلل�سة � ،إىل ت�شارك �شيء واحد على أالقل يحببنه ين كونهن ن�ساء .فقد
تكون حياتنا كن�ساء �صعبة ,ولكن ال�صراعات اليومية التي نعي�شها متنحنا القوة وامل�ساندة لبع�ضنا البع�ض .
وننهي اجلل�سة بدعوة اجلميع �إىل ت�شارك ما يرغنب تغيري كي ت�صبح أالمور خمتلفة لبناتهن .وماذا ميكنهن القيام به؟

مترين :عن الن�ساء يف ا إلعالم

لو فهم النا�س كيف يجري تعلم أالفكار ال�ضارة عن اجلن�س أ
والدوار النوعية،فقد
يبد ؤ�ون يف التفكري بطرق ت�ساعد على تغيري هذه أالفكار .ويرمي هذا التمرين �إىل
والفالم أ
م�ساعدة النا�س يف التفكري يف الطرق التي تن�شر فيها ا إلذاعة أ
والغنيات
وا إلعالنات ,أالفكار عن أ�دوار النوعني:
 .1ن�ستمع �إىل بع�ض أالغنيات يف ا إلذاعة (ن�سجلها �سلفا ً �إذا كان لدينا م�سجلة) أ�و
تغنيها بع�ض أ�فراد املجموعة أ
(�و متثلها) .ن�ستمع بدقة �إىل كلمات أالغنية وما تقوله
عن الن�ساء والرجال  .كيف ت�صف أالغنية الن�ساء والرجال ؟ هل تن�شر هذه أالغنية
أ�فكار ًا عن أ�دوار الن�ساء أ�و اجلن�س؟ نقرر مع ًا �إذا كانت �ضار للن�ساء أ�و نافعة لهن.
 .2ننق�سم �إىل جمموعات �صغرية .نعطي كل فريق �إعالن مقتطعا ً َ من جملة أ�و
�صحيفة أ�و منقوال ً عن لوحة �إعالنات( .نختار ا إلعالنات التي تذكر الن�ساء) .ن� أس�ل
كل فريق أ�ن يالحظ ما تذكره ا إلعالنات عن أ�دوار املر أ�ة واجلن�س .ثم جنتمع يف
جل�سة م�شرتكة للتحدث عن الر�سائل التي يقولها كل �إعالن .ثم نتفق على ما �إذا كانت هذه الر�سائل م�ضرة أ�م مفيدة للن�ساء.
 .3نناق�ش :كيف يجري مترير الر�سائل من الن�ساء على ا إلذاعة أ
والغنيات وا إلعالنات .وكيف ت ؤ�ثر هذه أالفكار فينا ،ويف أ�زواجنا
و أ�طفالنا؟
 .4نالحظ أالفكار املتعلقة ب أ�دوار املر أ�ة والعالقات اجلن�سية والتي تهم املر أ�ة ويفيدها أ�ن تنت�شر .وكيف ميكن ن�شر هذه أالفكار
والغنيات أ
با إلعالنات أ
والفالم؟ طلب من املجموعات ال�صغرية أ�ن تر�سم �إعالنا ً ،أ�و ت ؤ�لف أ�غنية أ�و م�سرحية تت�ضمن أ�فكار .مفيدة
و�صحية عن الن�ساء .وجنعل كل جمموعة تقدم عملها �إىل أالخريات .

مترين :حتديد معوقات ال�صحية اجلن�سية

من املهم أ�ن نحدد معوقات ممار�سة اجلن�س أالكرث أ�منا ً .وي�ساعد هذا التمرين على تو�ضيح بع�ض أال�سباب التي متنع الن�ساء من
حماية أ�نف�سهن.
 .1نبد أ� برواية ق�صة مثل “ق�صة فطيمة” (ال�صفحة  .)191نتكلم عن فطيمة وامانويل كما لو كانا يعي�شان يف جمتمعنا.

 .2بعد رواية الق�صة ,نبد أ� مبناق�شة عن أ�همية فهم خماطر اجلن�س ونطرح أ��سئلة مثل « :ملاذا مل تق فطيمة نف�سها من ا إليدز/
ال�سيدا ،ما هي ال�صعوبات التي تواجه ن�ساء مثل فطيمة �إذا حاولن ممار�سة جن�س أ�كرث أ�منا ً؟ ملاذا جتد الن�ساء �صعوبة يف حمادثة
أ�زواجهن يف مو�ضوع اجلن�س أالكرث أ�منا ً ؟ ملاذا ميكن أ�ن تفعل الن�ساء إلقناع
أ�زواجهن مبمار�سة اجلن�س أالكرث أ�منا ً؟
 .3نتكلم عما ميكن فعله يف جمتمعنا مل�ساعدة الن�ساء مثل فطيمة  .نناق�ش كيف
ميكن امل�ساعدة يف تخطي العقبات التي حتول دون اجلماع أالكرث أ�منا ً( .ال�ستلهام
أ�فكار عن طرق من أ�جل اعتماد اجلماع أالكرث أ�منا ً  ،ننظر ال�صفحة  ،)280وقد
ننهي النقا�ش بو�ضع خطة لتعزيز ال�صحة اجلن�سية يف جمتمعنا.
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تنظيم أال�سرة

تنظيم أال�سرة هو اختيار وقت ا إلجناب وعدد أالطفال الذين ترغب بهم أال�سرة .ف�إذا أ�خرتت
االنتظار ،ففي �إمكانك أ�ن تختاري واحدة من و�سائل منع احلمل .ت�سمى هذه الو�سائل و�سائل
تنظيم أال�سرة ،أ�و تنظيم العائلة أ�و املباعدة بني الوالدات أ�و التباعد بني حاالت احلمل أ�و تنظيم
الوالدات أ�و التخطيط العائلة أ�و التنظيم العائلي أ�و التعبري.
ميوت يف كل عام ن�صف مليون امر أ�ة ،من جراء م�شكالاحلمل:حمل والوالدة وا إلجها�ض غري
ا آلمن .وميكن جتنب معظم هذه الوفيات من خالل تنظيم أال�سرة .فمثال ً ميكن لتنظيم أال�سرة
أ�ن يحميك من خماطر احلمل :
 املبكر .فالن�ساء أال�صغر �سنا ً أ�كرث تعر�ضا ً للوفاة أ�ثناء الوالدة ,ألن أ�ج�سامهن مل تكتمل متاماً بعد .وترتفع ن�سبة وفاة أ�طفالهن يف ال�سنة أالوىل من عمرهم .
 املت أ�خر .فالن�ساء املتقدمات يف ال�سن يتعر�ضن ملخاطر أ�كرب يف احلمل ،بخا�صة �إذا كانتلديهن م�شكالت �صحية أ�خرى ،أ�و �سبق لهن �إجناب كثري من أالطفال.
 املتقارب .فج�سم املر أ�ة يحتاج �إىل وقت للتعايف بني احلمل واحلمل . الكثري .فاملر أ�ة التي ولدت أ�كرث من أ�ربعة أ�طفال تتعر�ض أ�كرث من غريها للموت بعد الوالدةمن جراء النزف أ�و أ��سباب أ�خرى.

تنظيم أال�سرة ينقذ أ�رواحا ً.
تنظيم أال�سرة.

فوائد
تنظيم
أال�سرة
 يف البالد الفقرية ن�صف وفياتالن�ساء يف �سنوات اخل�صب ت�سببها
م�شكالت احلمل والوالدة ,وي�ساعد
تنظيم أال�سرة على احل ؤ�ول دون حدوث
احلمل والوفاة.

لتنظيم أال�سرة فوائد أ�خرى غري �إنقاذ أالرواح
 تتمتع أالمهات و أ�طفالهن ب�صحةأ�ف�ضل ب�سبب جت ّنب خماطر
احلمل.
 كلما كان عدد أالطفال أ�قل كانت ح�صتهم منالطعام أ�كرب.

 قد يعني �إجناب أ�طفال أ�قل �إتاحة وقتأ�طول لكم أ
ولطفالكم.

 ت أ�جيل ا إلجناب مينح ال�شاباتوال�شبان فر�صة إلكمال درا�ساتهم.
كذلك ي�ساعدك تنظيم أال�سرة يف اال�ستمتاع أ�نت و�شريكك أ�كرث باجلن�س ،ألنك ال تخ�شني حمال ً ال ترغبني فيه .ولبع�ض الو�سائل فوائد
�صحية أ�خرى .فالواقي الذكري وقاتل املني ي�ستطيعان حمايتك من �إنت�شار أالمرا�ض املنقولة جن�سيا ً ,وكذلك من ا إليدز  /ال�سيدا.
وت�ستطيع الو�سائل الهرمونية أ�ن تعالج النزف غري املنتظم و�آالم الدورة ال�شهرية .

هل تنظيم
أال�سرة �آمن؟

�إن جميع و�سائل تنظيم أال�سرة املذكورة يف هذا الف�صل م�ستخدمة
على نحو �آمن ,لدى ماليني الن�ساء .والواقع أ�ن هذه الو�سائل �آمن من احلمل
والوالدة:

ترغب بع�ض الن�ساء يف كرثة أالطفال  -بخا�صة يف املجتمعات التي حترم
الفقراء من أ�خذ ح�صة عادلة من أالر�ض واملوارد واملنافع االجتماعية.
أ
فالطفال ي�ساعدون أال�سرة بعملهم ويوفرون العناية لوالديهم يف �سن
ال�شيخوخة .وقد تكون قلة ا إلجناب يف هذه أالماكن ميزة
أ
للغنياء فقط.
وقد ترغب أ�خريات يف �إجناب عدد أ�قل من أالطفال .وغالبا ً
ما تكون املر أ�ة يف هذه احلال ،ممن أ�تيحت لهن فر�صة التعلم
وك�سب املال ،وميكنهن لذلك
مناق�شة الرجال بطريقة مت�ساوية أ�كثري.
و أ�ينما كانت املر أ�ة تعي�ش ف�إنها تتمتع ب�صحة أ�ف�ضل �إذا
ا�ستطاعت أ�ن تقرر كم طفال ً تنجب ومتى تنجبهم .ويف أ�ية
حال يبقى على املر أ�ة أ�ن تختار هي بنف�سها �إذا ما كانت تريد
اعتماد تنظيم أال�سرة أ�و عدم اعتماده.

اعتماد تنظيم
أال�سرة

حمادثة ب� أش�ن تنظيم أال�سرة
أ
تنظيمالطفال.اختيار الو�سيلة.
من أالف�ضل أ�ن حتادثي زوجك ب� أش�ن اعتماد
بع�ض الرجال ال يرغب يف أ�ن تعتمد زوجاتهم تنظيم أال�سرة ،ألنهم ال يعرفون
الو�سائل املختلفة .وقد يقلق الرجل على �صحة زوجته ألنه �سمع ق�ص�صا ً عن
وقد يخ�شى �إذا ا�ستخدمت املر أ�ة و�سائل تنظيم أال�سرة ,أ�ن جتامع رجال ً �آخر .أ�و
يف �إجناب الكثري من أالطفال .

الكثري عن أ��سلوب عمل
خماطر تنظيم أال�سرة.
قد يظن أ�ن “الرجولة”

حاويل اطالع روحك على املعلومات التي يت�ضمنها هذا الف�صل .يف متكنه هذه املعلومات من أ�ن يفهم
أ�ن:
 تنظيم أال�سرة يزيد قدرته على االعتناء بك وب أ�طفاك. املباعدة بني الوالدات �آمن لك أولطفالك.
 تنظيم أال�سرة قد يجعل اجلن�س أ��شد متعة لكليكما ،ألنكما لن تخ�شيا حمال ً غري مرغوب فيه.وحمايتك من احلمل غري املرغوب فيه لن يجعلك تفكرين يف جمامعة رجال �آخرين.

اختيار و�سيلة
تنظيم أال�سرة

�إذا اعتمدت تنظيم أ��سرتك ،فعليك أ�ن تختاري الو�سيلة .وحتى حت�سني االختيار ال بد من أ�ن
تعريف أ�وال ً عن الو�سائل املختلفة وح�سناتها و�سيئاتها.
هنالك خم�س و�سائل أ��سا�سية لتنظيم أال�سرة :
 الو�سائل العازلة ،وهي متنع احلمل مبنع و�صول املني �إىل البوي�ضة. الو�سائل الهرمونية ،وهي متنع مبي�ضي املر أ�ة من ا إلبا�ضة ،وت�ص ّعب و�صول املني �إىل البوي�ضة.ومتنع بطانة الرحم من حمل البوي�ضة املل ّقحة.
 أالجهزة التي تثبت يف الرحم أمني الرجل من تلقيح بوي�ضة
(الجهزة الرحمية) ،وهي متنع ّ
املر أ�ة .
 الو�سائل الطبيعية ،والتي ت�ساعد املر أ�ة على معرفة متى تكون خ�صبة ،فتتجنب املجامعة أ�ثناءفرتة خ�صوبتها.
 -الو�سائل الدائمة ,هي جراحة متنع املر أ�ة أ�و الرجل من ا إلجناب.

يف ال�صفحات التالية و�صف لو�سائل تنظيم أال�سرة هذه .وقد تخطر ببالك و أ�نت تقر أ�ين عن كل و�سيلة ,بع�ض امل�سائل التالية:
 ما هي ن�سبة فعاليتها يف منع احلمل (جدواها)؟ ما هي قدرتها على احلماية من أالمرا�ض املنقولة جن�سيا ً� ،إذا كانت حتمي فعال ً؟ كم هي �آمنة ؟ �إذا كانت لديك م�شكالت �صحية من تلك املذكورة يف هذا الف�صل,فرمبا ي�ستح�سن أ�ن متتنعي عن اختيار بع�ض و�سائل تنظيم أال�سرة.
 كم هي �سهلة اال�ستعمال؟ هل يرغب زوجك يف اعتماد تنظيم أال�سرة ؟ ما هي حاجاتك وم�شاغلك ال�شخ�صية؟ مثال ً ،هل أ�جنبت العديد الذي تريدين منأالطفال ،أ�و هل تر�ضعني طفلك من الثدي؟
 كم تكلف الو�سيلة؟ هل ي�سهل احل�صول عليها؟ هل �ستحتاجني كثريا ً �إىل الرتدد على مركز �صحي؟ هل �ستن� أش� م�صاعب لك من جراء أالثار اجلانبية (امل�شكالت التي ت�سببها الو�سيلةاملعتمدة)؟
بعد أ�ن تقر أ�ي عن هذه الو�سائل� ،ست�صبحني أ�قدر على اختيار واحدة منها على ال�صفحة
 .222وقد يفيدك أ�ي�ضا ً أ�ن حتادثي زوجك أ�و ن�ساء أ�خريات أ�و العاملة ال�صحية ,يف
� أش�ن الو�سائل املختلفة.

الو�سائل
العازلة
(املانعة)
يف تنظيم
أال�سرة

 ي�ساعد الواقي الذكري بع�ض الرجالعلى ت أ�خري القذف أ�ثناء اجلماع.
 الواقي الذكري و ُيعرف أ�ي�ضا ً ب أ��سم:الكوندوم أ�و الغالف الواقي ,أ�و البالون
أ�و الكي�س أ�و الكبوت أ�و ديورك�س او
الربلة أ�و التُوب�س أ�و العازل الذكري
أ�و الرفال أ�و الغ�شاء املطاطي أ�و
الرب�سرفاتيف وغريه.

الو�سائل العازلة متنع احلمل ،من خالل منع املني من الو�صول � إىل البوي�ضة .وهي ال
تغري أ� ي �شيء يف وظائف عمل ج�سم املر أ� ة أ� و ج�سم الرجل ,وحتدث �آثارا ً جانبية قليلة
جدا ً  .وا�ستخدام الو�سائل العازلة �آمن �إذا كانت املر أ� ة تر�ضع من الثدي .وحتمي معظم
هذه الو�سائل من أالمرا�ض املنقولة جن�سيا ً وكذالك من ا إليدز  /ال�سيدا .واذا أ� رادت
املر أ�ة أ�ن حتمل فما عليها � إال أ�ن توقف ا�ستخدام الو�سائل العازلة.
� إن أ�كرث الو�سائل العازلة �شيوعا ً هي الواقي الذكري والواقي أالنثوي والعجلة املهبلية
ومبيدات املني.

الواقي الذكري

الواقي الذكري كي�س �صغري من املطاط الرقيق ،يلب�سه الرجل على ع�ضوه أ�ثناء اجلماع.
ويعجز املني عن دخول ج�سم املر أ� ة ألنه يبقى يف الكي�س .
يحقق الواقي الذكري أ� ف�ضل النتائج حني ي�ستخدم مع مبيد مني (انظري ال�صفحة
 .)206والواقي امل�صنوع من املطاط (التك�س  )Latexهو أال ف�ضل للحماية من أالمرا�ض
املنقولة جن�سيا ً وا إليدز  /ال�سيدا ،وميكن ا�ستخدامه وحده أ� و مع أ�ي و�سيلة أ�خرى
لتنظيم أال�سرة .
ميكن �شراء الواقي الذكري يف الكثري من ال�صيدليات واملتاجر وهو يوزع أ�ي�ضا ً يف
الوحدات ال�صحية وبرامج الوقاية من ا إل يدز /ال�سيدا .وي�ستطيع الواقي الذكري أ�ن
ي ؤ�خر قذف بع�ض الرجال أ�ثناء اجلماع .
ال ب ّد من احلر�ص على عدم متزيق الواقي الذكري لدى فتح علبته (الظرف أ� و الورقة
التي حتفظه) .وال ي�ستخدم الواقي اجلديد �إذا كانت علبته ممزقة أ�و بالية ,أ� و �إذا كان
الواقي متخ�شب ًا أ�و دبقا ً  .فهو لن يفي بالغر�ض .ال يفرد الواقي قبل لب�سه.

كيف ُي�ستخدم الواقي الذكري:
 .1اع�صر ر أ��س الواقي الذكري و�ضعه على ر أ��س الع�ضو
املنت�صب ( و�إذا مل تكن خمتتنا ً ,ا�سحب ال ُقلفة �إىل
اخللف قبل أ�ن ت�ضع الواقي).

� .2إفرد الواقي الذكري و أ�نت مت�سك بر أ��سه ,حتى ُيغطي
الع�ضو كله .يتجمع مني الرجل يف ر أ��س الواقي عند
القذف� .إذا مل ترتك ف�سحة داخل ر أ��س الواقي تت�سع
للمني ,ف�إنه يفي�ض �إىل اخلارج ,وقد يتمزق الواقي.

يجب أ�ن يلب�س الرجل الواقي الذكري عندما يكون ع�ضوه منت�صبا ً ،وقبل أ�ن يلم�س فرج املر أ�ة.
�إذا الم�س ع�ضوه فرج املر أ�ة أ�و دخل مهبلها ،فقد يجعلها حتمل أ�و تلتقط مر�ضا ً منقوال ً جن�سيا,
حتى لو مل يقذف.

تذكري:

 ا�ستخدما الواقي الذكري يف كل جمامعة . �إذا أ�مكن ,ا�ستخدما واقيا ً من املطاط ,فهو يوفر أ�ف�ضل حماية من فريو�س ا إليدز /ال�سيدا.أ�ما الواقي امل�صنوع من بلد اخلراف فال يحمي من ا إليدز.
 اخزين الواقيات يف مكان بارد وجاف بعيدا ً من نور ال�شم�س وال�سخونة  .يزيد احتمال متزقالواقي �إذا كان من علبة ممزقة.
 ال ي�ستخدم الواقي الذكري غري مرة .فالواقي امل�ستخدم �سابقا ً قد يتمزق ب�سهولة. ليكن مكان حفظ الواقي �سهل الو�صول �إليه .يقل احتمال ا�ستخدامه يف حال احلاجة �إىلالتوقف للبحث عن الواقي أ�ثناء اجلماع.
يتوافر الواقي مع مادة مزلقة وبدون مادة مزلقة .عند ا�ستخدامك الواقي بدون مادة مزلقة،
من أالف�ضل �إ�ضافة مزلقات �إليه ملنع متزقه .وقد ت�ضيف املزلقات �إىل املتعة اجلن�سية ألنها
جتعل املهبل أ�و الواقي أ�كرث رطوبة .يجب أ�ن تكون املزلقات م�صنوعة يف أال�سا�س من املاء ,مثل
الريق (اللعاب) أ�و مبيد املني أ�و معجون كي  -واي الهالمي  .K-Y Jellyادهني املز ّلق على
جوانب الواقي بعد فرده على الع�ضو املنت�صب  .ال ت�ستخدما زيت الطعام أ�و زيوت أ�طفال أ�و زيت
معدني ًا ،أ�و هُ الما ً نفطيا ً (مثل الفازلني) ,أ�و م�ستح�ضرا ً للجلد أ�و زبدة  .فقد ت�سبب متزق
الواقي الذكري.
ال يحب العديد من أالزواج ا�ستخدام الواقي يف بدء أالمر .ومع ت آ�لفهم مع ا�ستخدامه ،قد يجدون
ح�سنات ت�ضاف �إىل الوقاية من احلمل وااللتهابات املنقولة جن�سيا ً .وكمثال ،ي�ساعد الواقي بع�ض
الرجال يف �إطالة فرتة االنت�صاب قبل القذف.
 .3بعد أ�ن يقذف الرجل عليه
أ�ن مي�سك حلقة الواقي الذكري
وي�سحب ع�ضوه من املهبل ,وهو
ال يزال منت�صبا ً

 .4ا�سحب الواقي الذكري وال تدع
املني يندلق.

 �إذا متزق الواقي الذكري أ�و انزلق,فعلى املر أ�ة أ�ن ت�ضع يف مهبلها
على الفور بع�ضا ً من مبيد مني� .إذا
امكن ا�ستخدمي و�سيلة من و�سائل
الطوارئ (انظري ال�صفحة .)224
 ال ب ّد أ�ن تطلب املر أ�ة ا�ستخدامالواقي �إذا احتاجت الوقاية من
الاللتهابات املنقولة جن�سيا ً حتى ولو
كانت ت�ستخدم و�سائل أ�خرى لتنظيم
أال�سرة.
 ت�شجيع �شريكك على ا�ستخدامالواقي الذكري.

 .5أ�ربط الواقي وتخل�ص منه
بعيدا ً عن متناول أالطفال
واحليوانات.

:لواقي أالنثوي
الواقيات أالنئوية
اكرب من الواقيات
الذكرية واحتمال
متزقها اقل .

ميكن و�ضع الواقي أالنثوي الذي يدخل يف املهبل ويغطي ال�شفتني
اخلارجيتني للفرج ،يف أ�ي حلظة قبل املجامعة  .وهو ال ي�ستخدم غري مرة
واحدة فقط ألنه يتمزق اذا غ�سل وا�ستعمل مرة ثانية  .لكن
ا�سخدام واق أ�نثوي أ�ف�ضل من عدم ا�ستخدام واق البتة.
 .وهو أ�ف�ضل و�سيلة ميكن للمراة ان تييتعيلها لوقاية نف�سها من
احلمل ومن أالمرا�ض املنقولة جن�سي ًا وفريو�س ا إليدز /ال�سيدا يف
احلمل ومن أالمرا�ض املنقولةجن�سي ًا وفريو�س أاليدز/ال�سيدا يف
الوقت نف�سه  .ويوزع يف عيدد قليل من أالماكن
ا آلن  .ولكن �إذا زاد طلب الواقي أالنثوي ,فقد تعزز
الربامج ليرتفريه .
ال ي�ستخدم الواقي أالنثوي والواقي الذكري نى الوقت
نف�سه مع ًا .

العجلة املهبلية

العجلة املهبلية أ��شبه بوعاء �ضحل أ
(�ي قليل العمق) ،وهي م�صنوعة من مطاط طري ،وت�ضعها
املر أ�ة يف مهبلها عند اجلماع .وت�سد العجلة مدخل عنق الرحم ،فتمنع دخول املني .وي�ساعد
مبيد املني الهالمي الذي يو�ضع يف العجلة ،يف قتل املني ,ويحمي املر أ�ة كذلك من ال�سيالن
(التعقيبة ) والكالميديا (املتدثرة)(وهما مر�ضان منقوالن جن�سيا ً �شائعان ).
وللعجالت قيا�سات خمتلفة ,وهي متوافرة يف بع�ض الوحدات ال�صحة وعيادات تنظيم أال�سرة.
وت�ستطيع العاملة ال�صحية املد ّربة على الفح�ص احلو�ضي أ�ن تفح�صك وتعطيك قيا�س العجلة
املنا�سب .
وميكن أ�ن تنثقب العجالت املهبلية  ،بخا�صة �إذا ا�ستخدمت أ�كرث من �سنة .وي�ستح�سن �إذن أ�ن
تتفح�صي عجلتك تكرارا ً .فابدليها عندما ي�صبح املطاط جافا ً أ�و �صلبا ً أ�و مثقوبا ً.
عندما ت�ستخدمني عجلة مهبلية مع مبيد مني ,ميكنك أ�ن ت�ضعي املبيد قبل املجامعة على الفور،
أ�و �ضمن فرتة � 6ساعات.

كيف ت�ستخدمني العجلة املهبلية:

� .1إذا كان لديك مبيد مني فاع�صريه يف الو�سط ,وادهني بع�ضا ً منه ب�إ�صبعك على أالطراف.
 .2ام�سكي العجلة من منت�صف حلقتها.
 .3افتحي �شفتي فرجك بيدك أالخرى و أ�دخلي العجلة يف مهبلك .وتتخذ العجلة مكانها ال�سليم.
وتتخذ العجلة مكانها ال�سليم �إذا دفعتها باجتاه ظهرك.
 .4حت�س�سي موقع العجلة املهبلية بدفع �إحدى أ��صابعك يف مهبلك ,وحاويل حت�س�س عنق الرحم من
خالل مطاط العجلة املهبلية .ويكون عنق الرحم �شديد ًا مثل أ�رنبة انفك .وينبغي ان تغطي العجلة
عنق الرحم.
حت�سي بها يف داخلك.
� .5إذا اتخذت العجلة مكانها ال�صحيح فلن ّ
 .6أ�تركي العجلة يف مكانها �ست �ساعات بعد اجلماع.

نزع العجلة املهبلية:

أ�دخلي �إ�صبعك داخل مهبلك ،نحو اخللف ،وامل�سي مقدم حلقة العجلة وا�سحبيها �إىل حتت و أ�خرجيها.
قد يفيد أ�حيانا ً أ�ن ت�ضغطي بع�ضالتك �إىل حتت يف الوقت نف�سه ،ك أ�نك تتربزين .اغ�سلي العجلة
بال�صابون واملاء ثم جففيها .دققي �إذا كانت العجلة مثقوبة بالتحديق يف ال�ضوء .ف�إذا وجدت ثقب :
مهما كان �صغريا ً ،فاح�صلي على عجلة جديدة�.ضعي العجلة املهبلية يف مكان جاف ونظيف.

مبيد املني

(الرغوة أ�و التحاميل  /اللبو�س املانعة للحمل  ،واحلبوب أ
(القرا�ص ) ،والهالم أ�و املعجون)
مبيد املني متوافر يف أ��شكال خمتلفة  -رغوة أ�و حبوب أ
(�قرا�ص ) أ�و حتاميل (لبو�س ) أ�و معجون
أ�و هالم  -وينبغي �إدخاله يف املهبل مبا�شرة قبل املجامعة .وهو يقتل مني الرجل قبل أ�ن يدخل يف
الرحم .ويوفر مبيد املني امل�صنوع من نونوك�سينول nonoxynol-9 / -9أ�ي�ضا ً بع�ض احلماية
من ال�سيالن (التعقيبة) والكالميديا (املتدثرة) ،وهما مر�ضان منقوالن جن�سيا ً �شائعان .
�إذا ا�ستخدم مبيد املني وحده ,فهو أ�قل جدوى من بع�ض الو�سائل أالخرى .لكنه مفيد �إذا ا�ستخدم
على أ�نه حماية �إ�ضافية مع و�سيلة أ�خرى ,مثل العجلة املهبلية أ�و الواقي.
تباع مبيدات املني يف كثري من ال�صيدليات واملتاجر .وت�شعر بع�ض الن�ساء بحكة داخل املهبل أ�و ته ّيج
لدى ا�ستعمالهن بع�ض أ�نواع من مبيد املني (انظري .)508

متى تدخلني مبيد املني:

تدخل احلبوب أ�و التحاميل (لبو�س ) داخل املهبل  10دقائق أ�و ربع �ساعة قبل املجامعة .أ�ما الرغوة
أ�و ال ُهالم أ�و املعجون ف أ�ف�ضل وقت إلدخالها يف املهبل هو قبل اجلماع مبا�شرة .
واذا م�ضى أ�كرث من �ساعة قبل اجلماع ،ف�ضعي املزيد .أ�دخلي حتميلة أ�خرى أ�و رغوة أ�و هالما ً أ�و
معجونا ً عند كل جمامعة .

كيف تدخلني مبيد املني:
 .1اغ�سلي يديك بال�صابون واملاء.
 .2لت�ستخدمي الرغوة ّ ،
خ�ضي أ�نبوب الرغوة بقوة ،نحو ع�شرين مرة  ،ثم ا�ضغطي البزباز (فم احلقنة ) حتى متتلئ
احلقنة.
لت�ستخدمي الهالم أ�و املعجون  ،ثبتي احلقنة على أ�نبوبة الهالم
أ�و املعجون املبيد للمني ,أ
واملي احلقنة بال�ضغط على أالنبوب.
لت�ستخدمي احلبوب املهبلية ،انزعي الغالف ،وبللي احلبوب ماء ،أ�و
ب�صقي عليها( .ال ت�ضعي احلبوب يف فمك ).
 .3بهدوء �ضعي احلقنة أ�و احلبوب املهبلية يف مهبلك ،وادفعيها �إىل
الداخل ما أ�مكنك.
� .4إذا ا�ستخدمت حقنة ،ادفعي املكب�س ,ثم أ�خرجي احلقنة الفارغة.
 .5اغ�سلي احلقنة باملاء النظيف وال�صابون .
اتركي مبيد املني يف مكانه �ست �ساعات على أالقل بعد اجلماع .ال
تغت�سلي أ�و ت�ستحمي إلزالة املبيد� .إذا �سال املعجون من فرجك ف�ضعي
كمادة أ�و قما�شة نظيفة حتى ال تت�سخ مالب�سك.

هذه الو�سائل حتتوي على هرمونات ،ت�سمى �إ�سرتوجني  estrogenوبروج�ستني ،progestin
وهي ت�شبه ا إل�سرتوجني  estrogenوالربوج�ستريون  progesteroneاللذين ينتجهما

ج�سم املر أ�ة .

بني الو�سائل الهرمونية:
 حبوب منع احلمل التي تتناولها املر أ�ة كل يوم. احلقن التي تعطي كل ب�ضعة ا�شهر. -الغر�سات :وهي انابيب تغر�س يف ذراع املر أ�ة وي�ستمر فعلها �سنوات عديدة.

تعمل الو�سائل الهرمونية مبنع مبي�ضي املر أ�ة من ا إلبا�ضة .كذلك تك ّثف الهرمونات املخاط
عند عنق الرحم ,فتمنع املني من دخول الرحم.
حتتوي معظم احلبوب وبع�ض احلقن على ا إل�سرتوجني والربوج�ستني معا ً  .وهذا ي�سمى
“تركيب” ,فتكون احلبوب أ�و احلقن “مركبة” .ويعمل الهرمونات معا ً ليوفرا حماية
ممتازة من احلمل  .غري أ�ن بع�ض الن�ساء يجب أ�ال ّ يتناولن حبوبا ً أ�و حقنا ً با إل�سرتوجني،
أل�سباب �صحية ,أ�و �إذا كن مر�ضعات.
وال حتتوي الغر�سات ،وبع�ض احلبوب واحلقن �إال ّ على هرمون واحد :ا إل�سرتوجني .وهي �آمن
من احلبوب املركبة أ�و أ�حلقن للن�ساء اللواتي ينبغي أ�ن ميتنعن عن تناول ا إل�سرتوجني ،أ�و
املر�ضعات .واحلبوب ت�سمى حبوب الربوج�ستني أ�و احلبوب املنمنمة أ�و امل�ص ّغرة أ�و امليني
بل.

الن�ساء اللواتي يجب أ�ن ميتنعن عن أ�ي و�سائل هرمونية :

 امل�صابات ب�سرطان الثدي ,أ�و اللواتى لديهن كتاحلالة.يف الثدي (انظري ال�صفحة .)370ال ت�سبب الو�سائل الهرمونية ال�سرطان .لكن �إذا كانت املر أ�ة م�صابة ب�سرطان الثدي ت�سوء
حالتها من أ�ثر هذه الو�سائل.
 الن�ساء اللواتي قد يكن حوامل أ�و اللواتي ت أ�خرت دورتهن ال�شهرية (انظري ال�صفحة.)67
 الن�ساء اللواتي نزفن نزفا ً غري اعتيادي من املهبل يف أال�شهرالثالثة التي �سبقت ا�ستخدام الو�سائل الهرمونية (انظري ال�صفحة
 .)348فعليهن أ�ن ي�ست�شرن عامال ً أ�و عاملة �صحية ملعرفة خطورة
احلالة .
وت�ضر بع�ض الو�سائل الهرمونية بالن�ساء اللواتي ي�شكني م�شكالت
�صحية أ�خرى .راجعي جميع الو�سائل بال ا�ستثناء ,لرتي �إذا كانت كل
منها �آمنة لك  .ف�إذا كانت لديك أ�ية م�شكلة �صحية ورغبت مع ذلك
يف اعتماد و�سيلة ،كلمي العاملة ال�صحية املدربة يف � أش�ن الو�سائل
الهرمونية لتنظيم أال�سرة .

الو�سائل
الهرمونية
يف تنظيم أال�سرة
 املر أ�ة تتحكم بالو�سائل الهرمونية,�إذ ميكنها ا�ستخدام من غري أ�ن يعرف
الرجل  -يف احلاالت القاهرة.
 بع�ض أ�دوية النوبات املر�ضية أ�و أ�دويةال�سل تخفف أ�ثر الو�سائل الهرمونية.
وعلى املر أ�ة التي تتناول هذه أالدوية أ�ن
ت�ستخدم و�سائل
أ�خرى لتنظيم أال�سرة
 مهم  :ال حتميك الو�سائل الهرمونيةمن أالمرا�ض املنقولة جن�سيا ً أ�و ا إليدز
 /ال�سيدا.
الهرمونات .47

آالثار اجلانبية للو�سائل الهرمونية

حتتوي الو�سائل الهرمونية على املواد الكيميائية ذاتها التي ينتجها ج�سم املر أ�ة حني تكون حامال ً ,ولذا ميكن
أ�ن يحدث لك يف أال�شهر أالوىل أالمور التالية:

تخف أالثار اجلانبية عادة بعد أ�ول �شهرين أ�و ثالثة أ��شهر .ف�إذا مل تخف و أ�زعجتك أ�و أ�قلقتك ،فراجعي عاملة �صحية قد ت�ستطيع
م�ساعدتك يف تغيري مقدار الهرمونات يف الو�سيلة املعتمدة .أ�و يف تغيري الو�سيلة نف�سها .ا�ستعلمي املزيد عن أالثار اجلانبية املعلومة,
ال�شائعة مع كل و�سيلة هرمونية ،يف ال�صفحات من � 209إىل .215
 حبوب منع احلمل وتعرف أ�ي�ضا ً ب أ�قرا�ص منعاحلمل أ�و الر�شام أ�و حراب�ش التب�صري وغريها.
 يرى بع�ض الن�ساء أ�ن حبوب منع احلمل تنظيمدورتهن ال�شهرية مع نزف أ�قل و أ�مل أ�خف.
 �إذا ا�ضطررت �إىل اعتماد حبوب منعحمل ذات جرعة أ�خف ,فاتبعي �إحدى
الو�سائل املانعة وامتنعي عن املجامعة
يف ال�شهر أالول.
أالنواع ال�شائعة من حبوب منع احلمل
505

احلبوب
حبوب منع احلمل املحتوية على ا إل�سرتوجني والربوج�ستني (احلبوب املركبة)
�إذا تناولت حبوب منع احلمل كل يوم ،فهي حتميك من احلمل طول الدورة ال�شهرية .هذه احلبوب متوافرة
عادة يف ميادات تنظيم أال�سرة ,والوحدات ال�صحية ,وال�صيدليات ،ومع املر�شدات ال�صحيات.
ويف التداول التجاري أ�نواع كثرية جدا ً من احلبوب .ويجب أ�ن تكون احلبوب التي تتناولينها من حبوب
“اجلرعة اخلفيفة” .ويعني هذا أ�نها حتتوي على  30أ�و  35ميكروغرام أ�و أ�قل من ا إل�سرتوجني
امل�س ّمى بـ”اثينيل ا�سرتاديول”  ،ethinyl estradiolأ�و 50ميكروغرام من اال�سرتوجني امل�س ّمى
بـ “م�سرتانول”  ,mestranolومليغرام واحد أ�و أ�قل من الربوج�ستني( .حبوب “اجلرعة اخلفيفة”
هي غري احلبوب املنمنمة أ�و امليني بل (�( )mini pillص  .)212أ
فالوىل حتتوي على ا إل�سرتوجني
والربوج�ستني  ،فيما ال حتتوي الثانية �إال على هرمون الربوج�ستني وحده) .ال تتناويل أ�بدا ً حبوبا ً حتتوي
على أ�كرث من  50ميكروغراما ً ( )mcg 50من ا إل�سرتوجني � .إذا بد أ�ت تناول احلبوب ،حاويل أ�ال
تغيرّ ي ا�سم احلبوب التجاري (املاركة ) (واذا لزم أالمر ا�شرتي عددا ً من العلب معا ً) .واذا ا�ضطررت
�إىل تغيري ماركة احلبوب فحاويل أ�ن حت�صلي على حبوب حتتوي على الهرمونات نف�سها وبالقوة أ
(�و
اجلرعة ) ذاتها .فبذلك تكون ا آلثار اجلانبية أ�خف واحلماية أ�ف�ضل .

من التي متتع عن تناول احلبوب املركبة

ي�شكو بع�ض الن�ساء م�شكالت �صحية جتعل تناول احلبوب خطرا ً .ال تتناويل أ�بدا ً حبوب منع احلمل يف
احلاالت املذكورة يف ال�صفحة ,207أ�و �إذا كنت:
 م�صابة بالتهاب الكبد أ�و كان جلدك أ��صفرا ً أ�و عيناك �صفراوين. أ��صبت يوما ً ب أ�ي من عالمات اجللطة ،أ�و ال�شلل ،أ�و أ�مرا�ض القلب. أ��صبت يوما ً بتجلط دم يف أ�وردة ال�ساقني أ�و الدماغ .الدوايل (الفاري�س) لي�ست م�شكلة يف املعتاد� ,إال�إذا كانت ال�شرايني حممرة ومنتفخة.

� إذا كنت ت�شكني � إحدى امل�شكالت ال�صحية التالية ,فحاويل ا�ستخدام و�سيلة لتنظيم
أال �سرة غري احلبوب املركبة .ف�إذا تعذر هذا فاحلبوب ،املركبة تظل أ� ف�ضل من احلمل.
جت ّنبي احلبوب املركبة � إذا كنت :
 تدخنني وقد جتاوزت اخلام�سة والثالثني .يزيد احتمال تعر�ضك للجلطة أ� والنوبة القلبية � إذا تناولت حبوبا ً مركبة.
 م�صابة بال�سكري أ� و ال�صرع � .إذا كنت تتناولني دواء ملعاجلة نوبات املر�ض،ف�ستحتاجني� إىل حبوب أ� قوى (  50ميكروغراما ً � إ�سرتوجني) � .شاوري �صيبا ً أ� و عاملة �صحية.
 من ذوي ال�ضغط العايل أ(� كرث من 14على  � . )9إذا قيل لك يوما ً � إن �ضغطك
مرتفع أ� و أ� ح�س�ست أ� نه قد يكون مرتفعا ً  ,فافح�صي �ضغطك لدى عاملة �صحية .واذا
كنت بدينة وي�صيبك ال�صداع تكرارا ً  ،وتلهثني
ب�سرعة  ،وكثريا ً ما ت�شعرين بال�ضعف والدوار,
أ� و تت أ� ملني يف كتف الي�سرى أ� و ال�صدر ،فينبغي أ� ن
تفح�ص ي�ضغطك.
ويحذر من ا�ستخدام حبوب منع احلمل يف حال
� إ�صابتك بارتفاع يف �ضغط الدم
أال ثار اجلانبية ال�شائعة لدى تناول احلبوب املركبة :

 النزف غري العادي او التنقيط (النزف يف غري موعد الدورة ال�شهرية ) .كثريا ًما ت ؤ� دي احلبوب املركبة � إىل تق�صري الدورة ال�شهرية أ� و تخفيفها .وقد تفوتك الدورة
ال�شهرية أ� حياء .وهذا أ� كرث ا آل ثار اجلانبية �شيوعا ً حني تتناولني احلبوب املركبة .أ� ما
التنقيط فينبغي احلر�ص جيدا ً (من أ� جل تخفيفه) ،على أ� ن تتناويل احلبوب كل
يوم يف املوعد نف�سه ،ف� إذا ا�ستمر التنقيط� ،شاوري عاملة �صحية فلرمبا أ� مكن حل
امل�شكلة بتغيري جرعة الربوج�ستني أ� و ا إل �سرتوجني .
 الغثيان .يزول الغثيان (وهو � إح�سا�سك باحلاجة � إىل التقي ؤ� أ� و الطر�ش أ� واال�ستفراغ) ،بعد �شهر أ� و �شهرين عادة .ف� إذا كان يزعجك فحاويل تناول احلبوب
مع الطعام أ� و يف �ساعة أ� خرى من يومك .وترى بع�ض الن�ساء أ� ن تناول احلبوب قبيل
النوم أ� ف�ضل.
 ال�صداع .نوبات ال�صداع اخلفيف يف ب�ضعة أال �شهر أال وىل �شائعة .ويكفي تناولدواء خفيف أ
لل مل .أ� ما � إذا كان ال�صداع �شديد ًا أ� و ينتابك مع تغ�شية يف ب�صرك  ،فقد
يكون هذا � إنذارا ً جدي ًا  ،فانظري ال�صفحة .210
 تفاعل بني أال دوية .ت�ضعف امل�ضادات احليوية من فعالية حبوب منع احلمل .ولذا,
قد يتوجب على الن�ساء ا�ستخدام و�سيلة أ� خرى � إىل جانب حبوب منع احلمل ,بحال
�ضرورة ا�ستخدام امل�ضادات احليوية (ومنها البن�سلني أ
وال مب�سلني وال�سلفوناميد
والترتا�سيكلني ونيرتوفريانتون) .وبحال تناولك أ� دوية م�ضادة لل�سل أ� و مهدئات أ� و
غريها ,فاعلمي العاملة ال�صحية (العامل ال�صحي) ،فجميع هذه أال دوية تتفاعل مع
حبوب منع احلمل وي ؤ� ثر كالهما على فعالية بع�ضهما البع�ض.

 �إذا كنت تُر�ضعني جتنبي احلبوباملركبة .فا إل�سرتوجني يف هذه احلبوب
يقلل اللنب احلليب ,وقد ي ؤ�ثر هذا يف
�صحة طفلك.
 �إذا مل يحدث الدورة ال�شهرية يفموعدها و�إذا فاتك تناول بع�ض احلبوب,
فتابعي تناولها و�شاوري عاملة �صحية
لتعريف �إذا كنت حامال ً.

 اذا و�صف لك دواء جديد و أ�نت تتناولني احلبوبفا� أس�يل العاملة ال�صحية عما �إذا كان يجب أ�ن
ت�ستعملي �إحدى الو�سائل املانعة بدل احلبوب� ،وأ
�إذا كان يجب أ�ن تتوقفي عن اجلماع أ�ثناء تناول
الدواء .امل�ضادات احليوية وبع�ض أالدوية أالخرى
تخفف من فعالية حبو ب منع احلمل.

عالمات ا إلنذار مل�شكالت احلبوب املركبة :

أ�وقفي تناول احلبوب املركبة و�شاوري عاملة �صحية �إذا:
 كان �صداع �شديدا ً وت�صاحبه تغ�شية يف الب�صر (“ميغرين” �شقيقة أ�و �صداع ن�صفي) ويبد أ�بعد بدء تناولك احلبوب .
 �شعرت ب�ضعف أ�و خدر يف ذراعيك أ�و �ساقيك. �شعرت ب أ�مل �شديد يف ال�صدر و�ضيق يف النف�س. �شعرت ب أ�مل �شديد يف �إحدى �ساقيك .�إذا كانت لديك �إحدى هذه امل�شكالت فاحلمل قد يكون خطرا ً ،لذا ا�ستعملي و�سيلة أ�خرى
لتنظيم أال�سرة مثل الواقي ريثما ت�شاورين عاملة �صحية مدربة يف الو�سائل الهرمونية
لتنظيم أال�سرة.

كيف تتناولن حبوب منع احلمل املركبة:

تباع احلبوب يف �شريط (عبوة أ�و مغلف أ�و علبة ) يحتوي على  21حبة أ�و  28حبة� .إذا أ�خذت �شريط من 28حبة ،تناويل حبة كل
يوم .وحاملا تنتهني من �شريطا ً ابد أ�ي تناول احلبوب من �شريط جديد.

�إذا أ�خذت �شريطا ً من  21حبة ،خذي حبة كل يوم طوال واحدا ً وع�شرين يوما ً ،ثم انتظري �سبعة أ�يام قبل أ�ن تبدئي �شريط ًا
جديدا ً .حتل الدورة ال�شهرية عادة يف أاليام ال�سبعة التي تتوقفني خاللها عن تناول احلبوب .ولكن ابد أ�ي تناول احلبوب من
�شريط جديد حتى لو مل حت�صل الدورة ال�شهرية.
يف كال احلالني ،أ�كان ال�شريط ب�إحدى وع�شرين أ�و ثمان وع�شرين حبة ،تناويل احلبة أالوىل ،يف أ�ول يوم من دورتك ال�شهرية.
بذلك حت�صلني على احلماية فورا ًَ .أ�ما �إذا فاتك البدء يف أ�ول يوم  ،فيمكنك البدء يف أ�ي من أاليام ال�سبعة أالوىل من دورتك
ال�شهرية .لكن هذا لن يحميك على الفور ،ولذا يجب أ�ن ت�ستخدمي (خالل أال�سبوعني أالولني من بدء تناول احلبوب) ,و�سيلة
أ�خرى لتنظيم أال�سرة ،أ�و أ�ن متتنعي عن املجامعة.
يجب أ�ن تتناويل حبة كل يوم حتى لو مل جتامعي .حاويل تناول احلبة يف ال�ساعة ذاتها كل يوم كي ال تن�سى تناولها .قد يفيدك أ�ن
تتذكري أ�نك تبد أ�ين خطا ًجديدا ً يف اليوم ذاته من أال�سبوع .

ن�سيان تناول احلبة:
�إذا ن�سيت تناول احلبة فقد حتملني.

�إذا ن�سيت تناول حبة واحدة فخذيها فور أ�ن تتذكري .ثم خذي احلبة التالية يف موعدها
املعتاد .وقد يعني هذا أ�ن تتناويل حبتني يف اليوم ذاته.
�إذا ن�سيت تناول حبتني على التوايل ،فتناوليهما على الفور :خذي حبتني كل يوم ,يومني
على التوايل ،ثم عاودي تناول حبة يف اليوم ،حتى ينتهي ما يف املغلف .ا�ستعملي واقيا ً
أ
(�و امتنعي عن املجامعة ) حتى تنق�ضي �سبعة أ�يام متوالية تناولت خاللها حبوبا ً � .إذا
ن�سيت أ�ن تتناويل ثالث حبوب أ�و أ�كرث ،توقفي عن تناول احلبوب وانتظري دورتك ال�شهرية
التالية .ا�ستخدمي واقيا ً أ
(�و امتنعي عن املجامعة ) بقية دورتك ال�شهرية .ثم ابد أ�ي
مغلفا ً جديدا ً .
�إذا ت أ�خرت يف تناول احلبة
أ�و ن�سيتها ،فقد تنزفني
بع�ض ال�شيء ,مثل نزف
الدورة ال�شهرية اخلفيفة
جدا ً .
�إذا كان ي�صعب تذكر
احلبة فحاويل تناولها
و أ�نت تعملني عمال ً يوميا ً
معتادا ً مثل �إعداد الع�شاء
مثال ً  .أ�و خذي احلبة عند
مغيب ال�شم�س أ�و قبل النوم� .ضعي املغلف حيث ميكنك أ�ن تريه كل يوم .ف�إذا ن�سيت مع
ذلك تناول احلبة تكرارا ً أ
(�كرث من مرة يف ال�شهر) ،ففكري يف تبديل و�سيلة تنظيم
أال�سرة.
�إذا تقي أ�ت يف غ�ضون ثالث �ساعات بعد أ�خذ احلبة ،أ�و أُ��صبت با إل�سهال ،فلن تبقى احلبة
يف ج�سمك وقتا ً كافيا ً ملنع احلمل .ا�ستخدمي عندئذ واقيا ً أ�و امتنعي عن املجامعة ,حتى
ت�ستعيدي �صحتك وحتى مت�ضي �سبعة أ�يام تناولت أ�ثناءها احلبة.

وقف احلبوب :
�إذا أ�ردت أ�ن تغيرّ ي و�سيلة منع احلمل ,أ�و أ�ردت أ�ن حتملي ,ف أ�وقفي تناول احلبوب عندما
تهنني �شريطا ً بكامله .قد حتملني فور وقف احلبوب� .إن معظم الن�ساء اللواتي يتوقفن عن
تناول احلبوب من أ�جل احلمل ،يحملن يف ال�سنة أالوىل بعدئذ.

حبوب الربوج�ستني وحده أ�و ( احلبوب املنمنمة أ�و امل�صغرة أ�و
امليني بل)

 �إذا ن�سيت أ�خذ حبة فا�ستخدمي و�سيلة مانعةأ
(�و امتنعي عن املجامعة) �سبعة أ�يام ,وتابعي
تناول احلبوب.

The Mini Pill Progestin - Only pills
�إذا كان ينبغي أ�ن تتجنبي احلبوب املركبة ،فاحلبوب التي حتتوي على الربوج�ستني وحده �آمن
لك أ,لنها ال حتتوي على ا إل�سرتوجني (انظري ال�صفحة  208و  ،)209وكذلك �إذا كانت احلبوب
املركبة حتدث لك أ�ثارا ً جانبية .لكن حبوب الربوج�ستني أ�قل جدوى من احلبوب املركبة .
كذلك تعد هذه احلبوب ،بالربوج�ستني وحده  ،خيارا ً أ�ف�ضل للمر�ضعة ,ألنها ال تقلل مقدار لنب
حليب الثدي .ومي فعالة جدا ً ملعظم املر�ضعات  .وتوزع مثل احلبوب املركبة ,يف عيادات تنظيم
أال�سرة والوحدات ال�صحية وال�صيدليات ،ولدى املر�شدات ال�صحيات .انظرى ال�صفحة 506
حيث جتدين أ��سماء أالنواع.
�إذا كنت تعانني امل�شكالت املذكورة يف ال�صفحة  <207أ�و كنت تتعاجلني من نوبات املر�ض
فامتنعي عن تناول حبوب الربوج�ستني .أ
فالدوية ت�ضعف جدوى احلبوب.

آالثار اجلانبية ال�شائعة لدى تناول حبوب الربوج�ستني:

 النزف غري العادي أ�و التنقيط .هذا أ�كرث ا آلثار اجلانبية �شيوعا ً  .ف�إذا أ��صبح م�شكلة ف�إنا�ستخدام ا إليبوبروفني قد يوقف التنقيط .
 انقطاع الدورة ال�شهرية .هذا أ�مر �شائع ،ولكن �إذا انقطعت الدورة ال�شهرية أ�كرث من  45يوما ًفقد تكونني حامال ً .تابعي تناول احلبوب حتى ت�شاوري مر�شدة �صحية لرتي �إذا كنت حامال ً.
 ال�صداع العر�ضي أ(�و ال�صداع من حني �إىل �آخر).

كيف تتناولني حبوب الربوج�ستني :

 تناويل أ�ول حبة يف أ�ول أ�يام دورتك ال�شهرية. تناويل حبة يف املوعد نف�سه كل يوم ,حتى �إذا مل جتامعي. �إذا ت أ�خرت ولو �ساعات قليلة عن تناول احلبة يف موعدها ،أ�و أ�غفلت يوما ً ،فقد حتملني. �إذا أ�نهيت علبة ،ابد أ�ي علبة جديدة يف اليوم التايل ،حتى �إذا مل تبد أ� دورتك ال�شهرية .ال تغفلي احلبة يوما ً.�إذا كنت تر�ضعني ومل تعاودك الدورة ال�شهرية بعد ،فيمكنك أ�ن تبد أ�ي تناول احلبوب يف أ�ي يوم  .ولن تعاودك الدورة ال�شهرية,
فهذا أ�مر طبيعي.

ما العمل �إذا أ�غفلت حبة بروج�ستني :

تناوليها حاملا تتذكرين .وتناويل احلبة التالية يف املوعد املعتاد ،حتى �إذا كان هذا يعني أ�ن تتناويل حبتني يف اليوم ذاته .قد تعاودك
الدورة ال�شهرية �إذا ت أ�خرت يف تناول احلبة عن موعدها املعتاد.

وقف حبة الربوج�ستني :

ميكنك وقف تناول احلبة متى �شئت .وميكن أ�ن حتملي يف اليوم التايل بعد التوقف .فاحر�صي على ا�ستعمال و�سيلة أ�خرى لتنظيم
أال�سرة ،على الفور� ،إذا كنت ال ترغبني يف احلمل .

الغر�سات (الزرعات أ�و الغرزات أ�و الزرع)

الغر�سات هي �ستة أ�نابيب (كب�سوالت) �صغرية  ،تغر�س حتت اجللد يف باطن ذراع املر أ�ة .وهي
حتتوى على الربوج�ستني وتعمل مثل حبوب الربوج�ستني ،ومتنع احلمل خم�س �سنوات .ولدى
�صدور أ�ول طبعة لهذا الكتاب با إلجنليزية ( )1997كان النوع الوحيد املتوافر ي�سمى :نوربالنت
()Norplant

أ��سلوب ا�ستخدام الغر�سات :
ت�شق العاملة ال�صحية املدربة اجللد قليال ً
لغر�س أالنابيب ونزعها ،يف عيادة أ�و مركز
لتنظيم أال�سرة ,عادة ً.
مهم قبل أ�ن حتاويل غر�س أ
ال نابيب ت أ� كدي من وجود عاملة �صحية مدربة
ال نابيب �إذا أ�ردت نزعها .فنزع أ
قريبا ً منك ت�ستطيع نزع أ
النابيب أ� �صعب من
غر�سها.
ميكن للمر أ�ة أ�ن ت�ستخدم الغر�سات �إذا كانت مر�ضعة أ� و كانت لديها م�شكلة مع هرمون
ا إل�سرتوجني .ال ت�ستخدمي الغر�سات � إذا كنت ت�شكني واحدة من امل�شكالت املذكورة يف
ال�صفحة  ،207أ�و تعانني مر�ضا ً يف القلب ،أ�و � إذا أ�ردت أ�ن حتملي يف ب�ضع ال�سنوات
التالية .و � إذا كنت تتناولني دواء ملعاجلة نوبات ال�صرع (الت�شنجات ) ف�ستحتاجني � إىل
و�سيلة م�ساعدة مثل الواقي أ� و العجلة املهبلية � إ�ضافة � إىل الغر�سات.

أ
ال ثار اجلانبية ال�شائعة للغر�سات ؟

أ� ثناء أال�شهر أالوىل ،قد ت�سبب الغر�س نزفا ً غري منتظم (يف منت�صف الدورة ال�شهرية
) ،أ�و قد تطيل الدورة ال�شهرية أ� ياما ً أ�و قد ال حت�صل الدورة ال�شهرية بتاتا ً .ال يعني هذا
أ� نك حامل ،أ� و أ� ن �شيئا ً ما لي�س على ما يرام� .إذ تختفي هذه أالمور حاملا يتع ّو د ج�سمك
على الربوج�ستني .و أ� ذا �سبب النزف غري العادي م�شكالت لك ,فقد تعطيك العاملة
ال�صحية جرعة خفيفة من احلبوب مركبة ب�ضعة أ� �شهر� ،إ�ضافة �إىل الغر�سات.
وقد ت�صابني بال�صداع عر�ضا ً (من حني � إىل �آخر) وبا آلثار اجلانبية نف�سها التي
حتدثها حقن الربوج�ستني( .انظري ال�صفحة )241

وقف ا�ستخدام الغر�سات

مع أ� ن غر�سات نوربالنت تدوم خم�س �سنوات � ،إال أ�نك ت�ستطيعني نزعها يف أ� ي وقت -
مع أ� نه قد ي�صعب أ� ن تعرثي على عاملة �صحية مدربة على نزعها .وبعد نزع الغر�سات
ميكن ان حتملي على الفور .فا�ستخدمي و�سيلة أ�خرى لتنظيم أال�سرة � إذا كنت ال
ترغبني يف احلمل .

 كثري من الن�ساء يرغنب يف نزعالغر�سات باكرا ً ب�سبب �آثارها
اجلانبية غري امل�ستحبة ,و أ�كرثها
�شيوعا ً النزف غري املنتظم.
الغر�سات .508

حقن منع احلمل

تق�ضي هذه الو�سيلة حقن املر أ�ة بالهرمونات مرة كل �شهر أ�و كل ثالثة أ��شهر,عادة يف املركز
ال�صحي أ�و يف عيادة تنظيم أال�سرة ,على يد �شخ�ص مدرب .وتدوم احلماية حتى حتتاج املراة
حقنة جديدة .وميكن ا�ستخدامها من دون أ�ن يعرف ا آلخرون.

حقن الربوج�ستني وحده
 تحُ دث حقن الربوج�ستني على الدوامتقريبا ً ,تغيريات يف الدورة ال�شهرية.
فقد تنزفني قليال ً كل يوم أ�و بني
وقت و�آخر .والراجح أ�ن يتوقف النزف
ال�شهري مع نهاية ال�سنة أالوىل من
ا�ستعمال احلقن .وكل هذه التغريات
طبيعية.

ال حتتوي حقن الربوج�ستني ،مثل حقنة ديبو بروفريا  Depo Proveraونوري�سرتات
 Noristeraعلى هرمون الربوج�ستني .وهي جيدة على اخل�صو�ص للمر أ�ة املر�ضعة أ�و التي ال
يجوز أ�ن تتناول ا إل�سرتوجني (انظري ال�صفحتني 208و .)209وتعطى كل �شهرين أ�و ثالثة .
ال يجوز أ�ن حتقن املر أ�ة بحقن الربوج�ستني� ,إذا كانت ت�شكو من �إحدى امل�شكالت املذكورة يف
ال�صفحة  ،207أ�و حني ال تكون قادرة على ت أ�مني أ�خذ حقن دورية  ،أ�و �إذا أ�رادت أ�ن حتمل يف
ال�سنة التالية .

آالثار اجلانبية ال�شائعة لدى تل ّقي حقن الربوج�ستني :

ملا كانت جرعة الربوج�ستني التي تتلقاها املر أ�ة يف كل حقنة كبرية ،ف�إنها تالحظ تغريات يف
الدورة ال�شهرية خالل أال�شهر القليلة أالوىل ،أ�كرث من التغريات التى حتدثها الو�سائل الهرمونية
أالخرى.
أ�ما أالثار اجلانبية ال�شائعة أالخرى فهي:
 النزف غري العادي أ�و التنقيط ال�شديد� .إذا كانت هذه م�شكلة  ،فيمكن للعاملة ال�صحية أ�نتعطيك دورتني من حبوب منع احلمل املركبة ذات اجلرعة اخلفيفة� ,إ�ضافة �إىل احلقنة لوقف
التنقيط  .ويتوقف معظم النزف غري املنتظم يف ب�ضعة أال�شهر التالية .
 انقطاع الدورة ال�شهرية. -ازدياد الوزن

احلقن املركبة

هناك حقن أ�خرى ،مثل �سيكلوفم  Cyclofemوميزيجينا  ,Mesigynaحتتوي على
�إ�سرتوجني وبروج�ستني .وهي جيدة للمر أ�ة التي تريد دورة �شهرية منتظمة .وتعطى احلقن
املركبة كل �شهر وهى أ�غلى من حقن الربوج�ستني ،و أ�قل �إنت�شارا ً.
�إذا كان ال يجوز لك أ�ن تتناويل احلبوب املركبة ,أ�و حقن الربوج�ستني  ،فال يجوز أ�ي�ضا ً أ�ن تتلقي
احلقن املركبة .ال تبد أ�ي تلقي احلقن املركبة و أ�نت تر�ضعني من الثدي.

آالثار اجلانبية ال�شائعة لدى تل ّقي احلقن املركبة
ملا كانت هذه احلقن حتتوي على الهرمونني اللذين حتتوي عليهما احلبوب املركبة ,ف�إن �آثارها
اجلانبية هي نف�سها ا آلثار اجلانبية ال�شائعة للحبوب املركبة ,ف�إن �آثارها اجلانبية هي نف�سها
ا آلثار اجلانبية ال�شائعة للحبوب املركبة (انظري ال�صفحة .)209

أ��سلوب ا�ستخدام حقن منع احلمل:

ي�ستح�سن أ�ن تتلقي حقنتك أالوىل أ�ثناء الدورة ال�شهرية .بهذا تعرفني أ�نك ل�ست حامال ً  .وميكنك أ�ن
تبد أ�ي تلقي احلقن يف أ�ي وقت �إذا كنت تر�ضعني ,ومل تعاودك الدورة ال�شهرية بعد.
وحتميك احلقنة من احلمل على الفور� ،إذا أ�عطيت لك يف أاليام اخلم�سة أالوىل بعد بدء الدورة ال�شهرية.
أ�ما �إذا تلقيتها بعد �ستة أ�يام أ�و أ�كرث ،فيجب ا�ستخدام الواقي أ�و االمتناع عن املجامعة يف أال�سبوعني
التاليني.
ينبغي أ�خذ حقنة كل �شهر أ�و �شهرين أ�و ثالثة ،ح�سب نوع احلقنة:
 ديبو بروفريا :كل ثالثة أ��شهر. نوري�سرتات  :كل �شهرين . �سكلو فم و ميزيحينا :كل �شهر.حاويل عدم الت أ�خر يف أ�خذ احلقن ،ف أ�ثرها ي�ضعف كلما انتظر

وقف احلقن :

ميكن وقف حقن منع احلمل متى �شئت .ولكن قد متر �سنة بعدئذ قبل أ�ن
حتملي ،وتعود دورتك ال�شهرية �إىل طبيعتها .لكن هذا قد يحدث قبل ذلك
 .ف�إذا ال ترغبني يف احلمل على الفور ،فال بد من ا�ستعمال و�سيلة أ�خرى
لتنظيم أال�سرة يف هذه املرحلة.

حقن منع احلمل .507

أالجهزة الرحمية
(التي تثبت يف الرحم)

أالجهزة الرحمية أ�دوات �صغرية تثبتها داخل الرحم
عاملة �صحية أ�و قابلة مدربة .ويحول اجلهاز الرحمي
وهو داخل الرحم دون تلقيح مني الرجل بوي�ضة
املر أ�ة .وميكن أ�ن يظل يف الداخل الرحم ع�شر
�سنوات (ح�سب نوع اجلهاز) قبل أ�ن يحن موعد
نزعه وابدالة .
معظم اللوالب ال�شائعة م�صنوعة من البال�ستيك (اللدائن) أ�و من البال�ستيك والنحا�س معا ً ،
من أ�نواعها اللولب البال�ستيكي والنحا�سي على �شكل .T

اللولب بالربوج�ستني
هذا النوع من اللولب يحتوي على
هرمون الربوج�ستني ،ويوزع يف بع�ض البلدان .ويخفف الربوج�ستني أالمل والنزف اللذين يحدثهما بع�ض أ�نواع اللوالب .ويحمي اللولب
بالربوج�ستني املر أ�ة من احلمل خم�س �سنني.
 ال ت�ستخدمي جهازا ً رحميا ً �إذا مليكن يف �إمكانك الو�صول �إىل مركز
�صحي أ�و عيادة لنزعه عند ال�ضرورة.
 اجلهاز الرحمي أ��سلم للمر أ�ةاملر�ضعة.
أالمرا�ض املنقولة جن�سيا ً .261

مهم ال حتميك أالجهزة الرحمية من أالمرا�ض املنقولة
فريو�س ا إليدز /ال�سيدا .بل ان وجود جهاز رحمي لدى امر أ�ة
منقول جن�سيا ً  ،قد ُيحدث م�ضاعفات أ�خطر ،مثل االلتهاب
ي ؤ�دي االلتهاب احلو�ضي �إىل عدم اخل�صوبة.

جن�سيا ً  ,ومن
م�صابة مبر�ض
احلو�ضي .وقد

متى تتجنبني أالجهزة الرحمية:

ال ت�ستعملي جهازا ً رحميا ً �إذا ً:
 كنت حامال ً أ�و قد تكونني حامال ً.لل�صابة مبر�ض منقول جن�سيا ً.
 كنت معر�ضة إ كنت قد أ��صبت يف املا�ضي بالتهاب يف أالنبوبني أ�و املبي�ضني ,أ�و بالتهاببعد الوالدة أ�و ا إلجها�ض .
 حملت يف أالنبوبني. كنت تنزفني وتت أ�ملني كثريا ً يف دورتك ال�شهرية. كنت م�صابة بفقر دم حاد. -مل حتملي يف حياتك من قبل.

آالثار اجلانبية ال�شائعة :

قد تنزفني نزفا ً خفيفا ً يف أال�سبوع أالول بعد تثبيت اجلهاز الرحمي .وقد
ت�صاب بع�ض الن�ساء بنزف أ�طول و أ��شد و أ�كرث �إيالما ً يف الدورة ال�شهرية ،
لكن هذا يتوقف عادة بعد أال�شهر الثالثة أالوىل.

أ��سلوب ا�ستخدام أالجهزة الرحمية:

يجب أ�ن تثبت العاملة ال�صحية اجلهاز الرحمي أ�ثناء فح�ص احلو�ض .و أ�ف�ضل موعد
لتثبيت اجلهاز الرحمي هو الدورة ال�شهرية .أ�ما بعد الوالدة في�ستح�سن االنتظار �ستة
أ��سابيع حتى تعود الرحم �إىل حجمها و�شكلها الطبيعيني ،قبل تثبيت اللولب.
وقد ينزلق اللولب من مكانه أ�حيانا ً  .ف�إذا انزلق فلن يكون جمديا ً يف منع احلمل.
ولذا ال بد من أ�ن تتعلمي أ��سلوب التحقق من وجود اللولب يف مكانه .ومعظم اللوالب
جمهزة بخيطني يتدليان منه �إىل املهبل .ويجب أ�ن تتفح�صي اخليطني بعد كل دورة
�شهرية لتطمئني �إىل أ�ن اللولب يف مكانه .

كيف تتفح�صن خيطي اللولب :
 .1اغ�سلي يديك.
 .2قرف�صي و أ�دخلي �إ�صبعيك �إىل أ�عمق ما ت�ستطيعني داخل مهبلك .حت�س�سي اخليطني
ولكن ال ت�سحبيها.
 .3أ�خرجي �إ�صبعيك واغ�سلي يديك ثانية.

عالمات ا إلنذار من م�شكالت اجلهاز الرحمي:

أ�خطر امل�شكالت التي قد تنجم من تثبيت جهاز رحمي ,التهاب احلو�ض .وحتدث معظم
االلتهابات يف أال�شهر الثالثة أالوىل ,وحتدث عادة ألن املر أ�ة كانت أ��صال ً م�صابة بالتهاب لدى
تثبيت اجلهاز .أ�و قد يحدث االلتهاب ألن العاملة ال�صحة مل تثبت اجلهاز يف ظروف �صحية
نظيفة.
�إذا الحظت واحدة من العالمات التالية ,فيجب أ�ن ت�شاوري عاملة �صحية مدربة على تثبيت
أالجهزة الرحمية ومعاجلة م�ضاعفاتها ،أ�و أ�ن تذهبي مبا�شرة
�إىل امل�ست�شفى:
 ت أ�خر دورتك ال�شهرية. أ�مل يف أ��سفل بطنك أ�و أ�مل أ�ثناء املجامعة. �إفراز �شديد أ�و كريه الرائحة من املهبل. عدم ال�شعور ب أ�نك على ما يرام ،أ�و ارتفاع احلرارة أ�و الرجفة. اختفاء اخليطني أ�و ا إلح�سا�س أ�نهما يق�صران أ�و يطوالن عن املعتاد.� -إح�سا�س زوجك باجلهاز الرحمي (ال اخليطني فقط ) أ�ثناء املجامعة.

وقف ا�ستعمال اجلهاز الرحمي:

�إذا أ�ردت وقف ا�ستخدام اجلهاز الرحمي ،فالعاملة ال�صحية املدربة هي التي يجب أ�ن تنزعه .ال

الو�سائل
الطبيعية يف
تنظيم أال�سرة

هذه ثالث و�سائل ملنع احلمل أ�ي�ضا ً ،وهي ال تتطلب أ�ي جهاز أ�و مواد كيميائية (مثل الو�سائل
املانعة) أ�و أ�دوية ( مثل الو�سائل الهرمونية) .هذه الو�سائل هي:
 ا إلر�ضاع من الثدي يف أال�شهر ال�ستة أالوىل. طريقة فح�ص �إفراز املهبل. طريقة العد ال�شهري.مهم ال حتميك الو�سائل الطبيعية لتنظيم أال�سرة من أالمرا�ض املنقولة جن�سيا ً ومنها
ا إليدز  /ال�سيدا .ف�إذا ا�ستعملت واحدة من الو�سائل الطبيعية املذكورة يف هذه ال�صفحات،
ف�سيظل عليك أ�ن تفكري بو�سائل لالحتماء من هذه أالمرا�ض.

ا إلر�ضاع يف أال�شهر ال�ستة أالوىل (قطع الدورة ال�شهرية
با إلر�ضاع )

ي�ستطيع ا إلر�ضاع من الثدي ,يف ظروف معينة  ،أ�ن مينع املبي�ضني من ا إلبا�ضة .وال تكلف هذه
الو�سيلة �شيئا ً ،لكنها الو�سيلة أالجدى يف أال�شهر ال�ستة أالوىل فقط بعد والدة الطفل.

ا إلر�ضاع ملنع احلمل :

لي�س ا إلر�ضاع من الثدي و�سيلة م�ضمونة ملنع احلمل� ،إال �إذا توافرت ال�شروط التالية:
 .1أ�ن يكون طفلك دون �سن �ستة أ��شهر.

 .2أ�ال تكون الدورة ال�شهرية عاودتك منذ الوالدة.
 .3أ�ن ُتر�ضعي طفلك من ثدييك فقط (فال يتناول طعاما ً �آخر) ،و أ�ن تر�ضعيه كلما
جاع  -و أ�ال يباعد بني الر�ضعة والر�ضعة أ�كرث من �ست �ساعات  -ليال ً ونهارا ً  .و أ�ن ال
ينام طفلك الليل بطوله من دون ر�ضاعة.
ا�ستخدمي و�سيلة أ�خرى �آمنة لتنظيم أال�سرة غري ا إلر�ضاع من الثدي ،ما �إن يحدث
أ�ي من أالمور التالية:
 يتجاوز طفلك �سن أال�شهر ال�ستة ,أ�و تعاودك الدورة ال�شهرية ،أ�و يبد أ� طفلك يف تناول أ�نواع أ�خرى من اللنب احلليب أ�و الطعام ،أ�و يطول نومه عن�ست �ساعات يف الليل ,أ�و
 تبتعدين عن طفلك أ�كرث من �ست �ساعات ،فال تتمكنني من �إفراغ ثدييك مناحلليب خالل هذه ال�ساعات.

طريقة فح�ص �إفراز املهبل وطريقة العد ال�شهري
ال�ستخدام �إحدى هاتني الو�سيلتني يجب أ�ن تعريف متى تكونني خ�صبة يف دورتك ال�شهرية .ويدعى
هذا أ�حيانا ً” أ�يام اخل�صوبة” .ولتج ّنب احلمل عليك أ�نت وزوجك أ�ن متتنعا عن اجلماع ،أ�و أ�ن
ت�ستخدما �إحدى و�سائل تنظيم أال�سرة ،يف أ�يام اخل�صوبة.
وملا كانت هذه الو�سائل تكلف ماال ً  ،وال حتدث �آثارا ً جانبية ،ف�إن املر أ�ة تعتمدها �إذا كانت ال
ت�ستطيع أ�و ال تريد ا�ستخدام و�سائل أ�خرى ،أ�و �إذا مل تتوافر الو�سائل أالخرى.
وحتى تتحكمي ب أ�يام اخل�صوبة أ�نت وزوجك على نحو أ�جدى ,فال بد من زيارة عاملة �صحية
مدربة ،لت�شرح لكما عن ج�سمك وعن اخل�صوبة .وي�ستغرق تعلم هذه الو�سائل عادة بني  3أ��شهر
و 6أ��شهر من التدريب العملي.

ال تفيد طريقة فح�ص �إفراز املهل وطريقة العد ال�شهري كما
ينبغي� ,إذا:

 مل تتحكمي جيدا ً مبواعيد املجامعة ومواعيد االمتناع عنها .ففي أ�ياماخل�صوبة  ،على زوجك أ�ن ميتنع ،وال يجامعك ،أ�و ي�ستخدم واقيا ً ذكريا ً،
أ�و أ�ي و�سيئة مانعة أ�خرى.
 تبدلت عالمات خ�صوبتك من �شهر �إىل �شهر ,فلم تعودي قادرة علىمعرفة أ�يام خ�صوبتك.
 كنت قد ولدت ،أ�و أ��سقطت لتوك .ففي هذه أاليام ,ت�صعب معرفة أ�ياماخل�صوبة .

ما يجب أ�ن تعريف عن دورة خ�صوبة املر أ�ة:

 تبي�ض املر أ�ة بوي�ضة يف كل �شهر. حتدث ا إلبا�ضة من املبي�ض  14يوما ً قبل بداية الدورة ال�شهرية املقبلة. تعي�ش البوي�ضة نحو � 24ساعة (نهارا ً وليلة ) بعد خروجها من املبي�ض. -ي�ستطيع مني الرجل أ�ن يعي�ش حتى يومني يف داخل ج�سم املر أ�ة.

حتى ت�صبح كل الو�سائل الطبيعية يف تنظيم أال�سرة أ�جدى:

 جامعي فقط يف أاليام بني نهاية أ�يام اخل�صوبة ودورتك ال�شهرية التالية. ا�ستخدمي يف �آن و�سيلة مراقبة �إفراز املهبل وو�سيلة العد ال�شهري. -ا�ستخدمي واقيا ً �إذا كنت غري واثقة من أ�نك غري خ�صبة ,أ�و امتنعي من اجلماع.

 حتتاج كل هذه الو�سائل �إىل تعاونالرجل و�إال فقدت جدواها.
الو�سائل املانعة .202
النزف ال�شهري .48

مراقبة �إفراز املهبل (خماط املهبل )

من أ�جل أ��ستخدام و�سيلة مراقبة �إفراز املهبل ،ال بد من أ�ن تنتبهي جيدا ً
للفراز (الرطوبة ) يف مهبلك .يفرز ج�سمك �إفرازا ً رطبا ً يف أ�يام خ�صوبتك
إ
مل�ساعدة مني الرجل يف دخول الرحم .ف�إذا راقبت ا إلفراز كل يوم ،ف�ستعلمني
متى ت�صبحني خ�صبة ،فتمتنعني عن املجامعة يف هذه أاليام.

كيف تعرفني أ�نك خ�صبة:

								
								
								

 .1ام�سحي خارج مهبلك ب�إ�صبعك أ�و بورقة أ�و قما�شة.
� .2إذا وجدت بع�ض ا إلفراز ،فخذي منه بني �إ�صبعيك		 .
كيف ملم�سه ؟ رطب وزلق ؟ جاف ولزج :

أ��سلوب ا�ستخدام و�سيلة مراقبة �إفراز املهبل

 ال جتامعي يف أ�ي يوم ترين فيه أ�و حت�سني فيه رطوبة أ�و �إفرازا ً .أ�و �إذا أ�ردت أ�ن جتامعي يف هذه أاليام فا�ستعملي واقيا ً أ�و عجلةمهبلية من غري مبيد مني (فهذه هي الو�سائل الوحيدة التي ال تغيرّ ا إلفراز).
 امتنعي عن املجامعة حتى متر أ�ربعة أ�يام بعد �آخر مرة كان فيها ا إلفراز �صافيا ً وزلق ً. ال جتامعي يف أ�ثناء الدورة ال�شهرية .فهناك احتمال �ضعيف أ�ن تكوين خ�صبة من دون أ�ن تكوين قادرة على معرفة هذا. ال تر�شي املاء يف مهبلك أ�و تغ�سليه يف أ�ي وقت.� -إذا مل ت�ستطيعي أ�ن تعريف أ�يام خ�صبك ,أ�و �إذا كنت ت�شكني التهابا ً يف مهبلك ،فال بد من ا�ستخدام و�سيلة أ�خرى.

العد ال�شهري

و�سيلة العد ال�شهري تعلمك أ�ن تعريف أ�يام خ�صوبتك بعد أاليام يف دورتك
ال�شهرية .وال ميكنك االعتماد على العد ال�شهري �إذا:
 كنت تر�ضعني ومل تعاودك الدورة ال�شهري بعد. -كنت حامال ً أ�خريا ً ،ومل تنتظم دورتك ال�شهرية بعد.

أ��سلوب ا�ستخدام و�سيلة العد ال�شهري

 عدي عدد أاليام يف كل من دوراتك ال�شهرية يف �ستة أ��شهر ،من أ�ول يوم دورة �شهرية �إىل أ�ول يوم يف الدورة التالية. اختاري أ�طول دورة و أ�ق�صر دورة �شهرية. اطرحي  20يوما ً من أ�ق�صر دوراتك و 10أ�يام من أ�طول دوراتك� .إن الفرتة بني هذين اليومني هي أ�يام خ�صوبتك. مع أ�ن يف �إمكانك املجامعة قبل أ�يام خ�صوبتك وبعدها ،ف�إن أ��شد أاليام أ�مان هي بني نهاية أ�يام خ�صوبتك وبداية دورتك ال�شهريةالتالية.
فمثال ً� :سجلت ليلى تاريخ دوراتها ال�شهرية �ستة أ��شهر .وكانت أ�ق�صر دوراتها ال�شهرية  26يوما ً و أ�طولها  34يوما ً:

يجب أ�ن ت�ستخدمي �إحدى و�سائل تنظيم أال�سرة و أ�نت ت�سجلني تاريخ دوراتك ال�شهرية ال�ست .لكن جتنبي احلبوب والغر�سات
واحلقن ،يف مرحلة الت�سجيل (9دورات) ألن هذه الو�سائل تبدل موعد بداية دوراتك ال�شهرية .

الو�سائل
التقليدية
واملنزلية يف
منع احلمل

لدى كل جمتمع و�سائله التقليدية يف منع احلمل أ�و وقفه .وكثري من هذه الو�سائل مفيد جدا ً يف
تقليل عدد أالطفال الذين تنجبهم العائلة ،مع انها لي�ست جمدية مثل الو�سائل احلديثة .لكن بع�ض
الو�سائل التقليدية لي�ست جمدية على ا إلطالق ,والبع�ض قد يكون حتى �ضارا ً جدا ً.

الو�سائل التقليدية املفيدة
القذف يف اخلارج (اجلماع املقطوع أ�و العزل أ�و ال�سحب) .بهذه الو�سيلة ي�سحب الرجل ع�ضوه
من املر أ�ة بعيدا ً عن أ�ع�ضائها التنا�سلية وفرجها قبل أ�ن يقذف .هذه الو�سيلة أ�ف�ضل من ال
�شيء ,لكنها ال تنفع يف كل مرة .ف أ�حيانا
ً ال ي�ستطيع الرجل أ�ن ي�سحب ع�ضوه قبل
القذف .وحتى �إذا ا�ستطاع فقد ين�ساب
بع�ض ال�سائل الذي يحتوي على املني يف
داخل مهبل املر أ�ة قبل القذف في�سبب
احلمل.

االمتناع عن اجلماع بعد الوالدة.

بطفلها اجلديد وا�ستعادة قوتها من دون أ�ن حتمل.

يف بع�ض املجتمعات ،ميتنع الزوجان
عن اجلماع فرتة طويلة بعد والدة طفل.
وبذلك ت�صرف أالم وقتا ً أ�طول لالعتناء

الو�سائل التقليدية غريا ملفيدة أ�و ال�ضارة
 التعاويذ و أ��ساليب ال�سحر ال متنع دون احلمل. قد ي ؤ�دي �إدخال احل�شائ�ش أ�و قرون اخل�ضار أ�و الروث (براز احليوانات) يف مهبل املر أ�ة �إىل�إحداث التهاب أ�و تهيج.
 غ�سل املهبل عن طريق املغاط�س املهبلية ,مع أالع�شاب وامل�ساحيق ال مينع احلمل .فاملني يتحركب�سرعة ,وقد ي�صل بع�ضه �إىل داخل الرحم قبل االغت�سال.
 -التبول بعد اجلماع ال يحول دون احلمل( .لكنه قد ي�ساعد يف اتقاء التهاب اجلهاز البويل).

التعقيم (اجلراحة املانعة ا إلجناب)

هناك جراحات طبية جتعل �إجناب الرجل أ�و املر أ�ة .طفاال ً �شبه م�ستحيل .وملا كانت نتيجة
اجلراحة دائمة ,فهي ال تنفع �إال الن�ساء والرجال الذين ال يرغبون فعال ً يف �إجناب مزيد من
أالطفال.
إلجراء جراحة كهذه ينبغي الذهاب �إىل مركز �صحي أ�و م�ست�شفى .واجلراحة �سريعة و�آمنة وال
تحُ دث �آثارا ً جانبية.

جراحة
الدافقة )

الو�سائل الدائمة

الرجل (قطع القناة

جراحة تعقيم الرجل (وت�سمى جراحة قطع القناة
الدافقة أ�و ربط أالنابيب الدافقة) هي جراحة
ب�سيطة ،تقطع فيما القناتان اللتان تو�صالن املني من
اخل�صيتني �إىل الع�ضو الذكري .وال تقطع اخل�صيتان
يف هذه اجلراحة  .وهي جتري يف أ�ي مركز �صحي
فيه عامل �صحي مدرب .وال ت�ستغرق �سوى دقائق.
ال تغري اجلراحة قدرة الرجل على اجلماع أ�و على
اال�ستمتاع باجلماع .فهو يطل قادرا ً ملى قذف ال�سائل املنوي من دون املني .وال ي�ستنفد املني �إال
بعد أ�ن يقذف ع�شرين مرة بعد قطع القناتني الدافقتني .يف هذه أالثناء ,يجب ا�ستخدام الو�سيلة
املعتادة لتنظيم أال�سرة.

جراحة املر أ�ة (ربط أالنابيب)
ربط قناتي املر أ�ة (وتعرف أ�ي�ضا ً بربط املوا�سري
أ�و ربط قناتي فالوب) جراحة أ��صعب قليال ً من
قطع القناة الدافقة عن الرجل  .لكنا جراحة
�آمنة جد ًا .وت�ستغرق نحو  30دقيقة.
ت�شق العاملة ال�صحية املدربة فتحتني �صغرتني
يف بطن املر أ�ة وتقطع أ�و تربط القناتني اللتني
تنقالن البوي�ضات �إىل الرحم .ال تغيرّ اجلراحة
قدرة املر أ�ة على اجلماع أ�و على ال�ستمتاع
باجلماع.
مهم ال يحمي التعقيم من أالمرا�ض املنقولة جن�سيا ً ومنها ا إليدز /ال�سيدا .ولذا �ستظلني
بحاجة �إىل التفكري يف و�سائل حلماية نف�سك من هذه أالمرا�ض.
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الو�سائل الطارئة
يف تنظيم أال�سرة
 يجب أ�ال تُ�ستخدم الو�سائل الطارئة يف تنظيمأال�سرة بديال ً من الو�سائل أالخرى.

الو�سائل الطارئة يف تنظيم أال�سرة هي الطرق التي تتجنب بها املر أ�ة احلمل بعد جمامعة غري
حممية .ومتنع هذه الطرق الت�صاق البوي�ضة امللقحة بجدار الرحم .وهي تفيد �إال �إذا ا�ستخدمت
فور املجامعة.
الو�سائل الطارئة �آمنة وفعالة .لكنها لي�ست فعالة مثل املواظبة
على ا�ستخدام الو�سائل أالخرى لتنظيم أال�سرة ،التي نوق�شت يف
هذا الف�صل .وقد تحُ دث �آثار ًا جانبية مزعجة.

حبوب الطوارئ ملنع احلمل

احلبوب امل�ستعملة للطوارئ من أ�جل تنظيم أال�سرة ,هي نف�سها
احلبوب املركبة ملنع احلمل التي تتناولها الن�ساء كل يوم .لكنك يف
الطوارئ تتناولني جرعة أ�على بكثري يف وقت ق�صري .فعليك أ�ن تتناويل احلبوب يف غ�ضون يومني
(� 48ساعة) بعد اجلماع غري املحمي .ال تنفع احلبوب �إذا كنت حامال ً من جمامعة قبل يومني
أ�و أ�كرث.

الو�سائل الطارئة أالخرى

احلبوب املنمنمة (امليني بيل أ�و حبوب الربوج�ستني وحده) .Mini Pills Progestin Only
ال حتتوي هذه احلبوب على ا إل�سرتوجني ،لذا فهي حتدث غثيانا ً أ�قل من احلبوب املركبة ملنع
احلمل .وهي ال تفيدك �إال �إذا تناولتها يف غ�ضون اليومني التاليني (� 48ساعة) بعد املجامعة غري
املحمية.
 تناويل خم�س حبات بروج�ستني ,ثم تناويل بعد � 12ساعة خم�س حبات أ�خرى.امليفبو�ستون ُ .Mifepristoneيعرف أ�ي�ضا ً با�سم  ،RU 486أ�و احلبة الفرن�سية ,وي�سبب
غثيان وتقي ؤ�ا ً أ�قل من احلبوب أالخرى.
 تناويل  600مليغرام يف غ�ضون أاليام الثالثة بعد املجامعة غري املحمية .تناويل هذه اجلرعةمرة فقط.
أالجهزة الرحمة :ميكنها أ�ي�ضا ً أ�ن متنع الت�صاق البوي�ضة بجدار الرحم.

 كيف تعرفني أ�نك معر�ضة أللمرا�ض املنقولة
جن�سيا ً.263 ,
أالجهزة الرحمية .216
ميفرب�ستون .245

 يجب أ�ن تثبت اجلهاز الرحمي عاملة �صحية متدربة خ�صي�صا ً  ,يف غ�ضون خم�سة أ�يام بعداملجامعة غري املحمية .وميكن ترك اجلهاز الرحمي نف�سه بعدئذ ليوا�صل حمايتك من احلمل
حتى خم�س �سنوات ,وميكنك بعدها و�ضع جهاز رحمي جديد .ال ت�ستعملي اجلهاز الرحمي �إذا
كنت معر�ضة خلطر ا إل�صابة مبر�ض منقول جن�سيا ً.

و�سائل حديثة يف تنظيم أال�سرة
الو�سائل احلديثة املذكورة أ�دناه ،متوافرة أ�و �ستو�ضع يف التداول بعد تطويرها .وقد ال جندها �إال يف بع�ض البلدان ،وبع�ضها
باهظ الثمن .و�إذ نذكرها هنا أ
فلننا نعتقد أ�ن هذه الو�سائل احلديثة �ستزداد انت�شارا ً وتتوافر للجميع ويرخ�ص ثمنها رمبا,
كلما عرفت الن�ساء عنها وطلبتها .وكلما ازداد عدد الو�سائل ،زادت فر�ص املر أ�ة التي تريد جتنب احلمل ,يف العثور على
و�سيلة تنا�سب حاجتها.
 .1الواقي البال�ستيكي م�صنوع من مادة البولريثاين  Polyurethaneالرقيق جدا ً  .وهو أ�رق من الواقي امل�صنوع من
مطاط (  ،)Latexويتيح ملم�س ًا أ�ف�ضل ،ويت أ�ثر أ�قل من غريه باحلرارة والزيوت.
 .2احللقات املهبلية تفرز ببط ء الربوج�ستني يف مهبل املر أ�ة .وهي متوافرة بقيا�س واحد ،وت�ستطيع املر أ�ة أ�ن تدخلها بنف�سها.
وهي تعمل بني ثالثة أ��شهر و�سنة .وبعد نزع احللقة املهبلية تعود اخل�صوبة �إىل املر أ�ة يف غ�ضون أ�ربع وع�شرين �ساعة.
�إذا أ�عطوك و�سيلة حديثة لتنظيم أال�سرة ،ت�شاوري يف � أش�ن أ�ي أ�مر قد ي�شغلك قبل أ�ن تختاري ا�ستعمال هذه الو�سيلة (انظري
ال�صفحة  .)200واحر�صي على معرفة كل املعلومات التي حتتاجني �إليها لتختاري ما ينا�سبك ،و أ�نك ال تختارين حتت ال�ضغط
ما ال ينا�سبك.

اختيار أ�ف�ضل
الو�سائل

بعد قراءة هذا الف�صل ،و�إذا كانت لديك أ��سئلة بعد ،عن أ�ف�ضل و�سيلة تنا�سبك يف تنظيم أال�سرة,
فقد تفيدك القائمة التالية .ال بد من أ�ن تختاري و�سيلة تنا�سب حاجتك ،ألنك �إذا أ�ح�سنت االختيار
ف�ستواظبني بانتظام على هذه الو�سيلة التي ت�صبح بذلك فعالة أ�كرث من الو�سائل أالخرى

بعد أ�ن تختاري و�سيلة جديدة

ترغب املر أ�ة أ�حيانا ً يف مباعدة الوالدات أ�و تقلي�ص عددها ،لكنها ال ت�ستطيع ا�ستخدام و�سيلة
من و�سائل تنظيم أال�سرة .قد يحدث هذا الن:
 ال ت�ستطيع أ�ن ت�ستعلم عن الو�سائل املختلفة. بع�ض و�سائل تنظيم أال�سرة غري متوافرة ب�سهولة ،أ�و قد تكون العائلة غري قادرة على حتملكلفتها.
ال خدمات �صحية قريبة ل�صحة الن�ساء أ�و تنظيم أال�سرة ،أ�و ال ت�ستطيع العاملة ال�صحية يفاجلوار أ�ن توفر خدمات تنظيم أال�سرة ألنها غري مدربة.
 املعتقدات متنع اعتماد تنظيم أال�سرة. -زوج املر أ�ة ال يوافق على اعتماد تنظيم أال�سرة.

�سعيا ً �إىل
التغيري

فيما يلي بع�ض ما ميكن أ� ن يفعله البع�ض لتوفري خدمات تنظيم أال �سرة جلميع الن�ساء يف املجتمع ،ولت�شجيع اعتماد
تنظيم أال �سرة:
 توفري العلم .جعل املعلومات عن تنظيم أال �سرة يف متناول اجلميع ال�صبيان والبنات ،ف�ضال ً عن الن�ساء والرجال.ت�ستطيع برامج التعليم أ� ن تظهر فوائد تنظيم أال �سرة وت�ساعد أال زواج يف اختيار أ� ف�ضل ما ينا�سبهم من و�سائل .قد
تنظمني مناق�شات ,ومل ال ،مع ن�ساء أ� و مع أ� زواج عن خماوفهم وجتاربهم املتعلقة بتنظيم أال �سرة .أ� درجي املعلومات
املتعلقة بالوقاية من أال مرا�ض املنقولة جن�سيا ً وا إل يدز /ال�سيدا ،يف احلديث على تنظيم أال �سرة.
و ّفري و�سائل تنظيم أال �سرة ب أ� �سعار رخي�صة .أ� ح�ضري عاملة �صحية متدربة على و�سائل تنظيم أال �سرة ،لتبد أ�
خدمات مركز ل�صحة الن�ساء ،أ� و أ� درجي خدمات تنظيم أال �سرة على اخلدمات التي توفرها العيادة املحلية.
 دربي عمال توعية ذكورا ً لتثقيف الرجال حول�ضرورة تنظيم أال �سرة وفوائده�.ساعدي الرجال
ليفهموا دورهم يف عملية ا إل جناب ,وليفهموا �ضرورة
امل�شاركة يف حتمل امل� ؤس� ولية يف تنظيم أال �سرة .حاويل
تبديل املواقف يف � أش� ن ما هو “رجويل” ،حتى ي ؤ� يد
الرجال تنظيم أال �سرة ،وي�شاركوا فيه مع زوجاتهم.
 أ� نظري يف املعتقدات املحلية املتعلقة بتنظيم أال �سرة.
ف� إذا أ� مكن �شرح و�سيلة من و�سائل تنظيم أال �سرة
بطريقة حترتم املعتقدات ،فقد ي�ساعد هذا يف تقبلها.
وحني تتحدثني عن تنظيم أال �سرة يف جمتمعك ،قد
يفيدك أ� ن تتذكري وتذكري ا آل خرين ،أ� ن تنظيم
أال �سرة �ضروري ،لي�س من أ� جل حت�سني �صحة الن�ساء
ورفاهيتهن فقط ،بل من أ� جل حت�سني �صحة اجلميع
ورفاهيتهم أ� ي�ضا ً يف املجتمع.
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العقم

يفرت�ض معظم الرجال والن�ساء أ�نهم قادرون على �إجناب أالطفال ،أ�ما احلقيقة
فهي أ�ن زوجا ً من كل ع�شرة أ�زواج يعاين م�شكالت تعوق احلمل .وقد ال يرغب
بع�ض الرجال والن�ساء يف �إجناب أ�طفال ،لكن العقم ي�سبب أ
للزواج الراغبني
يف أ�جناب أ�طفال أال�سى والغ�ضب وا إلحباط.
وغالبا ً ما ُتالم املر أ�ة� ،إذا عجز الزوجان عن �إجناب أالطفال .لكن يف ن�صف
حاالت يكون الرجل م�صابا ً بالعقم .وقد ال ي�صدق الرجل أ�حيانا ً أ�نه �سبب
امل�شكلة ،أ�و أ�ن امل�شكلة م�شرتكة بينه وبني زوجته ،وقد يرف�ض �إجراء فح�ص،
وقد تكون ردة فعله غا�ضبة .غالبا ً ما يع ّد العقم عارا ً يف املجتمعات التي
تتوقع من الرجل أ�ن ينجب أ�طفاال ً للداللة على رجولته.
للعقم أ��سباب عديدة بع�ضها قابل للمعاجلة وبع�ضها غري قابل لذلك.
ي�ساعدك هذا الف�صل يف فهم العقم وما ميكن أ�ن تفعلي حياله.

ما هو العقم؟

نقول �إن الزوجني م�صابان بالعقم �إذا مل ت�ستطع املر أ�ة أ�ن حتمل بعد املجامعة مرات عديدة يف
ال�شهر ,على مدار �سنة كاملة ( ،من غري ا�ستعمال أ�ي و�سيلة من و�سائل
تنظيم أال�سرة) .وقد يعاين الزوجان م�شكلة يف اخل�صوبة �إذا تعر�ضت
املر أ�ة لثالث حاالت �إ�سقاط حمل متتالية أ�و أ�كرث.
كذلك ميكن للرجل واملر أ�ة اللذين �سبق لهما �إجناب طفل ,أ�ن ي�صابا
بالعقم ب�سبب ظهور م�شكلة يف ال�سنوات التي تلت �إجناب �آخر طفل .
يف بع�ض احلاالت ،ال يعزى �سبب العقم �إىل الرجل وحده ،أ�و املر أ�ة
وحدها ,بل �إليهما معا ً .ويف بع�ض احلاالت يبدو كل من ال�شريكني
�سليما ً وال ي�ستطيع الطبيب أ�و الفحو�ص املخربية معرفة �سبب امل�شكلة .
ميكن لعادات معينة ،مثل ا إلكثار من �شرب الكحول أ�و لتدخني أ�و م�ضغ
التبغ ،أ�و تناول املخدرات أ�ن ت ؤ�ثر يف خ�صوبة الرجل أ�و املر أ�ة .

ما هي أ��سباب
العقم؟

العقم عند الرجل:
أ�هم أ��سباب العقم عند الرجل هي:

 .1ال ي�ستطيع الرجل �إفراز ما يكفي من املني (احليوانات املنوية) ،أ�و ال
ي�ستطيع املني ال�سباحة لي�صل �إىل أ�نبوبي املر أ�ة أ�و تخ�صيب البوي�ضة.
 .2أ��صيب بالنكاف بعد البلوغ فت أ� ّذت خ�صيتاه .وعندما يحدث ذلك ،يظل
الرجل قادرا ً على بلوغ الذروة (القذف) ،ولكن ال�سائل الذي يقذفه يكون
خاليا ً من املني.
 .3ال تخرج احليوانات املنوية من الع�ضو الذكري (الق�ضيب) ب�سبب وجود
ندوب يف أالنابيب من أ�ثر مر�ض منقول جن�سيا ً ا آلن أ�و يف ال�سابق.
ال�صفن (كي�س اخل�صيتني ).
 .4يكون الرجل م�صابا بانتفاخ أالوردة يف ّ
 .5وقد يعانى الرجل م�شكالت أ�ثناء اجلماع أل�سباب منها.
 عدم انت�صاب الع�ضو الذكري (الق�ضيب ). ينت�صب الع�ضو الذكري ،لكنه ال يحافظ على انت�صابه يف أ�ثناءاجلماع.
 ي�صل �إىل الذروة ويقذف ب�سرعة �شديدة ،قبل أ�ن يبلغ الع�ضو الذكريالعمق املطلوب يف مهبل املر أ�ة.
 .6أالمرا�ض :قد ت ؤ�ذى بع�ض أالمرا�ض خ�صوبة الرجل ,مثل ال�سكري
وال�سل واملالريا.

العقم عند املر أ�ة
أ��سباب العقم عند املر أ�ه هي:
 .1وجود ندوب يف أالنبوبني أ�و داخل الرحم.
ميكن للندوب يف أالنبوب أ�ن متنع البوي�ضة من التحرك داخل أالنبوب ,أ�و متنع املني من ال�سباحة
املخ�صبة من االلت�صاق بجدار
نحو البوي�ضة .أ�ما الندوب يف الرحم فيمكنها أ�ن متنع البوي�ضة
ّ
الرحم .وميكن للمر أ�ة أ�حيانا ً أ�ن ت�صاب بندوب من غري أ�ن تدري ،ألنها ال ت�شعر بها .ولكنها
جتد أ�نها ال ت�ستطيع �إجناب أ�طفال بعد �سنوات.
وللندوب عدة أ��سباب:
 التهاب من مر�ض منقول جن�سيا ً مل يعالج يف حينه ،فيدخل الرحم أ�و أالنبوبني (التهاباحلو�ض).
 �إجها�ض غري �آمن ،أ�و م�شكالت يف أ�ثناء الوالدة أ�حدثت �ضررا ً أ�و التهابا ً يف الرحم. عوامل غري نظيفة ,لدى و�ضم اللولب� ,سببت التهابا ً. -م�شكالت ناجمة من جراحة يف املهبل أ�و الرحم أ�و أالنبوبني أ�و املبي�ض.

 ميكن الوقاية من العقم الذي ي�سببه االلتهاب,ملزيد من املعلومات انظري �ص  272و .972

 .2عجز املر أ�ة عن �إفراز البوي�ضة .ميكن أ�ن ال ينتج اجل�سم ما يكفي من الهرمونات يف الوقت
املنا�سب� .إذا كانت دورة املر أ�ة ال�شهرية أ�قل من  52يوما ً  ،أ�و أ�كرث من  53يوما ً فقد تعاين
م�شكالت يف ا إلبا�ضة.
قد ال تنتج املر أ�ة أ�حيانا ً البوي�ضة �إذا نق�ص وزنها ب�سرعة �شديدة ،أ�و �إذا كانت �شديدة البدانة.
 .3لدى املر أ�ة أ�ورام يف الرحم ( أ�لياف) .ميكن أ
لللياف أ�ن متنع احلمل أ�و ت�ص ّعب مهمة الرحم
يف حمل اجلنني.
 .4أالمرا�ض مثل ال�سكري أ�و ال�سل أ�و املالريا ،ميكن أ�ي�ضا ً أ�ن ت ؤ�ذي خ�صوبة املر أ�ة .

تنظم أال�سرة �آمن
تتهم و�سائل تنظيم أال�سرة عادة بالت�سبب بالعقم ،غري أ�ن و�سائل
تنظيم أال�سرة (عدا التعقيم ) ال ت�سبب العقم� ,إال يف حاالت
معينة ،عندما يو�ضع اللولب بطريقة خاطئة في�سبب التهابا ً
يف الرحم أ�و أالنبوبني .ملزيد من املعلومات ،راجعي ف�صل “تنظيم
أال�سرة” ال�صفحة .791

املخاطر قد ت ؤ�ذي
اخل�صوبة يف
العمل واملنزل

ميكن املخاطر ا آلتية أ�ن ت ؤ�ذي اخل�صوبة بطرق عديدة ابتداء ً من تك ُون املني والبوي�ضة ,حتى
والدة طفل مكتمل ال�صحة.
 تلوث الهواء أ�و الطعام أ�و املاء ب�سبب املبيدات اخلطرة أ�و الكيماويات ال�سامة امل�ستخدمة يفامل�صانع واملزارع .

 التدخني أ�و م�ضغ التبغ ،أ�و �شرب الكحول أ�و القهوة القوية .حتتاج املر أ�ة التي تدخن أ�ومت�ضغ التبغ أ�و تكرث من تناول الكحول أ�و القهوة القوية� ,إىل وقت أ�طول لتحمل ،وتزيد لديها
احتماالت ا إلجها�ض .كذلك الرجل الذي يفرط يف تناول الكحول أ�و التدخني ،ي�شح لديه املني،
وي�صبح �ضعيفة أ�و ي�صيبها التلف.
 احلرارة املرتفعة .حتتاج مني الرجل �إىل أ�ن تبقى باردة بع�ض ال�شيء .لذلك جند اخل�صيتنيال�صفن خارج ج�سم الرجل .عندما ت�صبح حرارة اخل�صيتني �شديدة االرتفاع
معلقتني يف كي�س ّ
 ،تتوقفان عن �إفراز حيوانات منوية �سليمة .ميكن أ�ن يحدث هذا ،على �سبيل املثال ,عندما
يرتدي الرجل ثيابا ً �ضياحلمل ً .ت�ضغط على خ�صيتيه وتدفع بهما �إىل مو�ضع أ�على ,داخل
ج�سمه ,وكذلك �إذا ا�ستحم مباء �شديد احلرارة ،أ�و عمل بالقرب من أ�دوات مرتفعة احلرارة
مثل الغ ّاليات أ
والفران ،أ�و املحرك ال�ساخن يف �شاحنة من عابرات امل�سافات الطويلة ،خا�صة
�إذا كان الرجل يقود �ساعات طويلة من غري توقف .وعندما تعود اخل�صيتان �إىل الربودة ,تعودان
�إىل �إفراز احليوانات املنوية ال�سليمة ثانية.
 أالدوية .ميكن بع�ض أالدوية أ�ن ت ؤ�ذي اخل�صوبة .واخليار أال�سلم لك ولزوجك ,أ�ن تتجنباتناول أالدوية عندما تريدين احلمل  .ف�إذا ا�ضطررت �إىل ا�ستخدام أالدوية ب�سبب املر�ض ،
ف أ��ست�شريي عاملة �صحية و أ�علميها أ�نك تريدين احلمل .

إذا اعتقدت أنت وزوجك أنكما تعانيان مشكلة العقم:

 .1حاوال املجامعة يف أ�يام اخل�صب .مع أ�ن الرجل يفرز ماليني احليوانات املنوية كل يوم ،ف�إن املر أ�ة
ال�سليمة يف املقابل ال تنتج �سوى بوي�ضة يف ال�شهر .هذا ما ي�سمى أ�يام اخل�صب ,أ�ي أاليام الوحيدة يف
ال�شهر التي ميكنها أ�ن حتمل فيها .تبد أ� أ�يام اخل�صب عند معظم الن�ساء ,يف اليوم العا�شر الذي يلي
بدء الدورة ال�شهرية ،وت�ستمر �ستة أ�يام .ير�سل اجل�سم �إ�شارات عديدة تنبئ بحلول أ�يام اخل�صب.
أ��سهل هذه ا إل�شارات التي ميكن التيقن منها ،هي التبدالت يف �إفرازات مهبلك.

ماذا نفعل
�إزاء العقم

فح�ص �إفرازاتك (املادة املخاطية)
يف أ�ثناء مرحلة اخل�صب ،يفرز عنق الرحم مادة خماطية ت�ساعد
املني لدخول الرحم .تبدو هذه ا إلفرازات �شفافة ورطبة ,مثل
بيا�ض البي�ضة النيئ ,وميكنك مطها بني أ��صابعك .ويف أ�يام
الحقة ميكنك ر ؤ�ية �إفرازات لزجة أ�و جافة .يحول هذا النوع من
ا إلفراز دون دخول املني الرحم.
انظري ال�صفحة  220ملعرفة أ��سلوب مراقبة �إفرازاتك (مادتك
املخاطية) ،دوين التبدالت كل يوم يف �سجل .حاويل أ�ن جتامعي
يف كل أ�يام أ�ال�سبوع الذي ت�شاهدين فيه مادة خماطية رطبة
والمعة و�صافية.

أ�ف�ضل أالو�ضاع عند املجامعة إلي�صال املني �إىل عنق الرحم هي:
 أ�ن تكوين م�ستلقية على ظهرك ،والرجل فوقك. أ�ن تكوين م�ستلقية على جنبك.وبعد االنتهاء من املجامعة ا�ستلقي متاما ً على ظهرك ع�شرين دقيقة تقريبا ً  ،فذلك ي�ساعد
احليوانات املنوية يف ال�سباحة داخل الرحم ملالقاة البوي�ضة.
�إن جتنب أالمور التالية ،قد يكون مفيدا ً أ�ي�ضا ً:
 ال ت�ستخدمي الزيوت أ�و املراهم أ�ثناء املجامعة ،فهي قد تقتل املني أ�و متنعها من الو�صول �إىلالبوي�ضة.
 ال تقومي مبغاط�س مهبلية وال تغ�سلي داخل مهبلك باملاء .فاال�ستحمام قبيل املجامعة أ�و بعدهاقد يبدل ن�سبة الرطوبة داخل الرحم ،ويقلل الفر�ص أ�مام احليوانات املنوية لتبقى حية داخل
الرحم.
 على �شريكك أ�ال ي�ستحم مباء �ساخن قبل املجامعة ,فاحلرارة ال�شديدة قد تقتل املني يفاخل�صيتني.

 حاويل أ�ال تقلقي �إذا مل حتملي فوراً فبع�ض الن�ساء ال يحملن قبل عام
من املجامعة با�ستمرار يف أ�يام خ�صب
املر أ�ة.

أالمرا�ض املنقولة جن�سيا ً261
املحافظة على ال�صحة 149
تغذيتنا 165

�إ�سقاط احلمل
(التطريح,
الرمو)
التهاب داخل الرحم .272

 .2عاجلي أ�ية م�شكالت �صحية .عليك أ�نت
و�شريكك اخل�ضوع لفحو�ص طبية ،خا�صة
أ
للمرا�ض املنقولة جن�سيا ً  .ف�إذا تبني أ�ن
أ�حدكما م�صاب بواحد من هذه أالمرا�ض,
فيجب أ�ن تتعاجلا كالكما .وتيقنا من تناول
كل أالدوية املو�صوفة لكما.
 .3ا ّتبعا عادات �صحية جيدة :
 ُكال طعاما ً جيدا ً �صحيا ً  .و�إذا كانتدورتك ال�شهرية غري منتظمة ،وكنت نحيفة
أ�و �شديدة البدانة ،حاويل أ�ن تزيدي أ�و ُتنق�صي وزنك.
 جتنبي التدخني أ�و م�ضغ التبغ ,أ�و تعاطي املخدرات والكحول. احذري امل�شروبات التي حتتوي على الكافيني ،مثل القهوة  ،وال�شاي أال�سود ،وم�شروباتالكوال.
 ا�سرتيحي كثريا ً ومترين بانتظام . .4حاوال مقابلة عامل �صحي ( أ�و عاملة �صحية)� ،إذا مل حتملي بعد �سنة .هناك فحو�ص ب�سيطة
غري مكلفة ميكن أ�ن تنبئك بامل�شكلة التي متنعك من احلمل .مثال ًميكن للعامل ال�صحي أ�ن يفح�ص
�سائل زوجك املنوي حتت املجهر ليتيقن من �سالمته ،وميكن أ�ن يجري لك العامل ال�صحي فح�صا
ً اللتهاب املهبل والرحم أ
والنبوبني ،للتيقن من عدم وجود أ�ي التهاب أ�و أ�ورام .رمبا علمك العامل
ال�صحي طريقة ملراقبة املبي�ض واذا كان املبي�ض يطلق البوي�ضة ،بقيا�س حرارتك كل �صباح .ال
بد أ�ن نتذكر أ�ن هذه الفحو�ص ت�ساعد فقط يف تعيني امل�شكلة ،ولكنها ال حت ّلها .وحتى أ�غلى أالدوية
واجلراحات الطبية غالبا ً ما تعجز عن ال�شفاء من العقم .
 .5طفل أالنبوب .وميكن اليوم تلقيح بوي�ضة املر أ�ة مبني الرجل خارج ج�سمها ,وو�ضع البوي�ضة
امللقحة يف ج�سم املر أ�ة وهذا ما يعرف بطفل أالنبوب وا إلجراء مرتفع الكلفة ويحتاج �إىل أ�جهزة
فنية متطورة  ،وكثريا ً ما ال ينجم من جتربة واحدة.
لي�ست امل�شكلة عند كثري من أالزواج أ�ن حتمل املر أ�ة ،بل أ�ن حتتفظ باجلنني� .إن �إ�سقاط احلمل
مرة أ�و حتى مرتني ،يعد أ�مرا ً عاديا ً ،وقد يكون ا إل�سقاط هو الو�سيلة التي ينهي بها اجل�سم حالة
حمل ٍ �ضعيفة وغري قادرة على احلياة .
أ�ما تكرار �إ�سقاط احلمل ثالث مرات أ�و أ�كرث ،فقد يعني وجود م�شكلة أ�خرى مثل:
 بوي�ضة أ�و مني غري �سليمة. م�شكلة يف �شكل الرحم. أ�ورام أ(�لياف) يف الرحم .
 خلل يف توازن هرمونات يف ج�سمك. التهاب يف الرحم أ�و املهبل. -مر�ض مثل املالريا.

العالمات املنذرة با إل�سقاط هي:

 ظهور قليل من الدم البني أ�و أالحمر أ�و الوردي يف املهبل.� -آالم أ�و مغ�ص (تقل�صات) ،مهما كانت طفيفة.

ما العمل عند ظهور هذه العالمات؟

عندما تبد أ� عالمات �إ�سقاط احلمل ,غالبا ً ما يكون أالوان قد فات ملنع حدوثه ,ف�إذا كنت تنزفني
نزف خفيف من غري أ�مل :
 ا�ستلقي وا�سرتيحي يومني أ�و ثالثة. ال جتامعي.و�إذا ا�ستمر النزف ,أ�و ا�شتد أ�و �إذا كانت حامال ً منذ أ�كرث من أ�ربعة أ��شهر ،فتوجهي �إىل
امل�ست�شفى ،و أ�خربيهم أ�نك حامل .
مهم �إذا كنت يف أال�شهر الثالثة أالوىل من احلمل ،و�شعرت ب آ�الم حادة ،أ�و بدوار ،وببع�ض
النزف املهبلي ،ميكن أ�ن تكوين حامال ً يف أالنبوب (خارج الرحم) .توجهي فورا ً �إىل املثانية:
وتيقني من �إبالغهم ب أ�نك حامل .

قبل أ�ن حتاويل احلمل ثانية :

 التزمي ا إلر�شادات الواردة على ال�صفحة  274ب� أش�ن معاجلة امل�شكالت ال�صحية ،واتباعالعادات ال�صحية اجليدة .وال بد ب�شكل خا�ص من جتنب
الكافيني ،والتوقف عن التدخني ،أ�و م�ضغ التبغ ،أ�و تناول
الكحول ,أ�و تعاطي املخدرات .فكل هذه أالمور قد ت�سبب
�إ�سقاط احلمل .
 �إذا تكرر ا إل�سقاط معك دوما ً بعد ال�شهر الثالث ،فقد يعنيأ�ن عنق رحمك (باب الرحم ) �ضعيف .ميكن أ�حيانا ً معاجلة
أالمر ب أ�ن يعقد الطبيب عقدة �صغرية حول عنق الرحم إلبقائه
مغلق ًا .ت أ�كدي من أ�ن للطبيب املعالج خربة يف هذا املو�ضوع,
وعندما يحني موعد الوالدة ,ال بد من نزع العقدة.

�إذا حملت:

 حاويل جتنب حمل أ��شياء ثقيلة. حاويل جتنب املجامعة يف أال�سابيع ال�ستة أ�و الثمانيةأالوىل.
 -ا�سرتيحي كلما أ�مكنك .

 غالبا ً ما ي�سقط احلمل مهما كنتحري�صة ,فال تلومي نف�سك.
احلمل .67

التعاي�ش والعقم

 -عالقات م�ساعدة ,جمموعات امل�ساندة .412

ميكن أ�ن ي�صيب العقم املر أ�ة أ�و الرجل
بالك آ�بة أ�و التوتر أ�و ال�شعور بالوحدة أ�و
ا إلحباط أ�و الغ�ضب.
ف�إذا حدث هذا فاعلمي أ�نك ل�ست
وحدك .حاويل التحدث �إىل الذين
يحبونك ويهتمون بك .قد تتعرفني أ�ي�ضا
ً �إىل أ�زواج أ�خرين يعانون امل�شكلة نف�سها,
فتحاولون التعاون.
ت�صف الق�ص�ص أ�دناه بع�ض الو�سائل التي
متكن لنا�س من مواجهة العقم.

ق�صة لينا

كانت لينا يف اخلام�سة والع�شرين من عمرها ،وتزوجت ثالث مرات .وكانت ت�شعر بالتعا�سة ،أل ن أ� زواجها طلقوها
بعدما عجزت عن احلمل .وبد أ� النا�س يلوكون �سريتها يف القرية ويلومونها ،ويقولون � إنها ا�ستخدمت �ضربا ً من
ال�سحر قبل زواجها ،لتجنب احلمل ،وان ال�سحر كان قويا ً جدا ً فجعلها عاقر ًا .
أ� ما أ� خوات لينا ،فقد رزقن جميعهن أ� طفاال ً  ،وكانت لينا ترعى أ� حيانا ً أ� طفال �شقيقاتها .كانت �شقيقتها الكربى
م�صابة بداء ال�سل وكانت مري�ضة جدا ً  .عندما و�ضعت تو أ� مني و� أس� لتها لينا � إذا كان بو�سعها تبني أ� حدهما ،وافقت
�شقيقتها .توجهت لينا � إىل أ� حد املراكز ال�صحية لت� أس� ل العاملة ال�صحية عن طريقة إل طعام الطفل .دربتها العاملة
ال�صحية على تغذية الطفل بوا�سطة امللعقة والفنجان ،ور تّبت لها أ� ن تر�ضع � إحدى لن�سوة ال�صحيحات يف القرية
الطفل أ� ثناء النهار مع طفل ر�ضيع �آ خر .أ� ما يف الليل فكانت لينا تغذي طفلها بوا�سطة فنجان يحتوي على حليب ثدي
كانت � إحدى �شقيقاتها تقدمه لها كل م�ساء.
مل يكن جريان لينا و أ� �صدقا ؤ� ها واثقني من أ� ن الطفل �سيتمتع ب�صحة
جيدة ،لكنهم عندما ر أ� وا الطفل ينمو قويا ً معافى انتابهم ال�سرور
و أ� �صبحوا فخورين بلينا .و أ� ثبتت لينا حقا ً أ� نها خبرية يف تربية أال طفال
املتبنني .فلما ماتت � إحدى الن�ساء يف القرية أ� ثناء الوالدة� ،سلموا الوليد
اجلديد � إىل لينا لرتعاه.
لقد كرب التو أ� مان ا آل ن ،وكثريا ً ما يقول النا�س � إن الطفل لينا أ� طول
و أ� قوى من �شقيقه التو أ� م .و ُيعزى الف�ضل يف ذك � إىل الرعاية املحبة
التى أ� حاطت بها لينا طفلها بالتبني.
بندورا ،ا�سرتالية

حياة من غري أ�طفال :ق�صة �سارة وتيتو

حاول تيتو و�سارة اجناب أالطفال عدة �سنوات ،لكنهما ف�شال .ا�ستوىل عليهما احلزن يف البداية ،ألن املفرت�ض يف جمتمعهما أ�ن
يكون لكل زوجني ما ا�ستطاعا من أالطفال .لكنهما قررا عندئذ التوقف عن التفكري ب أ�ن حياتهما ناق�صة من غري أ�طفال ،والتخطيط
مل�ستقبلهما.
قررا �إن�شاء جتارة والتنقل من بلدة �إىل بلدة ،ومن �سوق �إىل �سوق لبيع أالواين وب�ضائع
أ�خرى .ولو رزقا أ�طفا ًال لتع ّذر عليهما التنقل على هذا النحو .
ا آلن  ،بعد تقدم تيتو و�سارة بالعمر يقول النا�س �إنهما أ��صبحا مت�شابهني يف ال�شكل
وال�سلوك ويراعيان أ�حدهما أالخر ،ويت�شاركان يف ال�ضحك ويف أال�صدقاء العديدين.
مل ي�صبحا ج ّدين مثل جريانهما ،ولكن لديهما ق�ص�صا ً طريفة كثرية يرويانها .وهما
يحظيان يف جمتمعهما باحرتام الكل .
ليما ,البريو

�إىل العاملة ال�صحية واالجتماعية :
�إر�شادات مل�ساعدة الذين يعانون م�شكلة العقم :

 كوين لطيفة ومتعاطفة معهما ،فهما يف موقف �صعب ،ويحتاجان �إىلالدعم والتفهم .ال تلومي أالزواج العاجزين عن �إجناب أالطفال.
 علمي أالزواج العاجزين عن ا إلجناب أ�ن يتبادال التقدير واالحرتام املن�شود بني�شريكني.
 �ساعدي الزوجني العاجزين عن �إجناب أالطفال يف البحث عنو�سائل أ�خرى الحت�ضان أ�طفال ،أ�و القناعة بحياتهما.

ميكن أ�ي�ضا ً للعامالت والعاملني ال�صحيني :

 تقدمي املعلومات عن أ��ساليب تبني أالطفال يف املجتمعات التيت�سمح بذلك .
 �إر�شاد أالزواج ال�شبان �إىل أالمرا�ض املنقولة جن�سيا ً و أ��ساليبالوقاية منها.
 التيقن من ا�ستعداد مركزكم ال�صحي لت�شخي�ص أالمرا�ضاملنقولة جن�سيا ً ومعاجلتها و أ�خذ �شكوى الن�ساء من أالوجاع يف
احلو�ض على حممل اجلد .فكثري ًا ما تعاد الن�ساء �إىل بيوتهن من
غري عالج ،بعد أ�ن يقال لهن � إ ّنهن ال ي�شكني �شيئ ًا.
 �إر�شاد الن�ساء �إىل أ�عرا�ض التهاب احلو�ض و�ضرورة احل�صول علىعالج فوري وكامل.
 �إر�شاد الرجال والن�ساء �إىل أالمرا�ض املنقولة جن�سيا ً على تلقىالعالج فورا ً ،و�ضرورة معاجلة كل ال�شركاء.

�سعيا ً �إىل
التغيري
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�إنهاء احلمل وم�ضاعفاته

عندما تتخذ املر أ�ة �إجراءات إلنهاء حملها ,فهذا يدعى “ا إلجها�ض” .أ�ما �سقوط اجلنني من
دون تعمد وب�شكل طبيعي ف ُي�سمى “ا إل�سقاط”.

 االفتقار �إىل خدمات تنظيم أال�سرةو غلى املعلومات عن اجلن�س ي ؤ�دي �إىل
احلمل غري املرغوب فيه واىل ا إلجها�ض.

ملاذا تنهي بع�ض الن�ساء حملهن؟

 نتبادل ا�ستخدام تعبريي �إنهاء احلملوا إلجها�ض يف هذا الف�صل.

�إتخاذ قرار �إنبه.احلمل �صعب على الدوام ،وهو غري قانوين يف العديد من البلدان ومنها معظم
البلدان العربية (بخالف تون�س) ,وكثريا ً ما يكون �إجرا ؤ�ه
غري �آمن .وقد ت�سعى املر أ�ة اىل �إنهاء حملها لعدة أ��سباب ,منها:
 أ�جنبت من أالطفال العدد الذي ت�ستطيع أ�ن ُتعنى به . تتعر�ض يف �صحتها أ�و حياتها خلطر من جراء احلمل. ال �شريك لها يعاونها يف تربية الطفل. تريد امتام درا�ستها. ال ترغب يف ا إلجناب. حملت بعدما أُ�جربت على املجامعة أ�و اغت�صبت. أ�جربت على ا إلجها�ض.� -ست�ضع طفال ً بعاين م�شكالت خطرية (عيوب خلقية).

الو�سائل الطارئة لتنظيم أال�سرة
ت�ستطيع املر أ�ة عند املجامعة غري املحمية ,ويف غ�ضون ثالثة أ�يام بعد
املجامعة ,أ�ن متنع احلمل �إذا ت�صرفت على الفور (انظري ال�صفحة .)224

يع ّر�ضك ا إلجها�ض ا آلمن الحتمال أ�ذى أ�قل من الوالدة.

ا إلجها�ض �آمن جدا ً �إذا:

 أ��شرفت عليه طبيبة أ�و عاملة �صحية أ(�و عامل �صحي) مدربة وخبرية.
 ا�ستُخدمت فيه أالدوات املنا�سبة. توافرت له �شروط النظافة .فال بد من تعقيم أ�ي �شيء يدخل املهبل والرحم (حتى يكون خالي ًامن أ�ية جراثيم ).
 -جرى �ضمن فرتة ال تزيد عن  3أ��شهر ( 2أ��سبوعا ً) من بعد �آخر نزف �شهري.

ا إلجها�ض آالمن
وغري آالمن

ا إلجها�ض غري �آمن �إذا:

 أ��شرف عليه �شخ�ص غري مدرب لذلك . ا�ستخدمت فيه أ�دوات و أ�دوية غري منا�سبة. مل تتوافر له �شروط النظافة. ت أ�خر عن  3أ��شهر ( 2أ��سبوعا ً ) بعد احلمل� ،إال �إذا جرى يف مركز طبي أ�و م�ست�شفى جمهزجتهيزا ً خا�صا ً.

املوت ب�سبب ا إلجها�ض غري آالمن

تجُ �ض  55مليون امر أ�ة يف العامل كل �سنة .وتنجو معظم الن�ساء ،حتى لو كان ا إلجها�ض غري
قانوين .لكن ا إلجها�ض غري ا آلمن قد ي ؤ�دي �إىل الوفاة أ�و �إىل حدوث ا�شرتاكات مثل االلتهاب
أ
والمل الدائم والعقم.
لقد حاولت الن�ساء على الدوام �إنهاء احلمل يف احلاالت اليائ�سة .امتنعي عن أال�ساليب التالية،
فهي خطرة جدا ً.
 ال ُتدخلي أ��شياء حادة ،مثل الق�ضبان أوال�سالك و أ�نابيب اللدائن (البال�ستيك ) يف املهبل أ�و
الرحم ،فقد متزق الرحم وتحُ دث نزفا ً والتهابا ً خطرين.
 ال ُتدخلي أ�ع�شابا ً أ�و نباتات يف املهبل أ�و الرحم .فقد ت�سبب حروقا ً وتهيجا ً �شديدا ً وتلفوالتهابا ً ونزفا ً.
 ال ُتدخلي مواد مثل م�ستح�ضرات التنظيف أ�و املحاليل القلوية أ�و الرماد أ�و ال�صابون أ�و الكاز(الكريو�سني ) يف املهبل أ�و الرحم .وال ت�شربي منها.
 ال تتناويل أ�دوية أ�و و�صفات �شعبية بكرثة من أ�جل ا إلجها�ض (من الفم أ�و من املهبل).فا إلفراط يف تناول دواء املالريا (كلوروكني ) أ�و أ�دوية وقف النزف بعد الوالدة (�إرفومرتين أ�و
أ�وك�سيتو�سني) قد يقتلك قبل أ�ن تجُ ه�ضي.
 ال ت�ضربي بطنك أ�و تتدحرجي على الدرج .فقد يحدث لك هذا جروحا ً ونزفا ً داخل ج�سمك،من غري أ�ن ي ؤ�دي �إيل ا إلجها�ض.
مهم ال حتاويل قط �إدخال أ�ي �شيء يف رحمك ،أ�و ت�سمحي ل�شخ�ص غري مدرب بذلك.
فقد ي ؤ�دي هذا أالمر �إىل الوفاة.

 جتنبي ا إلجها�ض غري ا آلمن .حاويلجتنب احلمل غري املرغوب فيه قبل ان
يحدث.

فر�صة احل�صول على ا إلبحها�ض آالمن

 حتى لو أ�جه�ضت املر أ�ة �إجها�ضا ًغري قانوين ,يجب ان تعطى العناية
الطبية ملعاجلة م�ضاعفات ما بعد
ا إلجها�ض.ويف الغالب ب�صعب التمييز
بني ا إلجها�ض املتعمد� ,إال �إذا تخلف
�شيء من �آثار ا إلجها�ض يف الرحم.

يف كثري من البلدان ،تتاح فر�صة ا إلجها�ض أالمن والقانوين للن�ساء اللواتي حملن دون رغبتهن.
لكن القوانني يف � أش�ن �إنهاء احلمل تختلف من بلد �إىل بلد.
ا إلجها�ض القانوين� .إذا كان ا إلجها�ض يف القانون مباحا ً ،ففي �إمكان املر أ�ة أ�ن تق�صد مركز ًا
طبيا أ�و م�ست�شفى فتدفع الر�سوم وحت�صل على �إنهاء حمل �آمن ويف البالد التي يباح فيها ا إلجها�ض
ال متر�ض أ�ي امر أ�ة تقريبا ً أ�و متوت من جراء م�ضاعفاته.
ا إلجها�ض قانوين يف حاالت معينة .يف بع�ض البالد ي�سمح القانون با إلجها�ض بحاالت خا�صة
مثل:
 �إذا حملت املر أ�ة من جراء اغت�صاب أ�و م�سافحة (جمامعة بني ذوي القربى) �إذا وجد الطبيب أ�ن ا�ستمرار احلمل قد يعر�ض �صحة املر أ�ة للخطر.لكن �إجازة ذلك لي�ست �سهلة يف الغالب ،حتى أ
لل�سباب املذكورة .فقد ال يعرف أالطباء والعاملون
ال�صحيون ما ين�ص عليه القانون على وجه اليقني .وقد ال يرغبون يف �إجراء ا إلجها�ض جهرا ً ،أ�و
قد يطلبون أ�جرا ً كبريا ً .وقد ال تعرف ملر أ�ة �إذا كان ا إلجها�ض قانونيا ً أ�و متاحا ً يف بلدها.
ا إلجها�ض غري القانوين� .إذا كان ا إلجها�ض غري قانوين ،فقد توقف املر أ�ة التي أ�نهت حملها
أ
وال�شخا�ص الذين أ�جه�ضوها .وال يحدث هذا يف معظم البالد .ولكن ميوت مزيد من الن�ساء
يف البالد التي حتظر ا إلجها�ض ،من جراء ا إلجها�ض غري أالمن واحلمل غري ا آلمن .وبدال ً من
�إنفاق املال يف خدمات �صحية للن�ساء ،ينفق املال يف معاجلة م�ضاعفات ا إلجها�ض غري ا آلمن.
ال تفرت�ضي يوما ً أ�ن ا إلجها�ض غري قانوين ب�شكل قاطع ،بل حاويل معرفة القوانني يف بالدك.
وقد يكون أ��سهل عليك أ�ن تتجاوزي القوانني ،من أ�ن حتاويل تغيريها .وحتى لو كان ا إلجها�ض
غري قانوين ،فقد جتدين أ��شخا�صا ً يعرفون و�سائل ا إلجها�ض ا آلمن .والعثور على من يوفر لك
�إجها�ضا ً �آمنا ً قد يكون احلد الفا�صل بني احلياة واملوت.

عقبات أ�خرى حتول دون ا إلجها�ض آالمن
�سواء كان ا إلجها�ض قانونيا ً أ�م مل يكن ،قد ي�صعب العثور على
للجها�ض أالمن ،ألن هذه الو�سيلة مكلفة جدا ً  ،أ�و بعيدة
و�سيلة إ
جدا ،أ�و ألن هناك قواعد مربكة ،أ�و ا�ستمارات يجب مل ؤ�ها.
وغالبا ً ما جتعل هذه أال�سباب ح�صول املر أ�ة الفقرية أ�و التي ال تعرف
كيف ت�ستفيد من النظام الطبي ،على فر�صة إلنهاء احلمل أالمن،
�صب للغاية ول�سوء احلظ ،ال ميكن للن�ساء يف العديد من البالد
احل�صول على فر�صة مي�سورة إلنهاء احلمل ا آلمن� ,إال �إذا كن قادرات
على دفع أ�جرة طبيب خا�ص.

قد يتوقف قرارك ب� أش�ن �إنهاء احلمل يف كثري من أالحيان على كون ا إلجها�ض ا آلمن متاحا ً أ�و
غري متاح حيث ت�سكنني .ويتوقف كذلك على ت أ�ثري �إنهاء احلمل أ�و بقاء اجلنني على حياتك.
ولعله من املفيد أ�ن تفكري أ�ي�ضا ً يف مثل هذه أالمور التالية:
 هل احلمل خطر على �صحتك؟ هل ميكنك حمادثة زوجك ين � أش�ن هذا القرار؟ هل �ستقدرين على االعتناء بطفلك؟ هل �سي�ساعدك زوجك على ذلك؟ يف أ�ي �شهر أ�نت حامل؟ هل ثمة احتمال أ�نك م�صابة مبر�ض منقول جن�سيا ً ؟ ف�إذا �شعرت أ�نك معر�ضة فانظريال�صفحة  263يف ف�صل أالمرا�ض املنقولة جن�سيا ً .وقد حتتاجني �إىل معاجلة قبل ا إلجها�ض.
 ما هي امل�ضاعفات (امل�شكالت) التي قد ي�سببها ا إلجها�ض؟ (انظري ال�صفحات � 251إىل.)258
 أ�ين ميكنك احل�صول على عناية طارئة �إذا حدثت لك م�ضاعفات؟ كيف ميكنك الذهاب �إىلهناك؟
قد ت�ساعدك املعلومات على ال�صفحات أالربع التالية يف التي ّقن �إذا كانت و�سائل ا إلجها�ض أالمن
متاحة يف جمتمعك.

�إذا كنت ت�ساعدين امر أ�ة يف اتخاذ قرار ب� أش�ن �إنهاء
احلمل:
�إنها بحاجة �إىل الن�صح يف �إطار االحرتام ،وامل�ساعدة
يف �إطار ال�صداقة .ال تخربي أ�حدا ً بقرارها� ,إال �إذا �شاءت
هي أ�ن يعرف ا آلخرون.

قرار �إنهاء
احلمل
 �إذا مل يكن ا إلجها�ض ا آلمن متاحا ً ,فقدت�سعني يف ‘عطاء الطفل �إىل من يتبناه� .إذا كان
هذا مقبوال ً لديك ولدى جمتمعك.
ألمرا�ض املنقولة جن�سيا ً .261

أ��ساليب ا إلجها�ض آالمنة
ت�ستطع العاملة ال�صحية املدربة أ�ن تنهي احلمل من الرحم بالطرق التالية:

ا إلجها�ض بال�شفط
ُينهى احلمل بال�شفط بوا�سطة أ�نبوب خا�ص يولج يف داخل الرحم عرب املهبل وعنق الرحم .وميكن
القيام بهذا ا إلجراء ،من دون تخدير املر أ�ة ،مع ان عنق الرحم قد يحقن أ�حيانا ً بدواء ي�س ّكن
أالمل .عندما ت�ستخدم طريقة ال�شفط باليد ,يزال احلمل بوا�سطة حمقنة خا�صة .وفى حاالت
أ�خرى ت�ستخدم �آلة كهربائية �صغرية.
ال�شفط �سهل و�آمن ،وال ي�ستغرق �سوى خم�س دقائق أ�و ع�شر دقائق .ويجري عادة يف عيادة أ�و
وحدة �صحية أ�و عيادة طبيب .و أ��سهل املراحل لهذا ا إلجها�ض على ال�شهر الثالث من احلمل،
لكنه قد يجرى أ�حيانا ً بعد ذلك بقليل .ويحدث ل�شفط م�ضاعفات أ�قل من طريقة تو�سيع الرحم
وكحته (وفيما يلي و�صفه).
ي�ستخدم ال�شفط يف بع�ض أالماكن ملعاجلة ت أ�خر الدورة ال�شهرية .وقد ال تعرف املر أ�ة �إنها حامال
ً ،وهي ت�شكو ب أ�ن دورتها ال�شهرية مت أ�خرة فقط .وي�سمى هذا تنظيم الدورة ال�شهرية.

ا إلجها�ض بالك�شط (تو�سيع الرحم وكحته )
يزال احلمل “بكاحتة” ,وهي أ�داة أ��شبه مبلعقة �صغرية م�صنوعة خ�صي�صا ً لتدخل يف الرحم.
والكاحتة أ�عر�ض من أالنبوب .وملا كانت م�سطحة فال بد أ�وال ً من تو�سيع عنق الرحم .وقد يحدث
هذا التو�سيع بع�ض أالمل.
ي�ستغرق التو�سيع والكحت وقت أ�طول (نحو � 15إىل  20دقيقة) ،وهو أ��شد �إيالما ً ،ويكلف أ�كرث من
ال�شفط  .ويجرى عادة يف غرفة اجلراحة  ،بعد تخدير املر أ�ة يف معظم احلاالت.

ا إلجها�ض بالدواء
ي�ستخدم بع�ض أالطباء والعاملني ال�صحيني أالن أالدوية إلنهاء احلمل .وت ؤ�دي هذه أالدوية �إىل
تقل�ص الرحم ودفع احلمل �إىل اخلروج .بع�ض أالدوية تدخل يف املهبل (ال يف الرحم ) ،وبع�ضها
ُيبلع ,أ�و يحقن� .إذا ا�ستخدم الدواء املنا�سب إلنهاء احلمل ،فقد يكون أ��سلم من �إدخال �شيء يف
داخل الرحم ،قد ي�سبب جرحا ً أ�و التهابا ً خطريا ً.

للجها�ض
�إذا ا�ستخدمت أ�دوية إ

 ال ت�ستخدمي يوما ً دواء ً قل أ�ن تتي ّقني منه.للجها�ض �إال �إذا كان هناك عيادة �صحية أ�و م�ست�شفى قريبة جدا ً منك حيث تذهبني فور بداية النزف .وال
 ال ت�ستخدمي أالدوية إبد من وجود عاملة �صحية مدربة يف العيادة أ�و امل�ست�شفى ،لتكحت الرحم �إذا مل بنفع الدواء.
 اذهبي �إىل العيادة أ�و امل�ست�شفى عندما يبد أ� النزف ,من أ�جل فح�ص الرحم لالطمئنان �إىل أ�نها فرغت متام ًا .ف�إذا ظلت يفالرحم بقايا فال بد من �إزالتها بال�شفط أ�و التو�سيع والكحت .واذا مل تزيلي البقايا ميكن أ�ن تعاين م�ضاعفات مثل االلتهابات اجلدية
والنزف اخلطر .واذا مل ينجح ا إلجها�ض وتركت أالمر حتى موعد الوالدة ،فقد يولد الطفل وبه عيوب خلقية �شديدة.

بع�ض أالدوية امل�ستخدمة يف ا إلجها�ض
 .1امليفرب�ستون “ ,)Mifepristone RU-486احلبة الفرن�سية”) يباع يف بع�ض البالد
إلنهاء حمل الن�ساء حتى أال�سبوع التا�سع من احلمل .وهو دواء ال يعطى �إال �ضمن برامج خا�صة
يف العيادات وامل�ست�شفيات حيث ميكن مراقبة املر أ�ة ملتابعة امل�ضاعفات ومعاجلتها �إذا احتاجت.
وبعد يومني ُي�ستعمل دواء ثان ،مثل امليزوبرو�ستول .وهذا يحدث عادة ا إلجها�ض الكامل.

بعناية
التعليمات
اتبعي
مهم
�شديدة لدى ا�ستخدام امليزوبرو�ستول.
و�إال فقد تن�شق الرحم وت�سبب الوفاة.
ا�ستعلمي مزيدا ً
ال�صفحة .508

عن هذه أالدوية يف

 .2امليزوبرو�ستول  Misoprostolدواء لقرحة املعدة وي�ستخدم مع امليفرب�ستون أ�و دواء �آخر،
إلحداث ا إلجها�ض .وقد ي�ستخدم وحده لبدء ا إلجها�ض ،لكن ا إلجها�ض رمبا ال يكتمل ،فتحتاج
املر أ�ة �إىل عناية طبية بعد أ�ن يبد أ� النزف .ميكن ا�ستخدام امليزوبرو�ستول يف غ�ضون أال�شهر
الثالثة أالوىل ( 12أ��سبوعا ً ) من احلمل ،و أ�ف�ضل ت أ�ثري له قرابة أال�سبوع الثاين ع�شر .وتو�ضع
احلبوب يف املهبل ،وال ُتبلع.
 .3امليثوتريك�سات  Methotrexateدواء م�ضاد لل�سرطان ا�ستخدم مع امليزوبرو�ستول إلحداث
ا إلجها�ض .و�آثاره اجلانبية خطرة على املر أ�ة ,واذا ف�شل يف ا إلجها�ض فقد ي�سبب عيوبا ً خلقية
�شديدة للجنني .وال نعرف الكثري عن أ��سلوب ا�ستخدام امليثوتريك�سات ب أ�مان بعد ,خ�صو�صا ً يف
أالماكن التي تفتقر م�ست�شفياتها �إىل التجهيزات احلديثة .

ا إلجها�ض الناق�ص

يرتك ا إلجها�ض الناق�ص بقايا يف الرحم  .والعالمات هي النزف ال�شديد أ�كرث من يوم كامل بعد ا إلجها�ض،
وتقل�صات م ؤ�ملة  ،ونزول ن�سيج جلدي وكتل دم من املهبل � .إذا حدث هذا فاذهبي �إىل امل�ست�شفى يف
احلال إلكمال ا إلجها�ض ،واال فقد حتدث م�ضاعفات خطرية ،ورمبا وفاة .
انظرى ال�صفحة  249ملعرفة عالمات اخلطر بعد ا إلجها�ض.

كيف نعرف أ�ن ا إلجها�ض �سيكون �آمنا ً
لي�س �سهال ً أ�ن نعرف على الدوام �إذا كان ا إلجها�ض �سيكون �آمنا ً .حاويل أ�ن تذهبي �إىل مكان �إجراء ا إلجها�ض ,أ�و ا� أس�يل �شخ�ص ًا
كان هناك أال�سئلة التالية:
 هل �سمعت عن امر أ�ة مر�ضت أ�و ماتت بعدما أ�جه�ضت هنا؟ �إذا حدث هذا فعال ً ,فاذهبي �إىل مكان �آخر. من هو الذين �سي�شرفون على ا إلجها�ض ،وكيف تدربوا؟ ي�ستطيع كل من أالطباء واملمر�ضات والعامالت ال�صحيات والقابالتالتقليديات ا إل�شراف على ا إلجها�ض .أ�ما ا إلجها�ض الذي يقوم به �شخ�ص غري مدرب على أ��ساليب ا إلجها�ض أالمن والوقاية من
االلتهاب ,فقد يكون خطرا ً جدا ً.
 هل الغرفة التي يجري ا إلجها�ض فيها نظيفة ومرتبة؟ �إذا كانت قذرة .أفالرجح أ�ن ا إلجها�ض �سيكون كذلك.

 هل فيها مغ�سلة لليدين؟ ال ي�ستطيع العامل ال�صحي أ�ن يجري �إ�سقاطا ً نظيفا ً و�آمنا ً �إذا مل يكن لديه مغ�سلة. هل تبدو أالدوات مثل تلك املر�سومة يف هذا الف�صل يف ال�صفحة  ،244أ�م انها تبدو ك أ�دوات منزلية أ�و �صنعت يف املنزل؟ قدت�سبب أالدوات امل�صنوعة يف املنزل جروحا ً والتهابا ً.
 كيف تنظف أالدوات و ُتعقم من اجلراثيم؟ يجب أ�ن ُتنقع هذه أالدوات يف مطهر قوي أ�و تغلى يف املاء لقتل اجلراثيم التى ت�سببالتهابا ً .ون�ستخدم �آلة خا�صة للتعقيم ( )autoclaveبحالة توافرها.

 هل تبدو الكلفة معقولة؟ �إذا كانت الكلفة باهظة ،فقد يعني هذا أ�حيانا ً أ�ن العامل ال�صحي يهتم للمال فقط الل�صحتك.
 هل خدمات العناية ال�صحية أالخرى متاحة أ�ي�ضا ً �إىل جانب ا إلجها�ض؟ املركز ال�صحي اجليد يحاول توفري خدماتأ�خرى حتتاج �إليها الن�ساء ,مثل تنظيم أال�سرة ،ومعاجلة أالمرا�ض املنقولة جن�سيا ً ،والوقاية من ا إليدز/ال�سيدا.
 -أ�ين ت ؤ�خذين �إذا حدث �سوء أ�ثناء ا إلجها�ض أ�و بعده؟ ال بد من التخطيط ألخذك �إىل م�ست�شفى �إذا حدث طارئ.

مهم

ي�صبح ا إلجها�ض أ�خطر �إذا:
 انقطعت دورتك ال�شهرية قبل أ�كرث من ثالثة أ��شهر. بد أ� احلمل يظهر عليك.كلما طالت مدة حملك ,ازداد احتمال حدوث م�ضاعفات بعد ا إلجها�ض .من أ�جل �سالمتك ،بعد أ�ن يتجاوز
حملك ثالثة أ��شهر ،ال بد من ا إلجها�ض أ
بالدوات اخلا�صة يف عيادة أ�و يف م�ست�شفى.

ماذا نتوقع خالل
ا إلجها�ض آالمن

يجري ا إلجها�ض أالمن ،خ�صو�صا ً بال�شفط ,يف املراكز ال�صحية وامل�ست�شفيات أ�ما ا إلجها�ض
بالتو�سيع والكحت ،فيجرى عادة يف امل�ست�شفى .ويجب �إجراء ا إلجها�ض بالدواء يف مركز �صحي
أ�و م�ست�شفى جمهزين ب أ�دوات ال�شفط والتو�سيع والكحت ،يعمل فيهما عاملون �صحيون مدربون
لهذا الغر�ض .ا�ستعلمي مزيدا ً عن أ��سلوب �إجراء هذا ا إلجها�ض ،يف ال�صفحة .244
�إذا ق�صدت مركزا ً طبيا ً أ�و م�ست�شفى
للجها�ض ،يجب أ�ن ُت�ستقبلي وتعاملي
إ
باحرتام .وال بد أ�ن يحادثك ال�شخ�ص الذي
ت�ست�شريين عن قرارك و أ�ن ي�شرح لك كيف
�سيجري ا إلجها�ض ،وما هي املخاطر.

 �إ�شربي الكثري من ال�سوائل يف اليومالذي ي�سبق ا إلجها�ض فهو ي�ساعد يف
التعايف ال�سريع.

ويف املعلومات أ�دناه جتدين ما يجب أ�ن
تتوقعي عند ا إلجها�ض ا آلمن .و أ�ي �إجها�ض
خمتلف جدا ً عن هذا قد يكون خطرا ً.
 يجب ان ي� أس�لوك عن �آخر دورة �شهرية ومتى حدثت ،واذا كان ميكن أ�ن تكوين م�صابة ب أ�مرا�ضمنقولة جن�سيا ً (انظري ال�صفحة .)267
 يجب أ�ن جتري لك عاملة �صحية فح�صا ً طبيا .ويت�ضمن هذا حت�س�سا ً دقيقا ً لداخل مهبلكولبطنك لتقدير حجم الرحم.
 أ�ثناء ا إلجها�ض بال�شفط وبالك�شط (التو�سيعوالكحت) �ست�شعرين ب أ�مل قوي يف أ��سفل البطن .لكن
هذا أالمل �سرعان ما يخف بعد انتهاء ا إلجها�ض.
يجب أ�ن ُي ّ
نظف جهازك التنا�سلي بعد ا إلجها�ض ,ثم
يجب أ�ن ت ؤ�خذي للراحة .هناك جتدين عاملة �صحية
تتفح�صك ،با�ستمرار ملدة �ساعة.
ّ
 يجب أ�ن يخربك أ�حدهم مبا تفعلني بعد ا إلجها�ض،وعالمات اخلطر التي ينبغي مراقبتها ،ومبن تت�صلني
�إذا حدثت لك م�ضاعفات.
عالوة على هذا يجب أ�ن يحادثك أ�حدهم يف � أش�ن
و�سائل تنظيم أال�سرة .وال بد من �إعطائك موعدا ً
للمراجعة بعد أ��سبوع أ�و اثنني .

مهم جدا ً:بعد ا إلجها�ض ينبغي أ�ن تختفي عالمات احلمل ،مثل الغثيان و أ�مل الثديني,
يف غ�ضون يوم .واال فقد تكونني ما زلت حامال ً� ،إما يف الرحم أ�و يف أ�حد أالنبوبني (احلمل
خارج الرحم) .وهذه حالة طارئة .فاق�صدي عامل �صحي على الفور.
قد ت�شعرين بالتعب قليال ً ،وبع�ض التقل�صات وا آلالم يوما ً بعد ا إلجها�ض .وقد تنزفني من
املهبل حتى أ��سبوعني .ولكن بعد اليوم أالول يجب أ�ال يزيد النزف على نزف العادة ال�شهرية
اخلفيفة .ويجب أ�ن تبد أ� الدورة ال�شهرية التالية ما بني أ�ربعة أ��سابيع و�ستة بعد ا إلجها�ض
(فانتبهي� ،إذ ميكنك أ�ن حتملي مرة أ�خرى) .وميكنك احلمل جمددا ً بعد م�ضي  11يوما ًعلى
تاريخ ا إلجها�ض .وقد يطول أالمر �إذا زاد حملك على خم�سة أ��شهر أ�و �ستة.
�إذا مل جتدي من حتادثينه قبل ا إلجها�ض ،فقد تفيد حمادثة أ�حدهم ا آلن .ولعل حمادثة �شخ�ص
تثقني به عن أ�حا�سي�سك ،ت�شعرك بالراحة.

كيف تعتنني بنف�سك يعد ا إلجها�ض:

 تناويل  100مليغرام من الدوك�سي�سيكلني مرتني يف اليوم ملدة خم�سةأ�يام ابتدا ًء من يوم ا إلجها�ض ,من أ�جل الوقاية من االلتهاب ( .أ�ما �إذا
كنت تر�ضعني من الثدي ,فتناويل بدال ً من ذلك  500مليغرام من
أالموك�سي�سلني  3مرات يف اليوم ملدة خم�سة أ�يام).
 ال جتامعي وال ت�ضعي �شيئا ً يف مهبلك ليومني بعد توقف النزف على أالقل. �إذا أ��صابتك تق ّل�صات أ�و �آالم ،ا�سرتيحي و�ضعي قربة ماء �ساخن علىبطنك ،أ�و تناويل بارا�سيتامول أ�و �إيبوبروفني (انظري ال�صفحة .)470
 لتخفف أالمل والنزف ،د ّلكي أ��سفل بطنك كثريا ً .فبذلك ت�ساعدين الرحمعلى التق ّل�ص �إىل حجمها الطبيعي ,فيخف النزف.
 ا�شربي الكثري من ال�سوائل لتتعايف ب�سرعة. -ميكنك أ�ن تعاودي ن�شاطك العادي حاملا ت�شعرين أ�نك على ما يرام ،عادة يف غ�ضون يوم.

عالمات اخلطر

�إذا الحظت ظهور �إحدى العالمات التالية عليك ،فاطلبي عونا ً طبيا ً عاجال ً:
 نزف �شديد من املهبل (انظري ال�صفحة .)251 ارتفاع احلرارة (انظري “االلتهاب” ال�صفحة .)255 أ�مل �شديد يف البطن (انظري “اجلرح الداخلي” ،ال�صفحة  ،258و”االلتهاب” ،ال�صفحة .)255 ا إلغماء وا إلرتباك (انطري “ال�صدمة” ،ال�صفحة .)254� -إفراز كريه الرائحة من املهبل (انظري “االلتهاب” ,ال�صفحة .)255

ماذا نتوقع بعد
ا إلجها�ض
 يجب أ�ن تعاودك الدورة ال�شهرية االعتيادية بعدا إلجها�ض ب أ�ربعة أ��سابيع �إىل �ستة .لكنك ميكن أ�ن
حتملي بعد  11يوما ً.

تنظيم أال�سرة
بعد ا إلجها�ض

 أ�غلب الظن أ�ن امر أ�ة أ�جه�ضت لت ّوها,ال ترغب يف احلمل .الوقت منا�سب
إلعطائها معلومات عن و�سائل تنظيم
أال�سرة ,وكيف احل�صول عليها.
 ا�ستعملي املزيد عن هذه الو�سائل,وانظري ف�صل “ تنظيم أال�سرة”.

بعد ا إلجها�ض ميكنك أ�ن حتملي من جديد على الفور  -يف غ�ضون أ��سبوعني وكثري من و�سائل
تنظيم أال�سرة ت�ستغرق بع�ض الوقت حتى يبد أ� فعلها ,لذا يجب أ�ن تتحادثي مع �شخ�ص ما يف
� أش�ن تنظيم أال�سرة ،وتبد أ�ي ا�ستعمال �إحدى الو�سائل التالية حاملا أ�مكن:
 احلبوب :ميكنك أ�ن تبد أ�ي بتناول حبوب منع احلمل يف يوم ا إلجها�ض نف�سه .ال تنتظري أ�كرثمن أ��سبوع.
 �آلة رحمية (اللولب )� :إذا مل يكن هناك احتمال وجود التهاب ,ت�ستطيع عاملة �صحية أ�ن ت�ضعاللولب ,فور �إجراء ا إلجها�ض.
 احلقن  :يجب أ�ن تعطي احلقنة أالوىل يوم ا إلجها�ض ،أ�و يف غ�ضون أال�سبوع أالول علىأالكرث.
 الغر�سات (كب�سوالت الغر�س) :ميكن غر�س الكب�سوالت قبيل ا إلجها�ض أ�و بعده فورا ً  ،أ�و يفغ�ضون أال�سبوع أالول بعده.
 تعقيم املر أ�ة� :إذا كان عمر اجلنني الذي أ��سقطته أ�قل من ثالثة أ��شهر ،ميكن تعقيمك أ�ثناءا إلجها�ض أ�و بعده على الفور .وال بد من أ�ن تقرري هذا أالمر بالتفكري مليا ً .فالتعقيم دائم.
 تعقيم الرجل :ميكن تعقيم الرجل يف أ�ي وقت ,وهو دائم .ال بد من التفكري مليا ً قبل اتخاذهذا القرار.
 الواقي :ميكنك أ�نت وزوجك أ�ن ت�ستعمال الواقي حاملا تعاودان املجامعة .والواقي يحميكما منأالمرا�ض املنقولة جن�سيا ً وا إليدز /ال�سيدا.
املني امل�صنوعة من
 مبيد ّاملني :ميكنك ا�ستخدام مبيد املني حاملا تعاودين املجامعة .مبيدات ّ
النونوك�سينول ،nonoxynol-9 -9حتميك أ�ي�ضا ً من ال�سيالن والكالميديا ،ومما مر�ضان
من أالمرا�ض املنقولة جن�سيا ً و ال�شائعة.
 العجلة املهبلية� :إذا مل تكوين م�صابة بالتهاب أ�و بجرح ,ميكنك أ�ن تعملي قيا�س العجلةاملهبلية املنا�سبة لك قبل �إجراء ا إلجها�ض أ�و بعده .والعجالت املهبلية مع مبيد املني توفر حماية
من ال�سيالن والكالميديا.
 الو�سائل الطبيعية (املخاط وع ّد أاليام ) :ال تعمل هذه الو�سائل �إال �إذا عاودت دورتك ال�شهريةانتظامها.

حتتاج املر أ�ة التي تظهر عليها عالمات اخلطر بعد ا إلجها�ض (انظري ال�صفحة � )245إىل عون
طبي عاجل! وعليها �إذن أ�ن تذهب فور ًا �إىل مركز طبي أ�و م�ست�شفى حيث ميكنها احل�صول على
العناية الطيبة الالزمة .ويف معظم احلاالت نكون بحاجة �إىل �إفراغ رحمها من بقايا احلمل
بوا�سطة ال�شفط أ�و التو�سيع والكحت .ويف االنتظار قد تفيد املعلومات الواردة على ال�صفحات
الثماين التالية ,ذا مل تتوافر و�سيلة للنقل على الفور ,أ�و �إذا كانت العناية الطبية بعيدة جدا ً.

م�ضاعفات
ا إلجها�ض

النزف ال�شديد من املهبل

النزف ال�شديد هو امل�شكة أالكرث �شيوعا ً بعد ا إلجها�ض .و�سببه املعتاد هو بقايا احلمل التي
تخلفت يف الرحم .ولذا ال ت�ستطيع
الرحم أ�ن تتقل�ص وتقفل نف�سها،
في�ستمر نزفها .ف�إذا أ�زيلت بقايا
احلمل توقف النزف يف الغالب.
و�سبب النزف أ�حيانا ً متزق عنق
الرحم يف حال ا�ستخدام �آالت
م�ساعدة ,وال بد من قطبه ب�ضع قطب
ليتوقف النزف .
ونقول �إن املر أ�ة تنزف أ�كرث مما يجب
�إذا أ
ملت بالدم أالحمر الفاحت ل ّبادة
أ�و فوطة أ�و قما�شة يف أ�قل من ن�صف

�ساعة أ�و �إذا أ�نزلت قطعا ً كبرية من دم متخرث.
واذا �سال الدم أالحمر الفاحت �سيال ً بطيئا ً م�ستمرا ً  ،فهو خطر أ�ي�ضا .ف�إذا حدث هذا فقد
تنزف املر أ�ة مقدارا ً خطرا ً من دمها .واذا مل ت�ستطع أ�ن حتظى بعون طبي على الفور ،فال بد
من حماولة وقف النزف .

وقف النزف

قد تتمكن املر أ�ة النازفة ب�شدة من وقف نزفها بتقلي�ص رحمها حتى ا بوا�سطة التدليك .ميكنها
أ�ن تدلك نف�سها أ�و يدلكها أ�حد .وينبغي تدليك أ��سفل البطن بقوة فيما تكون املر أ�ة م�ستلقية أ�و
مقرف�صة حتى ت�شعر برحمها جامدا ً يف أ��سفل بطنها.
�إذا كان يف الرحم أ�و عنق الرحم بقايا ن�سيج جلدي عالقة،
فيمكنها رمبا أ�ن تدفعها �إىل اخلروج بالقرف�صة والدفع وك أ�نها
تتربز أ�و تلد.
وحتى �إذا بدا لك أ�ن هذه الو�سائل قد نفعت  ،فاطلبي عونا
ًطبيا ًيف أ��سرع ما ميكن .ف أ�نت بحاجة �إىل م�ضادات حيوية ،وقد
حتتاجني �إىل �إفراغ رحمك متاما ً.

 �إن املعاجلة املبكرة مل�ضاعفاتا إلجها�ض والعقم والوفاة .اطلبي
العون ب�سرعة ذا عانيت م�شكالت بعد
ا إلجها�ض .ال تنتظري!

� إجراءات الطوارئ عند النزف ال�شديد
قد يكون يف � إمكان العامالت والعاملني ال�صحيني وغريهم ممن تدربوا على فح�ص
احلو�ض ,أ� ن يتابعوا هذه اخلطوات ملحاولة وقف النزف,بانتظار � إفراغ الرحم.
مهم � :إن � إدخال أ� ي �شيء يف مهبل املر أ� ة خطر جدا ً  ،أل ن رحمها تكون
مفتوحة .فقد ت�صاب بالتهاب ج ّد ي .ال تفعلي هذا � إال � إذا كان النزف �شديدا
ً وحياة املر أ� ة يف خطر .انظري ال�صفحة ال�سابقة لتعريف متى يكون النزف أ� �شد
مما يجب.
 .1اغ�سلي يديك وفرج املر أ� ة بال�صابون
واملاء النظيف.
� .2ضعي يف � إحدى يديك قفازا ً من مطاط
أ� و لدائن (بال�ستيك ) أ� و كي�سا ً بال�ستيكيا
ً نظيفا ً جدا ً  .يجب أ� ال تلم�س اليد التي
بالقفاز أ� ي �شيء قبل أ� ن تدخليه يف مهبل
املر أ� ة .
 .3لت�ستلقي املر أ� ة على ظهرها وتباعد
فخذيها .اجعليها ت�سرتخي.
 � .4إذا كان معك منظار معقم خا�ص للمهبل
ف�ضعيه على املهبل لتتمكني من ر ؤ� ية عنق
الرحم .ف� إذا ر أ� يت خاليا
أ� و كتال ً أ� و خثور دم هناك
 ،فحاويل التقاطها ب ُك ّال ب
أ� و مالقط معقمة وا�سحبيها
بهدوء( .ميكنك احل�صول
على أال دوات املنا�سبة من
عدة ا آل لة الرحمية ,بحال
توافرها).
 � .5إذا مل يكن لديك منظار
مهبلي (ميكنك احل�صول
على أال دوات املنا�سبة من
عدة ا آل لة الرحمية  ،بحال
توافرها) ،ف أ� دخلي أ� �صابع
يدك التي بالقفاز داخل
املهبل ،أ� وال ً � إ�صبعا ً واحدة
ثم اثنتني .أ� فرغي ب أ� �صابعك

 .7أ�دخلي �إ�صبعك يف عنق الرحم وابحثي عن بقايا احلمل التي بقيت
رمبا عالقة ،متدلية من العنق .و�ستبدو لك مثل قطع حلم .حاويل
�سحبها بهدوء .ف�إذا كانت البقايا زلقة أ�خرجي يدك ولفي �إ�صبعني
ب�شا�ش معقم أ�و قما�شة نظيفة غليت باملاء ،وعاودي حماولة �سحب
البقايا.
 .8بعد �سحب هذه القطع ،أ�دخلي �إ�صبعني من يدك التي بالقفاز ،داخل
مهبل املر أ�ة ،ود ّلكي بيدك أالخرى بطنها للم�ساعدة يف وقف النزف.
ويجب أ�ن تكون رحمها بني يديك االثنتني.
 .9احقني املر أ�ة حقنة �إرغومرتين ( 0.2مليغرام ) يف ع�ضلة كبرية،
مثل أاللية أ�و الفخذ .ثم أ�عطيها حبة �إرغومرتين  0.2مليغرام ،أ�و
حقنة  0 .1مليغرام مرة كل أ�ربع �ساعات ,وملدة أ�ربع وع�شرين �ساعة.
 .10أ�عطيها م�ضادا ً حيويا ً لاللتهابات اخلفيفة على
الفور(انظري ال�صفحة  )255ملنع االلتهاب .فهي
معر�ضة ب�شدة لاللتهاب ألن الرحم مفتوحة يف وجه
اجلراثيم.
� .11إذا كانت م�ستيقظة ،أ��سقيها �سوائل .أ�ما �إذا
كانت مغمى عليها ،فانظري ال�صفحة التالية.
 .12خذيها �إىل م�ست�شفى يف احلال ,حتى �إذا اعتقدت
أ�نك أ�زلت البقايا وتوقف النزف .فهي بحاجة �إىل
�إكمال �إفراغ رحمها .واذا مل يتوقف النزف وا�صلي
تدليك أ��سفل بطنها أ�ثناء نقلها �إىل امل�ست�شفى.

حيث ال يوجد عاملة أ�و عامل �صحي لي�ساعد
�إذا كنت تنزفني ب�شدة بعد ا إلجها�ض ،وحاولت اتخاذ اخلطوات املذكورة
يف ال�صفحة  ،251ففي �إمكانك أ�ن حتاويل �إزالة البقايا العالقة يف عنق
الرحم بنف�سك.
أ�وال ً اغ�سلي يديك وفرجك جيدا ً بال�صابون واملاء النظيف .ثم قرف�صي
وادفعي وك أ�نك تلدين أ�و تتربزين ,واتبعي التعليمات يف  6و 7أ�عاله .بعد
�إزالة أ�ي بقايا وجدتها ،دلكي أ��سفل بطنك (انظر ي ال�صفحة .)251
وتظلني مع هذا بحاجة �إىل عون طبي ،حتى لو خف النزف.
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ال�صدمة

ال�صدمة حالة تنذر باحتمال الوفاة ،وتنجم من النزف ال�شديد .والنزف الداخلي قد يحدث
�صدمة أ�ي�ضا.
 خطر! النزف ال�شديد قديحدث �صدمة قاتلةُ .تنقل املر أ�ة
على الفور.
�شراب معاجلة اجلفاف .524
�سوائل بحقنة �شرجية.525 ,

العالمات:
 نب�ض �سريع جدا ً ،يزيد ملى  110نب�ضات يف الدقيقة. ب�شرة �صفراء باردة ورطبة. ا�صفرار اجلفون من الداخل ,وكذلك الفم وراحتي اليدين. تنف�س �سريع ،يزيد على  30مرة ين الدقيقة. تفاعل بعدوانية.� -إرتباك أ�و �إغماء.

�إر�شدات �إىل العاملة ال�صحة:

املعاجلة �إذا كانت املر أ�ة متيقظة:
 �ساعدي املر أ�ة لت�ستلقي على أ�ن تكون رجالها أ�على من ر أ��سها. غطيها بغطاء أ�و مالب�س. �إذا ا�ستطاعت أ�ن ت�شرب ,فلت�شرب ر�شفات ماء أ�و �شراب �إماهة (مثل حملول معاجلةاجلفاف).
 هدئي روعها. أ�عطيها على عجل حملوال ً وريديا ً (التغذية يف الوريد) �إذا كنت مدربة ذلك ،أ�و أ�عطيها �سوائلبحقنة �شرجية ببط ء �شديد.
املعاجلة �إذا كانت املر أ�ة مغمى عليها:
 مدديها على جنبها ,وليكن ر أ��سها منخف�ضا ًومائال ً �إىل خلف و�إىل أ�حد اجلانبني .ورجالها
عاليتني.
 �إذا بدا لك أ�نها تختنق ا�سحبي ل�سانهاب�إ�صبعك.
 �إذا كانت قد تقي أ�ت فنظفي داخل فمها علىالفور.
أ�بقي ر أ��سها منخف�ضا ً ومائال ً �إىل خلف واىل
أ�حد اجلانبني ،حتى ال ت�شهق القيء �إىل داخل رئتيها أ�ثناء التنف�س .
 ال ت�ضعي �شيئا يف فمها حتى مت�ضي على ا�ستفاقتها من ا إلغماء �ساعة. أ�عطيها على عجل حملوال ً وريديا ً ب�إبرة كبرية �إذا كنت مدربة على ذلك .و�إذا كنت ال تعرفني�إعطاء املحلول الوريدي ،ف أ�عطيها �سوائل بحقنة �شرجية ببط ء �شديد (انظري ال�صفحة .)525
ال تنتظري حتى ح�ضور عامل �صحي ،بل خذي املر أ�ة �إىل حيث تتلقى جندة طبية ،أ�و �إىل امل�ست�شفى
على الفور .فهي بحاجة �إىل معونة طبية عاجلة !

االلتهاب
االلتهاب اخلطري هو التهاب ينت�شر يف الدم (الت�سمم الدموي) .يزيد احتمال �إ�صابة املر أ�ة
بالتهاب خطري �إذا حدث ا إلجها�ض بعد مرور ثالثة أ��شهر أ�و أ�ربعة منذ الدورة ال�شهرية
أالخرية ,أ�و �إذا حدث جرح يف الرحم أ�ثناء ا إلجها�ض .والتهاب الدم خطر جدا ً وقد ي ؤ�دي �إىل
�صدمة.
ميكن أ�ن يح�صل االلتهاب ألن:
 يدا ً أ�و �شيئا ً غري نظيف مل�س الرحم. بقايا من احلمل تركت يف الرحم وتلوثت. املر أ�ة كانت م�صابة بالتهاب عند ا إلجها�ض. جدار الرحم ثقب.عالمات االلتهاب الب�سيط:
 ح ّمى خفيفة. وجع خفيف يف البطن. �إفرازات ذات رائحة كريهة.معاجلة االلتهاب الب�سيط:
حتى ال يتحول االلتهاب الب�سيط �إىل التهاب خطري ،عاجليه على الفور أ
بالدوية املذكورة أ�دناه.
وحتتاج املر أ�ة �إىل أ�كرث من دواء ألن االلتهابات بعد ا إلجها�ض حت�صل ب�سبب أ�نواع خمتلفة
من اجلراثيم� .إذا مل تكن أالدوية املذكورة أ�دناه متاحة ،انظري “ال�صفحات اخل�ضر” ففيها
أ��سماء أ�دوية أ�خرى تفي بالغر�ض .على املر أ�ة املر�ضعة من الثدي أ�ن تتناول عالج التهاب
الرحم بعد الوالدة ،انظري ال�صفحة .97

عالمات االلتهاب اخلطري:
 ق�شعريرة وحرارة مرتفعة. أ�مل يف الع�ضالت ،و�ضعف ،و�إرهاق. انتفاخ وت�صلب و أ�مل يف البطن. �إفراز كريه الرائحة من املهبل .معاجلة االلتهاب اخلطري:
 خذي املر أ�ة �إىل مركز طبي أ�و م�ست�شفى فورا ً. أ�عطيها على الفور أالدوية التالية ،حتى لو كنت يف طريقك �إىل امل�ست�شفى واذا كانت ت�ستطيعأ�ن تبلع  ،ف أ�عطيها هذه أالدوية مع الكثري من املاء.

�إذا مل يكن يف ا�ستطاعة املر أ�ة أ�ن تبتلع أالدوية وكنت تعرفني �إعطاء احلقن
أ�و ا إلبر يف الوريد ،فابد أ�ي ب�إعطائها أالدوية املذكورة يف ال�صفحة التالية.
لكن ال تت أ�خري .خذي املر أ�ة �إىل حيث حت�صل على معونة طبية ،أ�و �إىل
امل�ست�شفى على الفور .فهي بحاجة لعون طبي عاجل .

الكزاز (التيتانو�س )
ميكن للمر أ�ة امل�صابة بالتهاب أ�و جرح نازف بعد ا إلجها�ض ،أ�ن
ت�صاب بالكزاز (التيتانو�س ) بخا�صة �إذا الم�س �شيء أ�و أ�داة قذرة
رحمها .ولذا حتتاج املر أ�ة �إىل لقاح م�ضاد للكزاز على الفور (انظري
ال�صفحة .)503

ا إلغماء أ�و فقدان الوعي
ميكن أ�ن يكون ا إلغماء عالمة على ال�صدمة بعد ا إلجها�ض� ،إما ب�سبب نزف �شديد ,أ�و جرح
بليغ يف أالع�ضاء الداخلية ,أ�و التهاب .انظري عالمات ال�صدمة ومعاجلتها يف ال�صفحة
� .254إذا أ�غمي على املر أ�ة  ،ثم ا�ستعادت الوعي ب�سرعة بعدئذ ،ومل تظهر عليها عالمات
ال�صدمة ،ف أ�عطيها كثريا ً من ال�سوائل لت�شرب ،وراقبيها من كثب.

اجلرح يف داخل اجل�سم (اجلرح الداخلي)
يح�صل اجلرح الداخلي أ�ثناء ا إلجها�ض يف أ�غلب أالحيان ب�سبب أ�داة حادة حتدث ثقبا ً يف
الرحم  .وقد تتلف ا آللة ع�ضوا ً داخليا ً �آخر ،مثل أالنبوبني واملبي�ضني أ
والمعاء واملثانة.
عندما ت�صاب املر أ�ة بجرح داخلي ,فقد تنزف ب�شدة داخل بطنها وال تنزف تقريبا ً من
مهبلها.

العالمات (قد يظهر بع�ضها أ�و كلها):

 يت�صلب بطنها أ�و يق�سو من دون أ��صوات أ�و قرقرة يف داخله. أ�مل �شديد أ�و ت�شنجات يف البطن. ارتفاع احلرارة. غثيان وقيء. -أ�مل يف الكتف أ�و ا إلثنني.

املعاجلة:

 انقليها فورا ً �إىل م�ست�شفى أ�و عيادة حيث ت�ستطيع أ�ن جتري جراحة .ال بد للجرح الداخلي منأ�ن ي�صلحه جراح على الفور ،و�إال ّ أ�دى �إىل التهاب و�صدمة ووفاة.
 ال تعطيها �شيئا ً بالفم  -ال طعام ،وال �شراب ،وال حتى ماء � -إال �إذا ا�ستغرق نقلها �إىل مركز�صحي أ�كرث من اثنتي ع�شرة �ساعة .ف�إذا أ��سقيتها فبجرعات �صغرية .أ�و دعيها مت�ص املاء من
قما�شة مبلولة.
 �إذا ظهرت عليها عالمات �صدمة ،فعاجليها عالج ال�صدمة (انظري ال�صفحة  .)254تي ّقنيمن أ�ن �شيئا ً ال ي�سد فمها ،و أ�نها ت�ستطيع أ�ن تتنف�س.
 اعطيها أ�دوية االلتهاب اخلطري (انظري ال�صفحة  ،)257بوا�سطة احلقن أ�و يف الوريد فقط� .إذا أ�مكن أ�عطيها لقاح الكزاز (انظري ال�صفحة .)503

فيما يلي ما ميكن أ�ن تفعله املر أ�ة أ�و جمموعة من الن�ساء للم�ساعدة يف اتقاء املر�ض والوفاة من
جراء ا إلجها�ض:
 تثقيف الرجال والن�ساء واملجتمع حول تنظيم أال�سرة وكيف ميكن أ�ن ي�ساعد يف جتنباال�ضطرار �إىل ا إلجها�ض .اح�صلي على تدريب لتوفري خدمات تنظيم أال�سرة للن�ساء يف
جمتمعك.
 علمي الفتيات والن�ساء يف جمتمعك خماطر ا إلجها�ض غري أالمن. زوري أال�شخا�ص الذين يجرون ا إلجها�ض يف جمتمعك ،لتكوين علىثقة من أ�ن ا إلجها�ض يجري ب أ��سلوب �آمن.
 تعلمي عن م�ضاعفات ا إلجها�ض وكيفية التعامل معها� .إ�ستعلمي أ�ينت أ�خذين امر أ�ة من جمتمعك �إذا احتاجت اىل معاجلة طارئة مل�ضاعفات
ا إلجها�ض.
 ا� أس�يل من ي�ستطيع أ�ن ينقل امر أ�ة بحاجة �إىل عناية طارئة� :إذا مليكن يف املجتمع و�سيلة نقل طبي طارئ ،فهل هناك من ميلك �سيارة أ�و
�شاحنة؟اخزين احتياط وقود (غاز أ�و نفط ) للطوارئ.
 احتفظي ببع�ض أالدوية املذكورة يف ال�صفحة  472يف �صيدلية القريةأ�و العيادة ملعاجلة م�شكالت ا إلجها�ض الطارئة .
�إذا كنت عاملة �صحية  ،فيما يلي بع�ض املقرتحات :
 حاويل احل�صول على تدريب ال�ستخدام ال�شفط اليدوي لتتمكني منمعاجلة الن�ساء امل�صابات مب�ضاعفات ا إلجها�ض .وقد جتدين من يدرب
بع�ض
العاملني ال�صحيني يف م�ست�شفى البلدة .ال تجُ ري �إجها�ضا ً �إال ‘ذا كنت مدربة على �إجرائه،
ولديك أالدوات الالزمة ليكون �آمنا.
ّ
نظمي العاملني ال�صحيني والعامالت ال�صحيات يف جمتمعك ،من أ�جل حمادثة ال�سلطات
ال�صحية يف � أش�ن خماطر ا إلجها�ض غري أالمن .وال بد من توافر ُ�س ُبل معاجلة م�ضاعفات
ا إلجها�ض إلنقاذ حياة املر أ�ة ،حتى يف املجتمعات التي ال ت�سمح با إلجها�ض.

اتقاء ا إلجها�ض
غري آالمن

 �شجعي املر أ�ة التي متر�ض بعدا إلجها�ض ,على طلب العون ,بدال ً من
�إخفاء أالمر.

عاجلي املر أ�ة التي حتتاج �إىل معونتك بلطف
كثري أ� ما يرف�ض البع�ض معاجلة املر أ�ة التي تطلب معونة بعد ا إلجها�ض ،أ�و يعاملونها معاملة �سيئة جدا ً .وتخجل بع�ض الن�ساء
بطبعهن ،أ�و حترم بع�ضهن العناية “عقابا ً” على ما فعلنه .ومهما كانت معتقداتك ،حاويل أ� ّال ت�صدري حكما ً على املر أ�ة �إذا
أ�جه�ضت ،بل اعتني بها بكثري من احلن ّو .فكثري من الن�ساء يتعر�ضن حلمل غري مرغوب فيه يف مرحلة ما من حياتهن .عاملي
أالخريات مثلما تتمنني أ�ن تعاملك أالخريات ،أ�نت أ�و ابنتك .

الف�صل  :16أالمرا�ض املنقولة جن�سياً

الف�صل 16

أالمرا�ض املنقولة جن�سياً

يف هذا الف�صل:
ملاذا تع ّد أالمرا�ض املنقولة جن�سياً م�شكالت خطرية للن�ساء 262 ...........
كيف تعرفني �إذا كنت معر�ضة خلطر ا إل�صابة مبر�ض منقول جن�سياً263 .....................
ماذا تفعلني �إذا أ��صبت مبر�ض منقول جن�سياً263 ........................................
ا إلفراز غري العادي 264 .......................................................
النمو (الث آ�ليل) على أالع�ضاء التنا�سلية 267 ................................
قروح على أالع�ضاء التنا�سلية 268 ............................................
أ�مرا�ض أ�خرى منقولة جن�سياً 271 ...........................................
م�ضاعفات أالمرا�ض املنقولة جن�سياً 272 ....................................
أ�مرا�ض التهاب احلو�ض 272 .........................................................
لت�شعري بالتح�سن 275 ........................................................
أ�دوية أ�خرى لعالج أالمرا�ض املنقولة جن�سياً 276 ...........................
�سعياً �إىل التغيري 279 .........................................................
دليل ا�ستخدام هذا الف�صل
لي�س لكثري من أالمرا�ض املنقولة جن�سيا ً أ�عرا�ض وا�ضحة عند الن�ساء والرجال .
ي�ساعدك هذا الف�صل على ر�صد احتماالت تعر�ضك ألحد هذه أالمرا�ض ومعرفة عالجه .كذلك ي�ساعدك هذا
الف�صل ملعاجلة بع�ض م�شكالت أالع�ضاء التنا�سلية غري املعدية باجلماع .
�إذا الحظت أ�عرا�ضا ً :راقبي العر�ض أال�شد �إزعاجا ً لك .وقد يكون عليك أ�ن تقر أ�ي ف�صوال ً اخرى يف الكتاب .فمث ًال
�إذا الحظت افرازا ً مع اح�سا�س بحكة ،عليك أ�ن تراجعي أ�وال ً الف�سم امل�س ّمى “ احلكة يف أالع�ضاء التنا�سلية”.
�إذا مل تالحظي أ�عرا�ضا ً:
لل�صابة مبر�ض منقول جن�سيا ً.
اقرئي ال�صفحة  ,263لتعريف متى تكونني معر�ضة إ
يقرتح هذا الف�صل أ��سماء عدد من أالدوية املختلفة ملعاجلة أالمرا�ض املنقولة جن�سيا ً.
اقرئي ,قبل تناول أ�ي دواء ،أال�سلوب ال�سليم ال�ستخدام أالدوية يف الع�ضل امل�سمى “ا�ستخدام أالدوية يف ال�صحة
الن�سائية”�( .آنظري ال�صفحة .)457جتدين كذلك مزيدا ً من املعلومات التي ال بد لك من معرفتنا عن كل دواء,
يف “ال�صفحات اخل�ضر” (انظري ال�صفحة .)473

أالمرا�ض املنقولة جن�سيا ً
وااللتهابات التنا�سلية أالخرى

أالمرا�ض املنقولة جن�سيا ً هي التهابات تنتقل
�شخ�ص �إىل �آخر .وميكن ألي نوع من املجامعة أ�ن
وقد ينتقل املر�ض املنقول جن�سيا ً ملجرد �إحتكاك
م�صاب أ
بالع�ضاء التنا�سلية لل�شخ�ص ا آلخر ,أ�و
جنينها ،قبل والدته ،أ�و يف أ�ثناء الوالدة.
واذا مل يعالج املر�ض املنقول حن�سيا ً باكرا ً ،فقد ي�سبب:
 العقم لدى الن�ساء والرجال. والدة اجلنني قبل أالوان� ,صغري احلجم أ�و أ�عمى. احلمل يف أالنبوب (خارج الرحم ). املوت بالتهاب �شديد ،أ�و با إليدز /ال�سيدا. أ�ملا ً دائما ً يف أ��سفل البطن.� -سرطانا ً يف عنق الرحم .

أ�ثناء االت�صال اجلن�سي من
ينقل مر�ض ًا منقوال ً جن�سيا ً .
ع�ضو ذكري م�صاب أ�و مهبل
ينتقل من أالم احلامل �إىل

 أالمرا�ض املنقولة جن�سيا ً أ�وااللتهابات املنقولة جدن�سيا ً
أ�و أالمرا�ض الزهرية أ�و أالمرا�ض
التنا�ساية.
 معاجلة أالمرا�ض املنقولة جن�سياً لدى كال الزوجني باكرا ً ميكنها أ�ن
جتنبهما عدّة م�شكالت خطرية.
 ي�ساعدك هذا الف�صل أ�ي�ضا ً يفمعاجلة بع�ض م�شكالت االع�ضاء
التنا�سلية غري املنقولة جن�سيا ً.

ملاذا تع ّد
أالمرا�ض
املنقولة
جن�سيا ً
م�شكلة
خطرية للن�ساء
 أ�كرث من ن�صف الن�ساء امل�صاباتب أ�حد أالمرا�ض املنقولة جن�سيا ً ال
يظهرن عالمات.
 لو توافرت اختبارت دقيقة وزهيدةأ
للمرا�ض املنقولة جن�سيا ً لتجنبت
الن�ساء تناول أالدوية التي ال حتتاج
�إليها ,أ�و ال طاقة لهن بثمنها ,أ�و التي
حتدث �آثارا ً جانبية.
ال�صحة اجلن�سية للزوجني .181

ميكن للن�ساء والرجال ،على ال�سواء ،أ� ن ي�صابوا أ
بال مرا�ض املنقولة جن�سيا ً .
وجل�سم ،متال التقاط املر أ� ة االلتهاب من الرجل ،أ� �سهل من احتمال التقاط
الرج -داخلهاب من املر أ� ة ،أل ن الع�ضو الذكري يلج داخل أ� حد أ� جزاء ج�سم ،مثل
املهبل أ� و ال�شرج أ� و الفم ,يف أ� ثناء أ� جلماع .ف�إذا مل ت�ستخدم الواقي الذكري،
يبقى مني الرجل  -وقد يكون حامال ً العدوى  -داخل ج�سم املر أ� ة .لذلك ،يزداد
احتمال � إ�صابة املر أ� ة بالتهاب يف الرحم ،أ� و أ
ال نبوبني أ� و املبي�ضني.
وملا كانت معظم أ
ال مرا�ض املنقولة جن�سيا ً داخل ج�سم املر أ� ة ,ف� إن ر ؤ� ية عالمات
املر�ض أ� �صعب من ر ؤ� ية أ� عرا�ضه لدى الرجل .لذلك  ،ت�صعب عادة معرفة � إ�صابة
أ� ع�ضاء املر أ� ة التنا�سلية بالتهاب ،أ� ما معرفة نوع هذا االلتهاب ف أ� �صعب كثريا ً .
ثمة اختبارات تظهر أ� ي مر�ض منقول جن�سيا ً أ� �صاب املر أ� ة ،ولكن هذه االختبارات
ال تتوافر يف كثري من أ
ال ماكن ,وال توفر أ� حيانا ً نتائج دقيقة ،أ� و ال تك�شف كل
أ� نواع أ
ال مرا�ض املنقولة جن�سيا ً املحتملة .وقد تكون بع�ض االختبارات مرتفعة
ا لتكا ليف .
واذا ا�شتبهت ب� إمكانية � إ�صابتك مبر�ض
منقول جن�سيا ً ولي�س ب� إمكانك الذهاب
للم�شورة العالجية (انظري ال�صفحة
التالية) ,أ
فال �سلم يف املعتاد أ� ن تتناويل دواء
ملعاجلة كل أ
ال مرا�ض املنقولة جن�سيا ً التي
قد ت�صابني بها من باب االحتياط.

ملاذا ُي�صاب كثري من الن�ساء
أ
بال مرا�ض املنقولة جن�سيا
ً

قد يكون من ال�صعب أ� ن حتمي املر أ� ة نف�سها
من ا إل �صابة ب أ� حد أ
ال مرا�ض املنقولة جن�سيا
ً .فهي غالبا ً ما جتامع عندما يرغب زوجها
يف ذلك .وقد ال تعلم � إذا كان يجامع أ� خريات ,أ� و � إذا كان م�صابا ً بواحد من
أ
ال مرا�ض املنقولة جن�سيا ً  ،فلو جامع زوجها امر أ� ة م�صابة  ،فقد ينقل االلتهاب
� إىل زوجته.
قد تعجز املر أ� ة عن � إقناع زوجها با�ستخدام الواقي الذكري وهو أ� ف�ضل ال�سبل
حلماية الزوجني ،ولكن على الرجل أ� ن يكون موافقا على ا�ستخدام الواقي الذكري
(انطري ال�صفحة .)188

ت ؤ�ذي أالمرا�ض املنقولة جن�سا ً الرجال أ�ي�ضا ً

ميكن للمر�ض املنقول جن�سيا ً� ،إذا مل يعالج أ�ن ي�س ّبب للرجل:
 ا إل�صابة بالعقم. ا إل�صابة ب أ�مل م�ستدمي. -املوت با إليدز /ال�سيدا ,أ�و أ�ي التهابات خطرة أ�خرى.

ميكن أ�ن تكوين م�صابة ب أ�حد أالمرا�ض املنقولة جن�سيا ً �إذا كان لديك عالمة أ�و كرث من العالمات
التالية:
 �إفرازات مهبلية غري عادية. أ�مل يف أ��سفل البطن. -طف جلدي ,أ�و ورم أ�و تقرح على أ�ع�ضائك التنا�سلية.

كيف تعرفني �إذا كنت معر�ضة خلطرا إل�صابة مبر�ض منقول جن�سيا ً؟
حتى لو مل يظهر لديك أ�ي من العالمات ،فقد تكونني مهددة با إل�صابة أ
(والرجح أ�نك م�صابة مبر�ض منقول
جن�سيا ً) �إذا:
 كان لدى زوجك عالمات ا إل�صابة مبر�ض منقول جن�سيا ً .فالراجح أ�نه نقل �إليك املر�ض املنقول جن�سيا ًحتى لو مل يظهر لديك أ�ي من عالماته.
 كان لديك أ�كرث من عالقة جن�سية .فكلما ازداد �شركائك يف اجلن�س ,زاد احتمال أ�ن يكون أ�حدهم قد نقل�إليك واحد .من تلك أالمرا�ض املنقولة جن�سيا ً.
 كنت تعتقدين ب�إمكانية أ�ن يكون لدى زوجك �شريكات أ�خريات (مثال ،كان زوجك يقيم بعيدا ً عن البيتلل�صابة مبر�ض منقول جن�سي ً ينقله �إليك.
) ،فهذا يعني أ�نه أ�كرث تعر�ضا ً إ

ماذا تفعلني �إذا أ��صبت مبر�ض منقول جن�سيا ً؟
�إذا كنت م�صابة فعال ً مبر�ض منقول جن�سيا ً ،أ�و ظننت أ�نك مهددة با إل�صابة:
 تناويل العالج باكرا ً � .إذا الحظت عالمات ورد و�صفها يف هذا الف�صل ،اتّبعي أ��ساليب العالجاملقرتحة .وتذكري أ�ن ا إل�صابة ب أ�كرث من مر�ض منقول جن�سيا ً يف الوقت نف�سه هو أ�مر �شائع .أ�ما �إذا مل
للفراز (ال�صفحة .)266
تكن لديك عالمات ،بل كنت معر�ضة ،فعليك بتناول أالدوية إ
 ال تنتظري حتى ي�شتد املر�ض .فمن � أش�ن العالج املبكر أ�ن يحميك من م�شكالت الحقة أ��شد خطورة,ومينع نقل االلتهاب �إىل �آخرين.
 �ساعدي زوجك يف نيل العالج يف الوقت نف�سه .ف�إذا مل يفعل ,ف�سي�صيبك بااللتهاب من جديد عنداجلماع .طالبيه بتناول الدواء املنا�سب ،أ�و مراجعة عامل �صحي.
 تي ّقني من تناول الدواء كله ،حتى لو بد أ�ت عالمات مر�ضك باالختفاء .ال تكتفي ب�شراء ق�سم منالدواء �إذ لن يكتمل �شفا ؤ�ك قبل تناول كل الدواء املطلوب.
 -ا�ستخدمي الطرق آالمنة يف اجلماع  .قد ت�صابني من جديد ب أ�حد أالمرا�ض املنقولة جن�سيا ً أ�وا إليدز /ال�سيدا� ،إذا مل حتمي نف�سك (انظري ال�صفحة .)186
 حاويل �إجراء اختبار لل ُزهري (ال�سفل�س) .ف�إذا أ��صابك أ�حد أالمرا�ض املنقولة جن�سيا ً فقد ت�صابنيلليدز /ال�سيدا (انطري ال�صفحة
ب آ�خر ،من غري ظهور عالمات .كذلك انظري يف �إجراء اختبار إ
.)288

ا إلفراز غري
العادي

ا إل فراز القليل والتبلل من املهبل ،أ� مر طبيعي ،فهو الطريقة التي ينظف بها املهبل نف�سه.
ويتغيرّ مقدار ا إل فراز على مدار أ� يام الدورة ال�شهرية .ففي أ� يام اخل�صب ,يكون أال فراز
رطبا ً ولزج ًا و�شفاف أ� كرث .واذا كنت حامال ً  ،فقد يزيد مقدار ا إل فراز.
وقد يعني أ� ي تب ّد ل يف مقدار ا إل فراز أ� و لونه أ� و رائحته وجود التهاب لديك .قد ت�صعب
معرفة نوع االلتهاب من معاينة ا إل فراز .وتنتقل االلتهابات غالبا ً باجلماع (منتقلة
عن طريق اجلن�س) ولكن لي�س على الدوام .ولتقرري � إذا كنت معر�ضة خلطر ا إل �صابة
مبر�ض منقول جن�سيا ً  ،راجعي ال�صفحة .293
ف� إذا ا�ستمر ا إل فراز بعد تناول الدواء ،راجعي عامال ً �صحيا ً  ،حتى يفح�صك ،ورمبا
يجري لك اختبارا ً ليعرف نوع االلتهاب الذي تعانني .وقد يكون ا إل فراز ناجت من م�شكلة
أ� خرى كال�سرطان.

مهم � إذا �صاحب ا إل فراز من املهبل أ� مل يف أ� �سفل البطن ،فقد تكونني م�صابة
بالتهاب خطر يف احلو�ض � .إطلبي العالج فورا ً ! انظري ال�صفحة .272

أ
لل فراز غري العادي
ال �سباب ال�شائعة إ

قد ينجم ا إل فراز غري العادي من أ� نواع خمتلفة من االلتهابات .جتدين أ� دناه قائمة لهذه
االلتهابات وعالماتها أال كرث �شيوعا ً :
الفطر (ا إل فراز أ
ال بي�ض ،كانددا ،التهاب فطري طوقي ،داء املبي�ضات ،فطر
املونيليا)
ينتقل الفطر باجلماع وغريه .وال ُيحدث ا�شرتاكات (م�ضامفات) .وي�شتد احتمال
� إ�صابتك بالفطر أ� ثناء احلمل أ� و الر�ضاعة ,أ� و ا�ستخدام حبوب منع احلمل  ،أ� و عند تناول
امل�ضادات احليوية ،أ� و � إذا كنت تعانني مر�ضا ً �آ خر مثل ال�سكري أ� و ا إل يدز /ال�سيدا.
العالمات :
أ
 � إفراز أ� بي�ض ي�شبه قطع اجلبنة ال�صغرية � و الزبادي (اللنب املتخرث) جلد أ� حمر ملاع خارج املهبل وداخله ,يدمى أ� حيانا ً �شعور باحلكة (الهر�ش) ال�شديد داخل املهبل أ� و خارجه ،ويكرث خ�صو�صا ً قبل الدورةال�شهرية.
 �شعور باحلرقة عند التبول. أال مل عند اجلماع. -رائحة كالعفن أ� و اخلبز املحم�ص

االلتهاب اجلرثومي يف املهبل

ينتقل االلتهاب اجلرثومي يف املهبل باجلماع وغريه � .إذا كنت حامال ً  ،فقد ي�سبب والدة
مبكرة لطفلك.
العالمات:
 � إفراز أ� كرث من املعتاد. رائحة زنخة ت�شبه رائحة ال�سمك ،خا�صة بعد اجلماع. �شعور خفيف باحلكة (الهر�ش). أ� مل عند اجلماع. أ� مل يف أ� �سفل البطن. -أ� مل يف الظهر.

الرتيكومون�س (الوحيدات امل�شعرة ,داء امل�شعرات)

ال يعد الرتيكومون�س التهاتبا ً خطريا ً ،ولكن احلكة قد جتعلك ت�شعرين بالتعا�سة .أ�ما الرجل فال
تبدو عليه عادة أ�ية عالمات ،ولكنه قد يحمل املر�ض يف ع�ضوه وينقله �إىل أالخرين باجلماع ،ولذا
يتوجب معاجلة الرجال كذلك.

العالمات:
 �إفراز رمادي أ�و أ��صفر ,ذو فقاعات ,يظهر ا إلفراز باملعتاد بعد الدورة ال�شهرية وتخففعالماته بعد املغاط�س املهبلية (الدو�ش)
 �إفراز ذو رائحة كريهة. الرغبة باحلكة (الهر�ش) واحمرار يف املهبل ومنطقة أالع�ضاء التنا�سلية. -أ�مل أ�و حرقة لدى التبول.

ل�سيالن (التعقيبة أ�و الغنوكوك�س ) والكالميديا (املتدثرات )

ال�سيالن والكالميديا مر�ضان خطريان ,ولكن �شفاءهما �سهل. ،ذا بد أ� العالج باكرا ً .واال فقد
ي�سببان التهابا ً �شديدا ً وعمقا ً عند املر أ�ة والرجل على ال�سواء.
تبد أ� العالمات عند الرجل عادة من يومني �إىل خم�سة أ�يام بعد اجلماع مع �شخ�ص م�صاب.
ولكن  ،قد يكون الوجل م�صابا ً وال تظهر عليه العالمات ،أ�ما عند املر أ�ة فقد يت أ�خر ظهور
العالمات أ��سابيع عديدة ,أ�و رمبا �شهورا ً .وحتى لو مل تبد عليك أ�ية عالمات ،فقد تنقلنب عدوى
ال�سيالن والكالميديا �إىل �شخ�ص �آخر.

 لل�سيالن والكالميديا العالقاتنف�سها .لذلك بف�ضل �إذا أ�مكن,
تلقي العالج ال�صالح لكليهما.

العالمات عند املر أ�ة :
 �إفراز أ��صفر أ�و أ�خ�ضر من املهبل أ�وال�شرج.
 أ�مل أ�و حرقة لدى التبول. ارتفاع احلرارة. أ�مل يف أ��سفل البطن. أ�مل أ�و نزف عند اجلماع.احلكة (الهر�ش ) يف أالع�ضاء التنا�سلية
البتة .
ح�سا�س باحلكة يف أالع�ضاء التنا�سلية أ��سباب عديدة فمثل هذا ا إلح�سا�س حول فتحة
لل
 أ�قدو ال تكونعالمات إ
املهبل قد يكون �سببه الفطر أ�و الرتيكومون�س.
أ�ما ال�شعور باحلكة يف �شعر العانة أ�و بالقرب من أالع�ضاء التنا�سلية ،فقد يكون �سببه اجلرب أ�و القمل.
وميكن معاجلة اجلرب والقمل أ
بالدوية ال�شعبية ،أ�و أالدوية الطبية املتوافرة يف معظم ال�صيدليات .ملزيد
من املعلومات راجعي “كتاب ال�صحة للجميع” ،أ�و أ�ي كتاب طبي عام �آخر.
ميكن أ�ن يكون �سبب احلكة �صابون أ�و مزيل الرائحة املحتوي على عطر ما .كذلك ميكن أ�ن تنجم من أ�ع�شاب
معينة ت�ستخدم عند املغاط�س املهبلية (دو�ش املهبل) أ�و غ�سل املهبل .لذلك ،جوبي االغت�سال باملاء
وحده ،لرتي �إذا كانت احلكة �ستزول.
العالمات عند الرجل:
 �إفراز من ع�ضوه الذكري. أ�مل أ�و حرقة لدى التبول. أ�مل أ�و تو ّرم يف اخل�صيتني. -أ�و ال مالما -البتة.

العالج:
�إذا الحظت �إفرازا ً غري عادي ,وكنت واثقة من عدم �إ�صابتك ب أ�ي من أالمرا�ض ملنقولة جن�سي ًا,
عاجلي ا إلفراز بتناول أالدوية:

�إذا كان لديك إلفراز غري عادي ,واعتقدت أ�نك معر�ضة ألحد أالمرا�ض املنقولة
جن�سيا ً ,ا إلفراز أ
بالدوية التالية:

الث آ�ليل على أالع�ضاء التنا�سلية
الث آ�ليل ي�سببها فريو�س .وتبدو الث آ�ليل على أالع�ضاء التنا�سلية ,كما تبدو على أ�جزاء اجل�سم
أالخرى .وقد تنمو الث آ�ليل يف ع�ضو تن أ��سلي ,من غري معرفة امل�صاب بها ,بخا�صة �إذا
كانت يف داخل املهبل  ،أ�و داخل ر أ��س الع�ضو الذكري .وقد تزول الث آ�ليل من غري عالج،
ولكن ذلك قد ي�ستغرق وقت طويال ً  ،وهي يف العادة ت�سوء ،وحتتاج �إىل عالج.
العالمات:
 احلكة (الهر�ش). نتوءات �صغرية ،ال ت ؤ�مل ,ومتيل �إىل اللون أالبي�ض أ�و البني ،خ�شنة املظهر. عند املر أ�ة  ،تنمو هذه النتوءات عادة على طيات الفرج ,أ�و داخل املهبل ,أ�و حولال�شرج.
 عند الرجل ،تنمو النتوءات عادة على الع�ضو الذكري أ(�و يف داخل ر أ��سه) ،وعلى كي�س
اخل�صيتني أ�و ال�شرج.
مهم قد يكون النمو أ�و التورم العري�ض امل�سطح الرطب ،الذي يبدو كالث آ�ليل،
من عالمات ال ُزهري (ال�سفل�س) (انظري ال�صفحة التالية) .حاويل �إجراء اختبار
لل ُزهري ،وال ت�ستعملي العالج التايل �إال بعد أ�ن تت أ�كدي من أ�نها ث آ�ليل .
العالج :
 .1ادهني هالما ً أ�و أ�ي مرهم �شحمي على الب�شرة ،حول كل ث ؤ�لول لتحمي الب�شرة ال�سليمة
من الدواء.
 .2ا�ستخدمي عودا ً �صغريا ً أ�و حاك�شة أ��سنان (خالل ) ت�ضعني عليها قليل جدا ً من حم�ض
الرتيكلورو أ��سيتيك ،حتى يتح ّول لون الث ؤ�لول �إىل أالبي�ض .ميكنك أ�ي�ضا ً ا�ستخدام حم�ض
البيكلورو أ� �سيتيك.
أ�و
�ضعي حملول البودوفيلني تركيزه  20%بالطريقة نف�سها ،حتى يتحول لون الث ؤ�لول �إىل البني.
ولكن عليك غ�سل البودوفيلني بعد �ست �ساعات .ال ت�ستخدمي البودوفيلني و أ�نت حامل .
�إذا كان العالج يعمل  ،ف�إنه ي�سبب تقرحا ً م ؤ�ملا ً مكان الث ؤ�لول .حافظي على نظافة التقرحات
وجفافها ،حاويل جت ّنب املجامعة حتى زوالها .ولكن �إذا ا�ضطررت �إىل املجامعة ،فعلى
�شريك ا�ستخدام الواقي الذكري .وال بد للتقرحات من أ�ن ت�شفى خالل أ��سبوع أ�و اثنني.
راقبي التقرحات حتى ال تلتهب.
حتتاجني عادة �إىل عدة عالجات للتخل�ص من كل الث آ�ليل (بو�سعك اختيار أ�ي حملول مما
�سبق ذكره) .وميكن معاودة العالج بعد أ��سبوع .حاويل جت ّنب و�ضع حم�ض على التقرح
الذي حل حمل الث ؤ�لول .واذا كان هناك تهيج �شديد ,فانتظري مدة أ�طول ملعاودة العالج.
مهم �إن ظهور الث آ�ليل على أالع�ضاء التنا�سلية قد يزيد احتمال ا إل�صابة بال�سرطان
يف عنق الرحم .ف�إذا أ��صبت بث آ�ليل على أالع�ضاء التنا�سلية ،فحاويل �إجراء اختبار م�سحة
عنق الرحم مرة كل �سنة أ�و �سنتني.

 على زوجك ا�ستخدام الواقي الذكرييف أ�ثناء اجلماع ,حتى تزول الث آ�ليل لدى
كليكما.
 تنمو الث آ�ليل أ��سرع أ�ثناء احلمل .ف�إذاكان لديك الكثري منها فقد ي�سبب
ذلك متاعب عند الوالدة .راجعي عامال ً
�صحيا ً يف هذا ال� أش�ن.
اختبار م�سحة عنق الرحم .365

قروح على
أالع�ضاء
التنا�سلية

أال�سباب ال�شائعة لتقرح أالع�ضاء التنا�سلية

ينتقل معظم القروح التي ت�صيب أالع�ضاء التنا�سلية ,باجلماع .وقد ت�صعب معرفة نوع املر�ض
الذر �س ّبب عدوى القروح ،ألن القروح التي تنتقل عدواها
الزهري  ،أ�و القرحانة (�شبيه الزهري ،ال�شنكرويد) غالبا ً ما تت�شابه .وت�شكل القروح على
أالع�ضاء التنا�سلية أ��سهل طريق لعبور فريو�س ا إليدز /ال�سيدا �إىل اجل�سم

ال ُزهري (ال�سفل�س)

 �إذا أُ��صبت ذات يوم بقرحة علىأ�ع�ضائك التنا�سلية ومل تعاجليها,
حاويل �إجراء فح�ص دم للزهري .توفر
بع�ض الدول ملواطنيها اختبارات
جمانية.
 �إذا منت حامال ً حاويل أ�ن جترياختبار دم للزهري.

يعد الزهري (ال�سفل�س) من أالمرا�ض اخلطرة بني جمموعة أالمرا�ض
املنقولة جن�سيا ً ،وله ت أ�ثري عام يف اجل�سم ،وقد ي�ستمر �سنوات عديدة.
�سببه البكترييا وهو قابل لل�شفاء بالدواء� ،إذا عولج باكرا ً.
العالمات:
 العالمة أالوىل قرحة �صغرية غري م ؤ�ملة قد تبدو كالبرثة ،أ�و النفطة أ�والث ؤ�لول أ�و امل�سطح الرطب ,أ�و القرحة املفتوحة .وي�ستمر ظهور القرحة
ب�ضعة أ�يام أ�و أ��سابيع  ،ثم تختفي تلقاثيا ً .ولكن املر�ض يوا�صل االنت�شار يف اجل�سم.
 بعد أ��سابيع أ�و أ��شهر ،قد ت�شعرين بالتهاب يف احللق ،وحرارة ,وطفح جلدي (خا�صة علىراحتي اليدين و أ�خم�ص القدمني) ،وقروح يف الفم ,وانتفاخ يف املفا�صل .يف هذه املرحلة ميكنك
أ�ن ُتعدي �آخرين.
تختفي كل هذه العالمات تلقائيا ً ،ولكن املر�ض ي�ستمر .ف�إذا مل تبادري �إىل تلقي العالج ،فقد
ي�سبب الزهري مر�ضا ً يف القلب ،أ�و �شل ً
ال ،أ�و مر�ضا ً عقليا ً .بل قد ي�سبب املوت.
احلمل والزهري (ال�سفل�س) :ميكن للمر أ�ة احلامل أ�ن تنقل الزهري �إىل جنينها ,وقد ي ؤ�دي �إىل
والدته باكرا ً أ�و ت�شوهه أ�و وفاته .وميكنك جتنب ذلك ب�إجراء اختبار دم واملعاجلة يف أ�ثناء أ�ول
احلمل .ف�إذا أ�ظهر اختبار الدم لدى احلامل وزوجها أ�نهما م�صابان بالزهري فال بد لكليهما
من املعاجلة ببن�سلني البنزاثني ( 2.4مليون وحدة) باحلقن يف الع�ضل ,مرة يف أال�سبوع ,ثالثة
أ��سابيع.

القرحانة (�شبيه الزهري ,ال�شنكرويد)

القرحانة من أالمرا�ض املنقولة جن�سيا ً ،ت�سببه البكترييا ،وميكن عالجه
بالدواء وال�شفاء منه� ,إذا عولج باكرا ً.
العالمات:
 قرحة أ(�و أ�كرث) طرية وم ؤ�ملة ذات �إفرازات على أالع�ضاء التنا�سلية,
أ�و ال�شرج  ،تدمى ب�سهولة.
 قد تتولد غدد مت�ضخمة وم ؤ�ملة (غدد ملفاوية متورمة ) عند املغنب(العانة أ�و أالربية).

العالج:

يجب أ�ن تظل قروح أالع�ضاء التنا�سلية نظيفة .اغ�سليها كل يوم بال�صابون واملاء ،ون�شفيها
بعناية ،وال جتعلي أ�حدا ً غريك ي�ستخدم قطعة القما�ش التي تن�شفني بها القروح.
مهم ميكن لفريو�س ا إليدز /ال�سيدا ،أ�ن ينتقل ب�سهولة عرب أ�ي قروح على أالع�ضاء
التنا�سلية أ�ثناء اجلماع .لتمنعي انت�شار ا إليدز /ال�سيدا ،ال جتامعي و أ�نت م�صابة بتقرح ،أ�و
�إذا كان �شريكك م�صابا ً.
الهرب�س التنا�سلي (القوباء التنا�سلية أ�و العقبولة اجلن�سية أ�و احلال)
الهرب�س التنا�سلي هو أ�حد أالمرا�ض املنقولة جن�سيا ًالتي ي�سببها فريو�س .وميكن أ�ن يظهر على
أالع�ضاء التنا�سلية أ�و الفم ،وهو ي�سبب قروحا ً تظهر وتختفي أ��شهرا ً أ�و �سنوات .وال عالج ي�شفي
من الهرب�س التنا�سلي ،ولكن ،ثمة دواء يجعلك ت�شعرين ب�شىء من التح�سن.
أ�ما القروح التي تظهر على الفم ،فلي�ست كلها نتيجة املجامعة .وقد تظهر تقرحات القوباء ملى
أ�فواه أالطفال والبالغني عندما ي�صابون بالربد أ�و احلمى.
العالمات:
 �شعور بالوخز اخلفيف ،أ�و باحلاجة �إىل احلك (الهر�ش ) ,أ�و أبالمل يف ب�شرة منطقة أالع�ضاء
التنا�سلية أ�و الفخدين.
 نفطات بثور �صغرية تتفتح وت�شكل قروحا ً مفتوحةوم ؤ�ملة على أالع�ضاء التنا�سلية.
حني ت�صابني بقروح الهرب�س التنا�سلي قد ت�ستمر ثالثة
أ��سابيع أ�و أ�كرث .وقد ت�صابني باحلمى ،وال�صداع ،أ
والمل
يف أ�نحاء اجل�سم ,والق�شعريرة ،واالنتفاخ يف الغدد
اللمفاوية عند املغنب .أ�ما ا إل�صابة باملر�ض ،يف املرة
الثانية ،فتكون أ�خف.

 امل�صاب مبر�ض ا إليدز  /ال�سيدا قدي�صاب بالتهابات الهرب�س التنا�سلي
يف كل أ�نحاء اجل�سم ,فتدوم طويال ً
قبل أ�ن ت�شفى.

املعاجلة:

أ��سيكلوثري .478

حتى ت�شعري بالتح�سن :
 لفي قطعة ثلج بقما�ش نظيف ,و�ضعيها مبا�شرة على القرح ملدة  20دقيقة حاملا ت�شعرين بها. �إ�صنعي كمادة ببل قطعة قما�ش من ماء نظيف (وقد يفيد أ�ن يحتوي املاء على �شاي أ��سود)،و�ضعيها على القرحة.
 �إجل�سي يف حو�ض أ�و مغط�س ماءنظف بارد.
 �إ�صنعي معجونا ً من املاءواخلمرية أ�و الن�شاء و�ضعيها على
املنطقة املتقرحة.
 �إجل�سي يف مغط�س ماء مل�ساعدتكعلى التبول واذا مل ت�ستطيعي
التبول فقد حتتاجني �إىل و�ضع
ق�سطرة (ميل) ,ا�ست�شريي عاملة
�صحية.
 �إذا أ��صبت با إلم�ساك ب�سببأالمل  ،فا�ستخدمي مل ّينات.
 �إذا عادت العالمات �إىل الظهور تكرارا ً ،جربي دواء أال�سيكلوفري .ومع ان هذا الدواء ال ي�شفيمن الهرب�س� ،إال أ�نه ي�ساعد يف ت�سكني أالمل ،وي�سرع زوال العالمات.
 -ميكنك أ�ي�ضا ً أ�ن جتربي املقرتحات يف ال�صفحة .275

مهم

 �إغ�سلي يديك باملاء وال�صابون بعد مل�س القروح. احذري مل�س عينيك أ�و عيون اطفالك ,فالهرب�س خطري �إذا ما أ��صاب العينني. -جتنبي املجامعة كلما أ��صبت بقروح الهرب�س ,فما أ��سهل من نقل الهرب�س �إىل �شريك.

احلمل والهرب�س :ميكن للمر أ�ه احلامل امل�صابه بالهرب�س والقروح عند الوالدة,
أ�ن ننقل املر�ض �إىل طفلها .وقد ب�سبب له هذا م�شكالت خطرية .حاويل أ�ن
تلدي يف م�ست�شفى ،فرمبا أ�خرجوا الطفل بوالده قي�صرية ،أ�و عاجلوه أ
بالدوية
اخلا�صة بعد والدته.

ا إليدز  /ال�سيدا (ق�صور املناعة املكت�سب)
ينتقل ا إليدز  /ال�سيدا بالعدوى أ�ثناء اجلماع وي�سببه فريو�س ي�سمى فريو�س ا إليدز أ�و ال�سيدا.
املني من
ينت�شر هذا املر�ض بانتقال الدم أ�و �سائل املهبل أ�و ّ
�شخ�ص م�صاب �إىل �شخ�ص �آخر.

أ�مرا�ض اخرى
منقولة جن�سيا ً

وتعد الن�ساء أ�كرث تعر�ضا ً من الرجال اللتقاط الفريو�س عند املجامعة .وقد تلتقطني الفريو�س
من رجل يبدو يف �صحة جيدة.
وال عالج للفريو�س هذا حاويل هدم جمامعة �شخ�ص يحتمل أ�ن ي�صاب بفريو�س ا إلديز  /ال�سيدا.
للحماية ال جتامعي من غري واق ٍ ذكري.

التهاب الكبد (هيباتيت�س نوع ب  /ال�صفرية أ�و العيون ال�صفر)
يعد التهاب الكبد نوع ب مر�ضا ً خطريا ً �سببه فريو�س ي ؤ�ذي الكبد .وينت�شر هذا االلتهاب عندما
ينتقل دم أ�و لعاب (ريق) أ�و �سائل مهبلي أ�و منوي من �شخ�ص م�صاب بهذا الفريو�س �إىل ج�سم
�شخ�ص �آخر ,وهو �سهل االنت�شار من �شخ�ص اىل �آخر ,بخا�صة عند املجامعة.
العالمات:
 احلمى. فقدان ال�شهية. التعب  ،وال�شعور بال�ضعف. ا�صفرار العينني و /أ�و الب�شرة. أ�مل يف البطن. بول داكن وبراز ماثل �إىل اللون أالبي�ض. ال عالمات البتة.املعاجلة:
لي�س من دواء �شاف اللتهاب الكبد ،بل ان تناول أ�ي دواء قد ي ؤ�ذي الكبد أ�كرث .وي�شفى معظم
النا�س من التهاب الكبد نوع ب ،وقد ي�صاب قليل منهم مب�شكالت م�ستدمية يف الكبد ،ومنها
ال�سرطان .يجب اال�سرتاحة قدر امل�ستطاع وتناول أ�طعمة �سهلة اله�ضم وجت ّنب �شرب الكحول
�ستة أ��شهر على أالقل.
احلمل والتهاب الكبد� .إذا ظهرت أ�ي من هذه العالمات أ�ثناء احلمل ،راجعي مر�شدة �صحية,
فرمبا ح�صلت على لقاح (طعم) لتقي طفلك من ا إل�صابة بالتهاب الكبد نوع ب.

 ت�س ّهل أالمرا�ض املنقولة جن�سيا ًا إل�صابة با إليدز  /ال�سيدا ,ألن الفريو�س
ينتقل ب�سهولة عرب القروح املفتوحة
بوا�سطة ا إلفرازات.
 �إذا ظهرت على �شريكك بع�ض هذهالعالمات ,فال جتامعيه حتى ي�شفى
متاما ً وا� أس�يل العامل ال�صحي �إذا كان
بو�سعك احل�صول على لقاح (طعم).
ا إليدز  /ال�سيدا .283
ال�سرطان .372

م�ضاعفات
أالمرا�ض
املنقولة
جن�سيا ً
 من اجل اتقاء التهاب احلو�ض ،عاجليأ�ي مر�ض ي�صيبك من أالمرا�ض املنقولة
جن�سيا ً عالجا ً �صحيحا ً .تيقني من:
تناول جميع أالدوية.
تلقي �شريك العالج .
توقفي عن املجامعة ,حتى تكوين
قد انتهيت مع �شريك من تناول
كل أالدوية واختفت العالمات لدى
كليكما.

.
.
.

مر�ض التهاب احلو�ض

مر�ض التهاب احلو�ض ،هو ا�سم لكل التهاب ي�صيب أ�ع�ضاء املر أ�ة ا إلجنابية (التنا�سلية) يف
أ��سفل بطنها.

ي�صيبك التهاب احلو�ض� ،إذا مل
ُت�شفي من مر�ض منقول جن�سيا ً ،
وخا�صة ال�سيالن أ�و الكالميديا.
وقد ي�صيبك أ�ي�ضا ً بعد الوالدة أ�و
ا إل�سقاط أ�و ا إلجها�ض
تنتقل اجلراثيم التي ت�سبب التهاب
من املهبل عرب عنق الرحم � ،إىل
داخل الرحم أ
والنبوبني واملبي�ضني.
ف�إذا مل يعالج االلتهاب ،يف حينه ،فقد ي�س ّبب أ�ملا ً مزمنا ً ،ومر�ضا ً خطريا ً ،وحتى املوت  .وقد
يحدث االلتهاب يف أالنبوبني ندوبا ً والت�صاقات ت ؤ�دي �إىل العقم ,أ�و يعر�ض املر أ�ة للحمل خارج
الرحم (احلمل يف أالنبوب أ�و احلمل املنتبذ).

أ��سباب أ�خرى أ
للمل يف أ��سفل البطن
.523

العالمات (قد تطهر واحدة أ�و أ�كرث):
 أ�مل يف أ��سفل البطن. احلمى �إح�سا�س باملر�ض ال�شديد وال�ضعف. �إفراز أ�خ�ضر أ�و أ��صفر من املهبل ،كريه الرائحة.املعاجلة:
بتح�سن بعد يومني
ابد أ�ي فورا ً بتناول أالدوية املذكورة يف ال�صفحة التالية .ف�إذا مل ت�شعري ّ
وليلتني (� 48ساعة) أ�و �إذا �شعرت أ�نك مري�ضة جدا ً ،مع حرارة مرتفعة أ�و تقي ؤ� (طر�ش) ،أ�و �إذا
كنت قد و�ضعت أ�و أ�جه�ضت أ�خريا ً ,فاذهبي فورا ً �إىل مركز �صحي أ�و م�ست�شفى ،فمن املمكن
أ�ن تكوين بحاجة �إىل دواء قوي فن العرق (الوريد).

كان زوجي معلم مدر�سة يف مدينة بعيدة عن قريتنا ،وكان يعود �إىل املنزل لزيارتي مرات قليلة يف ال�سنة .بعد �إحدى زياراته،
�شعرت ب أ�ين مري�ضة جدا ً ،مع حمى مرتفعة و أ�مل فظيع يف بطني .ومل أ�كن أ�دري �سبب مر�ضي ...جربت تناول أ�دوية من طبيب
�شعبي حملي ,ولكنها مل تنفع .ومل أ�كن أ�ريد مغادرة قريتي طب للم�ساعدة ،ألين مل أ�كن أ�ريد ترك أ�طفايل ،ومل أ�كن أ�ملك ما
يكفي من النقود .وا�شتد بي املر�ض حتى ظن جرياين أ�ين م�شرفة على املوت ،فنقلوين ب�شاحنة �إىل أ�قرب م�ست�شفى ,وكان يبعد
عن قريتنا ميال ً.
قال الطبيب يف امل�ست�شفى �إين م�صابة بال�سيالن وان ذلك قد أ�حدث التهابا ً �سيئا ً يف بطني ،و أ��ضاف أ�ين بحاجة �إىل جراحة
مكلفة واىل تناول أالدوية أ�ياما ً عديدة حتى أ��شفى ،وقال أ�ي�ضا ً �إن هناك �إحتماال ً كبريا ً أ�ن ال أ��ستطيع �إجناب مزيد من أالطفال
 .ا آلن أ�متنى لو اين تناولت أالدوية املنا�سبة لدى �شعوري باملر�ض.
حكاية �سيدة من جمهورية �إفريقية الو�سطى

 حتمي املعاجلة الباكرة من م�ضاعفاتأالمرا�ض املنقولة جن�سيا ً.
رعاية العينني .83

با إل �ضافة � إىل التهاب احلو�ض ،ميكن أ
لل مرا�ض ر املنقولة جن�سيا ً أ� ن ت�سبب م�شكالت
أ� خرى للمر أ� ة .ف� إذا أ� �صيبت مبر�ض منقول جن�سيا ً ومل تعالج أ� و ُت�شف ,ف�إنها معر�ضة
لل �صابة بالعقم (انظري ال�صفحة  )229أ� و باحلمل خارج الرحم (انظري ال�صفحة
إ
 )73كذلك ميكن أ� ن ت�سبب أال مرا�ض املنقولة جن�سي ًا :

انتفاخ يف الفرج (التهاب غدة بارثولني)

عند مدخل املهبل جيبان جلديان �صغريان ي�سميان غددا ً  ،يفرزان �سائال ً ي�ساعد على
ترطيب املهبل ,وقد تدخل فيهما اجلراثيم أ� حيانا ً فت�صاب الغدتان ,أ� و � إحداهما.

العالمات:
 ورم و أ� مل و�سخونة يف أ� �شفارالفرج ،التي مييل لونها � إىل
الدكنة .ويحدث ذلك غالبا ً يف
جانب واحد.
 قد يحدث الورم أ� حيانا ً  ,منغري أ� مل.
مع ان هذا االلتهاب لي�س دائما
ً ب�سبب مر�ض منقول جن�سيا
ً,ف� إنه غالبا ً ما ي�صيب املر أ� ة
امل�صابة بال�سيالن أ� و الكالميديا.
املعاجلة:
 .1بللي قما�شا ً نظيفا ً �ساخنا ً و�ضعيه على موقع أال مل .ولكن ال تدعي �سخونة املاء
حترقك .كرري هذا ما ا�ستطعت حتى يتفتح الورم ويخرج منه القيح (ال�صديد) ،أ� و
حتى يزول الورم .
 .2حتتاجني كذلك  ،أ� نت و�شريكك � ،إىل تناول أ� دوية ال�سيالن والكالميديا .أ� نطري
القائمة يف ال�صفحة .266
 � .3إذا كان الورم م ؤ� ملا ً  ,وبقي على حاله ،راجعي عامال ً �صحيا ً مدربا ً يتوىل �ش ّقه
و � إخراج القيح.

امل�شكالت لدى الوليد احلديث

ميكن أ� ن تنقل املر أ� ة امل�صابة بال�سيالن أ� و الكالميديا هذه أال مرا�ض � إىل مولودها
اجلديد أ� ثناء والدته ،فت�صاب عيناه بال�سيالن (التهاب امللتحمة عند الوليد),
وقد ي ؤ� دي بهما � إىل العمى .لتجنب � إ�صابته ,يو�ضع م�ضاد حيوي يف عيني الطفل
الوليد فورا ً بعد الوالدة (نراجع أ� ي�ضا ً ”كتاب ال�صحة للجميع”� ،ص .)221
كذلك ميكن للكالميديا أ� ن حتدث لدى الوليد التهابا ً رئويا ً .

لت�شعري بالتح�سن
حتى تتعايف من مر�ض منقول جن�سيا ً ،عليك بتناول دواء مما ُذكر يف هذا الف�صل .و�إذا أ�ردت
أ�ن تخففي االنزعاج من املر�ض:
 .1فاجل�سي يف حو�ض ماء �ساخن ونظيف  15دقيقة،
مرتني يف اليوم .عاودي هذا حتى ت�شعري بالتح�سن.
�إذا أ�ح�س�ست أ�نك م�صابة بالتهاب فطري ،ميكنك أ�ن
ت�ضيفي ع�صري الليمون احلام�ض ،أ�و اخلل أ�و اللنب
الرائب (الزبادي) �إىل املاء الدافئ.
 .2ال جتامعي حتى ت�شعري بالتح�سن.
 .3حاويل ارتداء مالب�س داخلية م�صنوعة من القطن،
فهي ت�سمح بت�سرب الهواء �إىل أ�ع�ضائك التنا�سلية،
فت�ساعد على �شفائك.
 .4اغ�سلي مالب�سك الداخلية مرة يف اليوم ون�شفيها
يف ال�شم�س ,ف أ��شعتها تقتل اجلراثيم التي ت�سبب
االلتهاب.

تناويل دواء خفيف لت�سكني أالمل.

.5

� .6إذا كانت لديك قروح يف أالع�ضاء
التنا�سلية ،وت�شعرين أ
بالمل عند التبول،
ا�سكبي ماء نظيف على فرجك عندما تبولني.
أ�و اجل�سي يف حو�ض ماء بارد باعتدال عند
التب ّول .

أالدوية امل�سكنة أ
للمل .470

أ�دوية أ�خرى
لعالج أالمرا�ض
املنقولة جن�سياً

 يف هذا الف�صل حتذير من أالدوية التيال يجوز للحامل أ�و املر�ضعة تناولها.
ف�إذا مل يكن ثمة حتذير من الدواء ,فهو
�إذن �آمن.
 قبل تناول أ�ي دواء اقر أ�ي عنه يف “ال�صفحات اخل�ضراء” فرمبا جتدين مزيدا ً
من املعلومات التي يجب ان تعرفيها.
 �إذا كنت غري واثقة من الدواء أالف�ضلملعاجلة مر�ض معني ,حاويل مراجعة
عامل �صحي أ�و �صيديل ,لتعريف أ�ف�ضل
أالدوية املوجودة حيث تعي�شني.

أ��شرنا يف �صفحات عديدة من هذا الف�صل ( 266و 269و� )273إىل أ�دوية ملعاجلة أالمرا�ض
املنقولة جن�سيا ً أ�و م�شكالت أ�خرى .لقد اخرتنا هذه أالدوية ألنها
 فعالة (تعمل ملعاجلة امل�شكلة). ي�سهل العثور عليها. �سعرها غري مرتفع .غري أ�ن ثمة أ�نواعا ً خمتلفة من
أالدوية تباع يف �شتى حالة:العامل،
وميكن أ
لل�سعار أ�ن تختلف من مكان
�إىل أ�خر .لذلك قد تفتقدين دواء
ما يف املنطقة التي تعي�شني فيها ،أ�و
رمبا جتدين دواء يجمع بني اجلدوى
والثمن الرخي�ص.
كذلك قد يكون عليك أ�ن تتناويل
دواء خمتلفا ً يف غري حالة :
 �إذا كنت حامال ً أ�و تر�ضعني ،وكان الدواء املو�صوف ال يالئم هاتني احلالتني. �إذا أ��صبح املر�ض املنقول جن�سيا ً الذي تعانينه مقاوما ً للدواء املو�صوف (انظري أ�دناه). �إذا كانت لديك ح�سا�سية من الدواء املو�صوف .فلدى البع�ض ح�سا�سية من أ�دوية معينةمثل امل�ضادات احليوية امل�صنوعة من البن�سلني أ�و ال�سلفا .راجعي ال�صفحة  468لتعريف كيف
ت�ستبدلني امل�ضادم�شكلة.وية ألخذ ما يالئمك.
لقد ذكرنا يف هذا الف�صل أ�دوية أ�خرى تنا�سب كل م�شكلة  .تذكري أ�ن لدى معظم لنا�س أ�كرث
من مر�ض من أالمرا�ض املنقولة جن�سيا ً و أ�كرث من م�شكلة يف أالع�ضاء التنا�سلية ،يف الوقت
نف�سه ,لذلك ،كثريا ً ما تكون هناك حاجة �إىل تناول أ�كرث من دواء .ف�إذا اخرتت أ�دوية معينة،
فتيقني من �سالمة اختيارك وثابري على ا�ستخدام الدواء للمدة املطلوبة كاملة حتى وان حت�سنت
حالتك( .انظري ال�صفحة التالية ).

أ�دوية أالمرا�ض املنقولة جن�سيا ً واجلراثيم املقاومة

عند ا�ستخدام امل�ضادات احليوية ملعاجلة أ�حد أالمرا�ض املنقولة جن�سيا ً  ,أ�و أ�مرا�ض أ�خرى،
�ضروري جدا ً تناول الدواء كامال ً  .ف�إذا مل تتناويل املقدار الكايف من الدواء املنا�سب  -أ�و
توقفت عن تناول الدواء قبل اكتمال ال�شفاء  -ف�إن اجلراثيم امل�سببة لاللتهاب ال متوت كلها ,بل
ان اجلراثيم أالقوى تعي�ش،وتتكاثر ،وتخلق أ��شكاال ً أ�قوى من املر�ض .وعندئذ ال يعود الدواء الذي
كان يقاوم هذا املر�ض� ،صاحلا لل�شفاء .وهذا ي�سمى مقاومة.
لذلك ،أ��صبح ال�سيالن يف كثري من املناطق مقاوما ً أ
للدوية التي كانت ت�ستخدم عادة للق�ضاء
عليه .حادثي مر�شدة �صحية لتعريف �إذا كان يف املنطقة حيث تعي�شني أ�مرا�ض منقولة جن�سيا ً
مقاومة أ
للدوية ،ولتعريف أ�ف�ضل أالدوية املوجودة ملعاجلة هذه أالمرا�ض.

تيقني من تناول أالدوية على نحو �سليم
تذكري ،عندما تقلقني عالج مر�ض منقول جن�سيا ً:
 تيقني من أ�ن �شريكك يتلقى العالج أ�ي�ضا ً. تناويل الدواء كامال ً. توقفي عن املجامعة ،حتى اختفاء العالمات ،وحتى تنتهني أ�نت و�شريك من تناول كل الدواء. راجعي عامال ً �صحيا ً �إذا مل ت�شعري بتح�سن عند �إنهاء العالج. -اتبعي أ��سلوبا ً �آمنا ً للمجامعة .

�سعيا ً �إىل التغيري
اتقاء أالعرا�ض املنقولة حن�سيا ً

 جامعي بطريقة أ�منة (انظري ف�صل “ال�صحة اجلن�سية”). أ��ستخدمي الواقي الذكري ,كلما جامعت .وحتى تتعلمي ت�شجيع ال�شريك على ا�ستخدام الواقيالذكري ،انظري ال�صفحة .188
املني” وحده ,أ�و مع العجلة
 �إذا كان �شريكك ال ي�ستخدم واقيا ً ذكريا ً ،ا�ستخدمي أ�نت “مبيد ّاملهبلية .فهذا مينحك بع�ض الوقاية �ضد ال�سيالن والكالميديا.
 اغ�سلي الق�سم اخلارجي من مهبلك بعد اجلماع. تب ّويل بعد اجلماع. ال متار�سي الدو�ش املهبلي ,وال أالع�شاب أ�و أ�ي م�سحوق لتجفيف مهبلك� .إن الدو�ش املهبليوغ�سل املهبل باملاء وال�صابون ،تعمل �ضد الرطوبة الطبيعية التي يفرزها املهبل ليبقى �سليم ًا.
لل�صابة
فعندما يكون املهبل جافا ً  ,فقد ي�صاب بالته ّيج عند اجلماع ،في�صبح أ�كرث تعر�ضا ً إ
بفريو�س ا إليدز /ال�سيدا أ�و أ�ي مر�ض �آخر من أالمرا�ض املنقولة جن�سيا ً.

ا�ستخدموا الواقي

 قد يحميك اتقاء أالمرا�ض املنقولة جن�سيا ً,أ�نت و�شريكك ,من أ�مرا�ض خطرية ومن العقم.
املجامعة اجلافة .190

ي�ضمن ا�ستخدام الواقي الذكري من نوع التك�س (:)Latex
 حمايتك من أالمرا�ض املنقولة جن�سيا ً ،ومنها ا إليدز /ال�سيدا. حماية �صحة �شريكك. منع احلمل غري املرغوب به.ال جتامعي ،أ�نت و�شريكك� ،إذا ظهرت لدى أ�حدكما أ
(�و لديكما معا ً ) عالمات أ�ي مر�ض من أالمرا�ض املنقولة جن�سيا ً.

اجلماع آالمن يف املجتمع املحلي

املجادلة ملجامعة �آمنة .191

ت�شكل أالمرا�ض املنقولة جن�سيا ً م�شكلة �صحية للمجتمع املحلي ب أ��سره .ف�إذا أ�ردت امل�ساعدة يف
اتقاء أالمرا�ض املنقولة جن�سيا ً يف جمتمعك  ،فب�إمكان
املر�شدات ال�صحيات والن�ساء املندفعات لتح�سني املجتمع أ�ن :
 يع ّلمن الرجال والن�ساء معلومات عن املخاطر التي ت�سببها أالمرا�ض املنقولة جن�سيا ً ل�صحهتمو�صحة عائالتهم .وقد يحاولن ا إلفادة من فر�صة التقاء الن�ساء ،على �سبيل املثال  ،يف قاعة
انتظار مركز �صحي ,لي�شرحن و�سائل انتقال أالمرا�ض املنقولة جن�سيا ً ,و أ��ساليب الوقاية منها.
 يعملن مع أ�خريات على �إيجاد أ��ساليب إلقناع الرجال با�ستخدام الواقي الذكري .وميكنالتدرب مع املجموعة على ما يجب قوله للزوج حل�ضه على ا�ستخدام الواقي الذكري.
 يعملن جلعل الواقي الذكري متوافرا ً يف جمتمعهن املحلي ،واحل�صول عليه جمانا ً أ�و ب�سعرزهيد يف الدكاكني واملرابع واملقاهي ،كذلك لدى عمال ال�صحة واملراكز ال�صحية.
 -ي�شجعن الرجال ليدربوا رجاال ً �آخرين يف جمتمعهم على ا�ستخدام الواقي الذكري.

 ينظمن جمموعة يف املجتمع املحلي ،للتحدث عن امل�شكالت ال�صحية ،ومنها أالمرا�ض املنقولةجن�سيا ً ،وفريو�س ا إليدز  /ال�سيدا .وي�شرحن كيف أ�ن الوقاية من أالمرا�ض املنقولة جن�سيا ً متنع
أ�ي�ضا ً انت�شار فريو�س ا إليدز /ال�سيدا وا إل�صابة به.
 يدعمن تعليم ال�صحة اجلن�سية أ�ينما ا�ستطعن ،وي�ساعدن أالهل ليدركوا أ�ن تعليم أالطفالمعلومات عن أالمرا�ض املنقولة جن�سيا ً ومنها فريو�س ا إليدز /ال�سيدا ،ي�ساعدهم الحقا ً
ليختاروا خيارات أ�منة ،عندما يبد أ�ون باملجامعة.
 يعملن مع الفتيان والفتيات على ن�شر معلومات عن أالمرا�ض املنقولة جن�سيا ً ،وكذلك فريو�سا إليدز /ال�سيدا .وامل�ساعدة يف ن�شر املعلومات اجلديدة بني أ�ترابهم.

املجامعة آالمنة يف املجتمع املحلي (حكاية من املك�سيك)
بعدما جاءنا مر�شد �صحي يف جمتمعنا املحلي ليتحدث �إىل جمموعة من الن�ساء عن أالمرا�ض ملنقولة جن�سي ًا وا إليدز /ال�سيدا،
بد أ�نا بالتحدث عن � ؤش�ون حياتنا ,فقالت بع�ض الن�سوة �إنهن ال يخ�شني �شيئا ً .ولكننا أ�دركنا ،كلما توغلنا يف احلديث ,أ�ن على
كل رجل وكل امر أ�ة أ�ن يقلق من أالمرا�ض املنقولة جن�سيا ً وا إليدز/
ال�سيدا .وبد أ�نا نفكر كيف نقنع الرجال با�ستخدام الواقي الذكري،
وقررنا أ�ن علينا توعية كل جمتمعنا املحلي مبخاطر هذه أالمرا�ض
و أ��ساليب الوقاية منها .وو�ضعنا م�سرحية ،وطلبنا من البع�ض أ�ن ميثل
فيها .و أ�وجدنا �شخ�صية خا�صة �سميناها «القائد واقي» ،وت أ�تي للنجدة
بالواقيات .وح�ضر اجلميع مل�شاهدة امل�سرحية .و�شعر النا�س بال�سرور
وكذلك بالفائدة .وا آلن ميزح الرجال برواية فكاهات عن «القائد
واقي» ،ولكنهم �صاروا أ�ي�ضا ً أ��شد حر�صا ً على ا�ستخدام الواقي
الذكري.
 -أ�واك�ساكا ,املك�سيك

�إىل العاملة ال�صحية (والعامل ال�صحي):

 ا�ستخربي من املركز ال�صحي املحلي ،أ�و امل�ست�شفى أ�و وزارة ال�صحة ،عن أالدوية أالجدى يفمعاجلة أالمرا�ض املنقولة جن�سيا ً يف البيئة التي تعملني فيها.
 حاويل �إن�شاء �صيدلية يف جمتمعك املحلي ،متى ي�سهل على النا�س احل�صول على أ�دوية ،وواقيذكري ،ومبيد املني.
 حتدثي �إىل من تعرفينه م�صابا ً مبر�ض منقول جن�سيا ً  ،وزوديه معلومات دقيقة عن أ��سلوبمعاجلة هذا املر�ض ،وجتنب نقل املر�ض �إىل غريه ،واتقاء ا إل�صابة ثانية .وتيقني من تناول
�شركائه العالج أ�ي�ضا ً.
 أ�درجي معلومات عن أالمرا�ض املنقولة جن�سيا ً وا إليدز /ال�سيدا على برامج تنظيم أال�سرة. ال حتكمي على من يطلب امل�ساعدة منك إل�صابته ب أ�حد هذه أالمرا�ض ،وال تلوميه. �إحفظي خ�صو�صية امل�صابني بواحد من هذه أالمرا�ض ،أ�و ب أ�ية م�شكلة �صحية أ�خرى .والحتدثي أ�حدا ً عن هذه امل�شكالت .

انظري ف�صل «ال�صحة اجلن�سية للزوجني» ،يف ال�صفحة  181لال�ستعالم
عن :

 املجامعة و أ�دوار النوعني. معتقدات م ؤ�ذية عن � ؤش�ون املر أ�ة اجلن�سية. -كيف جتامعني بطريقة أ�كرث أ�مانا ً.
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ا إليدز ( )AIDSبا إلنكليزية هو نف�سه ال�سيدا ( )CIDQبالفرن�سية ،ويف عناوين هذا الف�صل� ،شكلنا كلمة مر ّكبة
من ا إليدز وال�سيدا ب�شكل االيدز /ال�سيدا ،وذلك لتو�سيع حلقة القارئات والقارئني .ففي م�صر أ
والردن وفل�سطني
وال�سودان وغريها ,ي�سمى املر�ض« :ا إليدز» ،أ�ما يف لبنان وتون�س واملغرب وغريها في�سمى أ�ي�ضا ً« :ال�سيدا».

ا إليدز  /ال�سيدا (ق�صور املناعة املكت�سب)

ال بد أ�نك ا آلن �سمعت با إليدز /ال�سيدا  -من ا إلذاعة والتلفزيون ،ويف ال�سوق،
ومن اجلريان أ�و يف املركز ال�صحي .وقد تظنني أ�ن ا إليدز لي�س م�شكلتك .ومع
ذلك فماليني النا�س أ��صيبوا بفريو�س ا إليدز .ويتزايد عدد الن�ساء بني امل�صابني
�شيئا ً ف�شيئا ً  .ون�ستطيع أ�ن نحتمي من ا إليدز /ال�سيدا �إذا فهمنا ما هو،
وتكلمنا عنه مع أ��سرنا و أ��صدقائنا.
«ا إليدز مر�ض ين� أش� يف �صمت ويزدهر يف التكتم� .إنه ينت�شر ا آلن ألن النا�س اختاروا أ�ال يتحادثوا يف
� أش�نه  ...أ�ردت أ�ن أ�حتدث عن ا إليدز حتى يتجنبه أ�طفايل و أ�طفالكم على أالقل� .إذا حتادثنا ف�سيعلم
أ�طفالنا عن املر�ض قبل أ�ن يبد أ�وا أ�ي ن�شاط جن�سي ,و�سي�صبحون قادرين على التحادث يف � أش�نه».
نويرين كالييبا ،أ�وغندة .مات زوجها با إليدز/
								
ال�سيدا

اذا ت�صاب ن�ساء عديدات با إليدز  /ال�سيدا

ينت�شر ا إليدز يف العامل أ��سرع ما يكون .يف مناطق الفقراء الذين مل يحظوا
بتعليم .يف مناطق املجاعة (حيث ال يكفي الطعام ) ،واحلرب ،أ�و حيث ال يتوفر
عمل ،ي�ضطر النا�س غالبا ً �إىل الهجرة �إىل املدينة بعيدا ً من عائالتهم.
وغالبا ً ما تتال�شى التقاليد ويتخذ النازحون �شركاء جن�س جددا ًَ.
�إن هذه الظروف قا�سية جدا ً  ,خا�صة للن�ساء .ولدى الن�ساء الفقريات قدرة
أ��ضعف يف التحكم بحياتهن .وحتول القوانني والتقاليد غالبا ً دون حت�صيل
الن�ساء العلم ,واملهارة لك�سب العي�ش ،أ�و املعلومات عن أ�ج�سامهن.

 ا إليدز  /ال�سيدا هو م�شكلة كلالنا�س.
 االفتقار �إىل �صالحية اتخاذ القرارواملعلومات يجعل الن�ساء أ�كرث تعر�ضا
لليدز  /ال�سيدا.
ً إ

ما هو ا إليدز /
ال�سيدا

 HIVهو فريو�س نق�ص املناعة الب�شرية ()Human Immunodeficiency Virus
هو جرثومة �صغرية للغاية (ت�سمى فريو�س) وال ميكنك ر ؤ�يتها .أ�ما ا إليدز /ال�سيدا فهو
مر�ض يظهر الحقا ً  ،بعد أ�ن ي�صاب املرء بفريو�س نق�ص املناعة الب�شرية ،أ�ياجلراثيم�.إيدز/
ال�سيدا.

فريو�س نق�ص املناعة الب�شرية  :فريو�س ا إليدز  /ال�سيدا

عندما ي�صاب ا إلن�سان بفريو�س نق�ص املناعة الب�شرية ،ي أ�خذ الفريو�س يف مهاجمة جهاز
املناعة ،وهو أ�جزاء اجل�سم التي تقاوم االلتهاب .ويقتل الفريو�س ببطء خاليا جهاز املناعة،
حتى ي�صرب اجل�سم عاجزا ً عن الدفاع عن نف�سه حيال اجلراثيم .
ومع أ�ن ال�شخ�ص امل�صاب قد ي�شعر ب�صحة جيدة لفرتة ق�صرية ،فالعديد من امل�صابني
ي�شعرون ب�صحة جيدة من خم�س �إىل ع�شر �سنني بعد �إ�صابتهم بالفريو�س .لكن قد يكون
جهاز املناعة فقد يف هذه أالثناء الكثري من اخلاليا الكافية ملقاومة اجلراثيم ،التي ال ت�سبب
املر�ض يف املعتاد .وملا كان الفريو�س ي�ستغرق �سنوات ليجعل امل�صاب به مري�ضا ً  ،ف�إن معظم
امل�صابني بفريو�س ا إليدز /ال�سيدا ي�شعرون ب أ�نهم على ما يرام وال يعرفون أ�نهم يحملون
الفريو�س.
مهم ميكن نقل فريو�س ا إليدز �إىل آالخرين حاملا ينتقل �إليك ،حتى لو كنت تبدين
وت�شعرين انك ب�صحة جيدة .وال ميكنك أ�ن ت�ستنتجي من مظهر ال�شخ�ص ،أ�نه م�صاب
بالفريو�س أ�و غري م�صاب به .الو�سيلة الوحيدة لتعريف �إذا كنت م�صابة هو �إجراء اختبار
فريو�س ا إليدز (انظري ال�صفحة .)118

 من �إح�صاءات عدد ا إل�صابات مبر�ضا إليدز يف العامل العربي :البحرين
 ،44م�صر  ,168العراق  ،104أالردن ,59
الكويت  ,26لبنان  ،98ليبيا  ،17املغرب
 ،464عمان  ,151قطر  ,88ال�سعودية
 ,349ال�سودان � ,1832سوريا  ,53تون�س
 ,340ا إلمارات  ,8اليمن  ,82فل�سطني
 .29عن �إح�صاءات �صادرة عن منظمة
ال�صحة العاملية.1997 ،
 طاملا أ�نك ت�شعر ب�صحة جيدة ف أ�نتحتمل فريو�س نق�ص املناعة الب�شرية,
لكنك ال تكون مري�ض ً يا إليدز بعد.

ا إليدز  /ال�سيدا

ي�صاب ال�شخ�ص با إليدز عندما ي�صبح جهاز املناعة يف ج�سمه �ضعيفا ً ال يقوى على مقاومة
االلتهابات أ
والمرا�ض .وتختلف عالمات ا إليدز/ال�سيدا ب�إختالف أال�شخا�ص ،وقد تختلف عند
الن�ساء عنها عند الرجال .وغالبا ً ما تكون العالمات التهابا ً مزمنا ً مع بع�ض أالمرا�ض العادية
أالخرى (انظرن ال�صفحة .)297
وت�ستطيع التغذية اجليدة وبع�ض أالدوية أ�ن ت�ساعد ج�سم امل�صاب يف مقاومة االلتهابات التي ي�سببها
ا إليدز ،فتعي�ش أ
(�و يعي�ش) مدة أ�طول .لكن ال عالج �شاف لاليدز .فبعد مدة تتزايد أالمرا�ض على
ال�شخ�ص امل�صاب بفريو�س االيدز حتى ي�صبح اجل�سم أ��ضعف من أ�ن يقوى على العي�ش.

كيف ينتقل فريو�س ا إليدز ال�سيدا

يعي�ش الفريو�س ق�صور املناعة الب�شرية يف �سوائل اجل�سم  -الدم وال�سائل املنوي واللعاب و�سوائل املهبل  -لدى أال�شخا�ص امل�صابني.
وينتقل الفريو�س عندما تنتقل هذه ال�سوائل �إىل ج�سم �شخ�ص �آخر .ويعنى هذا أ�ن فريو�س ا إليدز /ال�سيدا ينتقل بوا�سطة :

ت�شري �إح�صاءات منظمة ال�صحة العاملية إلقليم �شرق املتو�سط  ،1999ب أ�ن معظم أ��سباب �إ�صابات االيدز /ال�سيدا يف املنطقة9 ،
من أ��صل � ,10سببها عالقات جن�سية خمتلطة أ
(�ي بني الرجال والن�ساء) .

كيف ال ينتقل فريو�س ا إليدز ال�سيدا
ال ي�ستطيع فريو�س ا إليدز العي�ش خارج اجل�سم الب�شري أ�كرث من ب�ضع دقائق .وال ي�ستطيع أ�ن يعي�ش مبفرده يف الهواء أ�و املاء.
ويعني هذا أ�نك ال ميكنك أ�ن تنقلي الفريو�س أ�و أ�ن تتلقيه بوا�سطة:

ملاذا يختلف
ا إليدز  /ال�سيدا
عند الن�ساء

يختلف فريو�س ا إليدز  /ال�سيدا عند الن�ساء ألن:

الوقاية من
ا إليدز  /ال�سيدا

ت�ستطيعني الوقاية من ا إليدز /ال�سيدا بالو�سائل التالية:

املجامعة ا آلمنة 189
التعقيم 510

 الن�ساء يلتقطن فريو�س ا إليدز ب أ��سهل مما يلتقطه الرجال .فالرجل يقذف �سائله املنوي يفمهبل املر أ�ة ،حيث يبقى طويال ً  .ف�إذا :كان يف ال�سائل املنوي فريو�س ا إليدز ف�إنه ينتقل ب�سهولة
�إىل ج�سم املر أ�ة من مهبلها وعنق الرحم ،خ�صو�صا ً �إذا �صادف جروحا ً أ�و قروحا ً.
 تلتقط الن�ساء الفريو�س يف املعتاد يف �سن أ��صغر من الرجال ،ألن الن�ساء ال�شابات والفتيات يفالغالب أ�قل قدرة على رف�ض املجامعة غري املرغوب فيها أ�و غري أالمنة.
 تتلقى الن�ساء نقل دم أ�كرث من الرجال ب�سبب امل�شكالت التي ت�صادفهن أ�ثناء الوالدة. متر�ض الن�ساء با إليدز أ��سرع من الرجال بعد ا إل�صابة بالفريو�س ،ف�سوء التغذية واحلمل قدي�ضعفان مقاومة الن�ساء للمر�ض.
 ت�ستطع املر أ�ة احلامل امل�صابة بفريو�س ا إليدز ،أ�ن تنقله �إىل طفلها. تتحمل الن�ساء عادة م� ؤس�ولية االعتناء ب أ�فراد العائلة امل�صابني با إليدز ،حتى لو كانت هينف�سها مري�ضة.
 تالم الن�ساء على غري حق ،لن�شر ا إليدز.�إن الرجال م� ؤس�ولون مثل الن�ساء (�إن مل يكن أ�كرث) .فمثال ً هم الذين يدفعون املال للمجامعة،
وهذه و�سيلة �شائعة لن�شر ا إليدز.
 ت أ�كدي من أ�ن زوجك ال يجامع غريك. اعتمدي و�سائل املجامعة أالمنة  -املجامعة التي حتول دون دخول �سائل الرجل املنوي يفمهبلك أ�و �شرجك أ�و فمك.
 جتنبي ثقب اجللد أ�و قطعه ب�إبر أ�و أ�دوات أ�خرى مل تعقم بني املرة واملرة التالية (انظريال�صفحة .)509
 جتنبي نقل الدم �إال يف الطوارئ. ال ت�شاركي أ�حدا ً أ�دوات احلالقة أ�و فرا�شي أال�سنان.ال تلم�سي دم أ�حد أ�و جرحه ،من دون حماية (انظري ال�صفحة .)295

�إختبار
ا إليدز  /ال�سيدا

 قد يقدم الهالل أالحمر أ�و ال�صليبأالحمر يف بلدتك اختبارا ً وا�ست�شارة
ب�سعر زهيد .راجعي الربنامج الوطني
ملراقبة ا إليدز  /ال�سيدا لت�ستديل على
مكان �إجراء االختبار .قد ي�ستغرق
االختبار أ��سبوعني حتى ت أ�خذي
النتيجة.
 �إذا أ�مكن ,ا�صطحبي من تثقني بعحني تذهبني ألخذ النتيجة.

حاملا يدخل فريو�س ا إليدز اجل�سم ،يبد أ� اجل�سم يف �إنتاج أ�ج�سام م�ضادة ملقاومة الفريو�س.
وتظهر هذه أالج�سام امل�ضادة عادة لدى مرور ما يراوح بني أ�ربعة أ��سابيع وثمانية أ��سابيع بعد
ا إل�صابة بالفريو�س .لكن اجل�سم قد ي�ستغرق حتى �ستة أ��شهر لينتج ما يكفي من أ�ج�سام م�ضادة
تظهر يف اختبار خا�ص بفريو�س ا إليدز أ
(�و فريو�س املناعة الب�شرية ) (.)the HIV test
وت�سمى هذه املرحلة بني ا إل�صابة بالفريو�س وظهور أالج�سام امل�ضادة يف الدم «مرحلة النافذة»
( .)Window Periodويبحث اختبار فريو�س ا إليدز عن هذه أالج�سام امل�ضادة يف الدم
لي�ستدل بها على وجود الفريو�س .فهو الو�سيلة الوحيدة ملعرفة �إ�صابة ال�شخ�ص بفريو�س ا إليدز.
ولي�س هذا اختبارا ً ملر�ض ا إليدز.
االختبار ا إليجابي لفريو�س ا إليدز يعني أ�ن ال�شخ�ص م�صاب بالفريو�س ،و أ�ن ج�سمه أ�نتج
أ�ج�ساما ً م�ضادة للفريو�س .وحتى لو �شعر امل�صاب ب أ�نه على ما يرام  ،ففي �إمكانه نقل الفريو�س
�إىل ا آلخرين.
و أ�ما االختبار ال�سلبي لفريو�س ا إليدز فيعني واحدا ً من أ�مرين:
 ف�إما أ�نك غري م�صابة بفريو�س ا إليدز. أ�و انك م�صابة بالفريو�س لكن ج�سمك مل ينتج بعد ما يكفي من أ�ج�سام م�ضادة للفريو�س،تظهر يف االختبار (مرحلة النافذة ).
�إذا كان اختبارك �سلبيا ً لكنك تعتقدين مع ذلك باحتمال �إ�صابتك فيجب أ�ن جتري اختبارا ً ثاني ًا
بعد ب�ضعة �شهور .ويف بع�ض أالحيان قد حتتاجني �إىل معاودة االختبار �إذا كانت نتيجته �إيجابية.
وميكن للعاملة ال�صحية أ
(�و العامل ال�صحي) أ�ن ت�ساعدك يف اتخاذ قرار.

مرحلة النافذة

تختلف باختالف أال�شخا�ص .فيما يلي مثال عن طول « مرحلة النافذة» عند امر أ�ة:
 .1كان م�صابا ً بفريو�س ا إليدز.
 .2بعد ثالثة أ��سابيع ,أ�جرت اختباراً
وجتامعا جمامعة غري حممية.
فكانت نتيجة االختبار �سلبية .لكنها
ف أ��صبحت هي أ�ي�ضا ً بالفريو�س.
م�صابة مع ذلك ,وت�ستطيع أ�ن تنقل
الفريو�س �إىل ا آلخرين .هذه هي « مرحلة
النافذة».
أ
أ
 .3بعد ت�سعة ��سابيع �جرت  .4مرحلة النافذة هي الوقت
اختبار ًا فكانت نتيجة
بني �إ�صابتها بفريو�س ا إليدز
االختبار �إيجابية.
وظهور أالج�سام امل�ضادة يف
دمها
طاملا أ�ن مرحلة النافذة قد تطول �ستة أ��شهر ،في�ستح�سن االنتظار حتى متر �ستة أ��شهر منذ تعر�ضك
لل�صابة ,قبل أ�ن جتري االختبار .واذا اعتقدت أ�نك رمبا تعر�ضت مرة أ�خرى للفريو�س خالل أال�شهر ال�ستة يف
إ
«مرحلة النافذة » هذه ,فيجب أ�ن جترى اختبارا ً جديدا لدى مرور �ستة أ��شهر بعد املجامعة اجلديدة.

متى يجب �إجراء اختبار ا إليدز  /ال�سيدا؟

�إن تغيري ال�سلوك اجلن�سي غري ا آلمن أ�هم عادة من �إجراء اختبار ا إليدز .لكنك قد ترغبني أ�نت
وخطيبك أ�و زوجك يف �إجراء اختبار �إذا:
 كنتما ترغبان يف الزواج أ�و ا إلجناب. كنت أ�نت أ�و زوجك أ�و طفلك تظهرون عالمات ا إل�صابة با إليدز. -كنت أ�نت أ�و زوجك قد جامعتما جمامعة غري أ�منة.

فوائد معرفة نتيجة االختبار

�إذا كانت نتيجة االختبار �سلبية ،ميكنك أ�ن تتعامي كيف حتتمني حتى ال تلتقطي فريو�س ا إليدز
أ�بدا ً.
�إذا كانت نتيجة االختبار �إيجابية ،ميكنك :
أ�ن متنعي نقل العدوى �إىل زوجك و أ�طفالك أ�و �آخرين.
أ�ن تعاجلي م�شكالتك ال�صحية باكرا ً.
أ�ن تبديل حياتك لتبقي يف �صحة جيدة مدة أ�طول.
أ�ن حت�صلي على دعم من م�صابني �آخرين بالفريو�س يف جمتمعك.
أ�ن تخططي مل�ستقبلك وم�ستقبل أ��سرتك.

م�ساوئ معرفة نتيجة االختبار

قد تنتابك م�شاعر كثرية خمتلفة جدا ً �إذا علمت أ�نك م�صابة .وا إلح�سا�س بال�صدمة طبيعي يف
أ�ول أالمر ,حتى أ�نك قد ال ت�صدقني أ�ن نتيجة اختبارك �إيجابية .وقد ت�شعرين أ�ي�ضا ً بالغ�ضب
والي أ��س ،وتلومني نف�سك أ�و أالخرين.
وغالبا ً ما يريحك أ�ن حتادثي أ�حدا ً ،مثل العاملة ال�صحية التي أ�عطتك نتيجة االختبار ،أ�و �شخ�ص
قريب �إليك .ولكن احرت�سي من تخربين .قد يلومك زوجك أ�و �شريكك حتى لو كان م�صابا ً هو
أ�ي�ضا ً بفريو�س ا إليدز .وقد ي أ�مكن،رون ،باخلوف فيتجنبونك ،ألنهم ال يفهمون ا إليدز أ�و كيف
ينت�شر .ف�إذا أ�مكن  ،اطلبي ن�صيحة م�ست�شار متخ�ص�ص يف ق�ضايا امل�صابني بفريو�س ا إليدز،
ي�ستطيع أ�ن ي�ساعدك يف اتخاذ قرار ب� أش�ن من تخربين وكيف تواجهني هذا التبدل يف حياتك.
مهم ال يعني االختبار ال�سلبي أ�نكم لن
ت�صابوا أ�بدا ً بفريو�س ا إليدز� .إن كل جمامعة
غري �آمنة قد ت ؤ� أالف�ضل .إل�صابة به.
املجامعة ا آلمنة دائما ً هي أالف�ضل .

 يجب على الدوام أ�ن يجري اختبار فريو�سا إليدز:
مبوافقتك.
با�ست�شارة قبل االختبار وبعده.
يف التكتم �إذ يجب �إال يعلم أ�حد بنتيجة
االختبار �إال أ�نت ومن تريدين �إخبارهم.

.
.
.

امل�شورة قد تعني للم�صابني بفريو�س
ا إليدز أ
ول�سرهم احلد الفا�صل بني أالمل
أ
والي أ��س .تقول امر�ة م�صابة بالفريو�س
من كينية« :عندما تقابلني م�ست�شارا ً
جيدا ً ت�شعرين ك أ�نك �شفيت».

امل�شورة (اال�ست�شارة )

امل�ست�شار أ
(�و اال�ست�شارة ) هو �شخ�ص ي�ستمع �إليك ويتحدث معك ومع عائلتك مل�ساعدتكم يف
مواجهة قلقكم وهمومكم وخماوفكم ,واتخاذ قراراتكم ب أ�نف�سكم .
وامل�شورة مهمة طوال العمر ,للم�صاب بفريو�س ا إليدز ،ولي�ست مهمة عند اكت�شاف ا إل�صابة
بالفريو�س فقط .ف�إذا كنت م�صابة بالفريو�س ،فامل�ست�شار ي�ستطع أ�ن ي�ساعدك يف:
 أ�ن تقرري من تخربين ب أ�نك م�صابة بفريو�س ا إليدز. أ�ن جتدي دعما ً لدى أ�خرين م�صابني أ�ي�ضا ً بالفريو�س. أ�ن حت�صلي على الرعاية ال�ضرورية من املراكز ال�صحية. أ�ن ت�شرحي لعائلتك ماذا يعني أ�ن تكوين م�صابة بفريو�س ا إليدز ،وكيف ينت�شر الفريو�س.وهذا ي�ساعدهم يف قبول أالمر واالعتناء بك  -من دون خوف أ�ن تفهمي كيف ميكن أ�ن تبقي
ب�صحة جيدة أ�طول مدة ممكنة.
 أ�ن تخططي مل�ستقبلك . -أ�ن تتعلمي كيف تزاولني حياتك اجلن�سية بطريقة �آمنة.

�إذا كنت عاملة �صحية ،ف أ�نت يف و�ضع مثايل للح�صول على تدريب مل�ساعدة الذين يعانون م�شكالت يف فريو�س ا إليدز .لقد تعلم بع�ض
الذين فقدوا أ�قارب من جراء ا إليدز� ،إعطاء امل�شورة آ
للخرين حول أ��سلوب معاي�شة الفريو�س .

العي�ش مع
ا إليدز  /ال�سيدا
 معظم امل�صابني بفريو�س ا إليدز يعي�شون�سنوات طويلة ب�صحة جيدة.

لليدز حتى أالن  .لكن معظم
مل يجد الطب احلديث وال الطب التقليدي دواء إ
امل�صابني بفريو�س ا إليدز يعي�شون �سنوات طويلة ب�صحة جيدة  .قد يفيد خالل هذه
ال�سنوات أ�ن :
 ي�ستثمروا حلظات عموهم هذه أ�ف�ضل ا�ستثمار. مي�ضوا أ�وقاتهم مع أال�صدقاء والعائلة. يوا�صلوا ن�شاطهم مبتابعة عملهم اليومي. ي�ستمروا يف حياتهم اجلن�سية �إذا �شا ؤ�وا .فاال�ستمتاع باجلن�س ,ميكن أ�ن ي�ساعديف �إطالة البقاء يف �صحة جيدة.

�إذا كان �شريكك م�صابا ً بفريو�س ا إليدز /ال�سيدا
مع ان أالمر ال يخلو من اخلطر� ،إال أ�ن يف �إمكانك أ�ن توا�صلي جمامعة �شريك م�صاب
بفريو�س ا إليدز من دون أ�ن ت�صابي أ�نت � ،إذا كنتما تتبعان بانتباه و�سائل املجامعة
ا آلمنة .ومع ا�ستخدام هذه الو�سائل (انظري ال�صفحة  ،)188راقبي �صحتك جيدا
ً .راقبي اجلروح يف اجللد أ�و أالماكن أالخرى التي قد يحدث فيها التهاب .وتذكري
أ�ن يف ا إلمكان أ�ن توا�صلي احلياة اجلن�سية من دون جمامعة .فاملعانقة واالحت�ضان
أ
باليدي ال ينقالن فريو�س ا إليدز.

حاويل االن�ضمام �إىل جمموعة من امل�صابني بفريو�س ا إليدز ،أ�و ت�شكيل جمموعة .يعمل بع�ض
امل�صابني بفريو�س ا إليدز ومر�ض ا إليدز يف تثقيف املجتمع  ،ويف توفري عناية منزلية للمر�ضى
با إليدز وحلماية حقوق امل�صابني بفريو�س ا إليدز ومر�ض ا إليدز.

جمموعات م�ساندة .412
ال�صحة النف�سية 401
�إذا كان لديك أ�طفال  ,فاجعلي أ�حد أ�هدافهم
البقاء يف �صحة جيدة.

اعتني ب�صحتك الروحية والنف�سية .فقد ميدك �إميانك وتقاليدك بذلك .والقوة.
فكري يف � أش�ن امل�ستقبل� .إذا كان لديك أ�طفال:
 ام�ضي الوقت معهم ا آلن ،واعتني بهم و أ�ر�شديهم. رتبي أالمر ليعنى بهم أ�قاربك عندما ال يعود يف ا�ستطاعتك ذلك . اكتبي و�صية  ،أ�و ادر�سي قانون أالحوال ال�شخ�صية يف جمتمعك حتى ت�ضمني� ،إذا كان لديكمال أ�و بيت أ�و أ�مالك ،أ�ن تكون من ن�صيب أ�ولئك الذين تريدين أ�ن تكون لهم .

اهتمي ب�صحتك
 اهتمي بامل�شكالت ال�صحية باكرا ً .فكل التهاب يزيد من �ضعف نظام مناعتك. كلي أ�طعمة مغذية ليظل ج�سمك قويا ً .أالطعمة اجليدة و أ�نت يف متام العافية ،هي نف�سها أالطعمة اجليدة و أ�نت مري�ضة.ا�شرتي أ�طعمة مغذية بدل �إنفاق املال يف �شراء حبوب الفيتامني أ�و احلقن (انظري ال�صفحة .)165
 جتنبي التبغ والكحول واملخدرات (انظري ال�صفحة .)423 اعتمدي املجامعة آالمنة من أ�جل �صحتك و�صحة �شريكك �سواء ب�سواء .فاملجامعة ا آلمنة تقيك من التهابات جديدة وحمل غريمق�صود والتي قد ت�ضعف أ�كرث نظام مناعتك .
 حاويل أ�خذ ق�سط كاف من الراحة والتمرين  .فهذا ي�ساعد ج�سمك يف أ�ن يظل قويا ً ملقاومة االلتهاب. -اتقي االلتهاب باالغت�سال كثريا ً.

احلمل والوالدة
وا إلر�ضاع من
الثدي

احلمل

قد يكون احلمل خطر ًا على املر أ�ة امل�صابة بفريو�س ا إليدز .ففي أ�ثناء احلمل والوالدة قد تزيد
احتماالت معاناتها بامل�شكالت التالية ،على ما ميكن أ�ن تعانيه امر أ�ة غري م�صابة بفريو�س
ا إليدز:
 فقدان اجلنني أ�ثناء احلمل (ا إل�سقاط ). احلمى وااللتهابات واعتالل ال�صحة . االلتهابات اخلطرية بعد الوالدة ,وهي التهابات ت�صعب معاجلتها ،وقد تهدد حياتها.عالوة على هذا ميكن لطفلها:
 أ�ن يكون م�صابا ً بفريو�س ا إليدز. أ�ن يولد باكرا ً ،أ�و معتال ً فيموت .قد ترغب بع�ض !لن�ساء يف احلمل على الرغم من �إ�صابتهن بفريو�س ا إليدز .أ�و قد يتعذر
عليهن منع احلمل.

 -منع احلمل قد يحمي �صحتك

�إذا أ�ردت أ�ن حتملي

ويبقيك على قيد احلياة مدة أ�طول� ,إذا
�إذا مل تكوين واثقة من أ�نك أ�نت أ�و �شريك حياتك م�صابان بفريو�س ا إليدز ،وكان يف �إمكانكما
كنت م�صابة بفريو�س ا إليدز وحامال ً
�إجراء اختبار للفريو�س ،فعليكما االنتظار �ستة أ��شهر قبل �إجراء االختبار .ويف هذه أالثناء
فاالعتناء بنف�سك مهم للغاية.
ا�ستخدما الواقي كلما جتامعخ�صبك�.إذا تعذر عليكما �إجراء االختبار ،ميكنكما تقلي�ص احتمال
أ�يام اخل�صب  220و .233
اخلطر باتباع هذه الن�صيحة:
 ا�ستخدما واقيا ً يف املجامعة� ,إال يف أ�يام خ�صبك . عندما ال تكونني خ�صبة اعتمدي و�سائل اجلماع أالمن. ال تتجامعا أ�بد أ� �إذا ظهرت عالمات مر�ض منقول جن�سيا ً.يولد نحو ثلث أالطفال م�صابني بفريو�س ا إليدز �إذا كانت أالم م�صابة بالفريو�س.

ميكن أ�ن ي�صاب اجلنني وهو يف الرحم ,أ�و أ�ثناء الوالدة ,أ�و أ�ثناء �إر�ضاعه من الثدي .وثمة أ�دوية م�ضادة للفريو�س (مثل أ� زي تي
 AWTونفرابني  )nevirapineحتت االختبار ا آلن ,وقد تقل�ص احتماالت انتقال الفريو�س �إىل الطفل  .تفح�صي أالمر مع
عاملة �صحية مدربة على معاجلة فريو�س ا إليدز أ�ثناء احلمل أ�و برنامج للوقاية من فريو�س ا إليدز.
تنقل أالم امل�صابة بفريو�س ا إليدز أالج�سام امل�ضادة �إىل طفلها على الدوام ,ولكنها قد ال تنقل �إليه الفريو�س نف�سه .بالفريو�س .أ�ن
اختبار دم الوليد �إيجابي على الدوام ،ألن أالج�سام امل�ضادة التي نقلتها �إليه أ�مه موجودة يف دمه .لكن اختبار كثري من أالطفال
ي�صبح �سلبيا ً فيما بعد .ويعني هذا أ�نهم مل يكونوا فعال ً م�صابني بالفريو�س  .وي�ستحيل أ�ن نعرف من اختبار الفريو�س العادي،
�إذا كان الطفل يحمل الفريو�س أ�و أالج�سام امل�ضادة فقط  ،حتى يبلغ �شهره الثامن ع�شر .ففي هذه ال�سن تختفي من دمه أالج�سام
امل�ضادة التي نقلتها �إليه أ�مه.

الوالدة

�إذا كانت القابلة يف ر أ�يك متفهمة ،أ�خربيها أ�نك م�صابة بفريو�س ا إليدز حتى حتمي طفلك
وحتميك من االلتهاب.
وبعد الوالدة اغ�سلي أ�ع�ضاءك التنا�سلية مرتني يف اليوم ب�صابون لطيف وماء نظيف .ا�ستعلمي
عن عالمات االلتهاب بعد الوالدة ،وتعاجلي فورا ً عند احلاجة.

ا إلر�ضاع من الثدي

ينتقل فريو�س ا إليدز �إىل الطفل أ�حيانا ً بوا�سطة لنب حليب الثدي .وال يعرف أ�حد ن�سبة حدوث
هذا االنتقال ،أ�و ملاذا يحدث لبع�ض أالطفال وال يحدث لغريهم .ويتزايد فريو�س ا إليدز يف لنب
حليب الثدي لدى أالمهات اللواتي أ��صنب بالفريو�س قبل مدة ق�صرية ،وكذلك اللواتي ا�شتد
عليهن مر�ض ا إليدز.
وقد جتد بع�ض أالمهات �صديقة أ�و قريبة غري م�صابة بالفريو�س ت�ستطيع أ�ن تنوي عنها يف
�إر�ضاع طفلها .وقد يكون هذا �آمن خيار لطفلك .ولكن حتى لو كنت م�صابة بفريو�س ا إليدز ف�إن
�إر�ضاع طفلك من الثدي أ�ف�ضل من �إر�ضاعه لبنا ً حليب �آخر أ�و لنب حليب البودرة .ففي كثري
من املجتمعات يفوق خطر ا إل�سهال و�سوء التغذية الذي قد ت�سببه أ�نواع اللنب احلليب أالخرى،
غري حليب الثدي ،خطر ا إل�صابة بفريو�س ا إليدز ،خ�صو�صا ً يف أال�شهر ال�ستة أالوىل من عمر
الطفل.
بعد ال�شهر ال�ساد�س ,حني يكرب طفلك ويقوى ،ال يعود خطر ا إل�سهال وااللتهاب كبريا ً وميكنك
عندئذ أ�ن تعطيه لبنا ً حليبا ً �آخر ،وتطعمي طفلك أ�طعمة �إخرى .بذلك يكون الطفل قد حظي
بفوائد ا إلر�ضاع من الثدي ،وقل خطر �إ�صابته بفريو�س ا إليدز.
وقد يفيدك أ�ن حتادثي عاملة �صحية عن ا إلر�ضاع من الثدي وفريو�س ا إليدز ،التخاذ قرار �إر�ضاع
وللجابة عن بع�ض أال�سئلة ال�صعبة التالية :هل أ�نت واثقة من أ�نك م�صابة
طفلك من الثدي ،إ
بفريو�س ا إليدز؟ ينبغي رمبا أ�ن جتري اختبارا ً.
هل مير�ض أالطفال يف منطقتك كثريا ً أ�و ميوتون من جراء االلتهابات أ�و
ا إل�سهال أ�و �سوء التغذية ؟ �إذا كانوا ميوتون فعال ً ،فا إلر�ضاع من الثدي
أ�ف�ضل .
هل تتوافر أ�نواع اللنب احلليب املركب النظيف املغذي أ�و أ�نواع أ�خرى؟
�ستحتاجني �إىل �شراء م ؤ�ونة �ستة أ��شهر منها على أالقل  ،وهذا مكلف
جدا ً .وقد حتتاجني كذلك �إىل ما يكفي من املاء النظيف املغلي ،وبع�ض
التدريب على أ��سلوب �إطعام الطفل أ�نواع اللنب احلليب أالخرى أ�و اللنب
احلليب املركب .بالكوب أ�و امللعقة.
هل هناك امر أ�ة أ�خرى ت�ستطيع أ�ن تر�ضع طفلك ؟ هل أ�نت واثقة من أ�نها
غري م�صابة بفريو�س ا إليدز؟

االلتهاب بعد الوالدة .97
عندما متر�ض أالم املر�ضع .120
أ�طعمة أ�خرى لطفلك .110

رعاية امل�صابني
با إليدز  /ال�سيدا

قد ت�ستمر م�شكالت ا إليدز ال�صحية والطبية مدة طويلة .وقد ت�ستفيد هذه امل�شكالت الكثري من
طاقة املري�ض و أ��سرته ،ومواردهم.
�إذا كنت م�صابة با إليدز ،فينبغي رمبا أ�ن ت�ست�شريي عاملة �صحية ،أ�و تذهبي �إىل عيادة بني حني
و�آخر ملعاجلة التهاب .ولكن قد ال حتتاجني أ�بدا ً �إىل املكوث يف امل�ست�شفى .ورمبا ترتاحني أ�كرث
يف البيت ،حيث يعتني بك أ�فراد أ��سرتك يف جو عائلي.
ولكن �إذا واجهتك م�شكلة مل يتي�سر حلها بالعناية املنزلية ،فاذهبي �إىل عاملة �صحية أ�و عيادة أ�و
طبيب ممن تثقني بهم ,من ذوي اخلربة يف مر�ض ا إليدز بحال تواجدهم .ثم اذهبي �إىل ال�شخ�ص
ذاته كلما واجهت م�شكلة .فالذهاب من عيادة �إىل أ�خرى ي�ضيع وقتك وطاقتك ومالك .

تقوم الن�ساء مبعظم أالعمال لالعتناء باملر�ضى يف املنزل ,وهن يف املعتاد اللواتي يرعني
أال�سرة.
 اال�ستعانة بامل�ست�شارة اجليدة أ(�و
امل�ست�شار اجليد) أ�مر �ضروري مل�ساعدتك
يف االعتناء مب�صاب با إليدز يف املنزل.

�إذا كنت تعتنني مب�صاب با إليدز ,احر�صي على االهتمام بحاجاتك أ�نت أ�ي�ضا ً .حاويل احل�صول
على معونة أ�فراد العائلة أالخرين  ،أ
وال�صدقاء و أ�فراد جمتمعك .فقد حت�صلني على معونة نوادي
البلدة ،ونوادي ال�شبيبة وجمعيات امل�ساعدة الذاتية اخلا�صة مبر�ض ا إليدز بحال وجودها.

عندما الزمت روزا الفرا�ش ب�سبب ا�شرتاكات ا إليدز ,ظلت أ�مها حتتفظ مبزاج مرح .وكانت حتمم ابنتها كل يوم وتلب�سها ثياب ًا
جميلة وت�ضع لها زهورا ً قرب �سريرها .مل تكن روزا
جتوع لكن أ�مها كانت تعد الطعام بطريقة جتعلها ترغب
يف أالكل .وكان أ�فراد العائلة يحادثون روزا عن احلياة
اليومية و أ�عمالهم و أ�حوال املجتمع .و�شعرت روزا بف�ضل
روحهم املرحة ومالحظاتهم ا إليجابية  ،ب أ�نها مل تهمل.
ومع أ�ن روزا كانت كثريا ً ما ت�شعر با إلرهاق واالعتالل
� ،إال أ�ن أ��سرتها كانت ترتب لها زيارة من �صديقاتها
حني كانت ت�شعر بالتح�سن .وجعلت املو�سيقى واملحادثة
والروح الطيبة البيت مليئا ً باحلياة  .و أ�ح�ست روزا ب أ�ن
أ��سرتها حتبها وحتتاج �إليها ،وب أ�ن ا إليدز ال ي�ستطيع أ�ن
يبعدها من عائلتها.

الوقاية من فريو�س ا إليدز  /ال�سيدا يف املنزل
�إذا اتبعت هذه القواعد ،فال خوف من انت�شار فريو�س ا إليدز من �شخ�ص م�صاب �إىل
آالخرين حوله ،أ�و من أ�ن تلتقطي الفريو�س بنف�سك
جتنبي مل�س �سوائل ج�سم امل�صاب ،مثل الدم والقيء والبزار
والبول واللعاب وال�سائل املنوي.
ال تت�شاركي أ�دوات تالم�س الدم  .ومن هذه �آالت احلالقة وا إلبر
أ
والدوات احلادة التي جترح اجللد ,وفرا�شي أال�سنان� .إذا
ا�ضطررت �إىل م�شاركة هذه أال�شياء فعقميها قبل أ�ن ي�ستخدمها
أ�حد .ف�إذا تعذر تعقمها فاغليها يف املاء ع�شرين دقيقة.
أ�بقي اجلروح مغطاة .على كل من امل�صابني بفريو�س ا إليدز،
والذين يعتنون بهم ,أ�ن يغطوا جميع اجلروح ب�ضمادات أ�و
أ�قم�شة نظيفة.
ا�ستخدمي قطعة بال�ستيك أ�و ورق أ�و قفاز .أ�و ورقة �شجر كبرية لتم�سكي ال�ضمادات امللوثة أ�و
املالب�س أ�و الدم أ�و القيء أ�و الرباز.
اغ�سلي يديك بال�صابون واملاء بعد تغيري ال�شرا�شف واملالب�س الو�سخة .
أ�بقي ال�شرا�شف واملالب�س نظيفة .فالنظافة ت�شعر امل�صاب باالرتياح وتقي من م�شكالت
اجللد .ولدى غ�سل املالب�س وال�شرا�شف امللوثة بالدم أ�و ا إل�سهال أ�و �سوائل اجل�سم أالخرى:
اغ�سليها وحدها والتخلطيها مع غ�سيل بقية أ�فراد أال�سرة .
ام�سكيها من أ�جزائها غري امللوثة و�صبي املاء على �سوائل اجل�سم العالقة بالقما�ش .تنبهي
جيد ًا على أالخ�ص �إذا كان الدم كثريا ً ،بعد الوالدة مثال ً.
اغ�سلي ال�شرا�شف واملالب�س باملاء وال�صابون وعلقيها يف ال�شم�س �إذا أ�مكن لتجف ,ثم اطويها
أ�و اكويها كاملعتاد.

 أ�حرقي أ�و أ�طمري ال�ضمادات القذرة�إذا كانت ال تغ�سل.
 أالمور التالية مفيدة لكنها لي�ست�ضرورية :
أ��ضيفي م�ستح�ضر تبيي�ض إلىل
املاء وال�صابون وانقعي الثياب 10
دقائق قبل غ�سلها.
�ضعي قفازات او أ�كيا�س بال�ستيك
يف يديك.

.

.

التعقيم .510

املحافظة على
ال�صحة اجليدة
أ�طول ما ميكن

عندما ي�صاب املرء با إليدز يفقد جهاز املناعة يف ج�سمه القدرة على مقاومة االلتهابات أ
والمرا�ض
العادية .ويزداد �ضعف جهاز املناعة مع كل مر�ض ،في�صبح املرء أ��ضعف يف مقاومة االلتهاب يف
املرة التالية .وي�ستمر هذا حتى ال يعود ج�سم املري�ض قادرا ً على البقاء.
والوقاية من االلتهابات أ
والمرا�ض هي أ�ف�ضل ال�سبل لبطيء تقهقر نظام املناعة .وينبغي أ�ي�ضا ً
معاجلة أ�ي التهاب ملنعه من االنت�شار أ�و من التفاقم .وبذلك ي�ستطيع امل�صاب با إليدز أ�ن يحتفظ
ب�صحة بيده أ�طول ما ميكن.

الوقاية بالدواء من بع�ض االلتهابات

ي�ستطيع امل�صاب با إليدز أ�ن يتقي بع�ض أ�نواع النزالت الرئوية وا إل�سهال  ،بتناول امل�ضاد احليوي كو -ترميوك�سازول بانتظام .وميكنك أ�ن
تتناوليه حاملا ت�صابني بالتهاب رئوي أ�و ب�إ�سهال أ�و التهابات جلدية خطرية.
نناويل :كو  -ترميوك�سازول  480مليغرام ( 80مليغرام ترمييثوبرمي و  400مليغرام �سافا ً ميثوك�سازول) حبة بالفم كل يوم ،أ�و حبتني
بالفم مرتني يف أال�سبوع  .ا�شربي الكثري من املاء كل يوم �إذا كنت تتناولني الكو -ترميوك�سازول .
مهم ردات فعل احل�سا�سية من الكو  -ترميوك�سازول �شائعة أ�كرث لدى امل�صابني با إليدز .توقفي عن تناوله �إذا عاودك طفح جلدي
أ�و أ�ي عالمة أ�خرى على احل�سا�سية من أالدوية  .ي�سبب تناول امل�ضادات حليوية عادة م�شكالت يف االلتهابات الفطرية على خمتلف
أ�نواعها :يف ايوم.وعلى اجللد ،ويف املهبل .ورمبا ميكنك اتقاء بع�ض هذه االلتهابات بتناول اللنب (الزبادي) ومنتجات اللنب الرائب
كل يوم .
وتزداد عادة م�شكالت التهابات الفطر يف املهبل عند املر أ�ة� ,إذا كانت تتناول امل�ضاداخل.حيوية .ويفيدها أ�ن ت أ�كل اللنب (الزبادي)
واللنب الرائب أ�و أ�ن جتل�س يف وعاء ماء مع لنب أ�و خل .
ا�ستعلمي مزيدا ً عن التهابات الفطر يف املهبل ,وانظري ال�صفحة  264والفطر اجللدي يف ال�صفحة  ,300والفطر يف الفم ،يف ال�صفحة
.305

ال�صحة النف�سية

عالمات القلق والك آ�بة .407

ال�صحة النف�سية مهمة جد ًا لتحافظي على �صحتك جيدة وتتقي
أالمرا�ض .وي�ضغط ا إليدز /ال�سيدا �ضغط �شديدا ً على نف�سية ا إلن�سان
وم�شاعره  .وللمر�ض .ما ي�شعر امل�صابون باخلوف ال�شديد والتوتر والقلق ،أ�و
ي�شعرون باحلزن ,أ�و ال ي�شعرون ب�شيء على ا إلطالق (االكتئاب ) .وقد ت�شتد
هذه امل�شاعر �إىل درجة أ�نها حتدث عالمات ج�سدية .وميكن للقلق والك آ�بة أ�ن
ي�ضعفا اجل�سم فيجعالن امل�صاب أ��شد تعر�ضا ً للمر�ض .
ويفيدك جدا ً أ�ن حتاويل التمييز بني عالمات املر�ض التي ت�سببها امل�شكالت
اليتفاقم.والعالمات التي تن� أش� من القلق والك آ�بة � .إن معرفة �سبب امل�شكلة
قد ت�سهل معاجلتها .وينبغي أ�ي�ضا ً أ�ن حتاويل التغلب على هذه امل�شاعر
حتى ال ت�سهم يف جعل مر�ضك يتفاقم.

امل�شكالت الطبية ال�شائعة
مير�ض امل�صاب با إليدز /ال�سيدا ب�سهولة من الكثري من امل�شكالت الطبية ال�شائعة .وفيما يتبع
يف هذا الف�صل معلومات امل�شكالت هذه امل�شكالت �شيوعا ً ،وكيف ميكن لل�شخ�ص أ�و للعائلة أ�ن
تعتني بها.
�إن جمرد �إ�صابة أ�ي �شخ�ص ب�إحدى هذه امل�شكالت  ،ال يعني أ�نه م�صاب با إليدز .لكن هذه
املعلومات قد تفيد أ�ي �شخ�ص يعاين أ�حد هذه أالمرا�ض .

احلرارة

غالبا ً ما ترتفع احلاحلرارة،ف�ض .وي�صعب علينا أ�ن نعرف �إذا كانت احلرارة املرتفعة ناجتة من
التهاب متكن معاجلته ،مثل ال�سل أ�و التهاب احلو�ض أ�و املالريا أ�و من فريو�س االيدز نف�سه  .ف�إذا
كان ارتفاع احلرارة �سببه التهاب ،فال بد من أ�ن تعاجلي االلتهاب ذاته.
تقا�س احلرارة مبيزان احلرارة  ،أ�و ميكنك أ�ن ت�ضعي ظاهر يدك على جبني ملري�ضة وظاهر
يدك أالخرى على جبينك .ف�إذا �شعرت أ�ن حرارة املري�ضة أ�على ،فالراجح أ�نها م�صابة بارتفاع
حرارة.
املعاجلة:
 �إنزعي املالب�س الزائدة  ،وه ّوي الغرفة. بردي اجللد ب�سكب املاء ،أ�و ام�سحي اجللد بقما�شة مبلولة  ،أ�و �ضعي مالب�س مبلولة على �صدراملري�ضة وجبينها وه ّويها.
 �إ�سقي املري�ضة كثريا ً من ال�سوائل  ،حتى لو مل تكن عط�شى .يجعل ارتفاع احلرارة اجلفاف�سهال ً (اجلفاف هو فقدان اجل�سم كثريا ً من املاء).
 أ�عطي املري�ضة دواء مثل البارا�سيتامول  ،أ�و أال�سربين  ،أ�و ا إليبوبروفني ملحاولة تخفي�ضاحلرارة .
 -أ�بقي اجللد نظيفا ًوجافا ً .ا�ستخدمي املراهم أ�و ن�شاء الذرة للوقاية من القروح والطفح .

أ�طلبي العون �إذا:

 ارتفعت احلرارة كثريا ً. ا�ستمر ارتفاع احلرارة أ�ياما ً عديدة . الزم املري�ضة ال�سعال و�صعوبة التنف�س وفقدان الوزن. ت�صلب عنق املري�ضة و�شعرت ب أ�مل �شديد ،و أ��صيبت ب�إ�سهال مفاجئ و�شديد مع ارتفاعاحلرارة.
 كانت املري�ضة التي ارتفعت حرارتها حامال ً  ،أ�و أ�جنبت قبل وقت ق�صري ،أ�و أ�جه�ضت أ�وأ��سقطت.
 كانت املري�ضة تعالج من املالريا ،ومل تنخف�ض احلرارة بعد العالج أالول. -ظهرت �إفرازات من املهبل و أ�مل يف البطن مع ارتفاع احلرارة .

 ا�ستعملي مزيدا ً عن امل�شكالت ال�صحيةاملذكورة يف هذا الف�صل وانظري“ :كتاب
ال�صحة للجميع” ,أ�و كتاب طب عام �آخر.
قيا�س احلرارة .514
النزلة الرئوية 304
ال�سل .375 ,303
االلتهاب بعد ا إلجها�ض .255
التهاب احلو�ض .272

ا إل �سهال

ا إل �سهال هو التربز ثالث مرات أ� و أ� كرث يف النهار برازا ً رخو ً أ� و �سائال ً  .والتربز عدة
مرات براز ًا اعتياديا ً لي�س � إ�سها ًال  .وقد يتكرر ا إل �سهال ويتوقف ،وت�صعب معاجلته.
و أ� كرث أ� �سباب ا إل �سهال �شيوعا ً لدى امل�صابني با إل يدز /ال�سيدا هو التهاب يف أال معاء
من جراء طعام أ� و ماء غري نظيف ،أ� و التهاب من جراء فريو�س ا إل يدز نف�سه ،أ� و �آ ثار
جانبية لبع�ض أال دوية.

قد يودي ا إل �سهال � إيل:

 �سوء التغذية � ،إذا كان الطعام مير عرب اجل�سم ب�سرعة ال ت�سمح باال�ستفادة منه.كذلك غالب ًا ما ميتنع امل�صابون با إل �سهال عن أال كل أل نهم ال ي�شعرون باجلوع.
 اجلفاف � ،إذا كان اجل�سم يفقد بالتربز من املاء أ� كرث مما ميت�ص .اجلفاف أ� �سرعيف البالد احلارة ،وعند الذين ارتفعت حرارتهم.

عالمات اجلفاف

 العط�ش بول قليل ،أ� و ال بول. جفاف الفم . فقدان اجللد ليونته. ال�شعور بالدوخة عند الوقوف .مهم � إذا بدت هذه العالمات على
مري�ضة وكانت تتقي أ� أ� ي�ضا ً  ،فهي بحاجة � إىل �سوائل يف الوريد أ� و يف ال�شرج (انظري
ال�صفحة  .)525املعاجلة .معونة طيبة  ،فاجلفاف ال�شديد هو حالة طارئة .

املعاجلة:

 اتقي التجفف ب�شرب �سوائل أ� كرث من املعتاد .فع�صري الفاكهة أوال ع�شاب الطبية
املختلفة مثل النعناع والزهرات والتبلدي أ� و اجلوجنليز ،وحليب جوز الهند،
وال�شاي اخلفيف املح ّلى ،والع�صيدة  ،وماء أال رز ،وحملول معاجلة اجلفاف
(انظري ال�صفحة  )524جيدة ملقاومة اجلفاف .حتى � إذا مل ت�شعر املري�ضة
بالعط�ش ،فعليها أ� ن ت�شرب بع�ض ال�سوائل كل خم�س دقائق أ� و ع�شر.
 كلي با�ستمرار .حاويل أ� ن ت أ� كلي مقادير قليلة من الطعام ي�سهل على اجل�سمه�ضمها .اطبخي الطعام جيدا ً  ،ثم د ّقيه أ� و اطحنيه .بع�ض احلبوب املمزوجة
بالفا�صوليا واللحم أ� و ال�سمك مفيد ،وكذلك اللنب احلليب ومنتجاته مثل
اجلبنة والزبادي واملوز .ال ت أ� كلي خ�ضارا ً غري مطبوخة ،وحبوبا ً كاملة وق�شر
فواكه ،وتوابل حارة ،أ� و م أ� كوالت أ� و م�شروبات كثرية ال�س ّكر .فهى جتعل
ا إل �سهال يتفاقم .

ال تتناويل دواء �إال لهذه أالنواع من ا إل�سهال:
 ا إل�سهال املفاجئ ال�شديد :مع ارتفاع احلرارة (مع دم أ�و بال دم يف الرباز ) .تناويلكوترميوك�سازول  480مليغراما ً (  80مليغراما ترمييثوبرمي و 400مليغرام �سلفاميرثك�سازول
) ,حبتني بالفم كل يوم ،ع�شرة أ�يام .و�إذا كنت ت�شكني من ح�سا�سية حيال مركبات ال�سلفا،
فتناويل بدال ً منه نورفلوك�سا�سني  400مليغرام  ،جرعة واحدة فقط .ف�إذا مل ت�شعري بتح�سن
بعد يومني ،راجعي عاملة �صحية.
 ا إل�سهال الذي يحتوي على دم بدون حرارة ،قد يكون من فعل االميبا (وهي حيوانات �صغريةللغاية تعي�ش يف املاء أ�و يف أالمعاء) .تناويل املرتونيدازول  500مليغرام ،ثالث مرات يف اليوم،
�سبعة أ�يام  .ف�إذا مل ت�شعري بتح�سن بعد يومني ،راجعي عاملة �صحية .
 عندما يكون ا إل�سهال مزمنا ،قد ت�صبح املنطقة قرب ال�شرج حمراء متقرحة .وقد يفيد دهنهالم نفطي أ�و مرهم أ�وك�سيد الزنك كلما تربزت امل�صابة  .وقد ت�صاب بالبوا�سري.

اطلبي العون �إذا:

ظهرت عالمات اجلفاف (انظري ال�صفحة .)298
عجزت عن أالكل أ�و ال�شرب كاملعتاد.
مل تتح�سن احلالة مهما فعلت.
ارتفعت احلرارة كثريا ً.
تربزت برازا ً �سائال ً مرات عديدة يف اليوم.
تربزت برازا ً فيه دم ومل يتوقف رغم الدواء.
تقي أ�ت أ�ي�ضا ً

الوقاية:

ا�شربي ماء نظيف .عقمي ماءك قبل ا�ستخدامه يف الطعام وال�شراب.
كلي طعاما ً نظيفا ً .اغ�سلي أ� ألطعمة النيئة أ�و ق�شريها ،واطبخي اللحم جيدا ً .احمي الطعام من
القاذورات والذباب واحل�شرات واحليوانات,التي قد تنقل �إليك جراثيم .
اغ�سلي يديك على الدوام :
بعد ا�ستعمالك املرحا�ض أ�و م�ساعدتك أ�حدا ً ال�ستعمال املرحا�ض.
بعد غ�سلك أ�طفاال ً متّ�سخني ،أ�و أ��شخا�صا ً مر�ضى.
قبل �إعدادك الطعام أ�و ال�شراب.
احمي م�صدر املياه يف منطقتك.

�إذا كنت حامال ً أ�و تُر�ضعني من
الثدي فال تتناويل نزوفلوك�سا�سني.
ا�ستعملي املزيد عن هذه أالدوية يف “
ال�صفحات اخل�ضر”.
البوا�سري .70
املاء النظيف .155
الطعام ال�سليم .156
غ�سل يديك .510

الطفح اجللدي واحلكاك (الهر�ش)

كثريا ً ما ت�صعب معرفة أ��سباب  ،الطفح اجللدي واحلكاك .ميكن تخفيف الكثري من م�شكالت
اجللد ب�إبقائه نظيف ًا .و�إذا أ��صبحت الب�شرة جافة جد ًا ,ا�ستحمي
مرات أ�قل .حاويل اال�ستحمام يوميا ً .حاويل دهن هالم النفط أ�و الغلي�سرين أ�و الزيوت النباتية،
على اجللد بعد اال�ستحمام .ارتدي ثياب ًا قطنية ف�ضفا�ضة .

ردات فعل احل�سا�سية

ردات فعل احل�سا�سية  ،التي كثريا ً ما حتدث طفحا ً وح ّكة جلدية� ,شائعة أ�كرث لدى امل�صابني
با إليدز /ال�سيدا .و أ��سو أ� ردات الفعل تلك التي ت�سببها أالدوية امل�شتقة من ال�سلفا (مثل الكو _
ترميوك�سازول ) على أالخ�ص � .إذا كنت تتناولني أالدوية و أ��صبت بطفح وحكة جلدية ،وحكة يف
العيون وقيء (طر�ش أ�و ا�ستفراخ ) أ�و دوار (دوخة ) ،فتوقفي عن تناول هذه أالدوية على
الفور وراجعي عاملة �صحية .قد يكون لديها دواء من غري م�شتقات ال�سلفا ،ي ؤ�دي الغر�ض .

االلتهابات الفطرية (داء املبي�ضات  ،املونيليا  ،كانددا )

ي�صعب و�صف االلتهابات الفطرية ألنها ت�شبه كثريا ً من أال�شياء .فبع�ض االلتهابات الفطرية
تبدو مثل رقعة م�ستديرة حمراء أ�و بقع حمر�شفة مع حكة .وكثري ًا ما تظهر التهابات فطرية يف
املهبل لدى املر أ�ة
امل�صابة با إليدز /ال�سيدا.
قد تكونني م�صابة بالتهاب فطري �إذا كنت تعانني م�شكالت جلدية يف واحدة من هذه املناطق:

املعاجلة:

�إذا كنت م�صابة ببقع حمر مع حكة ،فابقي
منطقة البقعة نظيفة وجافة .واذا أ�مكن
أ�بقي املنطقة مك�شوفة مه ّواة وم�ش ّم�سة .
ادهني مرهم ن�ستاتني ثالث مرات
يف اليوم  ،أ�و ماء البنف�سج (اجلن�شان
البنف�سجي) مرتني يف اليوم حتى يزول
الطفح متاما ً.
�إذا كان االلتهاب الفطري �شديدا ً جدا ً ،
قد يفيدك أ�ن تتناويل كيتوكونازول بالفم
 .تناويل حبة 200مليغرام مرة يف اليوم
ع�شرة أ�يام (وال تتناويل هذا الدواء �إذا
كنت حامال ً).
حافظي على نظافة املنطقة امل�صابة
وابقيها جافة.
�إلب�سي ثيابا ً قطنية ف�ضفا�ضة.

البقع البنية أ�و البنف�سجية اللون على الفم أ�و اجللد

ي�سبب هذه البقع �سرطان أ
الوعية الدموية أ�و الغدد اللمفاوية  ،وي�س ّمى �سرقوم كابو�سي (Kaposi
 .)sarcomaوال تفيد أالدوية .ف�إذا أ�زعجك يف تناول الطعام مثال ً  ،ب�سبب وجود بقع يف فمك

فراجعي عاملة �صحية.

احلكاك (احلكة الهر�ش )

املعاجلة من دون دواء:
ب ّردي اجللد أ�و ه ّويه .
جتنبي احلرارة أ�و املياه احلارة على اجللد.
جتنبي حك البقع ألنه ي�سبب تفاقم احلكاك و أ�حيانا ً االلتهاب .
ق�صي أ�ظفارك و أ�بقيها نظيفة لتجنب االلتهاب.
ا�ستخدمي للتربيد قما�شا ًتنقعينه يف �شوفان ( )Oatmalمغلي ،ثم تع�صرينه,
أ�و أ�ع�شابا ً أ�خرى مفيدة.

املعاجلة أ
بالدوية (ا�ستخدمي واحدا ً من هذه):

ادهني غ�سول كاالمني ( )Camamine Lotionبفوطة نظيفة عند
ادهني مقدارا ً قليال ً من مرهم  1%هيدروكورتيزون أ�و من كرمي الدواء نف�سه ثالث مرات يف
اليوم.
تناويل دواء ً م�ضادا ً للح�سا�سية مثل ديفنهدرامني أ�و هيدروك�سيزين بالفم .
تناويل  25مليغراما ً أ�ربع مرات يف اليوم  .قد ت�شعرك أالدوية امل�ضادة للح�سا�سية بالنعا�س.

الهرب�س املنطقي (زونا ,قوباء ,العقبولة ,ال�سنغالت ,هرب�س
زو�سن)

وي�سببه فريو�س الهرب�س .ويبد أ� عادة طفحا ً م ؤ�ملا ً مع بثور ،قد تتقرح فيما بعد .وهو
أ�كرث �شيوعا ً على الوجه والظهر وال�صدر .وقد ت�شعرين بحرق و أ�مل �شديد .وقد ي أ�خذ
الطفح يف ال�شفاء يف غ�ضون ب�ضعة أ��سابيع  ،لكن أالمل قد ي�ستمر مدة أ�طول .

املعاجلة:

ادهني غ�سول كاالمني مرتني يف اليوم لتخفيف أالمل واحلكة.
ابقي القروح جافة أ�و غطيها ب�شا�شة غري م�شدودة �إذا كانت الثياب حتتك بالقروح.
ملنع االلتهاب ادهني �سائل ماء البنف�سج (اجلن�شان البنف�سجي) .ف�إذا التهبت القروح،
انظري ال�صفحة .)407
كثريا ً ما حتتاجني �إىل م�سكن أ
للمل (انظري ال�صفحة .)470
قد يفيدك رمبا دواء أ��سيكلوفري.
ال تلم�سي عينيك ألن الهرب�س ,ي�ستطيع أ�ن يتلف الب�صر وي�سبب العمى.

يجب أ�ن ت�ستخدم املر أ�ة احلامل أ�و
املر�ضعة أالدوية امل�ضادة للح�سا�سية
بحذر (انظري « ال�صفحات اخل�ضراء»).

الغثيان (اللعيان ) والقيء (الطر�ش أ�و اال�ستفراغ)

�إذا منع الغثيان والقيء عن أالكل وال�شرب ,فقد ي�ضعفها وي�صيبها ب�سوء التغذية واجلفاف .وقد
ي�ستمر الغثيان والقيء عند البع�ض يوما ً بعد يوم  .وهما ينتجان من أ�حد أال�سباب التالية :
 االلتهابات. بع�ض أالدوية . م�شكالت يف املعدة أوالمعاء.
 -التهاب فريو�س ا إليدز نف�سه .

املعاجلة:

 كلي ق�ضمات �صغرية من الطعام اجلاف (اخلبز والكعك) عندما ت�ستيقظني يف ال�صباح . حاويل جتنب روائح الطعام عند طهوه� .إذا بدا لك أ�ن أ�حد أالطعمة قد ي�سبب لك غثيانا ً وقيئ ًافتجنبيه .
 ا�شربي جرعات �صغرية من �شراب النعناع أ�و الزجنبيل أ�و القرفة. العقي ليمونة حام�ضة نظفي أ��سنانك ومت�ضم�ضي كثري ًا لتزيلي الرائحة الكريهة بعد التقي ؤ�. ه ّوي غرفتك واملنزل على الدوام. بللي قما�شة يف ماء بارد و�ضعيها على جبينك. �إذا كان أ�حد أالدوية هو �سبب الغثيان والقيء ,اطلبي �إبداله فلعل دواء �آخر يفي بالغر�ض.أ�دوية أ�خرى 473
حملول معاجلة اجلفاف .526

�إذا كان القيء �شديدا ً:

 .1امتنعي عن ال�شرب أ�و أالكل �ساعتني.
 .2ثم يف ال�ساعتني التاليتني ا�شربي ثالث مالعق كبرية من املاء ،أ�و من حملول معاجلة اجلفاف،
أ�و من �سائل أ�خر �صاف ،كل �ساعة .زيدي مقدار ال�سائل رويد ًا �إىل  4أ�و  6مالعق كل �ساعة� .إذا
مل تتقيئي ،وا�صلي زيادة مقدار ال�سائل .
� .3إذا مل تتمكني من وقف التقي ؤ� ،تناويل الربوميثازين  25مليغرام ًا �إىل  50مليغراما ً ،كل �ست
�ساعات ,ح�سب احلاجة.
 .4كلما حت�سن الغثيان ،ابد أ�ي أالكل مبقادير قليلة من الطعام من جديد .كلي أ�وال ً طعاما ً
ب�سيطا ً مثل اخلبز أ�و أالرز أ�و الع�صيدة.

متى تطلبني العون:

 عندما تعجزين طول � 24ساعة عن �إبقاء طعام أ�و �شراب يف ج�سمك. عندما ت�شعرين ب أ�مل يف البطن أ�و ترتفع حرارتك. عندما ي�شتد القيء ,وي�صبح أ�خ�ضر قامتا ً أ�و بنيا ً قامتا ً  ،وت�شبه رائحته رائحة الرباز ،أ�وعندما جتدين فيه دما ً.
 -عندما تظهر عليك عالمات اجلفاف.

ال�سعال (الكحة)

ال�سعال هو و�سيلة اجل�سم لتنظيف جهاز التنف�س والتخل�ص من البلغم  .وال�سعال أ�ي�ضا ً عالمة
معروفة بوجود م�شكلة يف الرثتني ,مثل النزلة الرئوية (نيمونيا) أ�و ال�سل  .فالرئتان تنتجان
مقدارا ً أ�كرب من البلغم حني تتهيجان أ�و تلتهبان .
وحني يخرج البلغم مع ال�سعال فال تتناويل دواء لوقف ال�سعال  .بل افعلي ما
ي�ساعدك يف �إخراج املزيد من البلغم ,وبذلك ت�شفني من ال�سعال ب�سرعة.

املعاجلة:

ا�شربي الكثري من املاء .فاملاء أ�ف�ضل من أ�ي دواء .فهو يحلحل البلغم وي�سهل
�إخراجه حني ت�سعلني .
ا�سعلي مرات عديدة يف اليوم لتنظيف الرئتني  .غطي فمك عند ال�سعال .
حتركي بامل�شي أ�و بالتقلب يف الفرا�ش واجللو�س فيه .فبذلك ت�ساعدين البلغم
يف اخلروج من الرئتني .
ّ
لطفي بلعومك ب�شرب ال�شاي مع ع�صري الليمون احلام�ض والع�سل  ،أ�و �شراب
أ�ع�شابك اخلا�صة (مثل البابوجن والتليو وعرق ال�سو�س وال�شمرة واخلتمية والزجنبيل) .أ�دوية
ال�سعال التي ت�شرتينها أ�غلى ،وال تفيد أ�كرث.
�إذا ا�شتد ال�سعال ومنعك من النوم يف الليل ،فتناويل دواء الكوديني لل�سعال (انظري ال�صفحة
.)485
مهم �إذا أ�خرجت بال�سعال بلغما ً أ��صفر أ�و أ�ح�ضر ،أ�و داميا ً فقد يكون ال�سعال
ناجما ً من نزلة رئوية أ�و �سل ،ولذا حتتاجني �إىل أ�دوية خا�صة (انظري ال�صفحة
التالية).

ال�سل (التدرن  ،تربكولو�س�س  ،تي.بي ).

ال�سل التهاب خطري ت�سببه جرثومة ت�صيب مادة الرئتني .وعالمات ا إليدز /ال�سيدا
وال�سل مت�شابهة ،مع أ�نهما مر�ضان خمتلفان .ومعظم الرجال والن�ساء أ
والطفال
املر�ضى بال�سل لي�سوا م�صابني با إليدز.
لكن امل�صاب با إليدز قد ي�صاب بال�سل ب�سهولة �شديدة ألن ج�سمه �ضعيف جدا ً ال
يقوى على مقاومته .وثلث الذين ميوتون من ا إليدز ميوتون يف الواقع مبر�ض ال�سل.
واملر أ�ة امل�صابة بفريو�س ا إليدز أ��شد تعر�ضا ً لل�سل �إذا كان ج�سمها قد أ��صيب
بال�ضعف من جراء احلمل املتكرر و�سوء التغذية وفقر الدم أ
(النيميا).
ميكن �شفاء مر�ضى ال�سل ،حتى امل�صابني با إليدز ،لذلك ال بد من احل�صول على
العالج باكرا ً .لكن امل�صابني با إليدز يجب أ�ال يتناولوا أ�بدا ً دواء ثيا�سيتازون ملعاجلة
ال�سل .ا�ستكملي املعلومات يف ف�صل «ال�سل» على ال�صفحة .375

ال تدخني �إذا كنت ت�سعلني.
كثريا ً ما ي�صاب مر�ضى ا إليدز /
ال�سيدا بنزلة رئوية أ�و بال�سل.
ا�ستعملي املزيد أ�دناه ويف ال�صفحة
التالية.

النزلة الرئوية (نيمونيا)

ت�سبب النزلة الرئوية جراثيم تلوث قنوات
التنف�س الدقيقة يف أ�عماق الرئتني .وي�صاب عادة
بالنزاة الرئوية ال�شيوخ واملر�ضى جد ً أ
وال�شخا�ص
ال�ضعفاء.
وميكن أ�ن تكون النزلة الرئوية خطرية جدا ً
للم�صابني با إليدز /ال�سيدا .وال بد من معاجلتها
على الفور بامل�ضادات احليوية .وينبغي أ�حيانا ً أ�ن
تعالج النزلة الرئوية يف امل�ست�شفى ب أ�دودة حتقن يف
الوريد.

العالمات:

النف�س ق�صري و�سريع أ
(�كرث من ثالثني نف�سا ً يف
الدقيقة لدى البالغ ) .و أ�حيانا ً ينتفخ املنخران عن
أ�خرهما مع كل نف�س .
ت�شعرين ك أ�نك ال ت�ستطيعني أ�خذ كفايتك من الهواء.
ي�صيبك ارتفاع مفاجئ يف احلرارة ،وغالبا ً ما يكون ارتفاعا ً كبريا ً.
ت�سعلني بلغما ً أ�خ�ضر أ�و بلون ال�صد أ� أ�و الدم.
ت�شعرين أ�نك مري�ضة جدا ً.

املعاجلة:

تناويل البن�سلني ملدة ع�شرة أ�يام أ�و تناويل الكو  -ترميوك�سازول  ،ع�شرة أ�يام أ�و أ�كرث (انظري
«ال�صفحات اخل�ضر»).
ا�شربي الكثري من ال�سوائل .
حاويل تخفي�ض درجة احلرارة.
�إذا مل ت�شعري بتح�سن يف غ�ضون � 24ساعة  ،أ�و �إذا �ساءت حالتك  ،فاطلبي عونا ً طبيا ً على
الفور.

م�شكالت الفم والبلعوم

قد متنعك من أالكل االعتيادي م�شكالت يف الفم أ�و يف القنوات أالخرى التي مير بها الطعام.
ولذلك ي�صيبك ال�ضعف و�سوء التغذية  ،فت�ضعف مقاومتك لاللتهابات  .يجب عندئد أ�ن
حتاويل:
ا إلكثار من أ�كل الوجبات ال�صغرية .
�إ�ضافة زيت نباتي �إىل الطعام الكت�ساب الطاقة .
امتنعي عن اخل�ضار غري املطهرة .فهي �صعبة اله�ضم وقد تنقل �إليك اجلراثيم .
ا�شربي الكثري من ال�سوائل وتنبهي للجفاف.

تقرحات يف الفم والبلعوم

ي�صاب كثري من امل�صابني با إليدز /ال�سيدا ،بتقرحات يف الفم وم�شكالت ب أ��سنانهم ول ّثتهم � .إذا
أ��صابك هذا حاويل:
أ�ن ت أ�كلي أ�طعمة طرية  -غري قا�سية وال �صلبة .
أ�ن ت أ�كلي أ�طعمة غري مبهرة أ�و غري حام�ضة.
أ�ن ت�ستخدمي ق�شة (م�صا�صة ) ل�شرب ال�سوائل واحل�ساء.
أ�ن ت أ�كلي أ�طعمة وت�شربي م�شروبات باردة ،ومت�صي بع�ض الثلج لتخفيف أالمل .

القروح والتف�سخات والنفطات حول الفم

قد تكون النفطات والقروح امل ؤ�ملة (وتدعى أ�ي�ضا ً بثور احلرارة أ�و احلماوة ) على ال�شفاه ،ناجتة
من فريو�س الهرب�س .وي�صاب أال�صحاء بها أ�حيانا ً بعد برد أ�و حرارة .أ�ما مري�ض ا إليدز في�صاب
بها يف أ�ي وقت .وقد تدوم التقرحات طويلة ،لكنها يف الغالب تختفي من طلقائها .ملنع االلتهاب،
ادهني ماء البنف�سج (اجلن�شان البنف�سجي) على القروح .وقد يفيدك أ�ن أال�سيكوفري (انظري
«ال�صفحات اخل�ضراء») .اغ�سلي يديك بعد مل�س القرور.

القالع (البقع البي�ض يف الفم)

القالع التهاب فطري ي�سبب ظهور بقع بي�ضاء وقروح على اجللد يف
داخل الفم ،على الل�سان ،و أ�حيانا ً على املريء أ
(النبوب الذي ي�صل
البلعوم باملعدة ) .وي�سبب أ�ملا ً يف ال�صدر.
وتبدو بقع القالع مثل بقايا اللنب احلليب عالقة بباطن اخلدين أ�و
بالل�سان� .إذا تعذر ك�شط (كحط ) البقع البي�ضاء عن الل�سان أ�و اجللد
فهذا على أالرجح قالع  .وي�صاب املرء بالقالع أ�كرث �إذا كان يتناول
م�ضادات حيوية.

املعاجلة:

افركي بلطف الل�سان واللثة بوا�سطة فر�شاة أ��سنان طرية أ�و قما�شة نظيفة ثالث أ�و أ�ربع مرات يف
اليوم .ثم مت�ضم�ضي مباء وملح أ�و ليمون حام�ض واب�صقي املاء (ال تبتلعيه) .وعالوة على هذا
ا�ستعملي واحدة فقط من املعاجلات التالية:
� .1إمت�صي ليمونة حام�ضة �إذا كنت ت�ستطيعني  .فاحلام�ض مي ّهل مناء الفطر أ�و،
 .2م�ضم�ضي فمك مبحلول ماء البنف�سج (اجلن�شان البنف�سجي)  ،1%مرتني يف اليوم  .ال تبتلعيه
أ�و،
� .3ضعي  1مليلرت من حملول ن�ستاتني يف فمك و أ�بقيه دقيقة ثم ابتلعيه .افعلي هذا ثالث أ�و أ�ربع
مرات يف اليوم ,خم�سة أ�يام أ�و،
� .4إذا كان القالع م ؤ�ملا ً جدا ً ،فقد يفيدك الكيتوكونازول  .تناويل حبة  200مليغرام مرتني يف
اليوم ،أ�ربعة ع�شر يوما ً (ولكن ال تتناويل هذا الدواء �إذا كنت حامال ً).

قد تكون القروح على طرف الفم ناجتة أ�ي�ضا ً
من �سوء التغذية.

اجلروح والقروح

تنجم اجلروح من �إ�صابات ت�شق اجللد .أ�ما القروح فغالبا ً ما ت�سببها اجلراثيم أ�و ال�ضغط
على اجللد (قروح الفرا�ش أ�و العقر) ،وهي قروح قد حتدث ب�سهولة ملن ميكثون مدة طويلة يف
الفرا�ش .اعتني اعتناء ً خا�صا ً ب أ�ي تف�سخ أ�و جرح أ�و قرحة ،حتى ال تلتهب .

املبادئ العامة لالعتناء باجلروح والقروح املفتوحة:

 .1اغ�سلي اجلرح أ�و القرح مباء نظيف و�صابون لطيف مرة
على أالقل يف اليوم� .إم�سحي من داخل اجلرح �إىل خارجه.
ا�ستخدمي قطع قما�ش خمتلفة لدى كل م�سحة.
� .2إذا كان يف اجلرح قيح (�صديد) أ�و دم فغطي منطقة
اجلرح بقما�ش نظيف أ�و �ضمادة .اتركي ال�ضمادة غري
م�شدودة على اجلرح وغرييها كل يوم �.إذا كان اجلرح جافا ً،
ميكن تركه بال ت�ضميد ،فبذلك ي�شفى ب�سرعة أ�كرب.
� .3إذا كان اجلرح يف ال�ساق أ�و الرجل ،فارفعي الرجل أ�على
من م�ستوى القلب و أ�نت م�ستلقية .افعلي هذا كلما أ�مكنك
أ�ثناء النهار .ويف الليل نامي ورجالك مرفوعتان .جتنبي
الوقوف أ�و اجللو�س طويال ً .ويفيدك امل�شي باعتدال.
 .4اغ�سلي القما�ش وال�ضمادات املبللة بال�صابون واملاء.
أ�و اغليها قليال ً وعلقيها لتجف� .إذا مل تكن �ست�ستخدم
ثاني ًة ،فاحرقيها ,أ�و ارميها يف حفرة مرحا�ض.

العالج املنزيل لقروح الفرا�ش (العقر)

ثمرة البابايا  : papayaحتتوي هذه الثمرة على مواد كيميائية ت�ساعد يف جعل اجللد امليت من جراء العقر في�سهل نزعه
و�إزالته.
بللي قطعة قما�ش أ�و �شا�ش بـ «حليب» جذع �شجرة البابايا ،أ�و حليب الثمرة اخل�ضراء� .ضعي القما�ش على
العقر .كرري هذا ثالث مرات .
الع�سل وال�سكر :يقتالن اجلراثيم ويحوالن دون االلتهاب ،ويعجالن ال�شفاء .امزجي ع�سال ً و�سكرا ً
لي�صبحا معجونا ً �سميكا ً� .ضعي املزيج عميقا ً يف العقر ,وغطي املكان بقما�ش نظيف �سميك ،أ�و ب�شا�ش
�ضمادة( .ميكن كذلك ا�ستخدام الدب�س أ�و ال�سكر اخلام ).
مهم نظفي العقر و أ�عيدي أ
مله مرتني يف اليوم على أالقل� .إذا ت�شبع الع�سل أ�و ال�سكر أ�كرث من
االزم ب�سائل من العقر ،ف�سيبد أ� بتغذية اجلراثيم بدال ً من قتلها .ا�ستعلمي املزيد عن العقر يف
ال�صفحة .142

معاجلة اجلروح والقروح املفتوحة وامللتهبة:
تلتهب اجلروح والقروح �إذا:
احمر لونها وانتفخت و�سخنت و�صارت أ�ليمة.
ظهر فيها قيح (�صديد) .
�صارت رائحتها كريهة .
عاجلي املنطقة امللتهبة باتباع اخلطوات من � 1إىل  4يف ال�صفحة ال�سابقة ,وكذلك اخلطوات
التالية :
� .1ضعي كمادة �ساخنة على اجلرح  4مرات يف اليوم ,ع�شرين دقيقة يف كل مرة .أ�و حاويل نقع
اجلرح يف دلو ماء �ساخن مع �صابون أ�و برمنغانات البوطا�س potassium permanganate
يف املاء� .ضعي ملعقة �صغرية من الربمنغانات يف كل  4أ�و  5لرتات ماء .عندما ال تنقعي اجلزء
امل�صاب يف دلو ما ،أ�بقيه أ�على من م�ستوى القلب.
� .2إذا مال لون اجلرح �إىل الرمادي ،أ�و بدا فا�سدا ً فاغ�سليه بربوك�سيد الهيدروجني hydrogen
 .peroxideحاويل نزع أالجزاء الرمادية اللون بوا�سطة �شا�شة نظيفة أ�و ملقاط معقم جيدا ً.
� .3إذا ا�ستطعت �ضعي على اجلرح �سائل ماء البنف�سج (اجلن�شان البنف�سجي) قبل و�ضع
الرباط.
� .4إذا ظهرت قروح عديدة ين الوقت نف�سه ,وخ�صو�صا ً مع حرارة مرتفعة ،فعاجليها بامل�ضادات
احليوية .ا�ستعملي ا إلرثرومي�سني أ�و الديكلوك�سا�سيلني أ�و البن�سلني ،ع�شرة أ�يام (انظري
«ال�صفحات اخل�ضراء»).

انتبهي� :إذا أ�كرثت من برمنغانات البوطا�س أ�و
بالغت يف �سخونة املاء فقد حترقني اجللد.

معاجلة القروح املغطاة امللتهبة (الد ّمل واخل ّراج ):

الدمل واخلراج كتل حمراء ،أ�ليمة يف اجللد .وغالبا ً ما تظهر يف املغنب وحتت ا إلبط ,وعلى أالليتني والظهر و أ�على ال�ساقني .
�إذا الحظت ظهور كتلة ابد أ�ي با�ستخدام كمادات �ساخنة على الفور ع�شرين دقيقة  ،أ�ربع مرات يف اليوم .ويف معظم احلاالت جتعل
الكمادات الكتلة تنفتح ليخرج القيح (ال�صديد) منها .واظبي على و�ضع كمادات �ساخنة من قما�ش نظيف حتى يزول القيح ويبد أ�
اجلرح يف االندمال  .غطي الكتلة ب�ضماد نظيف من دون �شد .ف�إذا اتّ�سع اجلرح كثريا ً و�آملك  ،راجعي عاملة �صحية مدربة على
�سحب الدمامل با�ستخدام أ�دوات معقمة .
متى تطلبني العون :
راجعي عاملة �صحية مدربة على معاجلة عالمات ا إليدز �إذا أ��صبت بجرح مع:
 ارتفاع حرارة. ات�ساع الرقعة احلمراء حول اجلرح. اطلبي عونا ً طبيا ً �إذا أ��صبت بجرح ،وكنت: حت�سني انتفاخ الغدد يف عنقك وعبنك وحتت �إبطيك. ت�شمني رائحة كريهة من اجلرح ،أ�و ترين �سائال ً بنيا ً أ�و رماديا ً ي�سيل منه  ،أ�و تالحظني أ�ن اجلرحي�سود ويتخذ �شكل الفقاعات .فقد يكون هذا أالكال (الغنغرينا).
 -تتناولن امل�ضادات احليوية و ال تالحظني حت�سنا ً.

الت�شو�ش العقلي (اخلبل)

الت�شو�ش العقلي عند مر�ضى ا إليدز  /ال�سيدا �شائع  ،خ�صو�صا ً اذا طال املر�ض كثريا ً  .وقد
ينجم هذا التبدل من جراء التهاب �سببه فريو�س ا إليدز ،يف الدماغ ،التهابات أ�خرى ،أ�و من
جراء الك آ�بة ،أ�و أ�ثار جانبية أ�حدثتها أالدوية (انظري ال�صفحة .)478

أالمل

يف مراحل ا إليدز /ال�سيدا املتقدمة (وكذلك أالمرا�ض اخلطرية أالخرى مثل ل�سرطان) ،قد
ي�صبح أالمل جزءا ً من احلياة اليومية .وقد ينجم أالمل من أ��شياء كثرية مثل:
 العجز عن احلركة. �آالم العقر (انظري ال�صفحة .)142 انتفاخ ال�ساقني والقدمني. االلتهابات ،مثل القوباء (الهرم�س ). ال�صداع.� -آالم أالع�صاب.

معاجلة أالمل م ؤ� دون أ�دوية :

تعمل م�سكنات أالمل أ�ف�ضل �إذا تناولتها قبل أ�ن
ي�شتد أالمل.
م�سكنات أالمل .470

 جربي متارين اال�سرتخاء أ�و الت أ�مل (انظري ال�صفحة.)411 حاويل التفكري يف أ�مور أ�خرى. اعزيف املو�سيقى ،أ�و اجعلي أ�حدا ً يقر أ� لك ب�صوت مرتفع ،أ�و يخربك ق�ص�صا ً. �إذا �آملتك يداك ورجالك من االنتفاخ حاويل رفع أالطراف املنتفخة. �إذا �شعرت باحرتاق يف اليدين والرجلني ب�سبب أ�مل ع�صبي� ،ضعي الطرف أالليم يف املاء. �إذا �آملك جلدك عند املالم�سة ،جهزي الفرا�ش ب أ�غطية وو�سادات ناعمة أ�و بجلود حيوان� .إذامل�ست املري�ضة فرت ّفقي يف مل�سها.
 ملعاجلة ال�صداع خففي ال�ضوء وال�ضجيج يف الغرفة. -قد يفيد ال�ضغط املو�ضعي يف معاجلة بع�ض أالالم (انظري ال�صفحة .)530

معاجلة أالمل أ
بالدوية :

ميكن ا�ستخدام أالدوية التالية يف معاجلة أالمل املزمن .تناويل الدواء بانتظام ح�سب التعليمات.
�إذا انتظرت حتى ي�صبح أالمل مربح ًا ,ف�إن أالدوية لن تفيد.
 م�سكنات أالمل اخلفيف ،مثل البارا�سيتامول. ا إليبوبروفني� ،إذا احتجت �إىل م�س ّكن أ�قوى. -الكوديني� ،إذا كان أالمل �شديدا ً جدا ً.

االعتناء مب�صاب ي�شرف على املوت

يف مرحلة ما ال يعود يف ا إلمكان أ�ن تفعلي �شيئا ً ل�شخ�ص مري�ض با إليدز /ال�سيدا .وتالحظني
أ�ن هذه املرحلة قد حانت عندما:
 يبد أ� اجل�سم يف االنهيار. ي�صبح العالج الطبي غري فاعل أ�و غري متوافر. تقول املري�ضة �إنها م�ستعدة للموت .�إذا �شاءت املري�ضة أ�ن تبقى يف البيت ،ميكنك م�ساعدتها
يف أ�ن متوت بكرامة :
 بتوفري الراحة لها. بجعل أالقارب أوال�صدقاء يبقون حولها.
 بال�سماح لها باتخاذ القرارات. مب�ساعدتها لت�ستعد للموت .وقد ي�ساعدها أ�ن تتحدث عناملوت ،وعن اخلوف من املوت ،وعن القلق حيال م�ستقبل
العائلة .ال يفيد التظاهر ب أ�نها لن متوت .أ�كدي لها أ�نك �ستفعلني ما بو�سعك لتجنيبها أالمل
واالنزعاج .حتدثي عن ترتيبات اجلنازة �إذا �شاءت.

االعتناء بجثمان ميت با إليدز /ال�سيدا

ي�ستطيع فريو�س ا إليدز أ�ن يطل � 24ساعة يف جثمان امليت .يف هذه أالثناء اتخذي مع اجلثمان االحتياطات التي تتخذينها مع
املري�ض احلي امل�صاب با إليدز (انظري ال�صفحة .)295

�سعيا ً �إىل التغيري
ا إليدز  /ال�سيدا م�شكلة اجلميع
�ضروري أ�ن يعرف اجلميع يف املجتمع كيف ينت�شر ا إلهم.وكيف ميكن اتقا ؤ�ه .لكن هذه املعلومات
لن تفيدهم �إال �إذا أ�دركوا أ�ن ا إليدز قد ي�صيب أ�يا ً كان ،حتى هم  .و�إذا ظن البع�ض أ�ن ا إليدز ال
ي�صيبهم ،فلن يعملوا التقائه.
�إن �إلقاء اللوم على جمموعة من النا�س (عامالت اجلن�س ،أ�و اللوطيون وال�سحاقيات ,أ�و مدمنو
املخدرات مثال ً) قد يجعل ا آلخرين يظنون أ�ن تلك
لل�صابة باملر�ض� .صحيح أ�ن بع�ض النا�س ،مثل املوم�سات،
املجموعة من النا�س وحدها معر�ضة إ
لليدز (ب�سبب جمامعة كثري من
قد يكونون أ�كرث تعر�ضا ً إ
لليدز .وعلى كل فرد يف
الرجال ) .لكن اجلميع  -وخ�صو�صا ً الفتيات ال�شابات  -معر�ضون إ
املجتمع أ�ن يتحمل م� ؤس�ولية مكافحة املر�ض .
وال بد من أ�ن تتذكري أ�ن تكافحي الظروف التي أ�دت �إىل انت�شار ا إليدز ،ال أ�ن تكافحي الذين
أ��صيبوا به.

كافحي ا إليدز ال امل�صابني به

كيف ميكنك امل�ساعدة يف الوقاية من ا إليدز
يف املجتمع

ال�صحة اجلن�سية .181

التعليم هو أ�حد أ�هم أ��ساليب العمل يف املجتمع ملنع انت�شار ا إليدز .فيما يلي بع�ض أالفكار:
 دربي فتيات ون�ساء لي�صبحن معلمات ألترابهن أ(�ي من �شابههن بالعمر) .ميكنهن حمادثة
أالخريات جماعات أ�و فرادى مل�ساعدة الفتيات والن�ساء يف فهم أ�ج�سامهن وعالقتهن باجلن�س،
واكت�ساب الثقة بالنف�س واملعرفة الالزمة لطلب أالمان يف املجامعة.
لليدزجذورا ً يف حالة الفقر ,ويف عجز الن�ساء عن
 قويل احلقيقة يف � أش�ن تعر�ض الن�ساء إالتحكم بعالقاتهن اجلن�سية.
 ا�ستخدمي امل�سرح وو�سائل ا إلعالم جلعل الن�ساء يتق ّبلن فكرة معرفة ا إليدز والوقاية منه .فمث ًالا�ستخدمي امل�سرحية أ�و ق�صة فكاهية إلقناعهن ب أ�ن الفتيات والن�ساء “املهذبات” يف �إمكانهن
مناق�شة مو�ضوع ا إليدز مع ال�شريك ،أ�و �شراء واقيات جلعالنا�شئة.و ال�شريك ي�ستعملها.
ويف الوقت نف�سه ميكنك أ�ن تطرحي أ�فكارا ً خمتلفة عما يعنيه أ�ن يكون املرء ذكرا ً أ�و أ�نثى.
�ساعدي النا�س ليناق�شوا فكرة أ�ن الرجل ي�ستطيع أ�ن يجامع ن�ساء عدة ,و أ�ن على املر أ�ة أ�ن
تظل متلقية للجماع فقط .أ�ظهري كيف أ�ن هذه أالفكار خطرة على �صحة
الرجال والن�ساء على ال�سواء.
 �ساعدي ا آلباء أوالمهات واملدر�سني والفئات االجتماعية النموذجية
أالخرى من البالغني يف املجتمع ,يف أ�ن يتحدثوا بال حرج يف أ�مور اجلن�س
وا إليدز مع النا�شئة .
 وفري جلميع النا�س فر�صة احل�صول على املعلومات واخلدمات ،ومنهاالواقي الذكري ،ملنع ا إليدز من االنت�شار يف املجتمع.
 ان�شري التعريف با إليدز يف أ�ماكن التجمع  -مثل املقاهي ،واملدار�س,أ
وال�سواق ,والقواعد الع�سكرية وغريها.

هذا مثال عن قدرة الن�ساء على حماية أ�نف�سهن من ا إليدز /ال�سيدا:

ملنع انت�شار ا ,فيدز أ�علنت الن�ساء يف بال�ستينا وهي مدينة �صغرية يف �شمال �شرق الربازيل�“ ،إ�ضرابا ً
عن اجلن�س” .فبعد أ�ن علمن أ�ن رجال ً م�صابا ً بفريو�س ا إليدز يجامع على أالقل امر أ�تني يف املدينة جماعا
ً غري �آمن ,قررن االمتناع عن جمامعة �شركائهن .وطالنب ال�شركاء باختبار أ�نف�سهم ملعرفة ما �إذا كانوا
م�صابني بالفريو�س ,قبل أ�ية جمامعة  ،ثم أ��صررن على اجلماع ا آلمن .

وتطالب الن�ساء,يف هذه املدينة بجماع �آمن وب�شهادة ال�سالمة من فريو�س ا إليدز قبل أ�ن يجامعن
ال�شريك .وقالت �إحداهن�”:إذا مل يقبل اعتماد اجلماع ا آلمن فلن نبقى معا ً بعد اليوم”.

�إذا كنت عاملة �صحية
ميكن للعام ,ال�ستخدام أ�ن تلعب دورا ً مهما ً جدا ً يف امل�ساعدة لوقف انت�شار ا إليدز /ال�سيدا.
ميكنك أ�ن ت�ساعدي �إذا:
 أ�بلغت كر من ترينه ،كيف ينت�شر فريو�س ا إليدز وكيف ال ينت�شر خ�صو�صا ً �إذا كان ه ؤ�الءم�صابني ب أ�مرا�ض أ�خرى منقولة جن�سيا ً.
 �شجعت الرجال والن�ساء على ال�سواء,ال�ستخدام الواقي ،حتى لو كانوا يعتمدون و�سيلة أ�خرىمن و�سائل تنظيم أال�سرة .
 اتخذت احتياطات مع كل �شخ�ص ت�صادفينه  ،للوقاية من فريو�س ا إليدز .طاملا أ�ن معظمامل�صابني بالفريو�س يبدون أ��صحاء ،أ
فالف�ضل أ�ن تت�صريف مع جميع من تعتنني بهم وك أ�نهم
م�صابون بالفريو�س .وكلما كان عليك أ�ن تفتحي اجللد أ�و تلم�سي �سوائل اجل�سم لدى �شخ�ص
ما ,فاتبعي التعليمات على ال�صفحة  .295ويت�ضمن هذا كل حالة عليك فيها أ�ن تعطي حقنة ،أ�و
تقطبي جرحا ً ،أ�و ت�ساعدي يف والدة طفل ،أ�و تفح�صي مهب ًال.
 اجعلي اخلدمات الطبية أ�مرا ً �شخ�صيا ً يجري يف تكتم ،وليكن متوافرا ً للجميع ،والفتياتوالفتيان أ�ي�ضا ً.
 ادعي م� ؤس�وال ً من منظمة حملية تعنى با إليدز ليجتمع بالعاملني ال�صحيني يف منطقتك .فقد ي�ساعدك لتتعلمي أ�ف�ضل و�سائل معاجلة االلتهابات التي كثريا ً ما ي�صاب بها مر�ضى
ا إليدز .ناق�شي امل�شكالت أالخرى التي يواجهها مر�ضى ا إليدز .قرري كيف ميكن م�ساعدة النا�س
ال�ستخدام املوارد التي يف حوزتك  ،وفكري أ�ين ميكنك احل�صول على موارد �إ�ضافية مل�ساعدة
النا�س يف �سد حاجاتهم � .إذا ا�ستطاعت العامالت ال�صحيات العمل معا ً وامل�شاركة يف املوارد،
فلن يكون عليهن مواجهة هذه امل�شكلة الهائلة منفردات.

�إذا وفرت كل عاملة �صحية املعلومات
واخلدمات ذاتها ,فلن ي�ضيع وقت النا�س
ومالهم وجهدهم ,ألنهم لن يحتاجوا
�إىل البحث للح�صول على أ�ف�ضل
عالج.

قاومي اخلوف واملواقف ال�سلبية لدى كثري من النا�س حيال ا إل يدز /ال�سيدا
أ� ف�ضل بداية هي التخطيط الجتماع مع العامالت ال�صحيات أالخريات يف منطقتك ملناق�شة أ� مر ا إل يدز� .ساعدي كل
العامالت ال�صحيات ليتعلمن عن ا إليدز وي�صبحن
قادرات على توفري معلومات دقيقةجريانهم .للنا�س
يف جمتمعاتهن  .ف� إذا ا�ستطاعت كل العامالت
ال�صحيات توفري املعلومات ذاتها ف�سي�ساعد هذا
يف جتنب اخلوف الذي ت�سببه أالفكار اخلاطئة
عن ا إليدز .وي�صبح مر�ضى ا إليدز والذين يعتنون
بهم ,مقبولني أ� كرث يف املجتمع ،حني يق ّل اخلوف
لدى جريانهم  .وي�صبح عندئذ يف � إمكانهم
م�ساعدة ا آلخرين لفهم احتماالت تعر�ض كل
�شخ�ص ملر�ضى ا إليدز.
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العنف �ضد املر أ�ة

يعالج هذا الف�صل العنف الذي يحدث بني املر أ�ة وزوجها .وقد ي�ساعدك على
فهم أال�سباب امل ؤ�دية �إىل العنف وكيف تت�صرفني حيال ذلك ،وكيف ميكنك
أ�ن تعملي من أ�جل تغيري هذا أالمر يف جمتمعك .
ي�ضرب كثري من الرجال ن�ساءهم كل يوم  ،وي�صفعونهن ويركلونهن
وقد يقتلونهن .لكن
ويذلونهن ويهددونهن ويعتدون عليهن جن�سيا ً
نادرا ً ما ن�سمع عن هذا العنف ،ألن املر أ�ة التي أ�عتدي عليها قد ت�شعر
باخلجل والوحدة واخلوف من الت�صريح بو�ضعها .وال يعرتف كثري من أالطباء
واملمر�ضات والعمال ال�صحيني ب أ�ن العنف م�شكلة �صحية جدية.

لي�س من مربر ل�ضرب أ�ي �شخ�ص أ�و
�إيذائه ب أ�ي �شكل.
املغت�صب رجل تعرفه املر أ�ة .328

مع ان هذا الف�صل ال يتناول �سوى م�شكلة العنف بني الرجل واملر أ�ة � ،إال أ�ن العنف قد يقع يف أ�ية
عالقة قربى :بني احلماة وكنتها اجلديدة مثال ً  ،أ�و بني الوالدين و أ�طفالهما ،أ�و بني الطفل أالكرب والطفل
أال�صغر ،أ�و بني أ�فراد العائلة و�شخ�ص أ�كرب �سنا ً ي�شاركهم امل�سكن .

ق�صة لورا ولوي�س
لوي�س يكرب لورا باثنتي ع�شرة �سنة وكان تاجرا ً ناجحا ً عندما التقى بها .كان يبيع �سلعا ً للمتجر حيث كانت تعمل
لورا لت�ساعد عائلتها يف ت�سديد �إيجار املنزل .كان لوي�س رجال ً فاتنا ً ويحدثها عن احلياة التي �سيعي�شانها معا ً .
وعد لوي�س لورا ب�شراء كل ما ت�شتهي ،و أ� نها �ستكون “امر أ�ته املف�ضلة” راح ي�شرتي لها الثياب اجلديدة التي يحب
أ�ن ترتديها .وكان يقول لها كم �ستبدو جميلة �إذا تخلت عن طريقة لب�سها احلالية .و�سرعان ما أ� خذا يلتقيان كل يوم
� إىل أ�ن طلب منها ترك عملها والزواج منه .
بعد زواجهما ،توقعت لورا أ� ن يفي لوي�س بوعوده,
لكن أالمور بد أ�ت تتغري .فقد منعها من اخلروج
“لقبح �شكلها” ،و أ� حرق كل املالب�س التي كان قد
ا�شرتاها لها قائال ً “ :مل تكن تلك املر أ�ة القبيحة
والغبية لت�ستحق مالب�س كهذه “.
يف أ�حد أاليام ,عاد لوي�س �إىل البيت ظهرا ً ورمى
أ� ر�ض ًا كل الثياب املغ�سولة واملن�شورة على احلبل
متهما ً لورا بخيانته مع �صديقه .وعندما أ�خربته
أ� نها مل تفعل �سوى زيارة والدتها ,نعتها بال�ساقطة
الكذابة و�ضربها ثم منعها من زيارة عائلتها قائال
ً � إنهم ال يريدون ر ؤ� يتها .ومل ي�ضف لوي�س كلمة أ� خرى حول املو�ضوع  .لكنه عندما عاد مت أ�خرا ً تلك الليلة  ،أ� ح�ضر
معه هدية وقدمها �إليها معربا ً عن حبه ونيته االهتمام بها.
عندما حملت لورا ،ظنت أ� ن لوي�س �سيح�سن معاملته لها .لكن أالمر بدا وك أ�ن حملها أ� عطاه عذرا ً � إ�ضافيا ً ألذيتها.
فكلما غ�ضب كان ي�ضربها ويركلها يف معدتها .خافت لورا خوفا ً �شديدا ً على اجلنني  ،لكنها مل تدر أ�ين تذهب .فقد
�صدقت زوجها عندما أ� علمها أ� ن عائلتها ال تود ر ؤ�يتها .ويف أ� ية حال مل يكن معها مال .ويف بع�ض أال حيان كانت متر
أ� �سابيع دون أ�ن يفقد لوي�س ال�سيطرة على نف�سه ،فتحاول لورا أ�ن تقنع نف�سها ب أ�ن أالمور على ما يرام  .فهو يحبها
فعال ً يف النهاية .لو أ� نها تعلم فقط كيف تتفادى � إثارة غ�ضبه .حاولت لورا م�ضاعفة جهودها لتحقيق ذلك ،لكن
عبث فعلت.
ومع مر ال�سنني ,أ�خذ لوي�س يكرث تعاطي ا َ
خلمرة وراح ي�ضربها ويلطمها باجلدران ويرغمها على جمامعته بالرغم من
ا آل الم التي ي�سببها لها ب�سبب ال�ضرب  .و أ�فاقت لورا من نومها ذات ليلة فوجدت لوي�س �شاهرا ً ال�سكني نحو عنقها.
لكنه يف اليوم التايل ادعى أ�ن احلادثة من ن�سج خيالها و أ�نها جمنونة .ولطاملا ه ّددها بالقتل � إن أ�طلعت أ�حدهم على
هذه أ
“الكاذيب” .مل تخرب لورا أ�حد ًا  ،بل جتنبت اخلروج ما أ�مكن .فقد كانت تكره أ�ن يرى أ� حد الر�ضو�ض على
ج�سمها أ� و وجهها فيعلم ما �سببه لوي�س لها من أ� ذى .وفكرت بالرحيل مرات ،لكنها كانت ال تدرى أ� ين تذهب .
وبعدما عا�شت اثنتي ع�شرة �سنة زوجة له ،مل تعد لورا تخاف فقط مما ميكن أ�ن يفعله لوي�س بها ,بل أ��صبحت تخ�شى
أ�ي�ضا ً من دونه أ� ال يبقى لها بيت وال مال وال أ� ب ألطفالها ،لقد تكلم عنها بال�سوء أ�مام أ� �صحاب املتجر حيث كانت
تعمل وهي تعلم أ� ن أ�حدا ً لن يقبل بها خادمة ب�سبب أ�طفالها .و�شعرت لورا بالوحدة القاتلة.

كان والدها قد تويف ،وانتقلت والدتها للعي�ش يف بيت أ�خيها ,مل يكن لديهم غرفة ت ؤ�ويها مع أ�طفالها .وقالت لها أ�ختها امللتزمة
أالعراف التقليدية �إن واجبها البقاء مع زوجها حتى لو القت يف ذلك م�صرعها“ .هذا قدرك” ،قالت أ�ختها .وانقطعت لورا عن
ر ؤ�ية �صديقاتها ،ب�سبب ان�شغالها الدائم داخل املنزل ،وغ�ضب لوي�س كلما زارت أ�حدا ً أ�و زارها أ�حد .كانت على يقني من أ�نهم
ن�سوها منذ زمن بعيد .زد على ذلك ,أ�ن معظم النا�س ال يجدون أ�مرا ً ذات أ�همية يف أ�ن “يعاقب” الرجال زوجاتهم .
ويف �إحدى الليايل كانت ابنة لورا يف احلادية ع�شرة من العمر ،هرعت ا إلبنة �إىل أ�مها باكية و أ�خربتها أ�ن أ�باها قد احلق بها أالذى
“بني فخذيها”� .صدمت لورا �إذ مل تت�صور أ�ن �سوء ت�صرف لوي�س �سيطال أالطفال .وكانت لورا تعلم أ�ن مواجهة لوي�س لن جتدي
نفعا ً ،لكنها �صممت على أ�ال تدع أالمر يتكرر.
عندما فقدت لورا �آخر جنني  � ،أس�لتها املر�شدة ال�صحية التي عاينتها عن جروح يف ج�سمها ،فاختلقت لورا بع�ض أالعذار .هزت
العاملة ال�صحية عندئذ ر أ��سها و أ�عطتها بطاقة حتمل عنوانا ً يف لبلدة املجاورة وطلبت منها أ�ن تق�صده هي و أ�طفالها �إذا احتاجت
�إىل مغادرة املنزل ,لكنها ن�صحتها أ�ال ترحل قبل أ�ن تتيقن من ا�ستعدادها فعال ً لذلك .أ��صبحت لورا م�ستعدة ا آلن .

ملاذا كان لوي�س ي�ضرب لورا؟ �إليكم بع�ض أالفكار اخلاطئة ال�شائعة بني النا�س :

احلقيقة :ال يحق ألي رجل أ�ن ي�ضرب زوجته.
فما من عمل تعمله املر أ�ة يعطي زوجها حق
�ضربها حتى لو ر أ�ى أ�نها ت�ستحق ال�ضرب وحتى
لو ر أ�ت هي نف�سها ،أ�نها ت�ستحق ال�ضرب.

احلقيقة :لي�ست الكحول م�صدر العنف� ،إمنا
غالبا ً ما ت�سهم يف تفاقم احلال .فالعنف
�شائع أ�ي�ضا ً يف أ�ماكن ال يتعاطى فيها النا�س
الكحول.

احلقيقة :لي�س ال�ضرب دليال ً على احلب.
احلب يعني �إظهار االحرتام واللطف.

احلقيقة :لي�س العنف م� أس�لة عائلية فح�سب،
�إذ يت أ�ذى العديد من الن�ساء أ�و يقتلن .لذا،
العنف هو م�شكلة �صحية واجتماعية.

احلقيقة :لي�س العنف م�شكلة فقر وال
جهل .قد يحدث ،العنف يف أ�ي بيت ،أ�كان
فقريا ً أ�م أ�قل ثقافة أ�،يف املدينة إلم الريف
.

احلقيقة :بقاء املر أ�ة مع رجل عنيف لي�س دوما
ً يف م�صلحة أال�سرة .فهو يعطي أالطفال
درو�سا ً �سيئة وخاطئة عن طرق تعاملهم مع
م�شاعرهم ،وعن طرق معاملة املر أ�ة � .إن ّ �ضربه
أ�مهم أ�و �ضربهم لي�س يف م�صلحتهم.

مل ي ؤ�ذي الرجل
املر أ�ة؟

قد تُف�سر هذه أالمور �سبب اعتداء
الرجل على زوجته لكنها ال تعطيه
حق القيام بذلك.
غالبا ً ما حتدث عالقات العنف
واال�ضطهاد ب�سبب وجود �شخ�ص
يت�س ّلط على ا آلخرين.
اجلن�س أ
والدوار االجتماعية .182

قد يختلق الرجل الكثري من أالعذار لتربير �إيذائه املر أ�ة .فيقول مثال ً �إنه كان �سكرانا ً أ�و
انه فقد ال�سيطرة على نف�سه أ�و حتى �إنها ا�ستحقت ذلك .لكن يف الواقع يختار الرجل عمدا ً
ا�ستخدام العنف ألنه ميكنه من احل�صول على ما يريد او ألن ما يراه هو ال�صواب ,ألنة رجل
وح�سب .
عندما ي�شعر الرجل أ�نة ال ي�ستطيع التحكم بحياته ،قد يلج أ� �إىل العنف ليحاول التحكم بحياة
�شخ�ص �آخر .وطبيعي أ�ن يرغب ا إلن�سان يف التحكم بحياته اخلا�صة .أ�ما أ�ن يحاول ال�سيطرة
على حياة �شخ�ص �آخر فخط أ� ،وبخا�صة من طريق العنف� .إليك بع�ض من أال�سباب التي تدفع
بع�ض الرجال �إىل �إيذاء زوجاتهم .

 .1العنف مجُ د ٍ

 يتيح العنف أ�ن بنهي ب�سرعة خالفا ً من دون أ�ن يلزمه التحدث عن امل�شكلة احلقيقة أ�و �إيجادحل لها.
 قد يجد الرجل العنف مثريا ً ،وقد ي�شعره بطاقة هائلة ،فريغب يف ا�ستعادة هذه امل�شاعرثانية.
 �إذا ا�ستعمل الرجل العنف انت�صر وفر�ض ر أ�يه .ويف املرة القادمة ،تر�ضى �ضحيته اال�ستجابةلكل ما يطلبه لتجنب أالذى .وبهذا يك�سب الرجل املزيد من ال�سلطة.

 .2لدى الرجل أ�فكار خاطئة عن الرجولة احلقيقية.

 �إذا اعتقد الرجل أ�ن عليه ,ليكون رجال ً ,التحكم بكل ما تقوم به املر أ�ة ،فقد ال يرى مانعا ً يفأ�ن ي ؤ�ذيها أ�و أ�ن ي ؤ�دبها:
 يعتقد بع�ض الرجال أ�ن لهم “احلق” أبالمور التالية :بزوجة “�صاحلة”
ب�صبيان ،باتخاذ كل القرارات يف العائلة ،ال ل�شيء �إال ألنهم رجال.

 .3ي�شعر الرجل أ�ن املر أ�ة ملكه اخلا�ص أ�و انه يحتاج
�إليها.

 �إذا كانت املر أ�ة قوية ،قد يخ�شى الرجل أ�ن يفقدها أ�و أ�ن ال حتتاج �إليه ،ولذلك يتخذ خطوات جلعلها أ�كرث اعتمادا ً عليه .

 .4ال يجيد الت�صرف بطريقة أ�خرى.

 �إذا كان الرجل قد ر أ�ى والده أ�و �آخرين يت�صرفون بعنف ,فلعله مل يتعلمأ��سلوب �آخر ليت�صرف مع أالخرين ،وكثريا ً ما يكون هو نف�سه قد تعر�ض
لل�ضرب من قبل والده وهو طفل.

أ��شكال العنف

يحاول الرجل تثبيت �سلطته على املر أ�ة بو�سائل عديدة .ولي�س �إحدى هذه الو�سائل .لكنها جميعها
ت ؤ�ذى املر أ�ة .
تخيلي أ�ن هذه الدائرة هي عجلة .ال�سلطة وال�سيطرة هما يف املركز (و�سط العجلة ) ألنهما
يحركان كل أالفعال .وكل قطاع من العجلة :هو ت�صرف يعمله رجل عنيف لي�سيطر على �إمر أ�ة.
وي�شكل العنف �إطار العجلة ألنه ي�سهم يف متا�سكها ،ويقويها.

غالب أ� ما يتحول نوع من االعتداء �إىل نوع �آخر

يف حاالت كثرية ،يتحول االعتداء ال�شفهي �إىل اعتداء ج�سدي ،بعد مدة من الزمن .وقد ال يكون االعتداء ظاهرا ً يف البداية � ،إمنا
يبد أ� الرجل “بال�صدفة” بدفع املر أ�ة وركلها ،أ�و باجللو�س يف مكانها املعتاد إلجبارها على االنتقال .وما �إن تنجح هذه الت�صرفات
حتى يبد أ� الرجل باللجوء �إىل ت�صرفات أ�عنف .ال تتعر�ض كل الن�ساء اللواتي يعانني أ��شكال االعتداء أالخرى �إىل ال�ضرب .لكن كل
الن�ساء اللواتي يتعر�ضن لل�ضرب قد عانني أ��شكال اعتداءات أ�خرى.

عالمات
حتذيرية
ال يهم كم حتبني ال�شخ�ص ,فحبك
لن يغيرّ ه .هو وحده ي�ستطيع أ�ن يختار
تغيري نف�سه.

عندما تتحول العالقة ال�سيئة �إىل عنف ي�صبح الرحيل أ��صعب على املر أ�ة .فكلما طال
بقاء املر أ�ة ازدادت �سيطرة الرجل عليها وت�ضاءلت ثقتها بنف�سها  .ومييل بع�ض الرجال
�إىل العنف أ�كرث من غريهم .فثمة عالمات حتذيرية تنبئ ب أ�ن الرجل �سي�صبح عنيفا ً .
ف�إذا الحظت هذه العالمات وكان لديك جمال لف�سخ عالقتكما ،فف ّكري مليا ً بالو�ضع .

اطرحي على نف�سك هذه أال�سئلة:

 هل ينتابه ال�شعور بالغرية عندما تقابلني غريه ,وهل يتهمك بالكذب عليه؟ �إذا الحظتأ�نك تغيرّ ين ت�صرفك لئال يغار ،فذلك يعني أ�نه يتحكم بك.
 هل يحاول منعك من مقابلة أ��صدقائك وعائلتك،أ�و من القيام ببع�ض أالعمال مبفردك ؟ ال تهم
أالعذار فهو يحاول أ�ن يحرمك دعمهم .ف أ��سهل
له أ�ن يعتدي عليك �إذا مل يبق لديك مكان تلجئني
� إليه.
 هل ي�شتمك أ�و ي�سخر منك أ�مام ا آلخرين؟ قدتبد أ�ين ت�صديق ما يقوله ,وهكذا تعتقدين أ�نك
ت�ستحقني املعاملة ال�سيئة.
 ماذا يفعل �ساعة الغ�ضب؟ هل يك�سر بع�ضأالغرا�ض أ�و يرميها؟ هل �ضربك يف ال�سابق أ�و هدد
ب�ضربك؟ هل �سبق أ�ن �ضرب امر أ�ة أ�خرى؟ كل هذه
العالمات تدل على أ�نه ال ي�ستطيع ال�سيطرة على
ت�صرفاته.
 هل ي�شعر باملهانة حيال أ��صحاب ال�سلطة,أ��ساتذته ،أ�و رب عمله ,أ�و والده ؟ قد ي�شعر أ�نه
يفتقد ال�سلطة ,فيحاول ا�ستعمال العنف مع �آخرين يف حياته ليفر�ض �سلطته عليهم .
 هل يدعي أ�ن الكحول أ�و املخدرات أ�و ال�ضغوط هي �سبب �سوء ت�صرفاته؟ �إذا أ�لقى اللومعلى أ�مور أ�خرى ،قد يقول �إن أالمور �ستتح�سن �إذا حظي بعمل جديد ,أ�و انتقل �إىل مدينة
أ�خرى ،أ�و �إذا توقف عن تعاطي املخدرات أ�و الكحول .
 هل يلقي اللوم عليك أ�و على غريك لتربير ت�صرفاته؟ هل ينكر أ�نه أ��ساء الت�صرف؟أالرجح أ�نه لن يحاول تغيري نف�سه �إذا كان يعتقد أ�نك �سبب �سوء معاملته لك.

بع�ض الن�ساء أ�كرث تعر�ضا ً لالعتداء
يف حاالت كثرية ي�صبح الرجل عنيفا ً أ�و مرة,
عندما حتمل املر أ�ة فق ي�شعر الرجل
أ�نه يفقد ال�سيطرة ألنه ال ي�ستطيع
التحكم بالتغيرّ ات يف ج�سمها.
وقد ي�شعر بالغ�ضب أ�ي�ض ًا ألنها
تعري الطفل انتباها ً أ�كرث وتعريه
هو اهتمام ًا أ�قل ،أ�و ألنها ال تريد
جمامعته.
وينتاب القلق كثريا ً من أال زواج
أل�سباب مالية عندما ينتظرون
مولودا ً جديدا ً

الن�ساء ذوات ا إلعاقة أ�كرث تعر�ضا ً لالعتداء أ�ي�ضا ً:
 ي�شعر بع�ض الرجال بالغ�ضب ألنهم مل يقرتنوا ب أ�مر أ�ة“كاملة”.
 وقد يظنالرجال أ�ن
التحكم بامر أ�ة
ذات �إعاقة،
أ��سهل ألنها قد ال
ت�ستطيع الدفاع
عن نف�سها مثل
غريها.

غالب ًا ما يبدو أ�ول اعتداء عنيف حدث ًا معزو ًال .ولكن يف أ�حيان كثرية ،بعد
حدوث ا إلعتداء أالول تظهر الدورة التالية

ومع تزايد العنف ت�صبح فرتات الهدوء أ�ق�صر ف أ�ق�صر .وكلما حتطمت �إرادة
املر أ�ة اكتملت �سيطرة الرجل عليها .فال يعود بحاجة ليعد بـ أ�ن أالمور
�ستتح�سن

دورة العنف

أ��ضرار العنف

ال ي ؤ�ذي العنف الن�ساء فقط لكنه ي ؤ�ثر يف أ�طفالهن أ�ي�ضا ً واملجتمع كله .

الن�ساء

ال�صحة النف�سية .401
أالمرا�ض املنقولة جن�سيا ً .261
ا إليدز (ال�سيدا) .283
فقدان الرغبة .193

يلحق عنف الرجل بالن�ساء ما يلي:
 �إحباط وعدم تقدير للذات م�شكالت نف�سية كالقلق ،أوالرالعنف،دام ال�شهية .وقد ت�ضطر املر أ�ة للتكيف مع العنف � ،إىل
و�سائل م�ضرة أ�و متهورة ،كتعاطي املخدرات أ�و الكحول أ�و حتى جمامعة أ�كرث من �شخ�ص.
 أ�الم و�إ�صابات خطرية :ك�سر يف العظام وحروق ،وجروح ،وكدمات ،و�آالم يف الر أ��س واملعدة,و�آالم يف الع�ضل قد تالزم املر أ�ة �سنوات بعد االعتداء.
 م�شكالت جن�سية ,قد ي�سقط كثري من الن�ساء اجلنني ب�سبب ال�ضرب أ�ثناء احلمل .وقد يحملنعلى غري رغبة منهن أ�و يلتقطن أ�مرا�ضا ً منقولة جن�سيا ً أ�و ا إليدز/ال�سيدا �إذا اعتدي عليهن
جن�سيا ً  .ولالعتداء اجلن�سي نتائج أ�خرى كاخلوف من املجامعة وا آلالم عند اجلماع وفقدان
الرغبة اجلن�سية.
 -الوفاة.

أالطفال

لليذاء فكثريا ً ما:
أ�ما أالطفال الذين ي�شاهدون أ�مهاتهم يتعر�ضن إ
 يت�صرفون ت�صرفات عدوانية أ�و غا�ضبة :أ�ي انهم يتمثلون بالعنف .أ�و قدينطوون على أ�نف�سهم كي ال يالحظ وجودهم أ�حد.
 تنتابهم كوابي�س و أ��شكال أ�خرى من اخلوف ،وغالبا ً ما ُيالحظ عندأ�طفال العائالت التي تعاين العنف ،فقدان �شهية وبطء غري عادي يف
النماء والتعلم ،وكثري من أالمرا�ض مثل �آالم املعدة والر أ��س والربو.
 -تلحق بهم ا إل�صابات أ�و الوفاة �إذا طالهم العنف.

عندما ُيعتدى على املر أ�ة داخل املنزل,
يعتقد أ�بنا ؤ�ها أ�ن هذا هو أال�سلوب
ال�سليم ملعاملة الفتيات والن�ساء.

املجتمع

يت�سبب العنف يف املجتمع مبا يلي:
 توريث دورة العنف أللجيال اجلديدة .
 �إبقاء النا�س على االعتقاد اخلاطئ أ�ن الرجال أ�ف�ضل من الن�ساء. ت أ�ذي حياة كل أ�فراد املجتمع ب�سبب ت�ضا ؤ�ل م�شاركة الن�ساء فيه عندما يت�سبب العنف ب�إ�سكاتهنأ�و قتلهن .

ملاذا تبقى الن�ساء مع رجال ي ؤ�ذونهن
�إذا � أس�لنا مل ال ترحل املر أ�ة ,فهذا يعني
أ�ننا نعتقد أ�ن امل�شكلة م�شكلتها
هي وعليها حلها بنف�سها ,لكن
يف احلقيقة كل املجتمع م� ؤس�ول عن
�صحة كل فرد من أ�فراده وعن �سالمته.

ملاذا تبقى معه؟

هذا أ�ول � ؤس�ال يطرحه معظم النا�س عندما ي�سمعون بامر أ�ة تعر�ضت لالعتداء .أ��سباب بقاء
املر أ�ة مع زوج يعتدي عليها كثرية ومنها:
اخلوف والتهديد .لعل الرجل قال لها�“ :إن حاولت هجري ،قتلتك ,وقتلت أالطفال ،وقتلت
والدتك” قد ت�شعر املر أ�ة أ�نها تفعل ما يف و�سعها لتحمي نف�سها وا آلخرين.
ال حماية .قد ال مينعه أ�حد من تعقب أ�ثرها وقتلها.
احلالة االقت�صادية :ال مال وال مكان ي ؤ�ويها .هذا �صحيح بخا�صة �إذا كان الرجل قد حتكم
بالدخل ومل ي�سمح لها بر ؤ�ية عائلتها أ�و �صديقاتها.
العار .قد ت�شعر أ�نها م� ؤس�ولة بطريقة ما عن العنف أ�و أ�نها ت�ستحقه.
املعتقدات الدينية واالجتماعية .قد ت�شعر أ�ن واجبها يحتّم املحافظة على زواجها مهما كلفها
أالمر ،أ�و ر�ضوخا ً ل�ضغوط أالهل
أ�مل بالتغيري .قد ت�شعر أ�نها حتب زوجها و أ�نها تريد لعالقتهما أ�ن ت�ستمر .وقد تظن واهمة أ�ن
العنف �سيزول بطريقة أ�و ب أ�خرى.
ا إلح�سا�س بالذنب حلرمان أالطفال من والدهم .

مل ال يرحل هو

رمبا � أس�لنا � ؤس�اال ً أ�ف�ضل”:مل ال يرحل هو؟” ف�إذا � أس�لنا مل ال ترحل هي ،فقد يعني ذلك أ�ننا
نعتقد أ�ن امل�شكلة م�شكلتها هي وعليها حلها بنف�سها ،لكننا نخطئ ح�سبنا أ�ن العنف م�شكلة تخ�ص
املر أ�ة وحدها.
 فاملجتمع كله يجب أ�ن يكون م� ؤس�وال ً عن �صحة كل فرد من أ�فراده ومن �سالمته . والرجل هو املذنب �إذ يرتكب جرما ً عندما ينتهك حق املر أ�ة يف احلماية من أالذية اجل�سدية،أ�و عندما يقتلها .لذا يجب اعرتا�ض أ�عماله ووقفها.

ما العمل؟

فكري بهذه أالمور حتى لو اعتقدت أ�ن
العنف لن يتكرر ثانية.

و�ضع خطة أالمان

قد ال يكون ب�إمكان املر أ�ة أ�ن تتحكم بعنف �شريكها .لكنها ت�ستطيع اختيار االرجل.التي تواجهه
بها .وت�ستطيع كذلك أ�ن تعد خطة حلماية �سالمتها و�سالمة أ�طفالها حتى يتوقف عنف الرجل
.

ال�سالمة قبل أ�ن يتكرر العنف

أ�خربي أ�مد املقربني من العنف .اطلبي منه احل�ضور أ�و امل�ساعدة �إذا �سمع أ�نك يف خطر.
قد ي أ�تي جار أ�و رجل من أ�قاربك أ�و جمموعة من الن�ساء أ�و الرجال قبل أ�ن تتعر�ضي أ
للذى
اجلدي.
علمي أ�طفالك أ�و أ�حد أ�فراد عائلتك �إ�شارة أ�و كلمة معينة ,تعني أ�ن عليهم �إح�ضار النجدة.
علمي أ�طفالك أ�ن يلج أ�وا �إىل مكان أ�من .

ال�سالمة خالل مرحلة العنف

اختاري �شخ�صا ً تثقني ,به أ�و بها,
ودعيه ي�ساعدك على تو�ضيح
م�شاعرك والتفكري باخليارات املتاحة
لك.

يزداد يف املجتمعات العربية عدد
امل ؤ��س�سات واملراكز التي تقدم امل�شورة
واحلماية � -إ� أس�يل عنها.

هل لديك مهارات ت�ساعدك على
ك�سب املال؟

�إذا �شعرت أ�ن الرجل على و�شك أ�ن يبد أ� نوبة العنف معك ,ا�ستدرجيه �إىل مكان خال من
أال�سلحة أ
والدوات التي قد ي ؤ�ذيك بها ,أ�و �إىل مكان ت�ستطيعني التهرب منه أ�و من أالذى.
حكمي عقلك وحاويل تهدئة الرجل قدر امل�ستطاع حلماية �سالمتك و�سالمة أ�طفالك .
�إذا ا�ضطررت �إىل الرحيل عن زوجك ,ففكري بطريقة الرحيل وباملكان أالمن بعد رحيلك.

ال�سالمة عندما ت�ستعد املر أ�ة للرحيل

ا ّدخري املال ب أ�ي و�سيلة ممكنة و�ضعيه يف مكان �آمن( ،بعيدا ً عن املنزل ) ،أ�و يف ح�ساب
م�صريف ب�إ�سمك  ،فت�صبحني أ�كرث ا�ستقالال ً .
فكري يف أ�مور أ�خرى تعزز ا�ستقاللك كعقد ال�صداقات أ�و االلتحاق مبجموعة م�ساندة ما,
ومت�ضية املزيد من الوقت مع أ�هلك .حاويل ذلك دون تعري�ض نف�سك للخطر �إذا ا�ستطعت.
ابحثي عن “البيوت ا آلمنة” واخلدمات أالخرى املخ�ص�صة للن�ساء اللواتي أ�عتُدي عليهن.
هناك أ�مكنة خا�صة يف البلدات واملدن تق�صدها املر أ�ة املعتدى عليها ,هي و أ�طفالها ،وت�سكن
فيها بع�ض الوقت  ،حاويل اال�ستعالم قبل رحيلك عن “مكان” ت�ستطيعني اللجوء �إليه .
ا� أس�يل أ�قارب أ�و أ��صدقاء تثقني بهم �إن كان با�ستطاعتهم أ�ن ي�ست�ضيفوك يف منزلهم أ�و
يقر�ضوك بع�ض املال .احر�صي على أ�ال يعلموا زوجك أ
بالمر.
ا�ستن�سخي عدة ن�سخ للوثائق املهمة كالهوية أ�و �سجل تطعيم أ�طفالك مثال ً  ،ثم اتركي ن�سخة
يف البيت وا�ست أ�مني �شخ�صا ً تثقني به على الن�سخة الثانية.
ا�ست أ�مني ال�شخ�ص الذي تثقني به على بع�ض املال واملالب�س ون�سخة من وثائقك كي تتمكني
من الرحيل ب�سرعة.
�إذا كان أالمر ال يع ّر�ضك خلطر ,مترين أ�نت و أ�طفالك على خطة الرحيل التي ر�سمتها.
وتيقني من أ�ن أالطفال يتفهمون أالمر ويتعاونون .

�إذا قررت الرحيل

�إذا قررت الرحيل �سيكون عليك حت�ضري نف�سك لبع�ض ال�صعوبات اجلديدة التي
�ستواجهك.
�سالمتك .أ�خطر املراحل املرحلة التي تلي رحيلك .لقد فقد الرجل �سيطرته عليك و�سيحاول
امل�ستحيل كي ي�ستعيدك ،وقد ينفذ حتى تهديده بقتلك .قد ت�ضطرين أ�حيانا ً �إىل أ�ن ت�سكني يف
مكان �آمن يجهله زوجك أ�و يف مكان حتظني فيه باحلماية .ومن أالف�ضل أ�ال تخربي أ�حدا ً عن
مكانك ألن زوجك قد يتمكن من �إجبار أالخرين ليد ّلوه .
العي�ش منفردة .عليك �إيجاد و�سيلة إلعالة نف�سك و أ�طفالك� .إذا كان با�ستطاعتك ال�سكن يف
بيت أ��سرتك أ�و مع أ��صدقاء أ�و أ�قارب ,حيث أ�مكن ,ا�ستفيدي من الوقت الكت�ساب مهارة أ�و علم
أ�و �صنعة ما .وب�إمكانك ادخار املال باقت�سام م�سكنك مع امر أ�ة أ�خرى حالتها مثل حالتك.
م�شاعرك .قد يبدو ما حتتاجني �إليه لو�ضع أ��س�س حلياتك اجلديدة حمال ً كبريا ً ،وقد ت�شعرين
باخلوف والوحدة ألنك ل�ست معتادة على ا إلقامة مبفردك يف مكان غريب .وقد تفتقدين زوجك
بالرغم مما فعله بك .وعندما ت�سوء أالمور قد تن�سني كم كانت حياتك تعي�سة قبل رحيلك .وال
بد من أ�ن متنحي نف�سك الوقت لل�شعور باحلزن على فقدان زوجك وحياتك ال�سابقة .حاويل
احلفاظ على قوتك .يف هذه املرحلة  ،قد ت�ساعدك امر أ�ة تعاين مما تعانينه أ�نت فت�ساند
�إحداكما أالخرى.

�سعيا ً �إىل التغيري

لن يتمكن أ�حد من تغيري حال العنف �ضد الن�ساء �إذا ا�ستمر النا�س يف
االعتقاد أ�ن “هذه هي ُ�س ّنة احلياة” أ�و اللوم يقع على املر أ�ة� .إليك بع�ض
أالفكار ،لعلها ت�ساعدك يف وقف العنف يف جمتمعك.

تكلمي يف أالمر
التكلم يف � أش�ن االعتداء هو أ�ول خطوة نحو التغيري .ناق�شي املو�ضوع مع
ن�ساء يعانني م�شكلة عنف الرجال وتبادلن أالفكار حول املو�ضوع .حادثي
أ�ي�ضا ً رجاال ً ي ؤ�منون ب أ�ن العنف خط أ� واجعلي م�شكلة العنف �ضد املر أ�ة
مو�ضوع ال�ساعة  ،و أ�قنعي اجلميع ب أ�نه خط أ�.

تختلف ال�صعوبات واحللول املمكنة
من جمتمع �إىل �آخر ب�سبب تباين
الظروف والتقاليد وقوتها .ففي كثري
من املجتمعات ما زال يف م�ستطاع
كثي من الن�ساء االعتماد على دعم
والديها و�إخوانها يف حمايتها و�إيوائها
وم�ستعدة أ�طفالها.
�إن�شاء جماعة م�ساندة .412

كوين حذرة ! فقد يكون العمل �ضد
العنف م�صدر خطر عليك يف بع�ض
املجتمعات.

�إىل العاملة
ال�صحية
وا إلجتماعية

نظمي خدمات للن�ساء اللواتي يرحلن

 أ��س�سي “منزال ً �آمنا ً” ،ب أ��سرع ما ميالن من دون ا إلف�صاح عن مكانه. اح�صلي على دعم ا آلخرين وخا�صة املنظمات الكبرية وذات ال�سلطة  .وا�ستعلمي مثال ً �إذاكان ثمة منظمات �صحية وطنية ميكنها أ�ن ت�ساعدك.ميكنك أ�ي�ضا ً حمادثة أ��شخا�ص يحظون
باالحرتام يف املجتمع وتثقني بهم  .اجعلي أ�كرب عدد ممكن من الرجال
يعمل لق�ضتك.
 �ساعدي الن�ساء ملعرفة حقوقهن القانونية  .قد توجد قوانني خا�صةبالعائلة والعنف ت�ستطيع الن�ساء اال�ستعانة بها.
 �ساعدي الن�ساء على تطوير مهارات جديدة فتتمكن الن�ساء املعتدىعليهن من �إعالة أ�نف�سهن.

ا�ستخدمي ال�ضغط االجتماعي

ما هي ال�ضغوط التي تردع النا�س يف بيئتك عن ا إلقدام على أ�مور
يدينها معظم أ�فراد املجتمع ؟ ال�شرطة يف بع�ض أالماكن  .ويف أ�ماكن
أ�خرى رمبا اجلهات الع�سكرية ،أ�و العائلة ,أ�و الدين .ويف معظم أالماكن

تت�ضافر هذه العنا�صر.
�شجعي أ�عيان املجتمع و�سائر الرجال �إذن ليعبرّ وا عن رف�ضهم معاملة الن�ساء بعنف وعن نبذهم
من ي�ضرب زوجته .ا�ستعيني بكل ال�ضغوط الالزمة واملمكنة ملنع الرجال من االعتداء على.
الن�ساء ،يف بلدتك .

تنظيم يف بلدان عربية عدّة برامج
للرتبية على نبذ العنف وعلى �إزالة
أ��سباب النزعات يف املجتمع .من املفيد
دعوة هذه الربامج لالهتمام بالعنف
�ضد املر أ�ة على �ضوء الظروف ال�سائدة
واحللول املمكنة.

لقد متكنت الن�ساء يف بع�ض البلدان من احل�صول على قوانني تفر�ض معاقبة الرجال الذين
يعتدون على زوجاتهم .لكن القوانني ال تكفي دوما ً حلماية الن�ساء من االعتداء .ففي بع�ض
البلدان  ،ال يكون املحامون وال�شرطة والق�ضاة أ�نف�سهم ،أ�هل ثقة� .إمنا �إذا كنت يف منطقة أ�و بلد
يتعاون فيه النظام القانوين وال�شرطة حلماية الن�ساء ،فحاويل اال�ستعالم ما أ�مكنك عن القوانني
وحقوق الن�ساء.
ربي أ�طفالك على عدم اتباع الو�سائل العنيفة يف حياتهم  .فبا�ستطاعتك �إحداث التغيري داخل
منزلك ب�سماعدة أ�طفالك إليجاد حلول �سلمية مل�شكالت ،وع ّلمي الفتيان أ�ن يحرتموا أ�نف�سهم
و أ�ن يحرتموا الفتيات والن�ساء أ�ي�ضا ً.
يتطوع الرجال يف بع�ض جمتمعات أ�مريكا الو�سطى,
إلنذار املواطنني من الهجمات وحمايتهم من
اجلرمية.
والعنف �ضد الن�ساء غري مقبول يف هذه املجتمعات,
ف�إذا �ضبط رجل ي�ضرب زوجته ,فهو يعلم أ�ن رجال
البلدة ا آلخرون �سيعاقبونه.

�إىل العاملة ال�صحية
ال يكفي أ�ن تعتني العاملة ال�صحية بجروح الن�ساء ،بل با�ستطاعتها أ�ن تلعب دورا ً
لوقف العنف �ضد الن�ساء.
عندما تعاينني امر أ�ة ،ابحثي عن عالمات االعتداء .فغالبا ً ما ي�ضرب الرجال
زوجاتهم حيث ال تظهر الر�ضو�ض .وقد ترتدي املر أ�ة مالب�س خا�صة لتغطية هذه
الر�ضو�ض .لكن �صفتك عاملة �صحية جتعلك من بني قلة ترى جميع أ�جزاء ج�سمها.
ف�إذا ر أ�يت ر�ضة أ�و ندبة تثري ال�شكوك ،ا� أس�ل�صورة :ال�سبب .و�إذا جاءتك امر أ�ة ت�شكو
�آالما ً حادة أ�و نزيفا ً أ�و ك�سورا ً يف العظام أ�و �إ�صابات من أ�ي نوع �آخر ،ا� أس�ليها �إذا
تعر�ضت لل�ضرب ،وال تن�سي أ�ن عددا ً من الن�ساء اللواتي تعر�ضن لل�ضرب يقلن �إن
حادثا ً ما أ�حدث تلك ا إل�صابات .طمئنيها أ�نك لن تبادري �إىل أ�مر ال توافق عليه.
دوين كل �شيء .عندما تعاينني امر أ�ة اعتدي عليها ،ار�سمي �صورة  :أ�مامية جل�سمها و�صورة
خلفية ،و�ضعي �إ�شارات يف مكان ا إل�صابات ،ثم دوين ا�سم املعتدي وحاويل معرفة عدد مرات
االعتداء .ا�ساليها أ�ي�ضا ً �إذا اعتدي على فرد �آخر من أ�فراد العائلة ،أ�ختها أ�و أ�طفالها.
واذا كانت يف خطر حاويل أ�ن ت�ساعديها التخاذ
القرار املنا�سب فيما �ستفعل  .و�سواء أ�قررت
الرحيل أ�م البقاء ،ميكنك أ�ن ت�ساعديها لو�ضع
خطة أ�مان  .كذلك با�ستطاعتك أ�ن ترافقيها
�إىل مركز ال�شرطة �إن كانت تريد� .ساعديها
لي أ�خذوا ال�شكوى على حممل اجلد .عرفيها
أ�خريا ً بن�ساء يف مثل حالتها فقد يجدن مع ًا
حلوال ً منا�سبة.

ما هي اخلدمات املتوافرة يف بلدتك أ�و يف اجلوار للن�ساء اللواتي اعتدي
عليهن؟ ابحثي عن:
		
 امل�ساعدة الق�ضائية.�صحية نف�سية.
 امل�ساكن ا آلمنة أ(�و املحمية ).

			
 -م�شاريع ن�سائية لك�سب الدخل .

-

خدمات

 -برامج حمو ا آلمية  ،وخدمات تربوية أ�خرى.

يف بع�ض املجموعات� ،ش ّكل الرجال أ�نف�سهم جمموعات مل�ساعدة رجال �آخرين على �إيقاف
العنف .ويتعلم الرجال عن طريق لعب أالدوار والناق�شات  ،طرقا ً جديدة للتعبري عن م�شاعرهم
والتحكم بت�صرفاتهم .اطلبوا من القادة يف املجتمع امل�ساهمة يف ت�شكيل مثل هذه املجموعات
بهدف �إقناع جميع الرجال مب� ؤس�ولياتهم يف �إيقاف العنف �ضد الن�ساء.

ملزيد من املعلومات عن معاجلة
�إ�صابات املر أ�ة ,راجعي “ كتاب ال�صحة
للجميع” أ�و أ�ي كتاب طبي عام.
�ساعدي جمتمعك حتى يرى �آثار
العنف ال�ضارة.
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االغت�صاب واالعتداء اجلن�سي

جن�سيا ً مع
�إ�صبعه أ�و أ�ية

االغت�صاب واالعتداء اجلن�سي �ضد الن�ساء كالهما يعني ات�صاال ً
مر أ�ة دون �إرادتها .نعني باالغت�صاب أ�ن يدخل الرجل ع�ضوه أ�و
أ�داة أ�خرى يف مهبل املر أ�ة أ�و م ؤ�خرتها أ�و فمها دون موافقتها.
يطلق على االغت�صاب أ�حيان كلمة اعتداء جن�سي ألنه فعل عنف ي�ستخدم
اجلن�س �سلحا ً  .ويت�ضمن االعتداء اجلن�سي ،با إل�ضافة �إىل االغت�صاب ،كل
أ�نواع أالعمال اجلن�سية غري املرغوب فيها.
يرى بع�ض النا�س أ�ن اجلن�س با إلكراه ال يعد اغت�صابا ً �إال �إذا �ضرب الرجل املر أ�ة أ�و
أ�فقدها وعيها .ويرون أ�ي�ضا ً أ�ن على املر أ�ة بذل أ�ق�صى جهدها للهرب واملخاطرة
بحياتها كي ال ُتغت�صب .ولكن حتى لو مل تقاوم املر أ�ة الرجل املعتدي ،يبقى
الفعل اغت�صابا ً  .لي�س املهم ما تقرر املر أ�ة فعله ،ف�إن مل يكن أالمر مبوافقتها
هي أ�ي�ضا ًُ ,يع ّد ذلك اغت�صابا ً .ولي�ست املر أ�ة يف هذه احلالة مذنبة أ�بدا ً.
كل امر أ�ة عر�ضة لالغت�صاب ،لكن اخلطر يتزايد �إذا كانت املر أ�ة:
 ذات �إعاقة ج�سدية  -أ�ي م�صابة بالعمى أ�و ال�صمم أ�و مقعدة أ�و بطيئة التفكري.مهجرة أ�و تعي�ش �ضمن ظروف حرب.
 الجئة أ�و مهاجرة أ�و ّ تعي�ش يف ال�شارع أ�و م�شردة. متتهن اجلن�س عمال ً. معتقلة أ�و م�سجونة. تتعر�ض با�ستمرار العتداء زوجها أ�و �شخ�ص �آخر عليها. تعي�ش يف أ��سرة مفككة .يرى املعتدى يف هذه الن�سوة �ضحية �سهلة �إما ب�سبب �إعاقتهنّ أ�و ألنهن يفتقرن �إىل حماية املجتمع.

 االغت�صاب عنف جن�سي .يجب أ�التُالم الن�ساء عليه.
 ي�سعى املعتدي �إىل ال�سيطرة على�ضحيته متاما ً ك أ�ي من أ��شكال العنف
أالخرى .ملزيد من التفا�صيل ,انظري
ال�صفحة .316

أ�نواع
االغت�صاب
واالعتداء
اجلن�سي

 ي�صعب على املر أ�ة أ�حيانا ً طلبامل�ساعدة �إذا كان املعتدي رجال ً تعرفه,
وي�صعب أ�كرث ال�شعور أ
بالمان �إذا
أ
حتمت الظروف أ�ن تراه مرة �خرى.
 يف هذا الف�صل ا�ستخدمنا تعبريبهما ال�شخ�ص ذاته.
االعتداء اجلن�سي 317
املجامعة الق�سرية .62

تتنوع االعتداءات اجلن�سية �إىل حد كبري ،لكن يعترب معظم النا�س القليذلك.ا اغت�صابا ً
مثال ً  :تدفع ظروف احلياة أ�حيانا ً املر أ�ة �إىل املجامعة دون رغبة حقيقية منها .وميكن أ�ن
يحدث ذلك حتى يف العالقة الزوجية .ت�شعر بع�ض الن�ساء املتزوجات أ�ن املجامعة واجب
عليها �سواء أ�رغبت أ�م مل ترغب .ومع أ�ن املجتمع ال يعاقب املجامعة با إلكراه يف الزواج
لكن هذه املجامعة تبقى غري مقبولة يف احلقيقة.
و”اجلن�س” طريقة لك�سب العي�ش عند بع�ض الن�ساء� :إما إلعالة أ�طفالهن ،أ�و لتوفري �سكن
أ�و مال ،أ�و للمحافظة على وظيفة .ومهما كان ال�سبب ,يجب أ�ال تكره املر أ�ة على املجامعة
�إن مل ترغب يف ذلك .
يحق للمر أ�ة ,قبول التودد اجلن�سي أ�و رف�ضه .ف�إذا رف�ضت اختار الرجل عندئذ� :إما
احرتام املر أ�ة وتقبل قرارها ،أ�و حماولة تغيري ر أ�يها أ�و �إرغامها على التودد .ويعترب أالمر
اغت�صابا ً عندما تكون جمربة على أ�ن تقول له “نعم” ،أ�ي يف حال حرمانها من خيار أ�ن
تقول “كال”.
وي�سبب اجلن�س با إلكراه عدة م�شاكل �صحية وعاطفية ترغم على املجامعة �سواء �صاحبها
عنف �آخر أ�م ال.

املغت�صب �شخ�ص تعرفه املر أ�ة

تعرف معظم الن�ساء اللواتي تعر�ضن لالغت�صاب الرجل املغت�صب .وت�ست�صعب املر أ�ة جدا ً
جتاوز االغت�صاب و�إخبار ا آلخرين عنه �إذا ا�ضطرت �إىل االلتقاء بال�شخ�ص املغت�صب فيما
بعد (وخا�صة �إذا كان االعتداء من “املحارم” أ�ي من قبل �شخ�ص حمرم على الفتاة مثل
زوج أالم أ�و أالب أ�و اخلال أ�و أالخ أ�و زوج أالم. )...
اعتداء الزوج أ�و املط ّلق .قد يظن الرجل أ�ن له حق جمامعة زوجته كلما رغب حتى لو مل
ترغب هي يف ذلك ،بخا�صة عندما ال ي�ساعد القانون املحلي أ�و التقاليد املحلية املر أ�ة أ�و
يعاملها وك أ�نها ملك لزوجها.
اعتداء ال�صديق أ�و اخلطيب.
قد يظن �صديق املر أ�ة أ�ن له حق
جمامعتها ألنها تهيج م�شاعره أ�و
ملجرد أ�نه عر�ض عليها الزواج.
لكن يبقى أالمر اغت�صابا ً �إذا
ح�صل با إلكراه .وقد ي�صعب
على املر أ�ة الت�صريح عن هذا
النوع من ا إلغت�صاب خوف من
لوم ا آلخرين لها.

التحر�ش اجلن�سي .قد جترب املر أ�ة على تقبل التحر�ش اجلن�سي بها ،وقد ُتكره املر أ�ة
على جمامعة زميلها أ�و مديرها يف العمل للمحافظة على وظيفتها ،وقد يهددها بفقدان
مركزها أ�و معاقبة �آخر �إذا �صرحت أ
بالمر ألحد.
االعتداء اجلن�سي على أالطفال .قد يغت�صب البنت أ�و ال�صبي رجل من العائلة أ�و أ�ي
بالغ �آخر .ويعد أالمر �إغت�صابا ً �إذا مار�س البالغ اجلن�س مع طفل أ�و مل�سه بطريقة جن�سية
حتى لو كان أ�بوه أ�و زوج أ�مه أ�و عمه أ�و أ�خوه أ�و ابن عمه  ،أ�و أ�ي فرد من العائلة .يجب أ�ن
ندرك أ�ن االعتداء ي�صيب أالطفال باحلرية والت�شو�ش ،وقد ال يفهمون ما يحدث بخا�صة
�إذا كانوا يثقون باملعتدي عليهم  .وربمّ ا ال يعرف �سائر أ�فراد العائلة بهذا االعتداء أ�و
ينفونه ،أ�و يرون أ�ن امل� ؤس�ولية تقع على الطفل .يف كل أالحوال ،ينبغي أ�ال نلوم أ�بدا ً ال�شخ�ص
املعتدى عليه بخا�صة �إذا كان طفال ً  .يجب أ�ن ن�ساعد أالطفال و أ�ن مننع تعر�ضهم ألي اعتداء
جن�سي .نراجع �ص .331

املغت�صب �شخ�ص غريب

�إنه االعتداء الذي يتبادر فورا ً �إىل أ�ذهان النا�س عندما ي�سمعون كلمة اغت�صاب قد ُيعتدى على
املر أ�ة يف ال�شارع أ�و تهاجم يف بيتها .هذا النوع من االغت�صاب
خميف جدا ً  ،لكنه أ�قل حدوثا ً من حاالت االغت�صاب التي يقوم بها مقارنة باغت�صاب رجل
تعرفه املر أ�ة املغت�صبة .
املغت�صبون ع�صابة .قد يغت�صب املر أ�ة أ�كرث من رجل يف الوقت نف�سه ،و أ�حيانا ً يبد أ� رجل
باغت�صاب امر أ�ة أ�مام أ�عني أ�خرين يتناوبون من ثم االعتداء عليها .ويف بع�ض أالحيان يجتمع
عدد من ال�شبان وال�صبيان ويغت�صبون امر أ�ة ليثبتوا «رجولتهم» أ�حدهم آ
للخر.
االغت�صاب يف ال�سجن� .إنه احلاالت التي يغت�صب فيها رجال أالمن أ�و حرا�س ال�سجن الن�ساء بعد
أ�ن ُيلقى القب�ض عليهن .واالغت�صاب معروف أ�ي�ضا ً بني ال�سجناء
الذكور كو�سيلة إلثبات من هو أالقوى.
احلرب .كثريا ً ما يغمد اجلنود واملقاتلون (خ�صو�صا ً يف حاالت
االحتالل والنزاعات العرقية والعن�صرية ) �إىل االغت�صاب
إلرهاب الن�ساء و أ�هلهن و�إحلاق العار بالنا�س و�إذاللهم
وتهجريهم .و أ�حيانا ً يغت�صب جماعة جنود الن�ساء والبنات أ�مام
عائالتهن ليظهروا قوة العدو .وقد حتجز الن�ساء يف مع�سكرات
ويكرهن على البغاء أ�و العبودية اجلن�سية لقاء ا إلبقاء على
حياتهن أ�و �سالمة أ�طفالهن أ�و للح�صول على الطعام.

يحتاج الذين يغت�صبون يف احلروب
�إىل عناية خا�صة .و�إذا حملت املر أ�ة
قد تبقى �صورة العدو املغت�صب يف
ذاكرتها وذاكرة طفلها.
االغت�صاب هو �شكل من أ��شكال
التعذيب �إذا ا�ستخدم يف احلرب.
التحر�ش اجلن�سي .395

كيف
تتجنبني
االغت�صاب

احمي نف�سك بالعمل �ضمن
جمموعةالدفاع عن الذات 332

لي�س من ت�صرف وحيد �سليم أ�و خاطئ لتجنب االغت�صاب .لكن ب�إمكان املر أ�ة أ�ن تخفف
من احتمال التعر�ض لبع�ض أ�نواع االغت�صاب ،وهذا يعتمد على مدى معرفتها بالرجل أ�و
اخلوف الذي ت�شعر به أ�و تقديرها للخطر املحدق بها .لكن فلنتذكر ,أ�ن وقوع االغت�صاب ال
يعني ف�شل املر أ�ة يف جتنبه بل يعني أ�ن �شخ�صا ً ألقوى منها أ�رغمها.

هذه أالفكار قد ت�ساعد املر أ�ة لتجنب
االغت�صاب

 نفذي عملك مع ن�ساء أ�خريات� .إذا عملنت معا ً يف جمموعةف�ستكونني أ�كرث أ�منا ً و أ�قوى.
 جتنبي ا�ستقبال أ�ي �شخ�ص يوترك يف منزلك .ال جتعليه يعرف أ�نكوحيدة يف املنزل.
 حاويل أ�ال ّ تتجويل وحيدة  ،خا�صة يف الليل .و�إذا ا�ضطررت لذلكام�شي مرفوعة الر أ��س وت�صريف بثقة ,ألن معظم املعتدين يبحثون عن امر أ�ة ي�سهل �إخافتها.
 �إذا الحظت أ�نك أ� ّنك مالحقة ,حاويل ال�سري باجتاه �آخر أ�و اجتهي �إىل �شخ�ص �آخر أ�و�إىل بيت أ�و دكان أ�و واجهي ال�شخ�ص وا� أس�ليه ب�صوت عال ع ّما يريد.
 احملي معك غر�ضا ً ي�صدر �ضجيجا ً عاليا ً كال�صفارة مثال ً  ،واحتفظي ب أ�داة تدافعنيبها عن نف�سك مثل ع�صا أ�و بخاخ (�سرباي) ًُير�ش على العينني ،أ�و حتى م�سحوق بهارات
حارة مثل الفلفل احلار أ�و م�سحوق الفلفل أالحمر احلار أ�و ما �شابه لرميها يف عيني
املعتدي دفاعا ً عن النف�س .
 ا�صرخي ب أ�على ما أ�مكنك �إذا هوجمت أ�و ا�ستعملي �صفارتك .واذا مل ينفع ذا إلليه.بيهب�سرعة وقوة لت ؤ�ذيه حتى تتمكني من الفرار.

جتنب اغت�صاب يقوم به رجل تعرفينه

تعلمي أ�ن تثقي مب�شاعرك .تتعلم معظم الن�ساء منذ �صغرهن أ�همية أ�ن يكن “م ؤ�دبات” و أ�ن
يجرحن �شعور أ�حد ,لذلك غالبا ً ما يكون �صعبا ً على املر أ�ة أ�ن تعرب عن عدم ارتياحها �إذا ما
قام أ�حدهم ب�إزعاجها .ولكن عندما ت�شعر املر أ�ة باالرتياح حيال �شخ�ص ,فقد حت�س بالدف
ء وامليل �إليه � .إذا تعلمت التحكم بهذه امل�شاعر اجلميلة ف�ست�شعر بالثقة الكافية للتعبري عن
م�شاعرها جتاه أ�ي �شخ�ص ومعرفة �إذا ما كانت ت�ستطيع أ�ن ترتاح �إليه.
�إحذري �إذا:
 راودك �شعور دائم ب أ�ن أ�مرا ً ما لي�س على ما مرام. �شعرت باخلوف أ�و بالرغبة يف مغادرة املكان. �شعرت بعدم االرتياح نتيجة�إياك.ات أ�و مقرتحات ت�صدر عن الرجل الذي معك. -أ�ح�س�ست باالنزعاج من مل�سه �إياك .

قد جتدين �صعوبة يف الت�صرف بناء على هذه امل�شاعر،
خا�صة � إذا كنت تخ�شني كالم النا�س وظنونهم .ثم �إذا
كان ال�شخ�ص ممن تعرفينهم أ� و متيلني �إليهم فقد ال
ترغبني يف االعرتاف ب أ�نه قد ي ؤ�ذيك .لكن أالف�ضل
دوما ً اتباع أ� حا�سي�سك والتخل�ص من الو�ضع الذي
ي�شعرك با إل حراج قبل وقوع ما ال حتمد عقباه.

كوين م�ستعدة لتجنب االعتداء
عليك

 جتنبي الذهاب �إىل مكان ما وحدك مع �شخ�صي�شرك بدم االرتياح أ�و ال تعرفينه جيدا ً .
 احر�صي دوما ً على أ� ن تكون لديك و�سيلة للعودة � إىل املنزل �إذا قررت احلاجة � إىلاملغادرة ،دون طلب م�ساعدة الرجل الذي ترافقينه .واال أ
فال ف�ضل عدم املخاطرة .
 �صارحي الرجل ب أ�ن حديثه أ�و مل�ساته ال ت�شعرك باالرتياح .واذا مل يغري ت�صرفه،ابتعدي عنه يف أ� �سرع وقت ممكن.
�إذا كانت له �سلطة عليك (مديرك يف العمل أ� و طبيبك أ� و أ� �ستاذك أ� و م� ؤس�ول حكومي
مثال ً ) ،اتبعي �إحدى الو�سائل التالية :
 اطلبي منه التوقف يف أ� ول مرة يبادر فيها � إىل أ�مر يزعجك .واذا كان يحاول ا�ستغالل�سلطته  ،ف�سوف يبحث عن امر أ�ة ت�سهل �إخافتها .أ� �شعريه ب أ�نك ل�ست خائفة  .فهذا يقلل
من احتمال أ�ن يعاملك معاملة �سيئة (ك أ�ن يطردك من العمل ,أ�و ميتنع عن معاجلتك أ� و
ير ّد طلبك) وقبل أ�ن يقدم على عمل ي�شعر معه أ�نه ّ
حط من � أش�نه.
 تكلمي عنه مع أالخريات� .إذ ُيحتمل أ� ال تكوين الوحيدة التي حتر�ش بها .و �إذا حتّمتالظروف أ�ن تلتقي با�ستمرار ،حاويل ا�صطحاب �صديقة لك حتى ال تكوين وحيدة معه،
وح ّذري بقية الن�ساء منه بالطريقة املالئمة.

اعدي أ
الطفال لتجنب االعتداء اجلن�سي (نراجع �ص
)923

 ينبغي توعية أالطفال بالطرق املالئمة لو�ضعهم وعمرهم من أ�نهم قد يتعر�ضونللتحر�ش اجلن�سي باللم�س ,وكيف مي ّيزون بني اللم�س النابع من املحبة والعاطفة واللم�س
اجلن�سي.
 يف�ضل ف�صل البنات عن ال�صبيان عند النوم ،خا�صة بعد عمر  10أ�و � 11سنة ،ب�شكلأ�و ب آ�خر ،خ�صو�صا ً حيث ت�سمح ظروف العي�ش بذلك.
 اجعلي أالطفال يعرفون ملن يبوحون ب أ�مرهم �إذا ح�صل لهم حادث ما. �صدقي الطفل �إذا عبرّ عن انزعاجه من �شخ�ص بالغ أ�و ولد �آخر يكربه �سنا ً أ�يا ً كانهذا ال�شخ�ص.

ثقي ب أ�حا�سي�سك ,أ
فالف�ضل أ�ن جترحي
أ
م�شاعر أ�حدهم و أ�نت على خط� ,من
أ�ن تتعر�ضي
الغت�صاب
احذري فالرجل الذي يف�شل يف
ال�سيطرة على
املر أ�ة بالعنف اجلن�سي ,قد يعمد �إىل
طرق
أ�خرى لل�سيطرة عليها
قد ي�ستمر االعتداء اجلن�سي على
أالطفال �سنوات وقد تُهدّد الفتاة
أ
أ
بالذية أ�و حتى القتل �إذا باحت بالمر
ألحد

ّ
نف�سهن
دفاع الن�ساء عن أ�

معتد
مترين على هذه احلركات الدفاعية مع �صديقة أ�و قريب ,كي تكوين جاهزة ملقاومة أ�ي ٍ
حمتمل .ا�ضربيه بكل قوتك وال تخ�شي أ�ن ت ؤ�ذيه ,فهو ال يرتدد يف أ�ذ ّيتك .انظري ال�صفحة 164
.ملزيد من أالفكار الدفاعية

�إذا تعر�ضت العتداء جن�سي
�إذا ا�ستطاعت املر أ�ة مقاومة املعتدي عليها حتى لو كان م�سلحا ً  ،فغالبا ً ما تتمكن من جتنب
االغت�صاب .وكلما تعددت الطرق التي حتمي بها املر أ�ة نف�سها من االغت�صاب ،قل احتمال حدوثه
أ�و احتمال �إ�صابتها بجروح أ�و مب�شكالت نف�سية ب�سببه.
يتعذر أ�ن نعرف �سلفا ً ر ّدة فعل املر أ�ة جتاه حماولة االعتداء عليها� .إذ تغتاظ بع�ض الن�ساء
ب�شدة .وقد تكت�شف املر أ�ة يف نف�سها قوة مل تكن تتوقعها ،فيما ت�صاب أ�خريات بال�شلل التام .ف�إذا
تعر�ضت يوما ً ملحاولة اغت�صاب ،فاعلمي أ�نك �ستفعلني ما ت�ستطعني.
�إليك بع�ض أالفكار التي قد تفيدك عند حدوث االعتداء اجلن�سي:
ال تبكي وال تتو�سلي أ�و ت�ست�سلمي .فلن يفيدك هذا بل العك�س ،فاملر أ�ة املتو�سلة تتعر�ض ل�ضرر
أ�كرب من تلك التي تقاوم مهاجمها.
ابقي يقظة .راقبي املعتدي بدقة ،فقد متر حلظات يحيد فيها ب�صره منك أ�و يفقد ال�سيطرة.
حاويل طرقا ً عديدة .أ�رف�سي وا�صرخي و�ساومي وحتايلي .افعلي كل ما ي�شعره ب أ�نك ل�ست �ضحية
�سهلة .وحاويل جعله يدرك أ�نك �إن�سان ول�ست �شيئا ً.

عربي عن �شعورك �إذا كنت تعرفينه .ال تدعيه يعتقد أ�ن املر أ�ة حتب أ�ن ُتغت�صب بل اجعليه يعي
فداحة ما يفعل.
حاويل أ�ن حتفظي مالمح املعتدي �إذا كان غريبا ً .الطول أ�و الندوب أ�و العالمات الفارقة أ�و
الو�شم ،ونوع ثيابه .حاويل حفظها �إذا أ�ردت تبليغ ال�شرطة أ�و حتذير بقية الن�ساء يف بلدتك.
ح ّكمي عقلك .ف أ�نت وحدك ت�ستطيعني أ�ن تق ّدري مقدار املقاومة .يف احلرب مثال ً ,قد ال يرتدع
املعتدي من قتلك �إذا قاومته.

�إذا حاول اغت�صابك عدد من الرجال,
أ�و كان املعتدي م�سلحا ً ,ميكنك أ�ن
تقاومي ,لكن املقاومة اجل�سدية قد
تزيد من عدوانيتهم ومن أالذى

ماذا تفعلني �إذا اغت�صبت؟

ال تلومي نف�سك ف أ�نت ل�ست مذنبة
وال ت�ستحقني أ�ن تنايل ما نلته.
ومل تفعلي ما يعطي الرجال حق
اغت�صابك.

تختلف جتربة كل امر أ�ة مع االغت�صاب� .إليك بع�ض الن�صائح التي ت�ساعدك لتتعايف:
أ�وال ً ا� أس�يل نف�سك ما يلي:
 ممن أ�طلب امل�ساعدة ؟ هل أ�بلغ ال�شرطة بحادث االغت�صاب؟ أ�ين أ�ح�صل على العناية الطبية؟ هل أ�ريد معاقبة املغت�صب؟حتتاجني �إىل �شخ�ص حتادثينه يف �ساعة احلزن أ�و أالمل أ�و اخلوف أ�و الغ�ضب� ،شخ�ص يرافقك
للعناية الطبية أ�و ين�صحك مبا يجب� .إختاري �شخ�صا ً يهتم ألمرك وتثقني به ويكتم �سرك
ويكون قويا ً ويعتمد عليه .فزوج املر أ�ة أ�و أ��سرتها ي�شتد بهم الغ�ضب أ�حيانا ً فيعجزون عن تقدمي
امل�ساعدة الالزمة.

�إذا كانت املعتدى عليها من معارف العاملة ال�صحية

بذلك .

تقوم يف بع�ض البلدان هيئات ن�سو ّية
لدعم املر أ�ة يف اجلوانب النف�سية
والقانونية .ا�ستعملي عن وجود مثل
هذه املجموعات وا�ستعيني بها.

 طمئنيها أ�نها لي�ست هي املخطئة. ادعميها وحاويل فهم م�شاعرها وم�ساعدتها يف أ�ن تقررما يلزمها و أ�قنعيها ب أ�ن يف �إمكانها متابعة حياتها ب�صورة
طبيعية (انظري ال�صفحة . )411
 �إذا رغبت يف االنزواء واالمان فاحرتمي رغبتها ,واكتمي أالمر�إال �إذا أ�رادت هي عك�س ذلك.
 رافقيها يف زيارة عاملة �صحية أ(�و مر�شدة أ�و �إح�صائية
اجتمامية ) أ�و لتبليغ ال�شرطة أ�و للتحدث �إىل �شخ�ص متدرب
على ا إل�صغاء و�ساعديها .واذهبي معها �إىل املحامي أ�و �إىل
املحكمة �إذا �شاءت.
 ال حتاويل حماية املعتدي �إذا كنت تعرفينه ،فهو خطر على كلن�ساء جمتمعك ،وقد يعاود فعلته عندما ت�سنح له الفر�صة

ونن�صحك باحلذر يف اتخاذ قرار اللجوء �إىل القانون.
 هل ميكن أ�ن يرافقك �شخ�ص ما للتحدث مع ال�شرطة؟ هل �سبق للقانون يف بلدتك أ�ن �ساعد امر أ�ة اغتُ�صبت؟ هل ترغبني يف �إبقاء أالمر �سرا ً؟ وهل ب�إمكان ال�شرطة كتمان أالمر؟ هل هددك املعتدي ب أ�ذى أ�كرب �إذا ب ّلغت عن حدوث االعتداء؟� -إذا أ�لقي القب�ض على املغت�صب و أ�مكنك أ�ن تثبتي أ�نه اغت�صبك ،فما هو عقابه؟

�إذا �سمحت لك الظروف ورغبت يف �إبالغ ال�شرطة عن االغت�صاب فبلغي على الفور .ال تغت�سلي
قبل التبليغ وخذي معك الثياب التي كنت ترتدينها أ�ثناء االعتداء .فهذه أالدلة ت�ساعدك كي
تثبتي حدوث االعتداء .اذهبي برفقة �صديقة واطلبي أ�ن يتم فح�صك من قبل �إمر أ�ة عاملة يف
ال�صحة �إذا أ�مكن .
ال بد من أ�ن ت�ست�شريي عاملة �صحية أ
(�و عامال ً�صحيا ً أ�و طبيبا ً ) حتى �إذا مل تب ّلغي ال�شرطة
أ�و �إذا ذهبت الحقا ً  .وحتى �إذا كانت أالذية ب�سيطة ،أ�خربي العاملة ال�صحية أ�نك اغت�صبت،
�إذ يجب أ�ن تفح�صك لك�شف أ�ي متزق أ�و جروح ,وتعطيك أ�دوية حتميك من احلمل أ�و ا إل�صابة
ب أ�مرا�ض منقولة جن�سيا ً .أ�طلبي منها تدوين كل مالحظاتها .هذه املالحظات تثبت لل�شرطة أ�و
�آخرين يف جمتمعك أ�نك اغت�صبت.

�إذا مل جتدي عاملة او عامال ً �صحيا ً
ملعاجلتها ا�ستعلمي يف ال�صفحتني
 336و  337لتتمكني بنف�سك من
معاجلة بع�ض امل�شكالت أ�و الوقاية
منها.
تنظيم
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أالمرا�ض املنقولة جن�سيا ً .261

�إىل العاملة ال�صحية
�إذا ح�ضرت �إليك امر أ�ة اغت�صبت :
ف�سري لها كل ا إلجراءات
عامليها بلطف ودراية وتفهم  .ال تلقي اللوم عليهاّ .
التي �ستقومني بها وانتظري حلظة ا�ستعدادها ،فقد جتدين �صعوبة يف مل�سها.
تذكري أ�ن م�شاعرها حيال االغت�صاب قد ت�ستمر مدة طويلة  ,وحتى �سنوات
.
عاجلي م�شكالتها ال�صحية .ناوليها أ�دوية لوقايتها من أالمرا�ض املنقولة
جن�سيا ً ومن احلمل ,واذا كانت حامال ً �ساعديها التخاذ القرار الذي تراه
منا�سبا.
�سجلي ا�سم املعتدي وتفا�صيل احلادث بدقة� .إذا مل يكن يف عيادتك �سجالت،
فاتخذي �سجال ً خا�صا و�ضعيه يف م أ�من .ار�سمي ج�سمها �إذا ا�ستطعت من
أالمام واخللف وعلمي أ�ماكن أالذية .دعيها تقر أ� وتعرف ما �سجلت ،و أ�ن يف
ا إلمكان ا�ستخدامه لت أ�ييد دعواها �إذا أ�رادت أ�ن تقا�ضي املغت�صب .
عاجلي حاجاتها النف�سية .ا� أس�ليها
�إذا كان لديها من حتادثه يف املو�ضوع � .ساعديها أ�ن ت�ستعيد احرتام نف�سها وال�سيطرة على
حياتها.
�ساعديها يف اتخاذ قراراتها بنف�سها .واذا �شاءت اللجوء �إىل القانون ،أ�ر�شديها �إىل من
يقدم لها اخلدمات القانونية ،وكذلك اخلدمات أالخرى التي تقدم يف بلدتك �إىل الن�ساء
اللواتي تع ّر�ضن لالغت�صاب .
�ساعديها يف �إبالغ زوجها أ�و عائلتها .اقرتحي م�ساعدتها �إذا مل تبلغهم بعد .أ�ر�شديهم يف
و�سائل م�ساعدتها �إىل أ�ن تتعافى .وتذكري أ�ن أ�فراد العائلة أ�نف�سهم يحتاجون �إىل امل�ساعدة
عادة لتخطي م�شاعرهم حيال االغت�صاب.

تعمل الن�ساء يف بع�ض الدول لدى
دوائر ال�شرطة لتدريب �ضباط من
الن�ساء خ�صي�صا ً مل�ساعدة �ضحايا
االغت�صاب والعنف.
ا�صطحبي دوما ً مرافقا ً أ�و مرافقة �إىل
دائرة ل�شرطة.

�إذا ق�صدت ال�شرطة
يعد االغت�صاب يف معظم البلدان جرمية .لكنك قد حتتاجني �إىل كثري من الوقت واجلهد لتثبتي
للبالغ عن اغت�صابهن،
أ�نك اغت�صبت .قد ي�صعب على الكثري من الن�ساء الذهاب �إىل ال�شرطة إ
ولكن يف املجتمعات التي أ��صبح ذلك فيها أ�مرا ً�سهال ً ت� أس�ل ال�شرطة عادة عما حدث .أ�خربيهم
با�سم املغت�صب� ،إذا منت تعرفينه ,و�إال فال بد من و�صفه .وقد يطلب منك
أ�ن ترافقي ال�شرطة للبحث عن الرجل .وقد يطلب منك أ�ن يعاينك طبيب
�شرعي يعمل مع ال�شرطة .ولي�س هذا فح�صا ً ملعاجلتك بل إلثبات حادثة
االغت�صاب.
ف�إذا اعتقل املعتدي فعليك التعرف عليه � إ ّما أ�مام ال�شرطة أ�و أ�مام قا�ض يف
املحكمة ,و�إذا اقت�ضى أالمر حماكمة فحاويل توكيل حمام عمل يف ق�ضايا
االغت�صاب من قبل ،ليف�سر لك ما يتوقع وي�ساعدك يف ا إلعداد جلل�سات
املحكمة.
ا�صطحبي أ�حدا ً معك على الدوام .فالذهاب �إىل املحكمة يف ق�ضية اغت�صاب
لي�س أ�مرا ً �سه ًال� ،إذ ان و�صف مالب�سات احلادث قد ي�شعرك ب أ�نك تغت�صبني
من جديد .ولن يكون اجلميع متفهمني ,بل ان البع�ض قد يلومك أ�و يكذبك.

م�شكالت
االغت�صاب
ال�صحية

احلمل
اتبعي على الفور الو�سائل الطارئة لتنطيهم أال�سرة من أ�جل جتنب احلمل (راجعي ال�صفحة
� ،)224ضمن مهلة ال تتجاور  3أ�يام (� 72ساعة ) بعد االغت�صاب .وقد يعد ا إلجها�ض يف بع�ض
الدول قانونيا ً بعد االغت�صاب .ا�ست�شريي يف هذا عاملة �صحية ,أ�و جمعية ن�سائية عاملة يف بلدك
 .واعريف حقوقك القانونية.

أالمرا�ض املنقولة جن�سيا ً

أ�دوية أ
للمرا�ض املنقولة جن�سيا ً 261
فح�ص ا إليدز  /ال�سيدا 288

تنتقل أالمرا�ض املنقولة جن�سيا ً ب�سهولة أ�كرب يف املجامعة العنيفة ب�سبب احتمال متزق أ�غ�شية
املهبل مما ي�سهل انتقال االلتهاب �إىل ج�سم املر أ�ة .وقد ت�صابني بااللتهاب �إذا كان ال�شخ�ص
املعتدي م�صابا ً  .وال بد من معاجلة أالمرا�ض املنقولة جن�سيا ً يف أ�ية حال ألنك ال تعرفني �إذا
كان املعتدي نف�سه م�صابا ً ،وبذلك تتقني املر�ض ونقله �إىل �آخرين .خذي أ�دوية ملعاجلة ال�سيالن
والزمري والكالميديا ,وراقبي عالمات أ�ي مر�ض منقول جن�سيا ً �آخر .تناويل أالدوية يف جميع
أالحوال  .فالوقاية من املر�ض أ�ف�ضل من انتظار وقوعه أ�و تف�شيه.
ال بد أ�ي�ضا ً من فح�ص ا إليدز /ال�سيدا بعد  6أ��شهر .وحتى انتهاء هذه املهلة ،يف�ضل ا�ستعمال
الواقي الذكري أ�ثناء املجامعة حلماية الزوج من عدوى حمتملة

التمزق واجلروح

قد ينتج من االغت�صاب متزق وجروح يف أال ع�ضاء اجلن�سية ،و أ� مل يخف مع الوقت.
حتتاجني ال�ست�شارة طبيب أ� و عامل �صحي خبري يف تقطيب التمزق � إذا حدث نزف
�شديد .أ� ما � إذا حدث جرح أ� و متزق ب�سيط ,فال بد من:
 مغاط�س  3مرات يف اليوم يف مياه فاترة بعد غليها وتربيدها .ويفيد أ� ي�ضا ً و�ضعأ� وراق البابوجن أ� و اخلبيزة يف املاء املغلية لت�سكني التمزق وت�سريع ال�شفاء .وميكنك
و�ضع هالم نبتة ال�صرب على أ� ماكن التمزق.
 �صب القليل من املاء على الفرج أ� ثناء التبول للتخفيف من احلريق .وين�صحبا إل كثار من �شرب ال�سوائل التي تخفف تركيز البول وتقلل احتمال حدوث احلرقة
أ� ثناء التبول.
 مراقبة عالمات ا إل �صابة بالتهاب :ال�سخونة وال�سائل أال �صفر (القيح  /ال�صديد)يف املنطقة املتمزقة أ� و اجلروح ،والرائحة الكريهة ،وازدياد حدة أال مل.
 -كثريا ً ما ت�صاب الن�ساء بعد جمامعة عنيفة بالتهاب يف املثانة أ� و الكلية.

اجلروح والقروح306 ,

العالقات اجلن�سية بعد االغت�صاب

التهابات املثانة والكلية354,

ميكن للمر أ� ة التي اعتدي عليها معاودة حياتها اجلن�سية الطبيعية بعد �شفاء جهازها
التنا�سلي وزوال أال مل والتمزق � ،إال أ� ن املجامعة عند كثري من الن�ساء تعني ا�ستعادة
ال�شعور امل ؤ� مل باالغت�صاب .ف� إذا حدث لك هذا ف�صارحي �شريكك عن حاجتك
� إىل االنتظار.
وقد يرف�ض الزوج موا�صلة العالقة مع زوجته بعد االغت�صاب .قد ي�شعر باخلجل
أ� و يتظاهر بالغ�ضب حيالها ،فيزيد �صعوبة موقفها املت أ� زم.

تخطي م�شاعر االغت�صاب

قد يزعج االغت�صاب املر أ� ة مدة طويلة حتى بعد تعافيها اجل�سدي .وهذه بع�ض
امل�شاعر ال�شائعة لدى �ضحايا االغت�صاب:
�ضروري أ� ن جتد املر أ� ة التي اغتُ�صبت �شخ�صا ً تتحدث � إليه أ� و تفعل �شيئا ً
ي�ساعدها كي تتح�سن
بعد حدوث االغت�صاب.
وحتتاج كل امر أ� ة � إىل
� إيجاد طريقتها اخلا�صة
لل�شفاء .قد تلج أ� بع�ض
الن�ساء � إىل طقو�س معينة.
وقد تخطط ن�ساء أ� خريات
ملعاقبة املعتدي أ� و م�ساعدة
الن�ساء أال خريات لتجنب

قد متر مدة طويلة قبل أ�ن ت�شعري
بتح�سن .والتحدث �إىل �شخ�ص تثقني
به أ�و �إىل امر أ�ة جتاوزن
حمنة االغت�صاب قد ت�ساعدك على
ال�شفاء .انظري ال�صفحة 411

�سعيا ً
�إىل
التغيري

ي ؤ�ثر االغت�صاب يف كل أ�فراد املجتمع  .فقد تعاين الن�ساء املغت�صبات م�شكالت مزمنة ب�سبب
االغت�صاب� .إال أ�ن جميع الن�ساء تقريبا ً يتعلمن اخلوف ,أ�كانت اغت�صبت أ�م ال .وتتعلم املر أ�ة أ�ال
تثق بالرجل و أ�ال ّ تثري اهتمامه و أ�ال مت�شي وحدها أ�و تخاطب رج ًال غريبا ً.
وكي ن�ساعد يف جعل هذا العامل يخلو من االغت�صاب ،علينا ال�سعي �إىل:
 جعل املجتمعات حترتم �إختيارات ا إلن�سان وحقوقه و�سلوكه بغ�ض النظر عن كونه ذكرا ً أ�وأ�نثى.
 �إيجاد فر�ص مت�ساوية لي�شارك اجلميع يف حياة املجتمع ،وتربية فر�ص ت�سمح بحوار �صريحو�صادق بني الن�ساء والرجال حول  -توقعات كل منهما عن العالقة اجلن�سية.
وبانتظار بلوغ هذه أالهداف علينا �إيجاد و�سائل ت�ساعد املر أ�ة التي تعر�ضت الغت�صاب ،
و أ�همها:
 تثقيف القادة املنتخبني وامل�ش ّرعني ورجال الدين واملعلمني حول االغت�صاب .نطلب معونتهمون�ضع خطة للتغيري.
 تدريب أالطباء والعامالت والعاملني ال�صحيني على معاملة الن�ساء املعتدى عليهن ،وال بد منتدريبهم ليوفروا معاجلة أالمرا�ض املنقولة جن�سيا ً وا إلجراءات الطارئة لتنظيم أال�سرة ،وكيفية
اال�ستماع ومراعاة املر أ�ة و أ��سرتها.
 حث العامالت والعاملني ال�صحيني على ا�ستطالع قوانني بلدهم وما تتطلبه ملعاقبة املغت�صبمن أ�جل م�ساعدة املر أ�ة التي  -اعتدي عليها يف اتخاذ ا إلجراءات القانونية .
 تدريب الن�ساء والفتيات على الدفاع عن أ�نف�سهن ،ودعم امل ؤ��س�سات والتجمعات التي تعمل على�إزالة أ��شكال الظلم والعنف �ضد املر أ�ة.
 تثقيف ال�صبيان والبنات تثقيفا ً مالئما ً ألعمارهم وظروف حياتهم حول اجلن�س وامل�سائلاجلن�سية وتربية الفتاة على التعبري ب�صراحة عما ال حتب،وتربية الذكور على � ؤس�ال ا إلناث عن
رغباتهن ومن ثم احرتام هذه الرغبة.
 -معرفة القوانني الوطنية التي حتمي املر أ�ة التي اغت�صبت ون�شر هذه املعرفة بني النا�س.

رف�ضت ال�شرطة يف بلدة �صغرية يف ال�سلفادور
اعتقال مغت�صب م�شهور ألنه ابن رجل ثري .فما
كان من الن�ساء �إال ّ أ�ن كتنب كلمة مغت�صب على
حائط منزله ،فخجلت عائلته و أ�جربته على ا إلقالع
عن أ�فعاله.
(الكالم على اجلدار :هنا يعي�ش رجل يغت�صب الن�ساء).

كيف نظم أ�حد جمتمعات �إفريقية اجلنوبية نف�سه ملقاومة االغت�صاب
�صباح يوم �سبت  ،باكرا ً ،أ�غت�صب رجل كان قد اغت�صب ن�ساء أ�خريات من قبل  ،امر أ�ة يف التا�سعة واخلم�سني ،وطعنها بخنجر.
وا�شتكت ال�ضحية املغت�صب �إىل ال�شرطة .أ�وقف ،و أ�خذت املر أ�ة �إىل امل�ست�شفى ،لكن ال�شرطة أ�طلقت املغت�صب بعد ظهر اليوم نف�سه،
ومل يتهم باالغت�صاب أ�و االعتداء ،بل ترك حرا.
لقد ا�ستبد بنا الغ�ضب ال�شديد ،نحن ن�ساء البلدة،االغت�صاب.مت رجال ً يخيفنا من ال�سري وحيدات يف ال�شوارع  .لذا قررت جمعية
ن�ساء البلدة أ�ن تنظم حركة ا�ستنكار.
يعمل معظمنا خادمات لدى ن�ساء بي�ض ثريات يف املدينة املجاورة .فامتنعنا عن العمل ،وطالبنا ال�شرطة ب أ�ن تتهم املغت�صب
باالغت�صاب واالعتداء ،قبل أ�ن نعود �إىل عملنا.
وطلبنا كذلك من الن�ساء اللواتي نعمل عندهن ,أ�ن يح�ضرن �إلينا للتحادث .لقد أ�ردنا أ�ن ن�شرح لهن م�شكالتنا .نحن نعلم أ�ن جميع
الن�ساء ،ال�سود والبي�ض يخ�شني االغت�صاب  .وظننا أ�ن الن�ساء البي�ض �سيفهمن ويتعاطفن معنا .كذلك رغبنا يف أ�ن حتادث زوجات
رجال ال�شرطة أ�زواجهن ل�شرح م�شكالتنا ,إلظهار �سوء احلال الذي يهددهن  ،بعدما ترك مغت�صب عنيف حرا ً يف �شوارع البلدة .
لكن الن�ساء البي�ض مل يتعاطفن معنا ،بل غ�ضنب  .ونعتقد أ�نهن انزعجن ال�ضطرارهن �إىل العمل يف البيوت ب أ�نف�سهن .وعندما
ح�ضر مندوبو احتاد أ��صحاب العمل لال�ستخبار عن حركتنا ،قلنا لهم “ :نرجو أ�ال تتحدثوا با�سمنا ،فهذه م�شكلة الن�ساء ،الرجال ال
يتعر�ضون لالغت�صاب” .مل يجتمع مندوبو أ��صحاب العمل بنقوة.ن جمموعة من الن�ساء البي�ض جاءتنا بعد أ��سبوع ملحادثتنا .جتولنا
معهن يف البلدة فقررن مقابلتنا ثانية .و أ�وقفنا حركة اال�ستنكار على الرغم من أ�ن املغت�صب اتهم باالعتداء فقط دون االغت�صاب
 .لكن �سكان البلدة غ�ضبوا �إىل درجة تعذر معها على املغت�صب أ�ن يبقى يف البلدة .
و أ�وقفت أ�ل�شرطة عددا ً من الن�ساء اللواتي نظمن حركة اال�ستنكار ،ومل ي�ص ّدقوا أ�ن الن�ساء نظمن احلركة .فهم يعتقدون أ�ن الرجال
ال بد من أ�نهم وراء أ�ي عمل تفعله الن�ساء .أ�ما نحن الن�ساء فكنا قد ازددنا قوة .
ال بد من التحدث ب�صراحة عن م�شكلة االغت�صاب .فمعظم النا�س يتجنبون هذا احلديث� ,إذ ي�شعرون بالعار واخلجل .وغالبا ً ما
ترف�ض عائلة الفتاة أ�و املر أ�ة املغت�صبة التحدث يف أالمر.
لكن أالمر هنا خمتلف � ،إذ بد أ�نا ننظم عملنا يف املجتمع  ،يف �إطار التعليم والعناية أ
بالطفال والتقاعد ،وما �إىل ذلك .وبد أ�نا نتحدث
عن كل امل�شكالت أ
والمور التي نحتاج �إىل تغيريها .لذا نتحدث عن االغت�صاب و أ�ي اعتداء جن�سي على امر أ�ة .وينظر النا�س ا آلن
�إىل االعتداء اجلن�سي على أ�نه نوع أ�خر من القمع ،ويرى الرجال والن�ساء الر أ�ي نف�سه يف هذا املو�ضوع :نحن متّحدون يف ن�ضالنا.
ونثق باملر أ�ة التي تغت�صب .ف�إذا قالت
�إن�سكرية،بت ف أ�ننا ندعمها ،مهما كانت.
حتى لو كانت �سكرية  ،فاغت�صابها يظل
جرمية .والواقع أ�نه جرمية أ��سو أ� ألنها كانت
�ضعيفة حني اغت�صبت .ن�سا ؤ�نا ورجالنا
ال يلومون املر أ�ة �إذا اغت�صبت .ال نقول �إن
االغت�صاب كان ب�سببها ،لذلك ت�ستطيع
الن�ساء أ�ن يتكلمن عن العنف اجلن�سي
ب�صراحة ،فيحظني بدعم املجتمع.
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أالمل يف أ��سفل البطن
ت�صاب معظم الن�ساء ب أ�مل يف أ��سفل البطن يف وقت ما من عمرهن.
وغالبا ً ما يقال للمر أ�ة �إن هذا أالمل طبيعي لها ،و�إن عليها أ�ن تتحمل هذا
أالمل ب�صمت .ويظن البع�ض أ�ن أ�مل املر أ�ة لي�س خطريا ً � ،إىل أ�ن تعجز عن
الوقوف أ�و امل�شي أ�و الكالم .ولكن �إذا انتظرت املر أ�ة كل هذا الوقت حتى
تطلب م�ساعدتها على أ�ملها ،فقد تكون النتيجة التهابا ً خطريا ً أ�و عقما ً
أ�و فقدان حمل أ�و حتى موتا ً.
ي�صف هذا الف�صل خمتلف أ�نواع أالمل يف أ��سفل البطن (حتت ال�س ّرة) وما
قد يكون �سبب أالمل .وقد ميتد بع�ض أالمل من أ��سفل البطن �إىل ما فوق
ال�س ّرة وقد تكون له أ��سباب أ�خرى.
وقد ت ؤ�دي بع�ض امل�شكالت يف أ��سفل البطن �إىل أ�مل يف أ��سفل الظهر .واذا
بدا أالمل خمتلفا ً عما جاء و�صفه يف هذا الف�صل ،فعلى املر أ�ة أ�ن تطلب
من عاملة �صحية مدربة أ
(�و عامل �صحي مدرب) أ�ن جتري لك فح�صا ً أل�سفل
البطن .

يجب أ� ّال يكون أالمل جزءا ً طبيعيا ً من
احلياة املر أ�ة  -فهو دليل على أ�ن �شيئا
ً ما لي�س على ما يرام .اطلبي العون
قبل أ�ن تعجزي عن الوقوف أ�و امل�شي
أ�و الكالم.

أالمل املفاجئ
ال�شديد يف
البطن

بع�ض حاالت أالمل يف أ��سفل البطن هي حاالت طارئة� .إذا ظهرت عليك �إحدى عالمات اخلطر
التالية ،فاذهبي فورا ً �إىل أ�قرب م�ست�شفى .و�سيكون على العامل ال�صحي املدرب أ�ن يفح�ص
بطنك و أ�ن يقوم بفح�ص حو�ضي ،ورمبا يجري اختبارات خا�صة .ا�ستعلمي كيف يجري فح�ص
البطن والفح�ص احلو�ضي يف ال�صفة 518

عالمات اخلطر.

 أ�مل مفاجئ و�شديد يف البطن. حرارة مرتفعة. غثيان وقيء. انتفاخ يف البطن ،حتى لك أ�نه �صلب كاخل�شبة -بطن �صامت (ال أ��صوات ).

أ�نواع أالمل يف
أ��سفل البطن

أ
للمل يف أ��سفل البطن أ��سباب عديدة حمتملة .وقد ي�صعب ت�شخي�ص
ال�سبب ألن كثريا ً من أالع�ضاء تكون قريبة من بع�ضها يف البطن.

أ��سئلة عن أالمل يف البطن

�إذا مل يتفق نوع أ�ملك مع أ�ي من أ�نواع أالمل التي جاء و�صفها يف ال�صفحات ال�سابقة ,ف�إن أال�سئلة
التالية قد تفيد يف معرفة املزيد عنه.
ربح حقا ً؟ هل
ما �صفة هذا أالمل؟ هل هو حاد و�شديد  -أ�م �ضعيف خفيف ومتوا�صل وغري م ّ
يتوقف ثم يعاود ،أ�م انه متوا�صل ؟
الوجع املربح الذي يتوقف ثم يعاود قد يكون من ح�صى يف الكلى .أ�ما أالمل ال�شديد القاب�ض أ�و
املم�سك ،أ�و التقل�ص ،فقد يكون من م�شكلة معوية.
أالمل ال�شديد احلاد خ�صو�صا ً يف مكان واحد فقط ،قد يكون من التهاب الزائدة الدودية أ
(�مل
يف أ��سفل اجلهة اليمنى من البطن) أ�و احلمل خارج الرحم يف أالنبوب أ
(�مل يف أ��سفل واحدة من
اجلهتني من البطن ).
كم ا�ستمر أالمل ؟
 أالمل املفاحىء وال�شديد الذي ال يخف قد يكون خطري .قد يكون من حمل يف أالنبوب ،أ�و منالتهاب الزائدة الدودية ،أ�و من م�شكالت يف اجلهاز اله�ضمي ،أ�و من م�شكلة يف املبي�ض أ�و التهاب
يف احلو�ض.
 أالمل الذي يدوم أ�ياما ً أ�و أ��سابيع ،خ�صو�صا ً.قد يكون من ندوب أ�حدثها التهاب قدمي ,أ�و من�سوء ه�ضم ,أ�و من �سبب ع�صبي .وقد يكون ممكنا ً معاجلة
أالمر يف املنزل.
هل ي ؤ�ثر أالمل يف ال�شهية أ
للكل؟
 �إذا كان بطنك ي ؤ�ملك وكنت ال ترغبني يف أ�كل أ�ي �شي ,فقديكون ال�سبب التهابا ً خطريا ً يف أ�معائك ،أ�و التهاب زائد
الدودية.
 �إذا كان بطنك ي ؤ�ملك ولديك مع هذا رغبة يف أالكل،فالراجح أ�نك ال تعانني واحدة من هذه امل�شكالت .
 ا�ستعلمي املزيد عن أالمل يف أ��سفل البطن ،وانظري “كتابال�صحة للجميع” ،أ�و كتاب طب عام �آخر.

املر أ�ة التي حتمل أ�ملها اليوم قد متوت منه غدا ً .اطلبي العون باكرا ً �إذا كنت غري مت أ�كدة
من ال�سبب .

الف�صل  :21أ�وجاع البطن

الف�صل 21
النزف غري العادي من املهبل
يف هذا الف�صل:
م�شكالت النزف ال�شهري 348 .................................................
النزف ال�شهري ال�شديد 348 .........................................................
النزف ال�شهري اخلفيف 348 .........................................................
النزف ال�شهري املتقارب ،أ�و النزف يف غري موعده 349 ....................................
عندما تتباعد الدورات ال�شهرية أ�و تتوقف 349 ..........................................
أ�نواع أ�خرى من م�شكالت النزف 350 .........................................
النزف أ�ثناء احلمل 350 .............................................................
النزف بعد الوالدة 350 .............................................................
النزف بعد ا إل�سقاط أ�و ا إلجها�ض 351 .................................................
النزف بعد اجلماع 351 .............................................................
النزف بعد توقف الدورة ال�شهرية 351 ................................................
كيف ت�ستخدمني هذا الف�صل :
معظم أ��سباب م�شكالت النزف يف هذا الف�صل جاء و�صفها يف أ�جزاء أ�خرى من هذا الكتاب� .إذا كانت لديك
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النزف غري العادي من املهبل

تتغري الدورة ال�شهرية عادة من وقت آلخر ب�سبب املر�ض أ�و التوتر أ�و احلمل او
ا إلر�ضاع ,أ�و ب�سبب �سفر طويل أ�و عمل �شاق ،أ�و تغيري يف نظام أالكل .أ�ما
�إذا تغريت الدورة ال�شهرية فج أ�ة ،وا�ستمرت أ�كرث من ب�ضعة أ��شهر ،أ�و �إذا
رافقتها م�شكالت أ�خرى ،فقد يكون هذا دلي ًال على وجود م�شكلة أ�خطر.

عالمات اخلطر
�إذا ظهرت على امر أ�ة �إمدى عالمات اخلطر التالية ،فقد حتتاج �إىل عناية
طبية على الفور .راجعي ال�صفحة املذكورة لت�ستعلمي أ�كرث.
نزف و أ�مل يف البطن بعد فوات موعد الدورة ال�شهرية (ال�صفحة .)73
نزف يف أ��شهر احلمل أالخرية (ال�صفحة .)74
نزف �شديد بعد الوالدة ،أ�و ا إلجها�ض ،أ�و ا إل�سقاط (ال�صفحات  92و 234
و.)251

�إذا تغري النزف ال�شهري فج أ�ة ,ف ّكري
يف �إمكان أ�ن تكوين حامال ً ,حتى لو
كنت تعتمدين و�سيلة من و�سائل
تنظيم أال�سرة.
النزف ال�شهري 48
احلمل 67

م�شكالت النزف
ال�شهري

أال�سباب :

النزف ال�شهري ال�شديد ،أ�و النزف الذي يدوم طويال ً
يعد النزف ال�شهري �شديدا ً ( قويا ً أ�و غزيرا ً ) �إذا ت�شبعت اللبادة أ�و الفوطة ال�صحية دما ً يف
أ�قل من �ساعة .
يعد النزف ال�شهري طويل أالمد �إذا ا�ستمر أ�كرث من ثمانية أ�يام .
كتل الدم (الطرية ،احلمراء الداكنة ،الالمعة والتي تبدو مثل الكبدة) هي كذلك عالمة أ�ن
النزف �شديد.
النزف ال�شديد الذي ي�ستمر أ��سابيع طويلة ،أ�و �شهرا ً ،أ�و �سنوات  ،ميكن أ�ن ي ؤ�دي �إىل فقر الدم
(انظرى ال�صفحة .)172

 قد تكون ن�سبة الهرمونات غري متوازنةفيكف املبي�ض عن ا إلبا�ضة .وهذا �شائع
لدى الن�ساء حتت �سن الع�شرين وفوق
أالربعني (انظري ال�صفحة .)47
 قد يزيد اجلهاز الرحمي (اللولبالرحمي) �شدة النزف ال�شهري (انظري
ال�صفحة .)216
 ا إل�سقاط ،حتى �إذا كنت تظنني أ�نك غريحامل (انظري ال�صفحة . )234

تنظيم أال�سرة تغريات يف النزف
ال�شهري .208

 �إذا أ��صابك أ�مل يف البطن مع نزف ،فقد تكونني حامال ً خارج الرحم ،يف أالنبوب.�إنها حالة عاجلة .اذهبي �إىل م�ست�شفى على الفور (انظري ال�صفحة .)73
 قد تعانني م�شكلة يف الغدة الدرقية. قد ت�شكني من أ�ورام أ(�لياف أ�و �سليالت  /بوليب) أ�و �سرطان يف الرحم (انظري
ال�صفحة .)368

مهم  :راجعي عاملة �صحية مدربة على فح�ص احلو�ض � -إذا كنت تنزفني ب�شده وكذلك
�إذا:
 كان الدم يتدفق من مهبلك. كانت دورتك ال�شهرية �شديدة وا�ستمرت طويال ً ،ثالثة أ��شهر على التوايل. كنت تظنني أ�نك رمبا كنت حامال ً. -كنت تعانني أ�ملا ً �شديدا ً مع النزف .

النزف ال�شهري اخلفيف
لي�س النزف ال�شهري اخلفيف م�شكلة �صحية.
أال�سباب:
 بع�ض و�سائل تنظيم أال�سرة .مثل احلقن والغر�سات (الكب�سوالت اجللد) ،واحلبوب .قدتخفف النزف بعد مدة من �إ�ستعمالها.
 -قد ال يكون املبي�ض انزل بوي�ضة.

النزف ال�شهري املتقارب ،أ�و النزف يف غري موعده

قد يكون أ�مر ما على غري ما يرام � ،إذا عاودك النزف ال�شهري يف أ�قل من ثالثة أ��سابيع ،أ�و �إذا
كان يتوقف ثم يعاودك من غري نظام.
أال�سباب:
 لعل املبي�ض مل ينزل بوي�ضة (انظري ال�صفحة.)48
 قد تكون لديك أ�ورام أ(�لياف أ�و �سليالت) أ�و
�سرطان يف الرحم ,خ�صو�صا ً �إذا كان النزف
ال�شهري �شديدا ً وغري منتظم (انظري ال�صفحة
.)368
 �إ�ستخدام أ�دوية ا إل�سرتوجني بعد توقف النزفال�شهري أ
(�نظري ال�صفحة .)125
 قد ت�سبب بع�ض و�سائل تنظيم أال�سرة  -مثلاحلبوب ،والغر�سات واحلقن نزفا ً متكررا ً أ�كرث من املعتاد (انظري ال�صفحات  208و  213و
.)214

عندما تتباعد الدورات ال�شهرية أ�و تتوقف

يرتاوح طول الدورة ال�شهرية مادة بني  21و  35يوما ً .وقد تكون أ�طول على نحو طبيعي .ولكن �إذا
مل تعاودك الدورة ال�شهرية فقد يكون ثمة أ�مر على غري ما يرام ،أ�و تكونني حامال ً.
أال�سباب :
 لعلك حامل (انظري ال�صفحة .)67 رمبا حملت وتكونني يف حالة �إ�سقاط (انظري ال�صفحة .)98 لعل املبي�ض مل ينزل بوي�ضة (انظري ال�صفحة .)231 قد ت�شكني مر�ضا ً خطريا ً  -مثل املالريا أ�و ال�سل(انظري ال�صفحة  )375أ�و ا إليدز /ال�سيدا (انظري
ال�صفحة . )283
 �إذا تخطيت أالربعني أ�و اخلام�سة أوالربعني ،قد يكون
بد أ� وقت توقف النزف ال�شهري (انظري ال�صفحة
.)124
 قد تتباعد الدورات ال�شهرية من جراء بع�ض و�سائلتنظيم أال�سرة  -مثل احلبوب واحلقن والكب�سوالت
(انظري ال�صفحات  208و  213و .)214

قد تحُ دث الو�سائل الهرمونية لتنظيم
أال�سرة ,مثل احلبوب أ�و الغر�سات أ�و
احلقن ,تغيري ًا يف النزف ال�شهري.

�إذا تخطيت الثامنة ع�شرة من غري أ�ن
ت أ�تيك الدورة ال�شهرية أ�بدا ً ,ف أ�طلبي
عونا ً طبيا ً
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م�شكالت اجلهاز البويل

ي�صف هذا الف�صل أ�كرث امل�شكالت حدوثا ً للجهاز البويل .وي�صعب أ�حيانا ً
متييز هذه امل�شكالت بع�ضها عن البع�ض .ف�إذا الحظت أ�ن م�شكلتك تختلف
عما جاء و�صفه هنا ،فاطلبي امل�ساعدة الطبية .وقد حتتاجني �إىل اختبارات
خا�صة ملعرفة امل�شكلة.
�إذا ا�ستطعت معرفة امل�شكلة ،فقد تتمكنني من معاجلتها يف املنزل
 خ�صو�صا ً �إذا بد أ�ت املعاجلة يف احلال .ولكن تذكري أ�ن بع�ض امل�شكالتاخلطرية تبد أ� بعالمات ال تبدو �سيئة جد ًا .وقد ت�صبح هذه امل�شكالت ب�سرعة
أ�ليمة وخطرة .ف�إذا مل ت�شعري بتح�سن يف غ�ضون يومني أ�و ثالثة ،اطلبي
عونا ً طبيا ً .

ختان ا إلناث

قد ي ؤ�ذي اجلهاز البويل وي�سبب م�شكالت �صحية خطرية للمر أ�ة طول حياتها� .إذا كنت خمتتنة وتعانني �صعوبات يف التبول ,أ�و
التهابات تعاودك تارة بعد أ�خرى ,فحادثي عاملة �صحية ،فقد حتتاجني �إىل جراحة لت�صحيح امل�شكلة .وملزيد من املعلومات,
وانظري الف�صل “ختان ا إلناث”,ال�صفحة .447

التهابات اجلهاز
البويل

يف التهابات اجلهاز البويل نوعان أ� �سا�سيان  .أ� كرثها �شيوعا ً التهاب املثانة وهو
أ� �سهلها للمعاجلة .أ� ما التهاب الكلية فهو خطري جدا ً  .وقد يحدث �ضررا ً دائما ً يف
الكلية ,ورمبا ي ؤ� دي � إىل املوت.

ملاذا تلتهب املثانة أ� و الكلى؟

ع ّلمي الفتيات ال�صغريات الطريقة
ربز( ,نراجع
ال�سليمة للم�سح بعد الت ّ
�ص )154

يلتهب اجلهاز البويل ب�سبب اجلراثيم (البكترييا) .فهي تدخل اجل�سم من اخلارج
عرب فتحة البول قرب املهبل .وااللتهاب أ� كرث حدوثا ً لدى املر أ� ة من الرجل
أل ن جمرى البول أال �سفل عندها أ� ق�صر بكثري .ويعني هذا أ� ن اجلراثيم ب�سهولة أ� كرب
أ� ن ت�صعد عرب جمرى البول الق�صري � إىل داخل املثانة.
تدخل اجلراثيم يف الغالب ج�سم املر أ� ة أ� و تبد أ� بالتكاثر عندما:
 جتامع .ف أ� ثناء املجامعة ،قد تدفع اجلراثيم من املهبل وال�شرج ،لتدخل يف فتحةالتبول � إىل جمرى البول أال �سفل .وهذا من أ� كرث أال �سباب �شيوعا ً اللتهاب املثانة عند
الن�ساء .للوقاية من االلتهاب تبويل بعد املجامعة .فالتبول يغ�سل جمرى البول (لكنه
ال مينع احلمل ).
 مت�ضى وقت طويال ً من غري �شرب .خ�صو�صا ً � إذا كنت تعملني يف اخلارج أ� ثناءاحلر ،فتتعرقني كثريا ً  .حينئذ ت أ� خذ اجلراثيم يف التكاثر داخل املثانة الفارغة.
حاويل أ� ن ت�شربي ثمانية أ� كواب من ال�سوائل على أال قل كل يوم .و � إذا عملت يف ال�شم�س
احلارة ،ا�شربي أ� كرث.
مت�ضي وقتا ً طويال ً من غري تب ّو ل( .حني ت�سافر مثال ً ) .فاجلراثيم التي تبقى طويال
ً يف اجلهاز البويل ت�سبب التهابا ً  .حاويل التبول كل  3أ� و � 4ساعات .
 ال تبقي أ� ع�ضاءها اخلارجية نظيفة .ت�ستطيع جراثيم أال ع�ضاء اخلارجية -وخ�صو�صا ً ال�شرج  -دخول فتحة التبول واحداث التهاب  .حاويل تنظيف أ� ع�ضاءك
اخلارجية كل يوم  ،واذا تربزت ام�سحي دوما ً من أال مام � إىل الوراء (انظري ال�صفحة
 .)154فامل�سح � إىل أال مام قد ين�شر اجلراثيم من ال�شرج � إىل فتحة التبول .كذلك
حاويل غ�سل أ� ع�ضائك اخلارجية قبل املجامعة .ولتبق اللبادات والفوط امل�ستخدمة
لدورتك ال�شهرية نظيفة جدا ً .
 تكون لديها � إعاقة ,خ�صو�صا ً تلك النابعة من العمود الفقري أ� و ا إل �صابات أ� و التيي�صاحبها فقدان احل�س يف أ� �سفل اجل�سم .ا�ستعلمي مزيدا ً  ،وانظري “كتاب ال�صحة
للجميع” ,وكتاب “رعاية أ
ال طفال املوقني” ,وكتاب “حياتك بعد ال�شلل”.

العالمات واملعاجلة
عالمات التهاب املثانة:
احلاجة �إىل التبول تكرارا ً (وقد ت�شعرين ب أ�ن بع�ض البول ال يزال يف املثانة).
أ�مل أ�و �إح�سا�س باحلرقة أ�ثناء التبول.
أ�مل يف أ��سفل البطن بعد التبول مبا�شرة.
رائحة البول كريهة ،أ�و منظره عكر ،أ�و فيه دم أ�و قيح (�صديد).
(البول القامت قد يكون عالمة على التهاب الكبد .انظري ال�صفحة .271
عالمات التهاب الكلى:
أ�ي من عالمات التهاب املثانة.
احلرارة والق�شعريرة.
أ�مل يف أ��سفل الظهر� ,شديد يف الغالب ,قد ميتد
من أالمام ,وحول اجلانبني (اخلا�صرة),
و�إىل الظهر.
الغثيان والقيء.
ال�شعور با إلعياء ال�شديد وال�ضعف� .إذا
�شعرت بعالمات التهاب املثانة وعالمات
التهاب الكلى معا ً ،فالراجح أ�ن لديك التهاب
يف الكلى.
مهم � :إذا كانت العالمات جدية  ،فابد أ�ي بتناول الدواء على الفور .انظري ال�صفحة التالية

معاجلة التهاب املثانة :

غالبا ً ما ميكن معاجلة التهابات املثانة يف املنزل .ابد أ�ي باملعاجلة حاملا تالحظني العالمات.
ميكن اللتهاب املثانة أ�ن ي�صعد ب�سرعة ،عرب قناتي التبول� ،إىل الكليتني.
 ا�شربي الكثري من املاء .حاويل أ�ن ت�شربي كوبا ً من املاء النظيف كل  30دقيقة� .سيجعلك هذاتتبولني كثريا ً  .أ�حيانا ً تن�صرف اجلراثيم
من جهازك البويل قبل أ�ن ي�شتد االلتهاب.
 توقفي عن املجامعة ب�ضعة أ�يام ,أ�و حتىتختفي العالمات.
 أ��صنعي �شرابا ً �ساخنا ً من زهورات وحبوبو أ�وراق معروفة بقدرتها على �شفاء التهابات
اجلهاز البويل .ا� أس�يل الن�ساء أالكرب �سنا ً يف
جمتمعك عن أالع�شاب والنباتات املفيدة.

اذ أ� أ��صيبت املر أ�ة بالتهاب يف الكليتني,
فقد تت أ�مل كثريا ً وت�شعر باملر�ض ال�شديد.
وقد تخاف كثريا ً � .إذا حدث هذا لك,
فاطلبي من ذويك او جريانك أ�ن ينقلوك
�إىل عامل �صحي أ�و مركز �صحي.

ت�سبب أالمرا�ض املنقولة جن�سيا ً خ�صو�صا ً
الكالميديا� ,إح�سا�سا ً باحلرقة أ�ثناء التب ّول.

�إذا مل تتح�سني ذي غ�ضون يوم أ�و يومني توقفي عن تناول العالج املنزيل وابد أ�ي بتناول ادوية
املذكورة يف ا إلطار أ�دناه .ف�إذا مل تتح�سني يف غ�ضون يومني �آخرين فراجعي عامل �صحي ،لعلك
م�صابة مبر�ض منقول جن�سيا ً ،ولي�س التبابا ً يف اجلهاز البويل (انظري ال�صفحة .)263
مهم  :قبل أ�ن تتناويل أ�يا ً من هذه أالدوية  ،خ�صو�صا ً �إذا كنت ُتر�ضعني� ،إقرئي عنها
أ�و ًال يف “ال�صفحات اخل�ضراء” ،فى �آخر الكتاب .

معاجلة التهاب الكلى

�إذا الحظت عالمات التهاب الكلى ،فاملعاجلة املنزلية
ال تكفي .ابد أ�ي بتناول هذه أالدوية على الفور .ف�إن مل
تتح�سني يف غ�ضون يومني ،راجعي عامل �صحي.

م�شكالت احلهاز البويل أالخرى
دم يف البول

�إذا الحظت دما ً يف بولك ,ومل تالحظي أ�ي عالمة أ�خرى من عالمات التهاب املثانة أ�و الكلى،
فقد تكون لديك ح�صى يف املثانة أ�و الكليتني (انظري أ�دناه) .أ�و قد تكونني م�صابة مبر�ض من
أالمرا�ض التالية� ،إذا كانت �شائعة يف بيئتك:
 البلهار�سيا ميكن أ�ن حتدث �ضررا ً دائما ً يف اجلهاز البويل �إذا مل تعالج باكرا ً .راجعيعامل �صحي مدرب على م�شكالت اجلهاز البويل للمعاجلة ،ولري�شدك �إىل و�سيلة الوقاية كي
ال تعاودك البلهار�سيا .ا�ستعلمي املزيد عن البلهار�سيا ،وانظري “كتاب ال�صحة للجميع” أ�و
كتاب طب عام �آخر.
 -ال�سل ميكن أ�ن يلحق �ضررا ً باملثانة والكلى .ا�ستعلمي املزيد ،وانظري ال�صفحة .375

ح�صى الكلية أ�و املثانة

�إنها ح�صى �صغرية �صلبة ت أ�خذ يف الن�شوء يف الكلية ,ثم تتحرك عرب
اجلهاز البويل.

العالمات :
 -أ�مل مفاجىء �شديد جدا ً:

العالمات أالخرى هي:
 غثيان أ�و تقي ؤ� (ا�ستفراغ أ�وهر�ش ).
 ق�شعريرة وارتفاع يف احلرارة. دم يف البول  .يحدث هذا �إذاكانت احل�صى تخد�ش جدران
اجلهاز البويل.
 �صعوبة التبول .يحدث هذا�إذا كانت احل�صى ت�سد أالقنية
البولية .

املعاجلة
 ا�شربي الكثري من ال�سوائل (على أالقل كوبا ً أ�و اثنني كل ثالثني دقيقة).ي�ساعدك هذا يف دفع احل�صى من الكليتني واىل املجرى البويل.
 تناويل م�س ّكنا ً أللمل � .إذا كان أالمل �شديدا ً جدا ً اطلبي عونا ً طبيا ً .
 تلتهب أ�حيانا ً قنوات البول امل�سدودة .عاجلي أالمر مثلما تعاجلني التهابالكلى.

ال�سل 375
م�سكنات أالمل 470

احلاجة �إىل التبول بكرثة
أالورام 368
ال�سكري 174

قد يحدث هذا ألن :
 الع�ضالت املحيطة باملثانة والرحم �صارت �ضعيفة .وقد ي�ساعدك “مترين الع�صر”(ال�صفحة  )359يف تقوية هذه الع�ضالت.
 ورما ً (مثل ليفة) يف بطنك ي�ضغط على املثانة ،فال تقوى على جمع الكثري من البول.
 لديك التهابا ً يف املثانة . -لديك مر�ض ال�سكري.

ت�سيب اليول

(�سوء التحكم بالبول )
قد يحدث هذا من جراء �ضعف الع�ضالت حول املثانة ,أ�و تلفها .وي�صيب هذا على
أالخ�ص الن�ساء أالكرب �سنا ً أ�و الن�ساء بعد الوالدة .ويت�سيب البول حني ت�ضغط املر أ�ة
على الع�ضالت ال�ضعيفة يف أ� �سفل بطنها أ�ثناء اجلماع ،أ� و حني ت�ضحك أ� و ت�سعل أ� و تعط�س
أ�و ترفع ثقال ً  .قد ي�ساعدك “مترين الع�صر” (ال�صفحة .)359

ت�سيب البول من املهبل (نا�سور أ� وثقب مثاين
مهبلي )

�إذا كانت املر أ�ة ت�سيب البول على الدوام فقد تكون م�صابة بثقب بني
املهبل واملثانة( .يكون الثقب أ�حيانا ً بني امل�ستقيم واملهبل فيت�س ّيب
لرباز).

حتدث هذه امل�شكلة اخلطرية من جراء والدة ع�سرية .وحتدث للفتيات
اللواتي يلدن يف �سن مبكرة  ،قبل أ� ن يكتمل منو عظامهن .وقد حتدث
امل�شكلة للن�ساء البالغات اللواتي رزقن كثري ًا من أالطفال بحال مل تعد
ع�ضالتهن قادرة على دفع الطفل � إىل اخلارج  .يف احلالني ي�صعب على
الطفل أ� ن يخرج من املهبل،
ف�ضغط ر أ� �سه بدال ً من ذلك على اجللد بني املهبل واملثانة فيتلف اجللد.
ويحدث ثقبا ً (نا�سور) بينهما .وغالب ما يولد الطفل ميتا ً .
بعد الوالدة ال يندمل الثقب ،فيت�سيب البول من املثانة �إىل ملهبل على
الدوام .ويتعني على الفتاة أ� و املر أ� ة عندئذ أ� ن ت�ستعني بفوطة أ� و لبادة
طول النهار والليل المت�صا�ص البول .

املعاجلة:
�إذا ت�سيب بولك أ�و برازك بعد الوالدة  ،حادثي عاملة �صحية أ
(�و عامل �صحي) حاملا أ�مكن،
ل� ؤس�الها عن م�ست�شفى ميكن فيها ت�صليح الثقب يف الرحم .يجب أ�ن تذهبي �إىل امل�ست�شفى يف
أ��سرع وقت .ف�إذا مل تتمكني ،فقد تعرف العاملة ال�صحية كيف ت�ضع أ�نبوبا ً مطاط ًا (ق�سطر)
من داخل خمرج البول �إىل املثانة (انظري ال�صفحة  .)361يخرج البول عرب هذا أالنبوب  ،وقد
يندمل الثقب .لكن ال بد مع هذا من أ�ن تذهبي �إىل امل�ست�شفى .ف�إذا ذهبت فح�صك الطبيب
لريى �إذا كان الثقب قد اندمل  ،أ�و أ�نك ال تزالني بحاجة �إىل جرامة من أ�جل �إ�صالحه .ال تي أ��سي.
ففي الغالب ميكن أ�ن يتح�سن احلال .

�إذا ت�س ّيب بولك بعد الوالدة ,أ�طلبي
عونا ً طبيا ً يف احلال.
احلمل 72

مهم  :للوقاية من االلتهاب حني ت�ضعني أالنبوب (الق�سطر) ،ا�شربي الكثري من ال�سوائل(
 10أ�كواب �إىل  12كوبا ً يف اليوم ) .فتتبولني بكرثة وتلفظني اجلراثيم خارجا ً.
الوقاية:
 جتنبي الزواج واحلمل قبل اكتمال منائك. �إذا كنت حتت ال�سابعة ع�شرة وحملت ،فال بد من مراجعة قابلة أ�و عاملة �صحية مدربة يفأ��سرع وقت ل�ضمان �سالمة الوالدة ما أ�مكن.
 ال تقاربي بني الوالدات ,حتى ت�ستعيد ع�ضالت بطنك قوتها بني الوالدة أوالخرى (انظري
ال�صفحة .)197

مترين الع�صر
يقوي هذا التمرين الع�ضالت ال�ضعيفة التي جتعلك تتبولني بكرثة أ�و ت�سيبني البول .مت ّرين أ�وال ً و أ�نت
تتبولني .أ�ثناء �سيالن البول أ�وقفيه ب�شد ع�ضالت مهبلك .ع ّدي �إىل الع�شرة ،ثم ارخي ع�ضالتك لي�سيل
البول من جديد .عاودي هذا مرات و أ�نت تتبولني .وبعد أ�ن تتعلمي الطريقة ،م ّرين ع�ضالت مثانتك يف
أ�وقات النهار أالخرى .لن يعرف أ�حد ما تفعلني.
حاويل أ�ن تتمرين أ�ربع مرات على أالقل يف اليوم,
وم ّرين ع�ضالتك بني  5و 10مرات فى كل مرة .
بع�ض الن�ساء يحتجن �إىل جراحة للم�ساعدة
يف التحكم بالبول املت�سيب .ف�إذا كنت ت�سيبني
بوال ً كثريا ً  ،وال يفيدك التمرين ,فا�ستعيني
بعاملة �صحية مدربة على معاجلة م�شكالت
ال�صحة الن�سائية.
ومن املفيد أ�ن جتري جميع الن�ساء مترين الع�صر
يوميا ً  .فهو يقوي الع�ضالت وقد يقي من
م�شكالت الحقة.

عندما تعانني
م�شكالت أ�ثناء
التربز أ�و التب ّول

كثري من الن�ساء (والرجال) ال يتحكمن كما يجب بالتربز أ� و التبول (بخا�صة امل�شرفون
على املوت ،أ� و امل�صابون يف العمود الفقري ,أ� و امل�صابون ب� إعاقة ت ؤ� ثر
يف ع�ضالت أ� �سفل اجل�سم) .وقد يكون هذا مزعجا ً وحمرجا ً  ،وي�سبب م�شكالت
جلدية والتهابات خطرية ،ولذا ال بد من االهتمام بالنظافة وجفاف املنطقة املعنية
من اجل�سم و�صحتها.

التحكم بالرباز

تخ�ص هذه املعلومات أ� ولئك الذين يعانون ا إل م�ساك (الرباز
ال�صلب) أ� و الذين ي�ست�صعبون التربز .ففي ا إل مكان أ� ن
تتعلمي دفع الرباز � إىل اخلروج ب أ� �سهل الطرق .فخروج الرباز
يف و�ضع اجللو�س أ� �سهل منه يف و�ضع اال�ستلقاء ،لذا حاويل
� إخراج الرباز و أ� نت جال�سة يف مرحا�ض أ� و
أ� ر�ض ّية .أ� ما � إذا تع ّذ ر جلو�سك فحاويل و أ� نت
م�ستلقية على جنبك أال ي�سر.

اخلارج.

كيف تخرجني الرباز:
 1أ� لب�سي � إ�صبعك قفازا ً مطاطا ً  ،أ� و كي�سا ً بال�ستيكي ًا � .ضعي زيتاً .على � إ�صبع ا إل �شارة (ال�س ّبابة) (الزيت النباتي أ� و املعدين كالهما
ينفع ).
 2أ� دخلي � إ�صبعك املز ّيتة يف ال�شرج نحو �سنتمرتين وحركيها حركةدائرية بلطف نحو دقيقة ،حتى ت�سرتخي الع�ضلة ويندفع الرباز نحو

للوقاية من ا إلم�ساك :
		
 ا�شربي الكثري من املاء كل يوم.أ
باللياف.
			
 -نظمي وقت تربزك.

-

أ�كرثي

من

أالطعمة

الغنية

 -مترين أ�و حركي ج�سمك كل يوم.

التحكم باملثانة
أ�حيان ال بد من �إخراج البول من املثانة بق�سطر من املطاط أ�و البال�ستيك (اللدائن).
ال ت�ستخدمي الق�سطر أ�بدا ً �إال عند ال�ضوووة املطلقة .فا�ستخدام الق�سطر ،ولو بانتباه ،قد
ي�سبب التهاب املثانة أ�و الكليتني .ولذا ال ي�ستخدم �إال �إذا كانت املر أ�ة:
 أامتلت مثانتها متاما ً و�آملتها ،وال ت�ستطيع مع هذا التب ّول .
 لديها ثقب مثاين مهبلي (نا�سور مثاين مهبلي) ي�سبب لها ت�سيبا ً للبول .انظري ال�صفحة.358
 -م�صابة ب�إعاقة أ�و جرح وال ت�ستطيع ا إلح�سا�س بالع�ضالت التي تتحكم ب�سري البول.

كيف ت�ستخدمني الق�سطر (الق�سطرة أ�و امليل)

 1اغلي الق�سطر (و أ�ي حقنة أ�و أ�داة ت�ستخدمينها) يف املاء  15دقيقة . 2اغ�سلي بال�صابون واملاء النقي طيات فرجك واجللد حول أالع�ضاء لتنا�سلية اخلارجية . 3اغ�سلي يديك .وبعد غ�سلهما ال تلم�سي �سوى أال�شياء املعقمة أ�و النظيفة جدا ً.� 4ضعي قما�شا ً نظيفا ً جدا ً حتت فرجك ومن حوله.� 5ضعي قفازات معقمة واغ�سلي يديك جيدا ً بال�سبريتو أ�و ب�صابون طبي. 6ز ّلقي الق�سطر مبز ّلق معقم (معجون زلق) والذي يذوب يف املاء مثل هالم  /جيلي ( .K-Yال ت�ستخدمى زيت أ�و هلما ًنفطي ًا).
 7باعدي طيات الفرج بقما�شة قطنية معقمة مبللة بال�صابون واملاء النقي ,أ�و مبحلول من ملعقة �صغرية من يود البوفيدون(بوفيدون أ�يودين ) فى كوب ماء نقي.
� 8إذا كنت تفعلني هذا وحدك ,فا�ستخدمي مر�آة لرتي خمرج البول ،وا�ستخدمي مر�آة لرتى خمرج البول ,وا�ستخدميا إل�صبعني ال�س ّبابة والو�سطى لتباعدي طيات الفرج .خمرج البول حتت البظر تقريبا ً عند مدخل املهبل .
 9عندئذ حت�س�سي ب�إ�صبعك الو�سطى حتت بظرك ،و�ست�شعرين بغور �صغري أ�و ُنقره ،وجتدين حتتها مبا�شرة خمرج البول .دعي�إ�صبعك الو�سطى يف هذا املكان وام�سكي بيدك أالخرى الق�سطر النظيف ،وامل�سي طرفه ب�إ�صبعك الو�سطى و أ�دخليه بلطف يف
خمرج البول حتى يبد أ� البول فى ال�سيالن.
�ستعرفني �إذا كان الق�سطر يدخل يف املهبل بدال ً من قناة البول� ،إذا كان يدخل ب�سهولة ،وال ي�سيل منه البول .كذلك عندما
ت�سحبينه �ستجدين عليه �إفرازا ً من املهبل .حاويل مرة أ�خرى بق�سطر نظيف.

مهم  :لتجنب االلتهاب من جراء ا�ستخدام الق�سطر ،ال بد من أ�ن تكوين نظيفة جدا ً ،وال ت�ستخدمي �إال ق�سطرا ً معقما ً،
أ�و مغليا ً ،أ�و نظيفا ً جدا ً (انظري ال�صفحة .)509
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ال�سرطان أ
والورام

ال�سرطان مر�ض خطري قد ي�صيب أ�جزاء خمتلفة من اجل�سم  .وغالبا ً ما ميكن �شفا ؤ�ه� ،إذا
عولج باكرا ً .ولكن �إذا أ�همل عالجه مدة طويلة ،فقد ي ؤ�دي �إىل املوت .وميوت كثري من امل�صابني
بال�سرطان ،بخا�صة الذين ال تتوافر لهم الرعاية ال�صحية ب�سهولة.
الن�ساء يف الغالب ال ي�ست�شرن عاملة أ�و عامال ً �صحيا ً أ�و طبيبا ً �إال بعد أ�ن ي�صري مر�ضهن �شديد ًا.
لذا ي�شتد املر�ض كثريا ً بالن�ساء امل�صابات بال�سرطان ،أ�و مينت يف الغالب  ،ألن ال�سرطان مل
يكت�شف باكرا ً .كذلك قد ال تلقى الن�ساء امل�صابات بال�سرطان من عائلتهن �سوى اللعنة أ�و النبذ
أ�حيانا ً .وال يلحق هذا النبذ أالذى بالن�ساء املري�ضات وحدهن ،بل باملجتمع كله ,ألنه يحول دون
معرفة كيف مير�ض النا�س من جراء ال�سرطان.

ت�شري ا إلح�صاءات �إىل �إ�صابة واحد من
 3أ��شخا�ص بال�سرطان!

ما هو ال�سرطان؟

تتكون كل أال�شياء احلية ،مثل ج�سم ا إلن�سان ،من خاليا �صغرية للغاية ال متكن م�شاهدتها �إال عرب
املجهر (امليكرو�سكوب).
ويف بع�ض أالحيان تتغري هذه اخلاليا وتنمو وتتكاثر ،م�س ّببة أ�نواعا ً خمتلفة من أالورام .تختفي
بع�ض أالورام تلقائيا ً دون معاجلة .ولكن بع�ضها يكرب أ�و ينت�شر وقد ي ؤ�دي �إىل م�شكالت �صحية.
ال تتحول معظم أالورام �إىل �سرطان ( أ�ورام خهبيثة ) ،لكن بع�ضها يتحول.
يبد أ� ال�سرطان عندما ت أ�خذ بع�ض اخلاليا يف النماء والتكاثر ،بال �ضوابط  ،وحتتل أ�جزاء من
اجل�سم .وعندما نكت�شف ال�سرطان باكر ًا ،فغالبا ً ما ميكن ا�ستئ�صاله بجراحة ,أ�و معاجلته
بالدوية أ�و أ
أ
بال�شعة ،وتكون فر�صة ال�شفاء منه جيدة .ولكن عندما ينت�شر ال�سرطان ،ي�صبح
�شفا ؤ�ه أ��صعب وقد ي�صبح م�ستحال ً.

الورم مرادف لالنتفاخ .وبع�ض أ�نواع
أالورام �سرطاين ,وبع�ضها غري
�سرطاين.

أ�نواع ال�سرطان

يعد �سرطان عنق الرحم (باب الرحم أ�و فم الوالدة ) والثدي والرحم أ�كرث أ�نواع ال�سرطان
�شيوعا ً لدى الن�ساء .و أ�ما أ�نواع ال�سرطان ال�شائعة أالخرى التي قد ي�صاب بها الرجال والن�ساء
على حد �سواء فهى �سرطان الرئة أ
والمعاء الغليظة والكبد واملعدة والفم واجللد.

أ��سباب ال�سرطان

لي�س ال�سرطان النهابا ً ,ولي�س معديا ً ,وال ميكن
أ�ن ينتقل من �شخ�ص �إىل �آخر.
كي نبقى أ��صحاء 149
اجلماع ا آلمن 186

أ��سباب معظم أ�نواع ال�سرطان املبا�شرة غري معروفة .ولكن بع�ض العوامل التي تزيد احتمال �إ�صابتك
بال�سرطان هي:
 تدخني التبغ ,ومعروف أ�نه ي ؤ�دي �إىل �سرطان الرئة واىل زيادة احتمال ا إل�صابة مبعظم أ�نواعال�سرطان أالخرى.
 بع�ض االلتهابات الفريو�سية ،مثل التهاب الكبد  -ب (هيباتايت�س ب ) أ�و الث آ�ليل التنا�سلية. تناول أالطعمة الكثرية الدهون أ�و امل�ستح�ضرات الكيميائية ال�ضارة (مواد �سرطانية أ�و كر�سينوجية).
 تناول بع�ض أالدوية ,مثل الهرمونات ،على نحو خاطىء. العمل يف بع�ض املواد الكيميائية (مواد �سرطانية أ�و كر�سينوجية ) أ�و العي�ش على مقربة منها (مثلمبيدات احل�شرات أ
وال�صباغ والدهانات واملذيبات).
 العمل يف مراكز الطاقة النووية أ�و العي�ش بجوارها.كذلك �إذا أ��صيب �آخرون يف أ��سرة املر أ�ة أ
(�قارب الدم ) بنوع من ال�سرطان ،فهذا قد يعني زيادة
احتمال �إ�صابتها بال�سرطان ذاته (ي�سمى هذا باخلطر الوراثي).

الوقاية من ال�سرطان

ب�إمكان نظام احلياة ال�صحي أ�ن يقي كثريا ً من أ�نواع ال�سرطان .وهذا يعني تناول أ�طعمة مغذية
وجتنب العوامل التي قد ت ؤ�دي �إىل ا إل�صابة بال�سرطان .مثال ً:
 ال تدخني وال مت�ضغي التبغ. حاويل جتنب ا�ستخدام املواد الكيميائية ال�ضارة يف منزلك أ�و يف موقع عملك ،وكذلك أ�نواعأالطعمة التي ت�ستعمل املواد الكيميائية يف �إنتاجها أ�و حفظها.
 احتمي من أالمرا�ض املنقولة جن�سيا ً.اخلاليا ال�سرطانية �صغرية للغاية ،وحتتاج
م�شاهدتها �إىل جمهر.

اكت�شاف ال�سرطان ومعاجلته
باكرا آً
أ

غالبا ً ما يقي اكت�شاف ال�سرطان باكرا ً حياة املر�ة ،لنها ت�ستطيع أ�ن تبكر يف معاجلة نف�سها قبل
انت�شار ال�سرطان .وتنذر بع�ض أ�نواع ال�سرطان بعالمات حتذيرية ت�شري اىل احتمال وجود
علة ما .ولكن لتعريف عادة �إذا كنت م�صابة ب�سرطان ما ،ينبغي أ�ن جتري فح�صا ً ألخذ ب�ضع
خاليا من اجلزء الذي ي�شك ب�إ�صابته بال�سرطان يف ج�سمك .مت يفح�ص اخلاليا �شخ�ص
مدرب على معرفة اخلاليا ال�سرطانية حتت املجري.
و أ�ما أ�نواع ال�سرطان التي ال عالمات مبكرة لها ,فكثريا ً ما ميكن اكت�شافها با�ستخدام فحو�ص
امل�سح املبكر وهي فحو�ص دورية جتري للوثوق من �سالمة النا�س ,مثل فح�ص عنق الرحم أ�و
امل�سحة املهبلية .للك�شف الباكر ل�سرطان عنق الرحم أ
(�نظري ال�صفحة .)366
�إذا وجدت عندك عالمات �إنذار (مثال :عالمات �إنذار �سرطان عنق الرحم �ص  )365أ�و
أ�جريت فح�صا ً ّ
دل على احتمال وجود علة ما ،فال تنتظري .اتبعي ن�صحة هذا الف�صل
الكت�شاف امل�شكلة ومعاجلتها على عجل.

م�شكالت عنق الرحم ال�شائعة

أ�كيا�س“ ،نابرثيان”( ،جريب نابوث) هي
نفطات أ�و نتوء �صغرية على عنق الرحم وممتلئة
ب�سائل .وال يعطي رجودها أ�ية عالمات .ولكن
ميكن ر ؤ�يتها أ�ثناء فح�ص احلو�ض (بوا�سطة
منظار مهبلي خا�ص أ�و �سبيكيولوم ) .هذه أالكيا�س غري م ؤ�ذية وال حتتاج �إىل معاجلة.
ال�سالئل (ال�سليالت  ،بوليب  ،م ّرجالت):هي أ�ورام ذات لون أ�حمر داكن ،موجودة أ�حيانا ً يف
عنق الرحم .وتنمو أ�ي�ضا ً داخل الرحم .ملعرفة املزيد عنها أ�نظري “ أ�ورام الرحم ال�شائعة”
ال�صفحة .368

م�شكالت عنق
الرحم

عنق الرحم ويعرف أ�ي�ضا ً بـ :باب
الرحم أ�و فم الوالدة.

التهاب عنق الرحم :ينتقل كثري من التهابات املهبل  -مثل الوحيدات امل�ش ّعرة (تريكومون�س )
 وبع�ض أالمرا�ض املنقولة جن�سيا ً ،من املهبل �إىل عنق الرحم .وقد ي�سبب أ�وراما ً أ�و تقرحاتأ�و تهيجا ً أ�و نزفا ً بعد اجلماع  .وملعرفة مزيد من املعلومات عن هذه امل�شكالت وطرق معاجلتها,
انظري ف�صل أ
“المرا�ض املنقولة جن�سيا ً وااللتهابات التنا�سلية أالخرى”.

�سرطان عنق الرحم

�سرطان عنق الرحم مو ال�سرطان أالكرث �شيوعا ً فى الدول أالقل تطورا ً .و�سببه أالول هو فريو�س
من نوع بابيلوما (الورم احلليمي الب�شري) وهو الفريو�س نف�سه الذي ي�سبب الث آ�ليل التنا�سلية.
وينمو هذا ال�سرطان بطيئا ً � 10سنوات تقريبا ً .واذا عوج باكرا ً أ�مكن ال�شفاء منه متاما ً .ولكن
العديد من الن�ساء امل�صابات به متوت كل �سنة ألنهن ال يعرفن أ�بدا ً �إ�صابتهن به .
يزداد احتال �إ�صابة املر أ�ة ب�سرطان عنق الوحم �إذا:
 جتاوز عمرها �75سنة . بد أ�ت جتامع يف عمر مبكر (خالل ب�ضع �سنوات فتط بعد بدء دورتها ال�شهرية ). كان لها �شركاء عديدون يجامعونها ,أ�و ان �شريكها كانت له �شريكات عديدات. أ��صيبت مرات كثرية أبالمرا�ض املنقولة جن�سيا ً ،خ�صو�صا ً الت آ�ليل التنا�سلية.
 م�صابة با إليدز /ال�سيدا. -تدخن التبغ .

عالمات ا إلنذار ل�سرطان عنق الرحم

ال تظهر عادة عالمات خارجية على �سرطان عنق الرحم �إال بعد انت�شاره وبلوغه مرحلة ت�صعب
فيها معاجلته( .كثريا ً ما تظهر عالمات مبكرة على عنق الرحم متكن ر ؤ�يتها عند فح�ص
احلو�ض .لذا فالفح�ص الدوري مهم جدا ً).
النزف غري االعتيادي من املهبل ،وكذلك النزف بعد اجلماع ,أ�و ا إلفراز غري العادي ،أ�و الرائحة
الكريهة من املهبل ،جميعها عالمات قد تدل على وجود م�شكلة خطرية ،رمبا �سرطان عنق الرحم
يف مرحلة متقدمة� .إذا ظهر عندك أ�ي من هذه العالمات ,حاويل �إجراء فح�ص للحو�ض وفح�ص
عنق الرحم (امل�سحة املهبلية).

مهم� :إذا عاجلت
�إفرازات مهبلية ب أ�دوية
ومل ت�شفي ,فيجب أ�ن
تفح�صي عنق الرحم و أ�ن
جتري فح�ص عنق الرحم
(امل�سحة املهبلية) بحثا ً
عن �سرطان.

اكت�شاف �سرطان عنق الرحم

�إذا كنت عاملة �صحية حاويل التدرب
على فح�ص �سرطان عنق الرحم.
و�شجعي جماعتك على تقدمي خدمات
م�سح ال�سرطان.

ي�ستح�سن �إجراء اختبار �سرطان عنق الرحم بانتظام �إذا أ�مكن ,ب�سبب عدم ظهور عالمات �إنذار
مبكرة له ,و�إمكان �شفائه �إذا اكت�شف باكرا ً .وترمي هذد الفحو�ص �إىل اكت�شاف أ�ية أ�ن�سجة غري
تن�سج خفيف أ�و
طبيعية يف عنق الرحم .وقد تكون هذه أالن�سجة غري طبيعية بع�ض ال�شيء (خلل ّ
غري طبيعية بدرجة أ�على (خلل تن�سج �شديد) أ�و يف مرحلة ال�سرطان املبكر (قبل انت�شاره).

فح�ص عنق الرحم (امل�سحة املهبلية)

أ�كرث االختبارات �شيوعا ً هو اختبار فح�ص عنق الرحم (ويعرف أ�ي�ضا ً با�سم :امل�سحة املهبلية
أ�و م�سحة عنق الرحم أ�و الفح�ص الزجاجي أ�و فح�ص باب  .)pap testوعند �إجرائه ت أ�خذ
العاملة ال�صحية أ�ثناء فح�ص احلو�ض بع�ض اخلاليا من عنق الرحم (وهذا غري م ؤ�مل ) .ثم
تر�سلها �إىل املخترب لفح�صها حتت املجهر .وعندما جترين هذا الفح�ص ينبغي أ�ن تعودي ألخذ
النتجية ،بعد ب�ضعة أ��سابيع عادة.

الفح�ص باملعاينة الب�صرية

هذه طريقة جديدة وغري مكلفة للك�شف الباكر عن �سرطان عنق الرحم ،ت�ستخدم
حملول اخلل (حم�ض أال�سيتك  ) acetic acidالذي يدهن على عنق الرحم.
فيحول لون أالن�سجة غري ال�سليمة �إىل البيا�ض.
ويفح�ص عنق الرحم أ�حيانا ً بعد�سة �صغرية ت�سهل ر ؤ�ية هذه أالن�سجة .ف�إذا كانت
لدى املر أ�ة أ�ن�سجة غري �سليمة فقد حتتاج �إىل فحو�ص أ�خرى أ�و عالج.

الفحو�ص أالخرى الكت�شاف ال�سرطان

الفح�ص الدوري للك�شف عن �سرطان
عنق الرحم يكمنه �إنقاذ حياة كثري من
الن�ساء.
يف الواليات املتحدة أالمريكية ي�ساهم
فح�ص عنق الرحم يف احلد من % 90
من وفيات �سرطان عنق الرحم.

اخلزعة :ت ؤ�خذ خاليا من ن�سيج عنق الرحم وتر�سل �إىل املخترب
لفح�صها بحث عن خاليا �سرطانية.
الناظور (املنظار) :جهاز موجود يف بع�ض امل�ست�شفيات ,وهو يكبرّ �صورة عنق
الرحم ،وي�سهل ر ؤ�ية عالمات ال�سرطان.

ما هي وترية الفحو�ص للن�ساء؟
من اجل اكت�شاف �سرطان عنق الرحم باكرا ً وحتى ينجح العالج الب�سيط يف ال�شفاء منه ،ينبغي على كل امر أ�ة �إجراء هذا الفح�ص
مرة كل � 3سنوات على أالقل .واذا مل يتي�سر ذلك يف بع�ض أالماكن فكل خم�س �سنوات على أالقل ,خا�صة بعد �سن اخلام�سة
والثالثني .وينبغي تكرار الفح�ص أ�كرث:
�إذا كنت من الفئة أالكرث تعر�ضا ً خلطر ا إل�صابة ب�سرطان عنق الرحم (انظري ال�صفحة .)365
عند وجود خاليا غري طبيعية بع�ض ال�شيء أ�ثناء فح�ص �سابق أ�جريته مل�سحة عنق الرحم  .هذه اخلاليا ال تتحول �إىل �سرطان عادة،
بل تعود طبيعية يف �سنتني أ�و ثالث �سنوات .ولكن هذه اخلاليا قد تكون من العالمات املبكرة لل�سرطان ،ولذا ينبغي �إجراء فح�ص
عنق الرحم بعد �سنة أ�و �سنتني ،للوثوق من عدم مناء خاليا �سرطانية .

معاجلة �سرطان عنق الرحم :

�إذا أ�ظهر الفح�ص خلال ً �شديدا ً يف التن�سج أ�و �سرطانا ً يف مرحلة أ�كرث تقدما
ً ،ف�إنك �ستحتاجني �إىل املعاجلة .وعليك أ�نت وطبيبك اختيار العالج أالن�سب
لك .وميكن أ�ن تكون املعاجلة يف املراحل الباكرة ب�سيطة ،با�ستخدام طرق
ال�ستئ�صال ،أالن�سجة ال�سرطانة أ�و تدمريها.
وي�ستخدمون فى بع�ض أالماكن طريقة «املعاجلة القرية» أ�ي عن طريق تربيد
عنق الرحم لقتل اخلاليا ال�سرطانية .وهناك طريقة أ�خرى هي ا�ستئ�صال
جزء من عنق الرحم (خزعة خمروطة) .هذا العالج أ�ف�ضل (�إذا تي�سر)،
واذا كنت ترغبني يف �إجناب أالطفال وكان ال�سرطان مل ينت�شر بعد .فهو
يحفظ لك رحمك .عندما يكت�شف ال�سرطان ويعالج قبل أ�ن ينت�شر ,ميكن
ال�شفاء منه.
�إذا اكت�شف ال�سرطان بعد منائه مبدة طويلة ,فلرمبا انت�شر خارج عنق الرحم �إىل أ�جزاء أ�خرى
من اجل�سم .عندئذ حتتاجني عادة �إىل جراحة ال�ستئ�صال عنق الرحم والرحم .وقد يفيد أ�حيان ًا
العالج أ
بال�شعة.

الوقاية من �سرطان عنق الرحم

ميوت املزيد من الن�ساء كلما جهل النا�س خماطر �سرطان عنق الرحم .أ�ما اكت�شافه املبكر فيمكن
أ�ن ينقذ احلياة .ومن أ�جل تغيري هذا ميكنك أ�ن:
 تتعلمي ما هي العوامل التي تزيد احتمال ا إل�صابة عند املر أ�ة ,وتعملي مع ا آلخرين لتقليل هذهاالحتماالت .وال بد على أالخ�ص من أ�ن تتمكن الفتيات من االمتناع عن املجامعة حتى تن�ضج
أ�نوثتهن .وال بد لكل الن�ساء من أ�ن يحتمني من أالمرا�ض املنقولة جن�سيا ً.
 تعريف عن م�سح ال�سرطان ,فاكت�شاف �سرطان عنق الرحم باكرا ً ينقذ حياة كثري من الن�ساء.يف بع�ض أ�ماكن العامل ال يتي�سر اختبار فح�ص عنق الرحم �إال للن�ساء اللواتي ي�سكن بالقرب من
امل�ست�شفيات .وب�إمكان ن�ساء أ�خريات �إجراء االختبار يف العيادات التي توفر خدمات أالمومة
والطفولة وتنظيم أال�سرة ومعاجلة أالمرا�ض املنقولة جن�سي ًا.
قد يبدو تطوير برامج امل�سح ال�سرطاين مكلفا ً جدا ً  ،لكنه أ�رخ�ص من املعاجلة.
فب�إمكان برامج امل�سح ال�سرطاين م�ساعدة الن�ساء أ�ف�ضل م�ساعدة ب أ�قل تكلفة �إذا:
 ا�ستهدفت الن�ساء أالكرب �سنا ً .فالربغم من أ�ن الن�ساء ال�شابات قد ي�صن ب�سرطانعنق الرحم� ،إال أ�ن املر أ�ة التي جتاوزت � 35سنة أ��شد تعر�ضا ً لهذا اخلطر.
 اخترب أ�كرب عدد ممكن من الن�ساء ,حتى ولو عني ذلك تباعد وترية الفحو�صالدورية للمجموعة ذاتها .ذلك أ�ن فح�ص كل الن�ساء املعر�ضات خلطر ا إل�صابة كل
� 5سنوات أ�و � 10سنوات ي ؤ�دي �إىل ك�شف حاالت �سرطان أ�كرث كثريا ً من فح�ص بع�ض
الن�ساء فقط بوترية متقاربة.
 درب العامالت والعاملون ال�صحيون املحليون إلجراء اختبار فح�ص عنق الرحمواختبار معاينة عنق الرحم الب�صري.

قد حتتاجني �إىل الذهاب �إىل
م�ست�شفى كبري متخ�ص�ص يف
معاجلة ال�سرطان.
اختبار املعاجلة املنا�سبة 36
ا�ستئ�صال الرحم 369

م�شكالت
الرحم
فح�ص احلو�ض 519
فقر الدم أ
(النيميا )172
ال�سليلة جمعها ال�سالئلPolyps :
تو�سيع الرحم وكحتها 244

أ�ورام الرحم ال�شائعة
أالورام الليفية (الليفة )

الليفة عبارة من ورم يف خاليا الرحم .وقد ت ؤ�دي �إىل حدوث
نزف غري اعتيادي من املهبل و أ�مل يف أ��سفل البطن وا�سقاط
حمل متكرر (خ�سارة احلمل).وهي لي�ست �سرطانية يف
معظم احلاالت.
العالمات
 نزف �شهري غزير أ�ثناء الدورة ال�شهرية. أ�مل أ�و �شعور بثقل يف أ��سفل البطن. -أ�مل عميق أ�ثناء اجلماع.

اكت�شاف أالورام الليفية ومعاجلتها

تكت�شف هذه أالورام عادة عند فح�ص احلو�ض� ،إذ تكون
الرحم كبرية جدا ً أ�و يكون �شكلها غري طبيعي .وميكن لل�صورة
تي�سرت ،أ�ن تبني حجم الليفة .واذا كانت الليفة
ال�صوتية� ،إذا ّ
ت�سبب م�شكالت فيمكذ ا�ستئ�صالها بجراحة .وقد ت�ست أ��صل
الرحم كلها يف بع�ض احلاالت .ولكن يف معظم أالحيان ،ال تعود اجلراحة �ضرورية ألن أالورام
تتقل�ص عادة ,بعد توقف الدورة ال�شهرية (�سن أالمان) ،فتزول امل�شكالت التي ت�سببها .واذا كان
نزف الدورة ال�شهرية غزيرا ً جد ًا ب�سبب الورم نقد ي ؤ�دي �إىل فقرالدم .حاويل تناول أالطعمة
الغنية باحلديد.

ال�سالئل (ال�سليالت ,بوليب ,مرجالت)

ال�سالئل أ�ورام ذات لون أ�حمر داكن ،ميكن أ�ن تنمو داخل الرحم أ�و عند عنق الرحم  .وهي نادر ًا
ما تكون أ�وراما ً �سرطانية .
العالمات:
نزف بعد اجلماع.
دورة �شهرية غزيرة أ�و نزف يف أ�وقات غري اعتيادية خالل الدورة ال�شهرية .

اكت�شاف ال�سالئل ومعاجلتها

ميكن معاينة ال�سالئل وا�ستئ�صالها من عنق الرحم بب�ساطة ومن دون أ�مل أ�ثناء فح�ص احلو�ض
الذي يجريه �شخ�ص متدرب .ولكن الكت�شاف وجود ال�سالئل
داخل الرحم ال بد من ك�شط داخل الرحم (ويعرف هذا ا إلجراء
بـ :تو�سيع الرحم وكحتها ،)D and C :فيزيل هذا الك�شط
ال�سالئل أ�ي�ضا ً .وير�سل الورم �إىل املخترب للوثوق من عدم وجود
خاليا �سرطانية .وال تنمو أ�ل�سالئل عادة من جديد بعد �إزالتها.

�سرطان الرحم (�سركان بطانة الرحم)

يبد أ� �سرطان الرحم عادة يف الطبقة الداخلية (البطانة ) داخل الرحم  .و�إذا مل يعالج فقد
ينت�شر �إىل الرحم واىل أ�جزاء أ�خرى من اجل�سم .ويحدث هذا ال�سرطان غالبا ً لدى الن�ساء
اللواتي:
جتاوزن  40عاما ً وخا�صة �إذا دخلن مرحلة توقف
الدورة ال�شهرية .
يعانني زيادة يف الوزن.
يعانني مر�ض ال�سكري.
تناولن هرمون ا إل�سرتوجني ومل يتناولن
معه الربوج�سرتون.
العالمات:
غزارة نزف الدورة ال�شهرية .
عدم انتظام نزف الدورة ال�شهرية أ�و النزف يف أ�وقات غري اعتيادية خالل الدورة.
النزف بعد �سن توقف الدورة ال�شهرية.
مهم � :إذا نزفت ولو تنقيطا ً خفيفا ً بعد �سن توقف الدورة ال�شهرية (اثني ع�شر �شهرا ً
دون النزف ال�شهري) فراجعي عاملة �صحية للوثوق من عدم �إ�صابتك بال�سرطان.

أالدوية عند توقف الدورة ال�شهرية 125
نزف غري اعتيادي347 ,
نزف غزير ,أ�و نزف يف و�سط الدورة ال�شهرية
129

اكت�شاف �سرطان الرحم ومعاجلته

حتى تت أ�كد العاملة ال�صحية من عدم وجود �سرطان يف الرحم ،تك�شط داخل الرحم (تو�سيع
الرحم وكحتها) ،أ�و ت أ�خذ خزعة وتر�سل العينة �إىل املخترب لفح�صها وللوثوق من خلوها من
ال�سرطان  .ف�إذا ظهر �سرطان ،تنبغي معاجلته على عجل بجراحة ت�ست أ��صل الرحم .وميكن أ�ي�ض ًا
ا�ستخدام العالج أ
بال�شعة.

ا�ستئ�صال الرحم

يف جراحة ا�ستئ�صال الرحم تزال أ�حيانا ً الرحم وحدها ،و أ�حيانا ً أ�خرى يزال أالنبوبان
واملبي�ضان (ا�ستئ�صال الرحم الكاملة) .وملا كانت املباي�ض تفرز هرمونات توفر لك احلماية من
خطر ا إل�صابة ب أ�مرا�ض القلب وترقق العظام ،لذا أ
فالف�ضل �إبقاء املبي�ضني وعدم ا�ستئ�صالهما
�إذا أ�مكن  .حادثي طبيبك فى هذا أالمر.
�إذا اكت�شف �سرطان الرحم باكرا ً  ,ميكن ال�شفاء منه.
ولكن �إذا تقدمت مراحله أ��صبح �شفا ؤ�ه أ��صعب.
مهم :على كل امر أ�ة جتاوزت أالربعني وتعاين نزف غري اعتيادي أ�ن جتري
فح�صا ً لدى العاملة أ�و العامل ال�صحي.

م�شكالت الثدي
فح�ص الثدي 162
�إلتهاب الثدي 117

أ�ورام الثدي

أالورام يف الثدي أ�مر �شائع جدا ً عند معظم الن�ساء ،خا�صة
الكتل الطرية املمتلئة ب�سائل أ
(الكيا�س) .وحتدث عادة تغريات
يف هذه أالورام أ�ثناء مراحل الدورة ال�شهرية ،وقد ت�صبح
أ�كرث ح�سا�سية و�إيالما ً عند ال�ضغط عليها .قلة من هذه الكتل
�سرطانية .ولكن ملا كان احتمال ا إل�صابة بال�سرطان قائما ً على
الدوام ،فعلى املر أ�ة فح�ص ثدييها مرة يف ال�شهر أ
(�نظري
عالمات ا إلنذار يف أال�سفل).

�إفراز من احللمة

�إن أ�فراز اللنب احلليب أ�و ا إلفراز ال�شفاف يف �إحدى احللمتني أ�و كليهما أ�مر طبيعي �إذا كانت
املر أ�ة قد أ�ر�ضعت طفال ً خالل العام ال�سابق .أ�ما ا إلفراز الرمادي أ�و أالخ�ضر أ�و الدموي -
خا�صة �إذا كان من حلمة دون أالخرى  -فقد يكون عالمة على وجود ال�سرطان .افح�صي ثدييك
لدى عاملة �صحية م ؤ�هلة.

�إلتهاب الثدي

�إذا الحظت و أ�نت تر�ضعني طفلك منطقة �ساخنة وح�سا�سة ت ؤ�ملك يف ثديك
فالراجح أ�ن لديك التهاب يف الثدي ،أ�و خ ّراج ًا (دمال ً ) .هذا االلتهاب
لي�س �سرطانا ً ،وت�سهل معاجلته .أ�ما �إذا كانت املر أ�ة ال تر�ضع ،فقد تكون
هذه العالمات دلي ًال على وجو د �سرطان.

�سرطان الثدي

ينمو �سرطان الثدي عادة ببطء .و�إذا اكت�شف باكرا ً فيمكن أ�حيانا ً ال�شفاء منه .وي�صعب التنب ؤ�
لل�صابة ب�سرطان الثدي .ولكن االحتمال قد يكون أ�قوى عند امر أ�ة عانت أ�مها
مبن قد تتعر�ض إ
أ�و أ�خواتها �سرطان الثدي ،أ�و لدى امر أ�ة أ��صيبت ب�سرطان الرحم �سابقا ً .و�سرطان الثدي أ�كرث
�شيوعا ً لدى الن�ساء اللواتي جتاوزن � 50سنة

عالمات ا إلنذار ل�سرطان الثدي:

 كتلة قا�سية غري أ�ليمة وخ�شنة موجودة يف ثدي دون ا آلخر ،وال تتحرك حتت اجللد. احمرار أ�و تقرح يف الثدي ،غري قابل لل�شفاء. منطقة يف الثدي يبدو جلدها م�شدودا ً للداخل أ�و خ�شن ًا أ�و منقطا ً مثل ق�شرة الربتقال أ�والليمون.
 -حلمة م�شدودة �إىل الداخل. �إفراز غري اعتيادي من �إحدى احللمتني. أ�حيانا ً ،تورم أ�ليم حتت ا إلبط. نادرا ً ،أ�مل يف الثدي.�إذا الحظت عالمة أ�و ب�ضع عالمات مما �سبق فاطلبي العون من عاملة �صحية م ؤ�هلة فو را ً.

اكت�شاف �سرطان الثدي ومعاجلته

�إذا كنت تفح�صني ثدييك بانتظام ,ف�ستالحظني على أالغلب أ�ي تغيريات أ�و أ�ي كتلة جديدة.
و�صورة الثدي ب أ��شعة �إك�س (ماموغرام ) تك�شف الورم وهو �صغري وقليل اخلطر .لكن أ�جهزة
ت�صوير الثدي غري متوافرة يف العديد من أالماكن وهي مكلفة للغاية ،وال ميكنها اجلزم ب أ�ن كتلة
ما يف الثدي هي �سرطانية.
الطريقة الوحيدة للوثوق من �إ�صابة امر أ�ة ما ب�سرطان الثدي هي اخلزعة ،وهي قطعة من الورم
ي�ست أ��صلها اجلراح أ�و قد ي�ست أ��صل الورم كله ,م�ستخدما ً �إبرة أ�و مب�ضعا ثم يطلب فح�صها
لل�سرطان فى املخترب.
ويعتمد العالج على مرحلة تقدم ال�سرطان وم�ستوى اخلدمة الطبية يف منطقة �سكنك .واذا
كانت الكتلة �صغرية واكت�شفت باكرا ً فقد تكون �إزالة الكتلة باجلراحة
كافية .ولكن بع�ض حاالت �سرطان الثدي قد ت�ستدعي ا�ستئ�صال الثدي كله .بع�ض أالحيان
ي�ستخدم أالطباء أالدوية واملعاجلة أ
بال�شعة.
وال بعرف أ�حد حتى ا آلن كيف ميكن الوقاية من �سرطان الثدي .ولكننا نعرف أ�ن اكت�شاف هذا
ال�سرطان ومعاجلته باكر ًا يزيدان احتمال ال�شفاء .ويف بع�ض احلاالت ال يعاود ال�سرطان املر أ�ة
مرة أ�خرى .ولكن يف حاالت أ�خرى قد يعاود بعد �سنوات .ورمبا �آنذاك يف الثدي ا آلخر ،أ�و قد
يعاود يف حاالت أ�قل ،يف أ�جزاء أ�خرى من اجل�سم .

م�شكالت املباي�ض
أ�كيا�س املباي�ض

وهي عبارة عن أ�كيا�س ممتلئة ب�سائل ،تظهر على
املباي�ض .وال حتدث �سوى يف �سنوات اخل�صب ما
بني البلوغ و�سن توقف الدورة ال�شهرية .وقد ي ؤ�مل
الكي�س يف جهة دون أ�خرى من أ��سفل البطن ،وقد
يف�سد انتظام الدورة ال�شهرية .ولكن معظم الن�ساء
ال يعرفن بوجود كي�س �إال عندما يتلم�سه عامل أ�و
عاملة �صحية أ�و طبيب أ�ثناء فح�ص حلو�ض .وال
تدوم معظم أالكيا�س �سوى ب�ضعة أ��شهر فقط ثم تختفي وحدها .كن بع�ضها قد ينمو وي�صرب
كبريا ً جدا ً فتجب �إزالته بجراحة� .إذا عانيت أ�ملا ً �شديدا ً راجعي العاملة أ�و العامل ال�صحي
فورا ً.

�سرطان املباي�ض

لي�س �سرطان املباي�ض �شائعا ً ،وال توجد عادة عالمات �إنذار له .ولكن قد ت�شعر العاملة ال�صحية
أ�ثناء فح�ص احلو�ض بوجود مبي�ض مت�ضخم احلجم .وت�ستخدم يف معاجلته اجلراحة أ
والدوية
أ
وال�شعة ،ولكن ال�شفاء بالغ ال�صعوبة.

اذهبي �إىل العاملة أ�و العامل ال�صحي
فورا ً �إذا كنت قد أ��صبت ب�سرطان
الثدي والحظت ورما ً �آخر يف الثدي� ,وأ
عالمات �إنذار أ�خرى بوجود �سرطان
كيف تفح�صني ثدييك 162
أ�مل �شديد يف البطن 341

أ�نواع ال�سرطان
أالخرى
ال�شائعة

�سرطان الرئة

�سرطان الرئة م�شكلة متعاظمة وناجتة غالبا ً من تدخني التبغ .وهو أ�كرث �شيوعا ً بني الرجال
ألنهم عادة يدخنون أ�كرث من الن�ساء .ولكن ملا كانت الن�ساء تدخن أالن مثل الرجال فقد زادت
ن�سبة �إ�صابتهن بهذا ال�سرطان .ويف بع�ض الدول ي�شكل �سرطان الرئة الناجت من التدخني ال�سبب
أالول للوفيات بني الن�ساء ويتقدم على أ�ي نوع �آخر من أ�نواع ال�سرطان .ويف أ�ماكن كثرية،
ت�ساوت الفتيات مع ال�صبيان بالتدخني يف وقت مبكر ،وبن�سبة ا إلقبال على التدخني .ومبا أ�ن
ن�سبة الفتيات والن�ساء املدخنات يف تزايد ،فمن امل ؤ�كد أ�ن مزيدا ً من الن�ساء �سيتعر�ضن
لل�صابة ب�سرطان الرئة.
إ
وال ي�صيب �سرطان الرئة النا�س عادة� ،إال بعد جت أ�وز �سن أالربعني .و�إذا توقفت املر أ�ة
عن التدخني ,فخطر �إ�صابتها ب�سرطان الرثة يقل كثريا ً  .و أ�ما العالمات (�سعال مع
الدم ،وفقدان الوزن ،و�صعوبة التنف�س ) فتظهر عاذة عندما يكون ال�سرطان متقدم ًا
وت�صعب معاجلته .وت�ستعمل يف معاجلته عادة اجلراحة ال�ستئ�صال جزء من الرئة,
والدوية أ
أ
وال�شعة.

�سرطان الفم واحللق

أ�عرا�ض �سرطان الرئة م�شابهة ألعرا�ض
ال�سل.
اطلبي ا�ست�شارة طبية �إذا الحظت
هذه العالمات.
ي�سبب تدخني التبغ ثلث وفيات
ال�سرطان!
يزيد تناول مادة أ�فالتوك�سني يف
الطعام من �إمكانية ا إل�صابة ب�سرطان
الكبد.
حاويل توفري طعم التهاب الكبد  -ب
يف جمتمعك.
يزيد ا إلكثار من أالطعمة املخ ّللة
واملدخنة من احتمال ا إل�صابة ب�سرطان
املعدة.
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قد ينتج �سرطان الفم واحللق من التدخني ،وم�ضغ التبغ .ف�إذا كنت مدخنة أ�و مت�ضغني التبغ
والحظت تقرحات يف فمك ال تلتثم ،فاطلبي ن�صيحة طبية.

�سرطان الكبد

بع�ض امل�صابني بالتهاب الكبد الفريو�سي  -بي  Bأ�و �سي ( Cهيباتيت�س بي أ�و �سي) ي�صابون
ب�سرطان الكبد بعد �سنوات عديدة .ومن عالمات هذا ال�سرطان ت�ضخم يف البطن وال�ضعف
العام .وتنبغي ا�ست�شارة العاملة ال�صحية �إذا راودك ال�شك فى احتمال �إ�صابتك بهذا املر�ض.
والوقاية من �إلتهاب الكبد  -نوعي «بي» و «�سي» ممكنة بتوفري أالمان لدى املجامعة ،وبالتطعيم
(اللقاح) .ومتكن وقاية أالطفال من التهاب الكبد »-بي» بتطعيمهم عند الوالدة .كذلك ميكن
تطعيم البالغني فى أ�ي وقت.

�سرطان املعدة

ي�صيب �سرطان املعدة الن�ساء والرجال
بعد بلوغهم �سن أالربعني .ال تظهر عادة
عالمات ل�سرطان املعدة �إال فى املراحل
املتقدمة .واملعاجلة الوحيدة هي اجلراحة
وقد ال تكون ناجحة.

عندما يتع ّذر �شفاء ال�سرطان

ميكن ال�شفاء من كثري من أ�نواع ال�سرطان ،ولكن بع�ضها غري قابل
لل�شفاء خا�صة �إذا انت�شر ال�سرطان �إىل أ�جزاء عديدة من اجل�سم.
وكذلك غالبا ً ما تكون امل�ست�شفيات املتخ�ص�صة بعالج ال�سرطان بعيدة
فى املدن الكبرية ,وتكون املعاجلة باهطة.
يف بع�ض أالحيان� ،إذا ت أ�خر اكت�شاف ال�سرطان فال �شفاء منه .أ
والف�ضل
يف هذه احلالة البقاء يف املنزل ويف رعاية أال�سرة .وقد تكون هذه
املرحلة بالغة ال�صعوبة  .وال بد من تناول ما يكفي من الطعام اجليد
واال�سرتاحة ما أ�مكن .وميكن لبع�ض أالدوية امل�سكنة أ
للمل والقلق
واملن ّومات أ�ن جتعلك ت�شعرين براحة أ�كرب (انظري ال�صفحة .)482
و أ�ما التحادث مع �شخ�ص قريب منك فقد ي�ساعدك على اال�ستعداد
للموت وي�ساعدك على برجمة م�ستقبل أ��سرتك بعد غيابك عنها.
�إذا كنت تقومني بعناية �شخ�ص يجب بقا ؤ�ه يف ال�سرير أ�و ي�شرف على املوت ,فانظري ال�صفحات
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�سعيا ً أ�ىل التغيري
ميكن جت ّنب العديد من الوفيات ب�سبب ال�سرطان �إذا اكت�شف وعوج باكرا ً .لهذا الغر�ض ,ينبغي
تنظيم الن�ساء والرجال من أ�جل احلث على ما يلي:
 حت�سني أ��ساليب م�سح ال�سرطان يف املراكز ال�صحية املحلية والريفية. تدريب العاملني والعامالت ال�صحيات املحليات على أ��ساليب املعاينة الب�صرية من أ�جل الك�شفاملبكر عن �سرطان عنق الرحم ,وكذلك اختبار فح�ص عنق الرحم ،وفح�ص الثدي.
 زيادة عدد املختربات والفنيني امل ؤ�هلني لقراءة نتاج فح�ص عنق الرحم. توفري تعليم أ�ف�ضل وزيادة وعي املجتمع ،والفئات أال�شد تعر�ضا ً ,ب أ��ساليب الوقاية من ال�سرطان,وعالمات ا إلنذار وفوائد م�سح ال�سرطان.
 خف�ض كلفة العناية بالن�ساء امل�صابات بال�سرطان.وال بد للن�ساء أ�ن من :
 التدرب على فح�ص الثدي ب أ�نف�سهن .معرفة عالمات ال�سرطان خا�صة �سرطان الرحم والثدي وعنق الرحم .وعندما تزداد معرفة
أ�فراد املجتمع املحلي بالعوامل التي قد ت ؤ�دي �إىل ال�سرطان ،تزداد قدرتهم على جتنبه .وهذا قد
مينع حدوث العديد من حاالت ال�سرطان  .أ�قنعي أ�فراد جمتمعك ب أ�ن يف �إمكانهم جتنب وفيات
عديدة ناجتة من ال�سرطان � ،إذا امتنعوا عن التدخني وم�ضغ التبغ ،واذا متكنت الن�ساء من وقاية
أ�نف�سهن من أالمرا�ض املنقولة جن�سيا ً.

ن�صائح غذائية للوفاية من
ال�سرطان:
 ال ندخن ! نقلل من ا�ستهالك الدهن نكرث من تناول الفاكهةواخل�ضار الطازجة
 نكرث من ا�ستهالك احلبوبالكاملة (ومنها اخلبز /العي�ش
امل�صنوع من احلبوب غري
املق�شرة )
 نكرث من تناول أالطعمة الغنيةأ
باللياف.
 نقلل من ا�ستعمال أالطعمةامل�ص ّنعة واملكررة أ
والطعمة
املخللة واملدخنة.
 نحافظ على وزن معقول والن�صاب بالتخمة.
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ال�سل

ال�سل مر�ض خطري ي�صيب الرئتني يف املعتاد .وهو يقتل من النا�س يف كل عام أ�كرث مما يقتل
أ�ي مر�ض معد �آخر .يقتل أ�كرث من أالمرا�ض اال�ستوائية واملالريا وا إليدز /ال�سيدا جمتمعة .فهو
يحمل جرثومة ال�سل نحو ملياري �إن�سان (ثلث �سكان العامل ) فى أ�ج�سامهم  .وتتطور احلالة
�سنويا ً لدى ثمامنئة ماليني �شخ�ص منهم لي�صبحوا م�صابني بال�سل.
ومع ازدحام النا�س يف أ�ماكن أ�عمالهم وعي�شهم ،يزداد عدد حاملي العدوى أ�و املر�ضى بال�سل.
فجرثومة ال�سل تنت�شر ب�سهولة يف حاالت االزدحام  -مثال ً يف املدن أ
والحياء الفقرية وخميمات
الالجئني واملعامل ومباين املكاتب  -خ�صو�صا ً داخل املباين ،حيث ال تن�شط التهوئة .كذلك
ت�سهل �إ�صابة حاملي فريو�س ا إليدز /ال�سيدا وجرثومة ال�سل ،باملر�ض ,ألن أ�نظمة املناعة لديهم
�ضعيفة وعاجزة عن مقاومة املر�ض.

الن�ساء وال�سل

ي�صيب ال�سل الن�ساء والرجال على ال�سواء ،لكن ن�سبة الن�ساء اللواتي حتظني بالعالج أ�قل من
الرجال .ومتوت نحو  3000امر أ�ة كل يوم ب�سبب ال�سل ,ثلثهن على أالقل مينت ألنهن مل يعرفن
يوما ً أ�نهن مري�ضات بال�سل ،أ�و ألنهن مل ي�صلن على عالج منا�سب .وغالبا ً ما ي�صعب على املر أ�ة
تلقي العناية الطبية الالزمة ملعاجلة ال�سل ،ألنها غري قادرة على ترك أ��سرتها وعملها ،أ�و ألنها
ال متلك ما يكفي من مال لت�سافر �إىل حيث جتد عيادة .ويف بع�ض أالماكن قد تتجنب املر أ�ة
طلب املعاجلة حتى ال ينبذها زوجها ب�سبب “اعتاللها” أ�و عجزها عن القيام بعملها .وتخ�شى
املر أ�ة التي تعمل خارج البيت من أ�ن ت�صرف من عملها ،ألن �صاحب العمل قد يظن أ�نها �ستعدي
أالخريات .

ال�سلُ :يعرف أ�ي�ضا ً بالدرن أ�و التدرن أ�و
التي  .بي .TB
ت�ستطيع املعاجلة ال�سليمة أ�ن ت�شفي
جميع حاالت مر�ض ال�سل تقربيا ً.
ال�سل من امل�شكالت ال�صحية
الرئي�سية يف منطقة �شرقي
املتو�سط .ي�صاب أ�كرث من �ستمائة
أ�لف �شخ�ص بال�سل �سنويا ً,ويتوفى
حواىل مئة و أ�ربعون أ�لفا ً بال�سل
�سنويا ً.
عن �إح�صاءات منطقة ال�صحة
العاملية� ,شرقي املتو�سط ( 23بلدا ً).
اعتناء املر أ�ة باملر�ضى من أ�فراد عائلتها
لل�صابة بال�سل.
قد يعر�ضها أ�كرث إ

ما هو ال�سل؟

ال�سل مر�ض ت�سببه جرثومة �صغرية أ�و بكترييا .وحني تدخل اجلرثومة ج�سم املر أ�ة تظل فيه
طويال ً ,رمبا طول العمر .وي�ستطيع أال�صحاء عادة أ�ن يقاوموا املر�ض ،وال ي�صاب باملر�ض فعال ً
�إال قليل من الذين يحملون اجلرثومة.

ت�صيب جراثيم ال�سل بع�ض أ�ع�ضاء
اجل�سم أالخرى ,مثل الغدد اللمفاوية
أ�و العظام أ�و املفا�صل .وي�سمى هذا:
ال�سل الالرئوي .وعندما ي�صيب ال�سل
النخاع ال�شوكي والدماغ ي�سمى �سل
ال�سحايا.

�إذا كانت املر أ�ة �ضعيفة و�س ّيئة التغذية وم�صابة
بال�سكري أ�و �صغرية جدا ً أ�و عجوزا ً ،أ�و م�صابة
بفريو�س االيدز /ال�سيدا ،فقد ت أ�خذ اجلراثيم يف
مهاجمة ج�سمها،
ويحدث هذا عادة يف الرئتني  ،حيث تثقب
اجلراثيم أالن�سجة وتدمر أالوعية الدموية.
وفيما يبد أ� اجل�سم مبقاومة املر�ض ،متتلىء
أ�لثقوب بالقيح والقليل من الدم.
ف�إذا مل تعاج أ�خذ ج�سمها يف النحول ,وماتت
يف غ�ضون خم�س �سنوات يف املعتاد .واذا كانت
حتمل فريو�س االيدز /ال�سيدا وال�سل معا ً  ،فقد
متوت يف غ�ضون ب�ضعة أ��شهر �إذا مل تعالج .

كيف ينت�شر
ال�سل؟

ينت�شر ال�سل من �شخ�ص �إىل أ�خر عندما يعط�س أ�و
فيبث اجلراثيم يف الهواء .وت�ستطيع جراثيم ال�سل أ�ن
�ساعات.

ال�سكري 174
االيدز  /ال�سيدا 283

ما تُعدي املري�ضة بال�سل
غالبا ً
أ
آ
أ�طفالها �و الخرين الذين تعتني بهم
كل يوم.

ي�سعل امل�صاب بال�سل
تظل حية يف الهواء

وي�ستطيع امل�صابون بال�سل يف الرئتني أ�ن ين�شروا اجلراثيم لدى ا آلخرين .أ�ما
الذين يحملون جرثومة ال�سل وال تظهر عليهم عالمات املر�ض ،أ�و امل�صابون
بال�سل يف غري الرئتني ,فال يعدون ا آلخرين.
�إذا مل يعاج ال�سل جيدا ً ففي �إمكان امل�صاب بال�سل أ�ن يعدي ع�شرة أ��شخا�ص
�آخرين كل �سنة .ولكن ما �إن يبد أ� ال�شخ�ص يف أ�خذ الدواء حتى ي�صبح على
معد ،يف غ�ضون ال�شهر
أالرجح غري ٍ

كيف نعرف أ�ن �شخ�صا ً مري�ض بال�سل

تدل العالمات التالية على أ�ن ال�شخ�ص رمبا م�صاب بال�سل يف الرئتني:
�سعال ي�ستمر أ�كرث من ثالثة أ��سابيع ،خ�صو�صا ً �إذا أ�خرج ال�سعال بلغما ً من الرئتني.
دم يف البلغم (الب�صاق أ�و الق�شوع ).
هُ زال (نق�صان وزن ).
لكن الو�سيلة الوحيدة أالكيدة ملعرفة �إ�صابة �شخ�ص ما بال�سل ,هي اختبار البلغم .وللح�صول على
ع ّينة من البلغم  -ال اللعاب فقط  -فعلى ال�شخ�ص أ�ن ي�سعل بقوة إلخراج مادة البلغم من أ�عماق
رئتيه .ويخترب البلغم عندئذ يف خمترب للتيقن من احتمال احتوائه على جراثيم ال�سل (اختبار
�إيجابي).
يكرر اختبار البلغم مرتني على أالقل ,واملف�ضل �صباح يومني متتالني .ف�إذا كان االختبار �إيجابيني،
فعلى املر أ�ة أ�ن تبد أ� باملعاجلة .واذا كان اختبار واحد �إيجابي ًا وا آلخر �سلبيا ً  ،فعليها أ�ن تخترب
بلغمها مرة أ�خرى ،ف�إذا كان االختبار �إيجابيا ً فعليها أ�ن تبد أ� باملعاجلة .أ�ما �إذا كان االختبار
بال�شعة ال�سينية أ
الثالث �سلبيا ً  ،فعليها أ�ن ت�ص ّور �صدرها أ
(��شعة �إك�س ) �إذا أ�مكن ،للوثوق من
أ�نها لي�ست بحاجة �إىل معاجلة.

كيف يعالج ال�سل

ال�سل قابل للعالج دوما ً تقريبا ً يف املرة أالوىل� ,إذا تناولت امل�صابة أالدوية املنا�سبة باملقدار
الالزم ،طول وقت املعاجلة الكاملة.
وللمعاجلة مرحلتان .يف املرحلة أالوىل تتناول املر أ�ة ثالثة أ�دوية أ�و أ�ربعة ،مدة �شهرين ،ثم يخترب
بلغمها .ف�إذا كان االختبار �سلب بد أ�ت مرحلة املعاجلة الثانية ,وفيها تتناول دواءين أ��شهرا ً أ�خرى
تراوح بني أ�ربعة أ��شهر و�ستة (وبذلك تبلغ مدة املعاجلة بني �ستة وثمانية أ��شهر) .وعندما تنتهي
املعاجلة ،ينبغي اختبار البلغم مرة أ�خرى للوثوق من �شفاء امل�صابة.
ت�شمل أالدوية التي تعطى عادة ملعاجلة ال�سل :ا إليثامبوتول وا إلي�سونيازيد والبريازينامايد
والريفامب�سني وال�سرتبتوتي�سني والثيا�سيتازون .ا�ستعلمي عن هذه أالدوية يف “ال�صفحات
اخل�ضراء” .لكن أالدوية امل�ستخدمة يف معاجلة ال�سل تختلف من بلد �إىل بلد .وعلى العاملة
ال�صحية أ�ن تلتزم التو�صيات التي يو�صي بها برنامج مكافحة ال�سل يف بالدها .واذا ظلت
اختبارات البلغم �إيجابية بعد معاجلة �شهرين ,فعلى امل�صابة أ�ن تراجع العاملة ال�صحية إلحراء
أ�ختبارات أ�خرى .وقد تظهر هذه االختبارات أ�ن جراثيمها مقاومة أ
للدوية.

معاحلة ال�سل أ�ثناء احلمل

�إذا ظهرت عليك عالمات ا إل�صابة
بال�سل وكان اختبار البلغم �سلبيا ً ،
فراجعي عاملة �صحية مدربة ملعاجلة
م�شكالت الرئة� .إذ لعلك م�صابة
بالتهاب رئوي أ�و بالربو أ�و ب�سرطان
الرئة.

قد ت�ضعف أ�دوية ال�سل الو�سائل
الهرمونية لتنظيم أال�سرة (مثل
حبوب منع احلمل) .ف�إذا بد أ�ت املر أ�ة
عالجا ً لل�سل ,فعليها أ�ن ت�ستخدم
و�سيلة أ�خرى لتنظيم أال�سرة .أ�نظرى
ال�صفحة .200

يجب على احلامل أ�ن ال تتناول ال�سرتبتومي�سني أ�بدا ً ألنه قد ي�سبب �صمم (طر�ش) اجلنني .وعليها أ�ن ان
تتجنب قدر امل�ستطاع تناول البريازينامايد ،ألن أ�ثره يف اجلنني غري معروف .وقد ت�سبب أالدوية أ�ملا ً وخدرا
ً يف اليدين والرجلني خ�صو�صا ً أ�ثناء احلمل .وي�ساعدك عندئد أ�ن تتناويل  50ملغراما ً من البرييدوك�سني
(فيتامني ب )6كل يوم .

بعد أ�ول �شهري عالج ميكن أ�حيانا ً
تناول الدواء مرتني أ�و ثلثا ً يف أال�سبوع
بدال ً من كل يوم .راجعي العامل
ال�صحي لتعريف �إذا ك أ�ن هذا ممكنا ً .

�إذا انتقلت العدوى �إليك من �شخ�ص
م�صاب بجراثيم مقاومة أ
للدوية
ف�ستكون اجلراثيم عندك أ�ي�ضا ً
مقاومة أ
للدوية.

على العاملني والعامالت ال�صحيات ان
ي� أس�لن دوما ً �إذا كان ال�شخ�ص امل�صاب
قد عولج �سابقا ً من ال�سل .فا إل�صابة
الثانية يحتمل أ�كرث أ�ن تكون جراثيمها
مقاومة للدواء.

مهم :يجب أ�ن ميتنع امل�صابون بفريو�س ا إليدز /ال�سيدا عن تناول الثيا�سيتازوز ،ألنه قد
ي ؤ�دي �إىل ّ
تق�شر اجللد� .إذا كان هناك أ�ي احتمال أ�ن يكون ال�شخ�ص م�صابا ً بفريو�س ا إليدز،
فال بد من ا�ستخدام أ�دوية أ�خرى.
على كل امر أ�ة تع أ��آج من ال�سل أ�ن تلتزم القواعد التالية :
 تناويل كل الدواء .ال توقفي املعاجلة أ�بدا ً حني ت�شعرين بتح�سن� .إذا توقفت فقد تعدين�آخرين ،و�سيعاودك املر�ض ،وومبا ب�شكل أ�كرث �صعوبة لل�شفاء.
 ا� أس�يل عن ا آلثار اجلانبية أللدوية العادية ،وعن اخلطرية منها .ف�إذا ظهرت لديك أ�ثار جانبية
خطرية فتوقفي عن تناول أالدوية وراجعي عاملة �صحية على الفور .وقد تو�صى العاملة ال�صحية
ب أ�ن تعاودي تناول دواء من أالدوية ،أ�و ب أ�ن تغريي أالدوية.
 ا�سرتيحي كفايتك ،وكلي أ�ف�ضل ما أ�مكن .واذا أ�مكن ،توقفي عن العمل حتى ت�شعري بتح�سن. جتنبي ن�شر جراثيم ال�سل �إىل ا آلخرين .واذا أ�مكن نامي مبعزل عنا آلخرين غري امل�صابني بال�سل� ،شهرا ً بعد بدء املعاجلة� .ضعي يدك
على فمك حني ت�سعلني واب�صقي البلغم يف منديل ورق ،ثم أ�لقيه يف
مرحا�ض أ�و أ�حرقيه.
 �إذا و�ضعت طفال ً أ�ثناء املعاجلة ,فاختربي بلغمك .ف�إذا كان االختبار�سلبيا ً ,فينبغي أ�ن ُيل ّقح طفلك بلقاح �ضد ال�سل (لقاح �ضد الدرن ،بي.
�سي .جي) ،بال أ�دوية .أ�ما �إذا كان اختبار بلغمك �إيجابي أ� ،ف�سيحتاج
طفلك �إىل أ�دوية .وال حاجة لف�صله عنك أ�و لوقف �إر�ضاعه من ثديك .

مقاومة أ�دوية ال�سل
�إذا مل يتناول ال�شخ�ص امل�صاب ما يكفي من أالدوية املنا�سبة ملعاجلة ال�سل ،أ�و �إذا توقف عن
تناول أالدوية قبل انتهاء اجلرعات الالزمة ،فلن تكون جميع جراثيم ال�سل قد ماتت .وتبقى
أ�قوى اجلراثيم حية وتتكاثر ،فال تعود أالدوية قادرة على قتلها .ويدعى هذا “مقاومة” .ف�إذا
ظل اختبار البلغم �إيجابيا ً بعد �شهري معاجلة ،فقد يكون ال�شخ�ص م�صابا ً بجراثيم مقاومة
أ
للدوية التي يتناولها .وينبغي �إذن أ�ن يراجع عامل �صحي مدرب ملعاجلة ال�سل ،حتى يعطيه
أ�دوية أ�خرى.
و�إذا ا�ستطاعت اجلراثيم أ�ن تقاوم ا إلي�سونيازيد والريفامب�سني معا ً ،ف�إنها ت ؤ�دي �إىل ظهور �سل
مقاوم  ،ت�صعب جد أ� معاجلته .وعندئد ت�ستغرق املعاجلة ما بني اثني ع�شر وثمانية ع�شر �شهر ًا،
واحتماالت جناحها أ�قل بكثري ،وتزيد كلفتها كثريا ً على كلفة معاجلة ال�سل العادي .وي�ستطيع
ال�شخ�ص امل�صاب بال�سل املقاوم أ
للدوية أ�ن ين�شر العدوى �إىل ا آلخرين ,حتى بعد مرور أ��شهر
على بدء املعاجلة.

ال بد من االحتياط ال�شديد ل�ضمان أ�ن تتناول امل�صابة كل الدواء الالزم للمعاجلة ،ألن معاجلة ال�سل طويلة ،أ
ولن عواقب وقف املعاجلة
خطرية .وعلى العاملة ال�صحية أ�و على املتطوعات مراقبة امل�صابة حتى تتناول جرعة الدواء وت�سجيل هذا أالمر يف �سجل خا�ص .وي�سمى
هذا“ :مراقبة العالج املبا�شرة ،الربنامج الق�صري” .على العاملة ال�صحية أ�ن تتبع نظام املراقبة هذا كلما أ�مكن ،لكنه أ��شد �ضرورة
فى ال�شهرين أالولني من العالج.

الوقاية من ال�سل
مهم :أ�ف�ضل طريقة من انت�شلر ال�سل هي معاجلة مر�ضى ال�سل

لكن أالمور التالية تفيد أ�ي�ضا ً:
 �شجعي النا�س على �إجراء اختبار للبلغم �إذا كانوا يعي�شون مع مري�ض بال�سل ,واذاظهرت عليهم عالمات ال�سل ,أ�و �إذا طال �سعالهم ثالثة أ��سابيع أ�و أ�كرث.
 حاويل تهوئة أالماكن املغلقة با�ستمرار ،فالتهوئة تخف�ض عدد جراثيم ال�سل يفأالماكن املغلقة.
 دعي أ��شعة ال�شم�س تدخل حيثما أ�مكن ،فهي ت�ساعد يف قتل جراثيم ال�سل.الر�ضع أ
 ح�صني ّوالطفال أال�صحاء بلقاح ال�سل (بي� .سي .جي) ،حلمايتهم من أ��شد
أ�نواع ال�سل فتكا ً .لكن ال تلقحي بلقاح ال�سل أالطفال امل�صابني با إليدز /ال�سيدا.
 حاويل �إجراء فح�ص لل�سل (بي .بي .دي) كل �سنة أللطفال بعد عمر ال�ستة أ��شهر
الذين مل يتلقوا لقاح ال�سل.

�سعيا ً �إىل التغيري

يحتاج نظام فعال ملراقبة ال�سل يف جمتمعك �إىل:
 ن�شر الوعي يف جمتمعك وعائلتك عن عالمات ال�سل وو�سائل انت�شاره� .شجعي الن�ساء على طلبالعالج لدى ظهور عالمات ال�سل.
 عاملني �صحيني أ�و متطوعني مدربني للم�شاركة يف مراقبة العالج ،ملعرفة أال�شخا�ص الذينيوقفون املعاجلة باكرا ً ،والعمل معهم ملجابهة الو�ضع .يجب أ�ن يكون نظام مراقبة العالج مرنا ً
ل�سد حاجة كل �شخ�ص .
 خمزون دائم من أالدوية ي�سمح بعدم توقف املعاجلة ،وخمترب جمهز وعمال مدربني الختبارالبلغم.
 نظام جيد ل�سجالت يظهر فيها أ��سماء مر�ضى ال�سل ،وكيف يعاجلون ومتى ي�شفى ال�شخ�ص.يجب أ�ن يعنى نظام مكافحة ال�سل اجليد بكل مر�ضى ال�سل ومنهم الن�ساء .وقد تكون خدمات
هذا النظام أ�كرث فائدة للن�ساء عندما:
 يوفر للن�ساء العناية والعالج يف البيت أ�و يف أ�قرب مكان �إىل البيت �إذا أ�مكن. ي�شرك القابالت القانونيات والدايات التقليديات يف تق�صي وم�سح حاالت ال�سل ويف نظاممراقبة العالج .
 يدمج تق�صي وم�سح حاالت ال�سل ومعاجلته ،يف خدمات �صحية أ�خرى يحتمل أ�ن حتتاج �إليهاالن�ساء.
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الن�ساء والعمل

مت�ضي كل امر أ�ة تقريبا ً معظم
وحتمل احلطب واملاء وحتافظ
العائلة ا آلخرين .ويعمل كثري من
أ��سرهن .غري أ�ن الكثري من عمل
ً مثل عمل الرجال.

عمرها وهي تعمل .فهي تزرع وتعد الطعام
على نظافة أ�طفالها وتعتني بهم وب أ�فراد
الن�ساء أ�ي�ضا ً لك�سب املال من أ�جل �إعالة
الن�ساء ال يحظى بانتباه ،ألنه ال يعترب مهما

قد ينجم من عمل الن�ساء والظروف التي يعملن فيها ،م�شكالت �صحية
 وقد متر هذه امل�شكالت دون أ�ن يالحظها أ�حد .ي�صف هذا الف�صل بع�ضهذه امل�شكالت و أ��سبابها وطرق معاجلتها .ولكن ما مل تتغري ظروف عمل
الن�ساء ،ال ميكن حل هذه امل�شكالت .ويجب أ�ن تعمل الن�ساء معا ً من أ�جل
�إحداث هذا التغيري.
أ
وال�شخا�ص ا آلخرون الذي يعتنون
ويتعر�ض العامالت والعاملون ال�صحيون
باملر�ضى ,ملخاطر التقاط أ�مرا�ض من النا�س الذين يعاينونهم .وقد نوق�شت
أ��ساليب اتقاء هذه امل�شكالت فى ال�صفحتني  509و.295

عندما تعمل املر أ�ة لعائلتها تنظيفا
ً و�إطعاما ً ,ثم تعمل لك�سب الرزق
لعائلتها ,ف�إمنا تقوم فع ًال بعملني

نريان الطهو ودخانه
مي�ضي معظم الن�ساء �ساعات عديدة من اليوم يف حت�ضري الطعام .ويعر�ضهن هذا خلطر
امل�شكالت ال�صحية التى ت�سببها نريان الطهو ودخانه.
يتعر�ض أالطفال الذين يلعبون كثريا
ً قرب دخان أالفران ,أ�كرث من غريهم
خلطر الر�شح وال�سعال والنزلة
ال�صدرية (نيمونيا) والتهابات الرئة.
تتعر�ض الن�ساء أ�كرث من الرجال
للم�شكالت ال�صحية هذه ألنهن
مي�ضني وقتا ً أ�طول وهن يتن�شقن
الدخان يف الهواء.
االعتناء باحلروق .523

النريان

ميكن أ�ن ي�سبب الكاز (الكريو�سني) و أ�نواع الوقود الغازية وال�سائلة أالخرى انفجارات وحرائق
وحروقا ً .وحتى يكون ا�ستخدام هذه املحروقات أ��سلم:
 ال تدعي الوقود تالم�س جلدك أ�و تن�سكب يف أ�ي مكان .ف�إذا ان�سكبت ام�سحيها للحال. أ�بعدي كل مادة قابلة لال�شتعال عن املوقد .فبذلك حت�صرين امتداد النار ،وحتولني دونا�ستفحال �ضررها .اخزين م ؤ�ونتك من الوقود يف مكان �آمن بعيد عن مكان الطبخ (وال ت�شعلي
كربيتا ً أ�و �سجائر قرب مكان اخلزن).
 �ضعي املوقد يف جمرى هواء. -تن ّبهي دوما ً و أ�نت ت�شعلني املوقد.

الدخان

غالبا ً ما ت�صاب الن�ساء اللواتي ي�ستخدمن وقودا ً ّ
يدخن كثريا ً ،مثل اخل�شب أ�و الفحم أ�و روث
احليوانات أ�و بقايا احل�صاد مب�شكالت �صحية .وي�سبب هذا الوقود م�شكالت أ�كرث عندما يحرق
داخل املنازل ،حيث ال يخرج الدخان ب�سرعة .و�إذا كان يف الوقود مواد كيميائية  -مثل املبيدات
أ�و املخ�صبات يف بقايا احل�صاد  -ف�إن �ضرر الدخان يزداد.
�إن تن�شق الدخان من نار الطهو ميكن أ�ن ي�سبب �سعاال ً مزمنا ً ور�شحا ً ونيمونيا ونزالت والتهابات
رئوية ,والتهابات �شعبية و أ�مرا�ضا ً رئوية أ�خرى .وقد ي�سبب تن�شق دخان الفحم ال�سرطان يف
الرئتني والفم والبلعوم .
واذا تن�شقت احلامل دخان الطهو فقد ت�صاب بدوار و�ضعف وغثيان و�صداع .وملا كان ج�سم
احلامل أ��ضعف يف مقاومة االلتهاب ،فهي أ�كرث تعر�ضا ً مل�شكالت الرئتني املذكورة أ�عاله .وميكن
أ�ن ي ؤ�دي الدخان �إىل �إبطاء منو اجلنني ,وهزاله عند الوالدة ،أ�و �إىل والدته قبل أالوان.

اتقاء امل�شكالت ال�صحية التي ي�سببها الدخان

حتى تقل�صي حجم الدخان الذي تتن�شقينه يف الهواء:
أ�طبخي يف جمرى هواء .ف�إذا مل تتمكني من الطهو يف الهواء الطلق,
فاطبخي يف غرفة لها منفذان للهواء .بذلك ين� أش� تيار يبعد الدخان
من الغرفة.

تناوبي على الطهو مع ن�ساء أ�خريات .بذلك تتن�شق كل امر أ�ة دخان أ�قل.
جربي الو�سائل لطهو طعام يتطلب طهوه وقتا ً أ�قل (ولكن مع ذلك أ�طهي الطعام جيدا ً ).
بذلك تتن�شقني دخانا ً أ�قل ،وت�ستهلكه وقودا ً أ�قل أ�ي�ضا ً  .ين�ضج الطعام ن�ضوجا ً أ��سرع و أ�مت،
�إذا:

ا�ستخدمي موقدا ً ينتج دخانا ً أ�قل .فهذه أ�ف�ضل و�سيلة التقاء امل�شكالت ال�صحية التي ي�سببها
دخان الطهو .وقد تتوافر يف منطقتك املواقد التي حترق وقودا ً أ�قل وتنتج قلي ًال جدا ً من الدخان.
ولكن �صنعها �سهل أ�ي�ضا ً مبواد أ�ولية حملية .انظري التعليمات يف ال�صفحة التالية.

الدخان يدل على هدر وقود ,ألنه ينجم
من عدم احرتاق الوقود احرتاقا ً تاما ً.
وميكنك أ�ن توفري ماال ً أ�ي�ضا ً �إذا وجدت
طريقة للطهو بدخان أ�قل.

حترق املواقد وقودا ً أ�قل وتنتج دخانا ً أ�قل عندما تكون جمهزة بالتايل:
 بطانة حماية (عزل ) بني النار وخارج املوقد .فاملواد التي حتتب�س الكثري من الهواء  -مثل الرماد أ�و حجر اخلفان (اخلفاف)أ�و املرجان امليت أ�و �صفائح أالملنيوم  -حتفظ احلرارة يف الداخل ,بدال ً من خ�سارتها من جوانب املوقد .وحتفظ حرارة الوقود
املحرتق مرتفعة ،فيقل الدخان .جت ّنبي ا�ستخدام الطني واحلجارة الثقيلة والرمل وا إل�سمنت (اخلر�سانة) والقرميد ،ملنع
احلرارة من التبدد خارج املوقد ،ألنها ال حتتب�س ما يكفي من هواء.
 مداخن يف داخل املوقد (انظري ال�صفحة  )384ت�ساعد الهواء على التحرك حول النار .وميكن للمدخنة الطويلة خارج الغرفةأ�ن تقلل الدخان يف موقع الطهو.
 جدران للموقد (حتيط بوعاء الطهو) تعك�س احلرارة اخلارجة من املدخنة وتر ّدها على الوعاء .في�ستوعب الوعاء عندئذاحلرارة ا آلتية من كل �صوب.
 غرفة احرتاق �صغرية (انظري ال�صفحة  )384تتري لك حرق طرف احلطب يف داخل غرفة االحرتاق ،فيما يظل طرف احلطبا آلخر يف اخلارج .وكلما احرتق احلطب أ�مكنك دفعه �إىل الداخل �شيئا ً ف�شيئا ً.

كيف ت�صنعني موقداً ووعاء طبخ يقلالن الدخان
هذا منوذج للمواقد التي ي�سهل �صنعها وي�سمى بالوجاق  .وقد حتتاجني �إىل تكييفه لينا�سب الوقود الذي ت�ستخدمني واملواد املتوافرة فى
منطقتك .
حتتاجني �إىل:
 �صفيحة كبرية ( 5غالونات )،مثل �صفيحة زيت الطبخ ،أ�و �صفيحة
زيت ال�صويا ،أ�و �صفيحة دهان (بعد
تنظيفها جيدا ً ) ،أ�و �صفيحة كانت
ت�ستخدم خلزن املواد الطبية .هذه
ال�صفيحة ت�شكل منت املوقد .ميكنك
أ�ي�ض ًا ا�ستخدام حجارة ا إل�سمنت
الفحمي أ�و القرميد ،لكن ال�صفيحة الكبرية أ�ف�ضل ألنها رقيقة وال متت�ص الكثري من احلرارة.
 أ�نبوبة معدنية قطرها أ�ربع بو�صات (نحو � 10سنتمرتات ) مع كوع ينحرف  90درجة .ويجب أ�ن تكون أالنبوبة على أ�حد جانبي الكوعأ�طول منها على اجلانب
أالخر� .ستحتاجني أ�ي�ضا ً �إىل أ�نبوبة م�ستقيمة تلحم عند اجلانب الطويل من الكوع (انظري ال�صورة) .ت�ستخدم هذه أالنبوبة ل�صنع
غرفة االحرتاق ومدخنة الوجاق( .ب أ�ربع أ�و خم�س علب �صفيح تنزعني قعرها وغطاءها ،ميكنك أ�ن ت�صنعي أ�نبوبة املدخنة).
 مواد عازلة ،مثل رماد اخل�شب أ�و حجر اخلفان أ�و املرجان امليت ،أ�و �صفائح أاللومنيوم. مق�ص �صفائح وفتاحة علب ,لق�ص املعادن. �صفائح معدنية �إ�ضافية ل�صنع “جدران” حتيط بالوجاق. حاجز م�شبك أ�و م�ص ّبعة معدنية قوية تو�ضع فوق الوجاق حلمل وعاء الطهو.كيف ت�صنعني املوقد:
 1ا�ستخدمي فتاحة العلب أ�و مق�ص املعادن لنزع الغطاء عن ال�صفيحة الكبرية.ق�صي فتحة م�ستديرة قطرها  4بو�صات يف و�سط غطاء ال�صفيحة من أ�جل
املدخنة ،وق�صي فتحة مثلها (قطرما  4بو�صات) يف أ��سفل اجلانب أالمامي
لل�صفيحة ،ترتفع بو�صة تقريبا ً عن قعر ال�صفيحة ،من أ�جل غرفة االحرتاق.
يجب أ�ن تت�سع الفتحتان امل�ستديرتان ألنبوبة املوقد أ�و علب ال�صفيح.
� 2ضعي أ�نبوبة املوقد يف داخل ال�صفيحة ،بحيث يظل أ�حد الطرفني ظاهرا ً مناجلانب أالمامي من ال�صفيحة .ق�صي فتحتني يف�صل بينهما ن�صف بو�صة عند
اجلانب الطويل من الكوع واثني ما بني الفتحتني لت�شكيل �شفة ،حتول دون �سقوط أالنبوبة يف ال�صفيحة .ويكون اجلزء الطويل من هذه
أالنبوبة غرفة االحرتاق (حيث يحرتق الوقود)� .إحلمي مقطعا ً من أالنبوبة �إىل اجلزء الق�صري من الكوع ،لت�شكيل مدخنة تنتهي حتت
�سطر ال�صفيحة مب�سافة بو�صة .أ�حدثي �شفة يف أالنبوبة أ�ي�ضا ً ،للحيلولة دون �سقوطها يف ال�صفيحة .
مالحظة  :ال تدوم املدخنة امل�صنوعة من علب ال�صفيح �إال بني �شهر وثالثة أ��شهر ,ثم ت�ضطرين �إىل تغيريها .لتجنب هذا حاويل أ�ن
ت�صنعي مدفنة �صل�صال خمبوز ,مبزج ثالثة أ�جزاء من الرمل بجزءين من ال�صل�صال .ليطي املزيج مبدخنة علب ال�صفيح .عندما
ي�سخن ال�صفيح حت�صلني على مدخنة �صل�صال م�ستندة �إىل عازل يحيط بها (انظري ال�صفحة التالية ).

 3أاملي ال�صفيحة حول املدخنة مبادة عازلة مثل رماد اخل�شب
 4اعيدي و�ضع غطاء ال�صفيحة فوق املادة العازلة من حول املدخنة. 5ا�ستخدمي علبة ق�صدير ل�صنع رف داخل غرفة االحرتاق .انزعي العلبة وقعرها ،ثم �سطحيهاوق�صيها ب�شكل “ »Tإلدخالها يف أالنبوبة ,فيبقى �سطح « »Tيف اخلارج ويحول دون �سقوطها
داخل أالنبوبة� .ضعي قرميده أ�و حجرا ً حتت اجلزء اخلارجي من الرف إل�سناده.
� 6ضعي وعاء الطهو على احلاجز امل�شبك أ(�و امل�صبعة ) فوق غطاء املوقد.
 7ا�صنعي طوقا ً عازال ً بوا�سطة املعدن .يحيط هذا الطوق بوعاء الطهو ،على أ�ن تكون امل�سافةربع بو�صة (نحو ن�صف �سنتمرت) بني الطوق والوعاء عند القعر� .إذا أ�ردت طوقا ً أ�ف�ضل فا�صنعيه
مزدوجا ً ،أ
واملي ما بني جداري الطوق مادة عازلة.
الوعاء العازل
لالقت�صاد يف الوقود أ�ي�ضا ً ،ا�ستعملي الوعاء العازل حتى يطل الطعام �ساخن ًا,
أ�و لطهوه ببطء بعد أ�ن يكون قد بد أ� بالغليان على املوقد .ميكن لهذا الوعاء أ�ن
يوفر ن�صف الوقود أ�و أ�كرث ،لدى طهو احلبوب أ�و اللحم أ�و ألرز .ويحتاج أالرز أ�و
احلبوب عندئد من املاء� ,إىل مقدار يقل بن�سبة لثلث ،ألن مقدارا ً أ�قل من املاء يتبخر.
ا�صنعي الوعاء العازل بتبطني علبة من الورق املقوى (الكرتون) بالتنب أ
(�و الق�ش
أ�و الن�شارة أ�و القما�ش القدمي أ�و الري�ش أ�و القطن أ�و ال�صوف أ�و زبد اللدائن -
البال�ستيك  -أ�و الكرتون املم ّوج) .اتركي يف داخل الوعاء العازل ما يت�سع لوعاء
الطهو ،وملواد عازلة أ�خرى تغطيه من فوق .يجب أ�ن يكون غطاء الوعاء العازل ما
يتّ�سع لوعاء الطهو ,وملواد عازلة أ�خرى تغطيه من فوق .يجب أ�ن يكون غطاء الوعاء
حمكم الغلق.
عندما ت�ستخدمني الوعاء العازل ،تذكري:
 ي�ستغرق الطعام الذي يطبخ يف الوعاء العازل وقتا ً أ�طول يرواح بني مرة ون�صفوبني ثالث مرات الوقت الالزم لطهوه على النار.
 يجب غلي الفا�صوليا واللحوم على املوقد بني  15و 30دقيقة قبل و�ضعها يف الوعاء العازل .وقد حتتاج أالطعمة �إىل �إعادة ت�سخينهابعد م�ضي ما بني �ساعتني و أ�ربع �ساعات.
 -دعي الوعاء مقفال ً واغلي أالطعمة باللحم مرة أ�خرى قبل أ�كلها .هذا مينع تلويث اجلراثيم للطعام.

للمزيد من ت�صاميم املواقد أ
والفران ،وكذلك املواقد ال�شم�سية ال�سهلة ال�صنع ,ميكن االت�صال بـ
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حمل
أالثقال
ونقلها

امل�شكالت ال�صحية
ت�شكو الن�ساء يف كل مكان م�شكالت يف الظهر والعنق ،خ�صو�صا ً من جراء رفع أ�ثقال أ�ثناء العمل
اليومي .ذلك أ�ن حمل املاء واحلطب أ
والطفال م�سافات طويلة قد يحدث �إجهاد ًا.
وت�صاب الفتيات اللواتي يحملن أ�ثقاال ً كثرية  -خ�صو�صا ً املاء  -مب�شكالت يف الظهر
والعمود الفقري .كذلك قد ال تنمو عظام احلو�ض لديهن مناء جيدا ً ،في ؤ�دي هذا �إىل
احتمال تعري�ضهن للخطر أ�ثناء احلمل والوالدة فيما بعد.
وقد ي ؤ�دي حمل أالثقال �إىل زيادة احتماالت ا إل�سقاط لدى الن�ساء ال�شابات ،وتديل
الرحم لدى الن�ساء أالكرب �سنا ً أ�و اللواتي و�ضعن حديثا ً.

الوقاية:
أال�سلوب ال�سليم لرفع أال�شياء
ا�ستخدمي ع�ضالت رجليك ،ال ع�ضالت ظهرك ،لدى رفعك أالحمال .عندما حتملني
أال�شياء أ�و أالطفال عن أالر�ض ،اركعي أ�و قرف�صي وال تنحني.

اتقاء أ�مل الظهر أ��سهل من معاجلته .كلما أ�مكن,
دعي رجليك تتحمالن العبء ,ال ظهرك.

 أ�بقى ظهرك وكفيك وعنقك م�ستقيمة ما أ�مكن. ال ترفعي أ�و حتملي أ�ثقاال ً و أ�نت حامل ,أ�و بعد الوالدة مبا�شرة. ا�ستعيني ب أ�حد لريفع لك أالثقال .قد جتدين رفعها بنف�سك أ��سرع  .لكنك قد ت�ضيعني وقتفيما بعد ،ب�سبب أ�مل الظهر.

أال�سلوب ال�سليم حلمل أال�شياء:

 �ضمي أال�شياء التي حتملينها �إىل ج�سمك. ي�ستح�سن أ�ن حتملي أال�شياء على ظهرك ال على جنبك .بذلك ال احتملنيع�ضالت جانب واحد من ظهرك كل احلمل� .إن حمل أال�شياء على جنبك يلوي
عمودك الفقري كثريا ً .وقد ي�سبب أ�ملا ً يف الظهر.
 �إذا ا�ض�صررت �إىل حمل أال�شياء على جنبك ،حاويل نقلها من جنب �إىل �آخرعلى الدوام .بذلك توزعني مقدار العمل بالت�ساوي على ع�ضالت جانبي ظهرك،
فيلتوي  -عمودك الفقري يف االجتاهني .أ�و اق�سمي احلمل ق�سمني واحملي كال ً
منهما على جنب.
 -حاويل جتنب حزام الر أ��س حلمل أالثقال .فقد جتهد ع�ضالت العنق.

�إذا كنت ت�شكني م�شكالت يف الظهر:

 نامي على ظهرك و�ضعي حتت ركبتيك و�سادة أ�و قما�شا ً .أ�و نامي على جنبكو�ضعي قما�شا ً ملفوف ًاخلف ظهرك ،وكتلة قما�ش أ�خرى بني ركبتيك ،حتى تبقي
ج�سمك م�ستقيما ً ،وت�سندي عمودك الفقري.
 مار�سي التمارين املبينة يف ال�صفحة التالية كل يوم لتقوية ع�ضالت ظهركو أ��سفل بطنك  .توقفي �إذا �آملك أ�حد هذه التمارين.
 حاويل أ�ن تبقي ج�سمك م�ستقيما ً قدر ا إلمكان طول النهار .ال تنحني �إىلأالمام.

االنحناء

ال تنحني عند خ�صرك من أ�جل التقاط أال�شياء عن أالر�ض.
قد يحدث االنحناء �إىل أالمام مدة طويلة  -وهو ما تفعله الن�ساء كثريا ً عند الغ�سيل أ�و العمل الزراعي أ�و يف أالعمال
أالخرى  -أ�ملا ً يف الظهر� .إذا ا�ضطررت
�إىل العمل على هذا النحو ,حاويل مط
ج�سمك كثريا ً من وقت �إىل �آخر.
واذا بد أ� ظهرك ي ؤ�ملك ,في�ستح�سن
تغيريو�ضعك ،مثل القرف�صة أ�و الركوع.
غيرّ ي أ�و�ضاعك كثريا ً .
بدال ً من االنحناء قرف�صي بطي
الركبتني ،واحفظي ظهرك م�ستقما ً .

متارين اال�سرتخاء والتقوية لع�ضالت الظهر والبطن:
حاويل �إجراء هذه التمارين هل يوم بالرتتيب املذكور:
 1مط أ��سفل الظهر .نامي على ظهركواحت�ضني ركبتيك .ظلي يف هذا الو�ضع
بني  10و 15ثانية ،و أ�نت تتنف�سني بعمق.
وعند الزفري (التنف�س �إىل اخلارج) �ض ّمي
ركبتيك بلطف �إىل �صدرك ,لزيادة عملية
املط  .عاودي مرتني ،أ�و حتى ت�شعري
بالراحة يف أ��سفل ظهرك.
 2التل ّوي (الفتل) .نامي على ظهرك وافتحي ذراعيك على اجلانبني .اطوي ركبتيك ثم حركيهما �إىل أ�حد اجلانبني .ويف الوقتنف�سه أ�ديري ر أ��سك �إىل اجلانب ا آلخر ,وحاويل يف الوقت نف�سه أ�ن يظل كتفاك مال�صقني أ
للر�ض .ابقي يف هذا الو�ضع وتنف�سي
عدة مرات �شهيقا ً وزفريا ً .ثم ارفعي ركبتيك ،و أ�نزليهما يف اجلانب الثاين ،و أ�ديري ر أ��سك �إىل اجلانب املعاك�س .عاودي هذا
التمرين مرتني يف
كل جانب ،أ�و حتى
ت�شعري باالرتياح فى
أ��سفل ظهرك.
� 3إمالة احلو�ض.نامي على ظهرك
واطوي ركبتيك.
�سطحي أ��سفل
ظهرك ليالم�س
أالر�ض� .شدي ببطء
ع�ضالت أ��سفل بطنك والردفني ,وع ّدي �إىل ثالثة ،و أ�نت يف هذا الو�ضع .وتنف�سي بال توقف .ثم ا�سرتخي .عندئد يتق ّو�س ظهرك
مثل و�ضعه العادي .كرري التمرين .

العمل باملاء

تلقى يف غالب أالحيان على عاتق الن�ساء
مهمة حمل املاء وجلبه للعائلة ب أ�كملها.
وتقوم املر أ�ة أ�ي�ضا ً مبعظم أ�عمال الغ�سل
والتنظيف ،وهي التي حت ّمم أالطفال
يف املعتاد� .إن جميع هذه أالعمال مهمة
ل�صحة املر أ�ة ول�صحة عائلتها .غري أ�ن
هذه أالعمال نف�سها قد حتدث م�شكالت
�ضخمة .

ا�ستعملي عن معاجلة هذه االلتهابات
يف “ كتاب ال�صحة للجميع ,حيث ال
يوجد طبيب”.

امل�شكالت ال�صحية التي ي�سببها العمل باملاء:
 تتعر�ض الن�ساء اللواتي تعمل �ساعات طويلةباملاء امللوث ،خلطر التقاط الطفيليات
واجلراثيم التي تعي�ش يف املاء وقربه.
ويزداد احتمال �إ�صابة ه ؤ�الء الن�ساء
بالبلهار�سيا ودودة غينيا واجلراثيم التي
ت�سبب عمى النهر والكولريا ،أ
والمرا�ض
الطفيلية أالخرى.
 تتعر�ض املر أ�ة التي تعي�ش يف أ��سفل نهريوجد يف أ�عاله م�صنع أ�و مزرعة كبرية،
للمواد الكيميائية التي تختلط باملاء .وقد
ت�سبب هذه املواد الكثري من امل�شكالت
ال�صحية .ا�ستعلمي املزيد فى ال�صفحة التالية.
 املاء أ�حد أ�ثقل أالحمال التي يتعني على املر أ�ة أ�نحتملها .وقد ي�سبب حمل املاء ونقله م�شكالت فى
الظهر والعنق ،وم�شكالت �صحية أ�خرى .انظري
�صفحة 386
الوقاية:
املاء النظيف مهم جدا ً للحفاظ على �صحة اجلميع.
ويف كل أ�نحاء العامل يتعاون النا�س من أ�جل حت�سني
الظروف ال�صحية بتنظيم م�شاريع مائية .وغالبا ً ما
ت�ستبعد الن�ساء عن االجتماعات والقرارات املتعلقة
بهذه امل�شاريع ,فال ي ؤ�خذ بر أ�يهن يف � أش�ن مو�ضع �إقامة
�صنابري املاء العامة ،و أ�ماكن حفر ا آلبار ،و أ�ي نظام
يجب أ�ن يعتمد.

�إذا كان يف أ�على النهر ،حيث تقيمون،
م�صنع يلقي بالنفايات الكيميائية
يف النهر فحاولوا االنتظام يف عمل
لتح�سني الظروف .اقر أ�ي مثاال ً عن
جتربة أ�حد املجتمعات يف ال�صفحة
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العمل باملواد
الكيماوية

غالبا ً ما تلم�س العديد من الن�ساء مواد كيماوية خطرة ذون أ�ن يدرين .فكثري من املتح�ضرات
احلديثة امل�ستخدمة يف احلياة ويف أال�شغال ،حتتوي على مواد كيماوية غري ظاهرة .وبع�ض هذه
املواد قد يكون �شديد ال�ضرر ،مثل :
واملخ�صبات .ومبيد احل�شائ�ش ومطهرات احليوان.
 مبيد احل�شراتّ
 الدهان ومرقق الدهان (الترن) ومزيل الدهان واملذيبات. زيوت الوقود وطالء اخلزف �إذا كان يحتوي على الر�صا�ص. م�ستح�ضرات التنظيف التي حتتوي على مبي�ض غ�سيل أ�و مواد قلوية. -م�ستح�ضرات ت�صفيف ال�شعر.

امل�شكالت ال�صحة

جت ّنبي مل�س أ�ي مواد كيماوية �إال عند
ال�ضرورة.

ت�سبب بع�ض املواد الكيماوية �ضررا ً جل�سمك على الفور ،وبع�ضها ا آلخر بعد حني ،حتى لو توقفت
عن ا�ستخدامها .وبع�ض ال�ضرر ال يبقى طويال ً .وبع�ضه ا آلخر دائم.

الوقاية:
من أ�جل تقلي�ص املخاطر ال�صحية التي ي�سببها تداول املواد الكيماوية:
 جتنبي أ�ن تالم�س املواد الكيماوية جلدك .عندما ت�ستعملني هذه املواد يف املنزل ،ا�ستخدميقفازات املطبخ املطاطية أ
(�و أ�كيا�س النايلون) .وعندما تعملني يف احلقل باملبيدات واملراد
الكيماوية أالخرى ،ا�ستخدمي ففازات أ��سمك وانتعلي حذاء ،واال دخلت املواد الكيماوت املوجودة
يف الرتبة �إىل ج�سمك.
 اغ�سلي يديك بعد مل�سك املواد الكيماوية� .إذا ا�ستخدمت مواد كيماوية قوية ،مثل املبيدات،أ�بديل ثيابك وا�ستحمي قبل أ�ن ت أ�كلي أ�و تعودي �إىل البيت .ا�ستخدمي قفازات مطاطية لدى
غ�سلك الثياب امللوثة.
 جتنبي ا�ستن�شاق أالدخنة أ(البخرة ) التي ت�صدر عن املواد الكيماوية.
اعملي حيث يجري الهواء الطلق� .ضعي قناعا ً أ�و قما�شة على أ�نفك وفمك.
 أ�بعدي املواد الكيماوية عن الطعام� .إياك أ�ن ت�ستعملي أ�وعية املواد الكياوية خلزنأالغذية أ�و املاء ،حتى بعد غ�سلها .فالوعاء الذي يبدو نظيفا ً جدا ً قد يحتوي على
ما يكفي من مواد لت�سميم الطعام أ�و املاء .ال ت�ستخدمي الر�شا�ش قرب الطعام ،أ�و يف
يوم ي�شتد فيه الهواء.
�إذا أ��صابت عينك مادة كيماوية ،اغ�سليها فورا ً باملاء .تابعي غ�سلها  3مرة .ال تدعي
املاء يبل عينك أالخرى� .إذا كانت احلالة �شديدة راجعي عاملة �صحية .

أ�بعدي املراد الكيماو ّية عم منتاول
أالطفال .انتبحي �إىل هذه الر�سمة
عندما تظهر على العلب.

الت�سمم بالر�صا�ص

الر�صا�ص مادة �سامة تدخل يف تركيب بع�ض املواد ال�شائعة  -مثل اخلزف والدهان والوقود والبطاريات .ويحدث الت�سمم عندما
ي أ�كل النا�س يف أ�وعية من خزف مطلي بطالء يحتوي على الر�صا�ص  ،أ�و حتى عندما يبتلعون القليل من غبار الر�صا�ص .وقد يحدث
أ�ي�ضا ً عندما يتن�شقون غبار الر�صا�ص أ�و أ�دخنة وقود يحتوي على الر�صا�ص.
والر�صا�ص �ضار جدا ً خ�صو�صا ً بالر�ضع أ
والطفال .وقد ي ؤ�دي �إىل �إنخفا�ض وزن الوليد دون الطبيعي ،وت أ�خري منائه ,واحداث
تلف يف دماغه (قد يكون التلف دائما ً) ،وموته .ولذا من ال�ضروري االمتناع عن ا�ستخدام املواد التي حتتوي على الر�صا�ص أ�ثناء
احلمل.
�إذا كنت تعملني مبواد فيها ر�صا�ص ،حاويل االحتماء وحماية عائلتك:
 بعدم مل�س م�سحوق طالء اخلزف باليد ،أ�و و�ضعه يف الفم. ب�إبعاد أالطفال عن منطقة العمل. مب�سح املكان بقطع قما�ش مبللة باملاء بدال ً من كن�سها ،حتى ال تثريي كثريا ً من الغبار يف الهواء. بغ�سل يديك جيدا ً بعد العمل . ب أ�كل أ�طعمة غنية بالكال�سيوم واحلديد (انظري ال�صفحتني  167و  .)168فهذه أالطعمة ت�سهم يف منع دخول الر�صا�ص فىدمك.

اجللو�س أ�و
الوقوف طويال ً

�إذا اقت�ضى عملك اجللو�س أ�و الوقوف �ساعات طويلة  ،فقد تعانني م�شكالت �صحية .وقد ال تظهر
هذه امل�شكالت �إال بعد أ��شهر أ�و �سنوات .وميكن اتقاء معظم
هده امل�شكالت.

امل�شكالت ال�صحية

م�شكالت الظهر والعنق� .سببها طول اجللو�س والظهر
منحن ٍ  ،أ�و من اجللو�س يف املكان ذاته.
الدوايل أ�و انتفاخ القدمني واجللطة يف ال�ساقني.
عندما جتل�سني أ�و تقفني طويال ً  ،ي�صعب على الدم أ�ن
يتدفق ب�سمولة يف �ساقيك ،خ�صو�صا ً �إذا كنت مرتبعة .
الوقاية :
 مت�شي قليال ً بني وقت و�آخر .وحاويل أ�ي�ضا ً ال�سري يف الغرفة ،أ�و على أالقل ّمتطي كل �ساعة.
 ارتدي �إذا أ�مكن جوارب ت�صل �إىل فوق الركبة. مار�سي التمارين املبينة أ�دناه كلما �شعرت بت�صلب أ�و أ�مل .أ�و انحني �إىل أالمام .عاودي مرتنيأ�و ثالثا ً مع نف�س بطيء وعميق .

�إذا كنت جتل�سك أ�ثناء العمل:

 ا�ستخدمي مقعدا ً ظهره م�ستقيم  -على أ�ن يكون ر أ��سك وعنقك وكتفاك م�ستقمة� .ضعيقما�شا ً أ�و و�سادة إل�سناد أ��سفل ظهرك �إذا كان هذا يريحك.
 �إذا لزم ،عديل ارتفاع مقعدك أ�و طاولتك لتتمكني من العمل و أ�نت يف و�ضع أ�ف�ضل .ميكنك أ�نحتاويل اجللو�س على و�سادة ،أ�و أ�ن ترفعي املقعد أ�و الطاولة على بالط .
 ال ت�ضعي رجال ً على رجل عند الركبتني. -جتنبي املالب�س ال�ضيقة.

معاودة احلركة ذاتها ب�شكل دائم

املفا�صل هي أ�ماكن يف اجل�سم تلتقي فيها العظام .يف هذه املفا�صل تربط أالوتار العظام
بالع�ضالت� .إذا كررت احلركة ذاتها مرات ومرات أ�ثناء العمل ،قد
يت�ضرر الوتر .وت�شيع بني العاملني يف احلقول وامل�صانع �آالم املع�صم والكوع  .أ�ما �آالم الركبة
ف�شائعة بني اخلادمات يف البيوت وعمال املناجم وا آلخرين الذين يركعرن طويال ً.
العالمات:
 أ�مل ووخز يف اجلزء الذي يكرر احلركة. يف املع�صم ت�شعرين أبالمل يف يدك أ�و هنا لدى النقر على
املع�صم بلطف.
 �إح�سا�س باحتكاك داخلي عند و�ضعك اليد على املف�صلوحتريكه.
املعاجلة:
 �ضعي املف�صل يف و�ضع الراحة التامة �إذا أ�مكن� .إذا ا�ضطررت �إىل ا�ستخدام هذا املف�صلأ�ثناء العمل فاربطيه بجبرية حتى ال يتحرك كثريا ً جربي بع�ض أالفكار املذكورة أ�دناه يف باب
الوقاية.
 ا�صنعي جبرية طرية بلف املف�صل بالقما�ش ملنه من احلركة .ميكنك أ�ن جتمدي املف�صل ليظلم�ستقيما ً  :لفي قطعة قما�ش حول خ�شبة رقيقة .يجب أ�ن
تكون القما�شة م�شدودة ملنع املف�صل من احلركة ،لكن من
دون أ�ن حتول دون تدفق الدم فتخدر اليد� .ضعي اجلبرية
أ�ثناء العمل ,و أ�ثناء الراحة أ�و النوم أ�ي�ضا ً.
 �إذا �شعرت ب أ�مل يف املف�صل أ�و تو ّرم  ،تناويل أ��سربين أ�ودواء م�سكنا ً يخفف االلتهاب .وت�ستطيع الكمادة املبلولة ما ًء
�ساخنا ً امل�ساعدة يف تخفف أالمل والورم.
 �إذا مل يتح�سن املف�صل بعد �ستة أ��شهر ،ا�سعي يف م�ساعدة طبية .فقد حتتابني �إىل دواء بحقنيف املف�صل ،أ�و قد حتتاجني �إىل جراحة.
الوقاية:
 حركي يديك أ�و ج�سمك أ�ثناء العمل ،من دون أ�ن تعر�ضي نف�سك للخطر.حاويل أ�ن تعملي بطريقة تتجنب التواء املف�صل وتخفف ال�ضغط عنه.
 حاويل أ�ن مترين املف�صل كل �ساعة بتحريكه يف كل أ�و�ضاع حركته املمكنة .فبذلك متط أالوتاروالع�ضالت وتقوى� .إذا �آملك التمرين ،حركي املف�صل ببطء ولطف.

�إذا احمر مف�صل أ�و �سخن ,فقد يكون
ملتهبا ً .راجعي عاملة �صحية فورا ً.
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احلرف اليدوية

ظروف العمل
غري �آمنة

ت�شتغل الن�ساء وحيدات غي البيت ،أ�نواعا ً كثرية من احلرف .ويجعلهن هذا أ�قل معرفة
بامل�شكالت ال�صحية ال�شائعة التى ي�سببها العمل ،وبو�سائل الوقاية منها

ظروف العمل غري �آمنة يف كثري من امل�صانع ،فمثال ً:
 تقفل أالبواب وال�شبابيك وتو�صد ،فيتعذر على العمال اخلروج يف الطوارىء،وتعاق التهوئة.
 التعر�ض لل�سموم ،مثل الكيماويات وا إل�شعاعات،من دون حواجز أ�و ثياب واقية.
 العدة غري ا آلمنة. خماطر احلريق ،مثل الكابالت أ(ال�سالك) الكهربائية
الفالتة ،أ�و املواد الكيماوية أ�و أالبخرة التي تلتهب
ب�سهولة.
 املياه غري النظيفة ،أ�و املراحي�ض واملغا�سل القذرة،أ�و عدم منح العمال ا�سرتاحة.
�إذا كان مكان عملك حارا ً  ,أ�كرثي �شرب ال�سوائل وتناويل أ�طعمة ماحلة.
للجهاد ب�سبب
خ�صو�صا ً �إذا كنت حام ًال .فالن�ساء يتعر�ضن أ�كرث من الرجال إ
احلرارة.

يتعذر تغيري الكثري من ظروف العمار هذه� ،إال ّ �إذا اتفق العمال وطالبوا بالتغيري ,ولكن فيما يلي
بع�ض أال�ساليب التي ميكنك اعتمادها بنف�سك التقاء بع�ض امل�شكالت:
 عندما تبد أ�ين عمال ً جديدا ً ا�ستعلمي عن أال�ساليب ا آلمنة ال�ستخدام كل التجهيزاتوالكيماويات .واطلبي الن�صح دوما ً من الن�ساء ذوات اخلربة اللواتي ي�ستعملن كل التجهمزات و
الكيماويات نف�سها.
 كلما أ�مكن ،ارتدي مالب�س واقية  -كالقبعات أوالقنعة والقفازات ،أ�و �س ّدي أ�ذنيك التقاء
ال�ضجيج .وعندما ت�شتغلني با آلالت فال ترتدي مالب�س ف�ضفا�ضة .واربطي .ال�شعر الطويل �إىل
اخللف ّ
وغطيه.

التحر�ش اجلن�سي
التحر�ش اجلن�سي هو تو ّدد جن�سي غري
مرغوب فيه ,يبادر �إليه �صاحب العمل أ�و
املدير أ�و أ�ي رجل ذي �سلطة على املر أ�ة.
ويت�ضمن التحر�ش قول أ�لفاظ جن�سية
ت�ضايق املر أ�ة ،أ�و مالم�ستها مالم�سة
جن�سية ،أ�و دفعها �إىل املجامعة .وتتعر�ض
كل مر أ�ة للتحر�ش اجلن�سي ،ال فرق بني
تلك التي تعمل لعائلتها يف الريف ,أ�و يف
م�صنع يف املدينة.
وثمة أ��سباب عديدة ل�صعوبة �ص ّد املر أ�ة
للتحر�ش اجلن�سي:
 فقد تخ�شى خ�سارة وظيفتها التي حتتاج �إليها إلعالة نف�سها وعائلتها. وقد تكون قد أُ�ن�شئت على الطاعة واحرتام رغبات من يكربونها أ�و من ميلكون ال�سلطة. وقد يكون الرجل من أالقارب ,فتخ�شى �إذا �صدته أ�و ا�شتكت أ�ن ي�صبح �شريرا ً معها.ولكن مهما كان و�ضع املر أ�ة ,فالتحر�ش اجلن�سي أ�مر �سيىء .وهو خمالف للقانون يف عديد من
البلدان .ف�إذا تعر�ضت للتحر�ش اجلن�سي حاويل أ�ن تفاحتي من ي ؤ�متن على �سرك وي�ساعدك.
وميكنك أ�ي�ضا ً أ�ن تتحاوري مع ن�ساء أ�خريات تبادل الر أ�ي يف جتربتك .ومع انك قد ال ت�ستطيعني
�إنهاء التحر�ش ،ف�إن مفاحتة ا آلخرين يف � أش�ن ما جرى لك قد ي�ساعدهم يف جتنب التحر�ش.

ما ميكنك أ�ن تفعلي لتجب التحر�ش وو�ضع حد له:
حاويل جتنب الرجال الذين حتر�شوا بن�ساء أ�خريات حيث تعملني.
ال تذهبي مع رجل من أ��صحاب العمل وحدك �إىل أ�ي مكان.
ا�ستعلمي عن القوانني التى قد حتميك من التحر�ش.

ي�س ّمي البع�ض التحر�ش اجلن�سي أ�ثناء العمل
ب�سيا�سة “الطرد” ،وذلك ألن غالبا ً ما تطرد
الن�ساء من عملهن عند رف�ضهن التجاوب مع
الرجل الذي يتحر�ش جن�سيا ً بهن.
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الهجرة

كثري من الن�ساء يعملن بعيدا ً عن البيت .وبع�ضهن ي�سافرن كل يوم من البيت �إىل العمل،
فيما تنتقل أ�خريات م�سافة كبرية لل�سكن قرب مكان العمل .وي�س ّمى هذا االنتقال بـ
“الهجرة”.
ويف معظم احلاالت تنتقل الن�ساء من أالرياف �إىل املدن ,حيث توفر امل�صانع الكبرية عمال
ً ،أ�و حيث ميكنهن العمل خادمات يف البيوت .وتختار بع�ض الن�سوة االنتقال ،لكن بع�ضهن
ي�ضطررن �إىل ذلك الفتقارهن �إىل الطعام أ�و العمل يف قريتهن ،أ�و ألن امل�صانع تعطيهن
ماال ً أ�كرث .وغالبا ً ما يكون ما جتنيه ه ؤ�الء الن�ساء من مال �ضروريا ً جدا ً إلعالة أ��سرتهن
فى أ�ماكن ال�سكن .
وعندما تهاجر الن�ساء قد يجدن أ�نف�سهن وحيدات أ�ول مرة يف حياتهن .وقد يكون هذا
خميفا ً جد ًا ألنهن ابتعدن عن أالقارب أ
وال�صدقاء الذين اعتمدن عليهم.

�إليك بع�ض ما ميكنك أ�ن تفعلي لت�شعري باالرتياح فى مقرك اجلديد:
 �صادقي ن�ساء يف حمل عملك .فقد ي�صبحن مو�ضع ثقتك فتعتمدين عليهن. اتخذي م�سكنا ً �آمنا ً  .ولكثري من ال�شركات م�ساكن خا�صة لعمالها .وبع�ضها �آمن ،لكنكثريا ً منها غري �آمن .وقد تكون هذه امل�ساكن �سيئة وايجارها باهظ  .وقد ت�ستغل هذه
ال�شركات املر أ�ة املهاجرة ألنها ال ت�ستطيع أ�ن تتحكم ميكاق �سكتاها.
بع�ض أالحيان ال جتدين مكان �آمنا ً لل�سكن �إذا عرثت عليه بنف�سك� .إليك هذا املثال
ملجموعة من الن�ساء تعاون من أ�جل توفري �سكن �آمن:
�سئمت الن�ساء العامالت يف �صناعة املالب�س يف داكا ,بنغالد�ش ,من �سوء أ�و�ضاعهن ال�سكنية وال�صحية� ،إذ كثريا ً ما يتعر�ضن للتحر�ش
واال�ستغالل اجلن�سي .ومبعونة امر أ�ة ذات خربة يف ا إلدارة أ�قمن نزلني .وتدفع العامالت جزءا ً من راتبهن للنزل .ويف املقابل توفر
العامالت يف النزلني ،وجميعهن ن�ساء ،الطعام و أ�واين الطبخ أ
والغطية واملالب�س ومعونات أ�خرى .وبذلك أ�منت العامالت يف م�سكن
قريب من مكان العمل ،و�صار يف �إمكانهن توفري مزيد من املال ،من أ�جورهن.

تعمل كثري من الن�ساء لك�سب املال يف مهن  -مثل البيع يف ال�سوق ،أ�و احلرف أ�و اخلدمة يف املنازل
 ال ي�ص ّنفونها مهنا ً ر�سمية .وال حتظى هذه املهن بكثري من ال�ضمانات ،لذا تتعر�ض املر أ�ة فيهاملخاطر اال�ستغالل وا إل�ساءة.

اخلادمات يف املنازل

العامالت
املن�سيات

تواجه اخلادمة يف املنازل كثريا ً من امل�شكالت ال�صحية التي �سلف ذكرها يف هذا الف�صل .ذلك
أ�نها تعمل يف منزل لي�س منزلها ،فال حتظى �إال بالقليل من احلقوق واحلماية� .إنها تواجه:
 ا إلجهاد و�سوء التغذية من كرثة ال�شغل وقلة أالجر .ومع انها قد تطهو أل�صحاب البيت ،فقد التعطى يف الغالب �إال قليال ً من الطعام.
 خوف دائم من فقدان عملها ومن فقدان ثقة �صاحب العمل بها .وقد تخ�سر عملها �إذا حملت.وقد ت�سبب لها هذه املخاوف وانف�صالها عن أ��سرتها م�شكالت يف �صحتها النف�سية.
 التحر�ش اجلن�سي ،خ�صو�صا ً �إذا كانت ت�سكن يف منزل �صاحب العمل .فله �سلطة على عملها،وقد جترب على املجامعة.
 �آالم العظام واملفا�صل والع�ضالت من جراء العمل على ركبتيها طويال ً (ركبتا املر أ�ةاخلادمة).
 م�شكالت اجللد أوالظفار من جراء العمل باملنظفات الكيمياو ّية من دون قفازات (يدا املر أ�ة
الغ�سالة ).

يدا املر أ�ة الغ�سالة

عندما تكرث املر أ�ة ا�ستعمال املنظفات الكيمياوية من دون أ�ن ت�ستخدم قفازات ،فقد يحمر جلدها ويت�شقق
في ؤ�ملها وتظهر فيه قروح .وكثريا ً ما تت�ضرر أالظفار وت�صبح �سميكة ,وتنف�صل عن اجللد الذي حتتها.
ما العمل:

 �إذا أ�مكن ,ا�ستخدمي قفازات مطاط أ�و بال�ستيكية حلماية يديك. حافظي ما أ�مكنك على جفاف يديك .ادهنيهما مب�ستح�ضر أ�وال�صرب أ
(اللوة ) بعد �إنهائك العمل� .إذا بد أ�ت أ�ظفارك تت�ضرر أ�و
ع�صري �سميك من نبات ّ
تزداد �سماكة ،حاويل طالءها على الفور بجنتيان الليلكي.
 احتفظي بفنجان من ال�شاي أال�سود البارد أ�و ماء اخلل (فنجان �صغري من اخلل يف ليرت مناملاء) بالقرب من املغ�سلة ،وكلما ا�ستخدمت ماء ال�صابون اغ�سلي يديك بال�شاي أ�و ماء اخلل
مدة دقيقة.
 ا�ستخدمي ع�صارة نباتات طازجة ،من النباتات املعروفة يف منطقتك بخ�صائ�ص معاجلةاجللد من م�شكالت الطفرات واحلدوق واحلكاك .اجمعي بع�ض هذه النباتات الطازجة
واع�سليها واطحنيها لت�صبح معجونا ً لزجا ً� .ضعي يديك يف هذا املعجون كلما أ�مكنك.

�سعيا ً �إىل التغيري

يف جنوب �إفريقية نقابة للخدم يف البيوت ،ت�ساعدهم يف املطالبة بقوانني حتميهم .وقد بد أ�وا
بدق أ�بواب البيوت وبتثقيف النا�س بوا�سطة كرا�سات و�إعالنات �إذاعية .وقد حت ّولوا ا آلن �إىل
نقابة وطنية .ويعملون ا آلن مع نقابات خدم البيوت يف البلدان أالخرى مل�ساعدة اخلدم يف
احل�صول على معاملة عادلة يف جمال �ساعات العمل أ
والجرة وال�ضمانات االجتماعية ،و أ�نواع
احلماية أال�سا�سية أالخرى.
النقابات ال�شبيهة بنقابة خدم املنازل ا إلفريقية اجلنوبية ،أ��سلوب جيد جدا ً لتنظيم العمال
وحماية حقوقهم .لكن كثريا ً ما ي�صعب �إن�شاء نقابة حملية ،لعدم وجود نقابات أ�كرب توفر
الدعم ،أ�و ألن ال�شركة ال ت�سمح أ
بالمر .يف هذه احلال ميكن للن�ساء أ�ن يتّبعن طرقا ً أ�خرى للعمل
معا ً يف تبادل العون.
عندما تبد أ� الن�ساء يف العمل معا ً لتح�سني ظروف عملهن ,يخ�شني أ�حيانا ً فقدان الوظيفة أ�و �سوء
املعاملة� ,إذا اكت�شف �صاحب العمل أ�مرهن .يف هذه احلال ال بد للن�ساء من أ�ن يثقن باللواتي
يعملن معهن ,يف هذا العمل التنظيمي .ف�إذا تع ّذر التحدث يف املو�ضوع داخل مكان العمل ،فقد
ي�ستح�سن االلتقاء �سرا ً يف بيوت خا�صة أ�و موقع جت ّمع.
من أ�جل البدء بتنظيم مكان العمل:
 كلمي رفيقاتك يف العمل �سعيا ً �إىل معرفة امل�شكالت امل�شرتكة و الطرق املمكنة حل ّلها. اجتمعن بانتظام يف جمموعة لبناء الثقة وتبادل املعونة .ا�سعي يف �ضم العامالت اجلديدات،و أ��شعريهن ب أ�نهن على الرحب وال�سعة ,وتذكري أ�ن فى اجلماعة قوة.
حاملا يكتمل تنظيمكن يف جممومة أ�و احتاد عامالت ،فقد جتدين أ�نكن
من القوة ما ي�سمح باالن�ضمام �إىل نقابة ،أ�و ت�شكيل نقابة .واعلمي أ�ن
احتمال حتدي ال�شركة لكن ي�ضعف� ,إذا كان تنظيمكن قد �صار ناجزا
ً.

ماذا ي�ستطيع تنظيمكن أ�ن بفعل

عندما ت�شخ�ص جمموعتكن امل�شكالت امل�شرتكة واحللول املمكنة ،اتفقن على امل�شكالت التي
ميكن تبديلها ،وماذا ينبغي أ�ن تفعلن إلحداث هذا التبديل .وحتى و أ�عر�ضت ال�شركة عن تغيري
أ�ي �شيء ،ففي ا�ستطاعتكن أ�ن تفعلن الكثري ب أ�نف�سكن .فى ال�صفحة التالية بع�ض أالمثلة.

تبادل املعرفة عن ال�سالمة أ
والمان .املر أ�ة التي عملت يف
املهنة وقت طويال ً  ،تعرف أ��سلم الطرق للقيام أ
بال�شياء.
ا� أس�ليها لتبادل أالفكار من أ�جل االهتداء �إىل أ��سهل و أ��سلم
طريقة للقيام بالعمل.
م�ساعدة العامالت اجلديدات .قد تخ�شى العامالت
اجلديدات االن�ضمام �إىل جمموعتكن ،خ�صو�صا ً �إذا كان
�صاحب العمل ال ي ؤ�يدكن .لكن تبادل املعرفة حول أالمان
يظل �ضروريا ً ،ألن �سالمتك من �سالمة كل امر أ�ة .
�ساندن بع�ضكن البع�ض .ين� أش� نزاع يف بيت العديد من
الن�ساء عندما يبد أ�ن بالعمل ،ألن دورهن فى العائلة يتغري.
تباديل الن�صح مع زميالتك حلل امل�شكالت العائلية ,وملوازنة
العمل واالعتناء أ
بالطفال بالعمل امل أ�جور .وتتعاون بع�ض
الن�سوة يف االعتناء �إحداهن ب أ�طفال أالخرى .وقد ينظمن
مركزا ً لالعتناء أ
بالطفال ،حيث تتقا�ضى امر أ�ة أ�جرة
لالعتناء أ
بالطفال ال�صغار ،لتتمكن أالخريات من العمل .أ�و
قد تتناوب الن�ساء على مهمة االعتناء أ
بالطفال.
ويف ا إلمكان أ�ي�ضا ً االجتماع بالرجال ملناق�شة عبء العمل
على الن�ساء .مثال ً:
يف ور�ش مركز التوعية للرتبية ال�صحية والتدريب والتغذية يف الهند ،يطلب �إىل الرجال والن�ساء أ�ن
يذكروا مهامهم اليومية .ويفاج أ� كثريون ب أ�ن يوم عمل املر أ�ة يبد أ� قبل يوم عمل الرجل وينتهي بعد
انتهاء يومه ،و أ�ن املر أ�ة نادرا ً ما يت�سنى لها اال�سرتاحة .وقد �ساعد هذا أالمر الرجال لكي يالحظوا
أ�ن لعمل موزع على نحو غري عادل بني الرجال والن�ساء .ثم أ�مكنهم بعدئذ أ�ن يتكلموا عن اقت�سام
العمل على نحو عادل ،على أ��سا�س حاجة العائلة ،ال على أ��سا�س اقت�سام العمل املعتاد بني أ�دوار
اجلن�سني فقط.
العالقات املفيدة 412

حيث أ�مكن  ،تفاو�ضي مع �صاحب العمل لتح�سني ظروف العمل،
مثل:

 االعتناء أبالطفال يف مكان العمل .
 اال�سرتاحة للذهاب �إىل املراحي�ض . مكان خا�ص ال�ستحالب الثدى باليد أ(للمهات املر�ضعات).
 زيادة أالجور.� -إجازة أالمومة (�إجازة للوالدة ،وحفظ حق أالم بالعودة �إىل عملها).
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ال�صحة النف�سية

قد ت�صاب املر أ�ة باعتالل يف �صحتها النف�سية كما ت�صاب باعتالل يف �صحتها
اجل�سدية .فعندما يكون عقل املر أ�ة ونف�سيتها �سليمني ،تكون قادرة من
الناحية الوجدانية على االهتمام بحاجاتها وحاجات أ��سرتها ،وعلى ت�شخي�ص
م�شكالتها وحماولة حلها ،والتخطيط للم�ستقبل ،واقامة عالقات مر�ضية
مع أالخرين .ويواجه كل النا�س تقريب م�شكالت يف بع�ض أالوقات ،عند
القيام بكل هذه أالمور يف نف�س الوقت .ولكن �إذا �إ�ستمرت هذه امل�شكالت
وحالت دون قدام املر أ�ة بن�شاطها اليومي  -مثال ً �إذا ازداد توترها وقلقها �إىل
درجة منعتها من االعتناء بعائلتها  -قد تكون املر أ�ة تعاين من م�شكلة
نف�سية .هذه امل�شكالت أ��صعب ت�شخم�صا ً من امل�شكالت اجل�سدية ،التي
ميكننا يف الغالب ر ؤ�يتها أ�و معاينتها .ومع هذا ,حتتاج م�شكالت ال�صحة
النف�سية �إىل العناية واملعاجلة ،مثل م�شكالت ال�صحة اجل�سدية.
ي�صف هذا الف�صل أ�كرث م�شكالت ال�صحة النف�سية �شيوعا ً  ,و أ��سبابها.
وهو يقرتح و�سائل ت�ساعد املر أ�ة ملواجهة م�شكالتها وم�شكالت أالخريات
يف هذا املجال .

ال�صحة النف�سية مهمة مثل ال�صحة
اجل�سدية ال�سليمة.

تقدير الذات

عندما ت�شعر املر أ�ة ب أ�ن �إ�سهامها يف حياة أ��سرتها وجمتمعها ق ّيم ،يقال �إن تقديرها لذاتها جيد.
وتعلم املر أ�ة التي تقدر ذاتها جيدا ً ،أ�نها ت�ستحق أ�ن تعامل باحرتام.
يبد أ� تطور التقدير الذاتي منذ الطفولة .ويتوقف مدى التقدير الذاتي الذي تطوره املر أ�ة يف
نف�سها على أ��سلوب املعاملة التي خ�صها به أال�شخا�ص املهمون يف حياتها  -مثل والديها واخوتها
و أ�خواتها وجريانها ومعلميها ومر�شديها .ف�إذا عاملها ه ؤ�الء على أ�نها �شخ�ص ي�ستحق اهتمامهم،
و�إذا كانوا ميدحونها عندما جتيد الت�صرف ,و�إذا كانوا ي�شجعونها على حماولة فعل أالمور
ال�صعبة ,ف�ستبد أ� ا إلح�سا�س بالتقدير.
ويف بع�ض احلاالت تعاين الفتاة كثريا ً يف تطوير تقديرها لذاتها .فمثال ً �إذا أ�عطي أ�خوتها،ما
تعليما ً أ�ف�ضل أ�و طعاما ً أ�كرث� ،شعرت بتقدير أ�قل ،ال ل�شيء �إال ألنها فتاة .واذا انتقدت كثريا ً أ�و
عملت بجد فلم يحظ عملها باهتمام ،أ
فالرجح أ�ن تن� أش� على عدم تقدير الذات .وعندما ت�صبح
امر أ�ة قد ال ت�صدق أ�نها ت�ستحق معاملة زوجها اجليدة ،أ�و مقدار الطعام اجليد الذي ي أ�كه
أالخرون ،أ�و احل�صول على عناية �صحية عندما متر�ض ,أ�و تطوير مهاراتها .فعندما ت�شعر املر أ�ة
بهذا ال�شعور قد تظن حتى أ�ن مكانتها املتوا�ضعة يف أ��سرتها وجمتمعها هي أ�مر طبيعي و�صحيح
 -مع انه فى الواقع غري �صحيح وغري عادل.

تقدير الذات عن�صر مهم من عنا�صر ال�صحة النف�سية .فاملر أ�ة التي تقدر ذاتها جيدا ً أ�قدر على
معاجلة امل�شكالت اليومية والعمل من أ�جل التغيري لتح�سني عي�شها و عي�ش جمتمعها.

بناء تقديرالذات

تقدير املر أ�ة لذاتها ي ؤ�ثر يف اختياراتها
حيال �صحتها.

لي�س بناء تقدير الذات مهمة �سهلة ,ألن املر أ�ة ال ت�ستطيع أ�ن تقرر بكل ب�ساطة أ�ن تقدر نف�سها
تقديرا ً أ�على .بل عليها أ�ن تغري معتقدات را�سخة بعمق ،قد ال تعلم
أ�نها موجودة فيها.
وغالبا ً ما يجب أ�ن يحدث هذا التغيري ب�شكل غري مبا�شر ،من خالل التجارب التي ت�سمح للمر أ�ة
ب أ�ن تنظر �إىل نف�سها بطريقة جديدة .وميكن للتغيري أ�ن يحدث من خالل االعتماد على القوى
التي متتلكها املر أ�ة أ��صال ً  ،مثل قدرتها على �إقامة عالقات وثيقة وتعاون مع ا آلخرين ,أ�و من
خالل تعلم مهارات جديدة .فمث ًال:
كان يطلب من مليكة ،وهي طفلة أ�ن “ت�سمع الكلمة” وتنفذ أالوامر .فلما بلغت الثامنة ع�شرة أ�جربتها أ�مها على االقرتان بع�سكري.
وكانت مليكة حتب �شخ�صا ً �آخر ،لكن أ�مها مل
ت أ�به لهذا .كا الع�سكري رجال ً مهما.
بعد زواج ا�ستمر �سنوات ،و�ضعت خاللها مليكة
أ�ربعة أ�طفال ،مل يعد زوجها يرجع �إىل البيت
ليال ً  .وروى أ��صدقاء أ�نه أ�خذ يعا�شر ن�ساء
أ�خريات .وا�شتكت مليكة �إىل أ�مها ،فقالت لها
أ�مها أ�ن تر�ضى بحالها ،فهذا قدرها .وغادر
زوج مليكة بيته و أ�قام مع خليلته .و�شعرت مليكة
باحلزن ,وب أ�ن ال قيمة لها.
ومرة ت�س ّنى ملليكة أ�ن ت�شرتك يف برنامج تتعلم
فيه االعتناء أ
بالطفال يف مدر�سة القرية .قررت
أ�ن جت ّرب ،مع أ�نها مل تكن قد عملت خارج
منزلها يف املا�ضي .وتغريت مليكة بتعلمها
مهارات جديدة ومعا�شرتها أالطفال والن�ساء يف
التدريب .بد أ�ت ترى أ�ن لها بع�ض القيمة ،خارج
بيتها الزوجي ،و أ�ن يف �إمكانها أ�ن تكون عاملة
منتجة .ثم أ�خذت تفكر فيما ميكن أ�ن تفعله
أل�سرتها ،وما ت أ�مل أ�ن تنجزه يف حياتها.

أال�سباب
ال�شائعة
مل�شكالت
ال�صحة
النف�سية عند
الن�ساء
حتتاج املر أ�ة لتح�سني �صحتها
أ
النف�سية� ,إىل امتالك �سلطة �كرب
ةحتكم أ�ف�ضل بحياتها.

ال ي�صاب مب�شكلة يف ال�صحة النف�سية كل الذين ي�ضطرون اىل التعاي�ش مع امل�شكالت املذكورة
أ�دناه .بل ت�صاب املر أ�ة عادة مب�شكلة يف �صحتها النف�سية ،حني ت�صبح هذه ال�ضغوط أ�قوى من
قدرتها على التعاي�ش معها أ�و مواجهتها .كذلك لي�ست كل م�شكالت ال�صحة النف�سية ناجمة من
أ��سباب قابلة للتحديد .ويف بع�ض أالحيان ال نعرف �سبب �إ�صابة �إحداهن مب�شكلة يف �صحتها
النف�سية.

�ضغط احلياة اليومية

غالبا ً ما ت�ضغط أالعمال أ
والحداث اليومية على املر أ�ة  ،فت�سبب توترا ً لها يف ج�سمها ويف نف�سها.
وميكن أ�ن ين� أش� التوتر من م�شكالت ج�سدية ,مثل املر�ض أ�و ا إلجهاد يف العمل .وقد ين� أش� من
أ�حداث نف�سية مثل نزاع يف أال�سرة أ�و لوم املر أ�ة ب�سبب م�شكالت ال تقدر على التحكم بها .حتى
أالحداث التي جتلب ال�سرور  -مثل والدة طفل أ�و ت�سلم عمل جديد  -قد ت�سبب �ضغطا ً  ،ألنها
حتدث تغريا ً .يف حياة املر أ�ة .

من ال�سهل أ�ال ّ نالحظ �ضغط احلياة
اليومية ألنه متا�صل .لكن املر أ�ة حتتاج
�إىل الكثري من اجلهد للتعاي�ش مع هذا
النوع من ال�ضغط.

عندما تواجه املر أ�ة �ضغوطا ً كثرية كل يوم  ،ملدة طويلة،
قد تبد أ� با إلح�سا�س ب أ�ن ال�ضغوط تفوق طاقتها ،و أ�نها
ما عادت حتتمل التعاي�ش معها .وقد تزداد امل�شكلة �إذا
كانت قد تعلمت أ�ن تهتم أ
بالخرين أ�وال ً وتهمل حاجاتها
اخلا�صة .ومع قلة تخ�صي�ص وقت لراحتها أ�و ا�ستمتاعها
وكالهما يقلل من ال�ضغط  ،قد تهمل عالمات املر�ض أ�و
ا إلجهاد يف العمل .ولكونها امر أ�ة قد ال متلك من ال�سلطة
ما ميكنها من تغيري و�ضعها.

وحتدث أ�نواع أ�خرى من ال�ضغوط التي ت�ساهم يف م�شكالت ال�صحة النف�سية:

الفقدان واملوت

عندما تخ�سر املر أ�ة �شخ�صا ً مهما ً أ�و �شيئا ً مهما ً � -شخ�صا ً حتبه ،أ�و �صديقا ًحميما ً أ�و عملها
أ�و منزلها  -قد يغمرها احلزن .وقد يحدث هذا أ�ي�ضا ً �إذا مر�ضت أ�و أ��صيبت ب�إعاقة.
واحلزن رد فعل طبيعي ي�ساعد ال�شخ�ص يف التكيف مع الفقدان أ�و املوت .ولكن �إذا أ��صيبت
املر أ�ة بحوادث خ�سران عديدة فى �آن ،أ�و �إذا كانت أ��صال ً حتت وط أ�ة التوتر اليومي ،فقد ت�صاب
مب�شكالت يف �صحتها النف�سية .وقد يحدث هذا �إذا كانت املر أ�ة عاجزة عن ممار�سة احلداد
بالطرق التقليدية  -مثال ً �إذا أ�جربت على الرحيل �إىل جمتمع جديد ال متار�س فيه تقاليدها.

التغريات يف حياة املر أ�ة

يف أ�نحاء عديدة من هذا العامل جترب املجتمعات على التغري ب�سرعة  -من جراء التغري يف
االقت�صاد ،أ�و من جراء النزاع ال�سيا�سي .ويفر�ض الكثري من هذه التغريات على العائالت
واملجتمعات أ�ن تغري كل أ��ساليب عي�شها .فمثال ً:

عندما تتمزق العائالت واملجتمعات ،أ�و عندما تتبدل احلياة ،فال تعود أال�ساليب القدمية قادرة
على مواجهة متطلباتها ،قد ي�صاب بع�ض النا�س مب�شكالت ال�صحة النف�سية.

�صعوبة احلداد أ�و احلزن .442

أالذى
تعاين املر أ�ة من أالذى عندما يحدث أ�مر رهيب لها أ�و ل�شخ�ص قريب منها .و أ�كرث أ��سباب أالذى
�شيوعا ً هي العنف يف املنزل واالغت�صاب واحلرب والتعذيب والكوارث الطبيعية.
أ
والذى يهدد وفاه املر أ�ة و�صحتها اجل�سدية والنف�سية،
فت�شعر بانعدام أالمان واال�ستقرار ،وحت�س بالعجز وبعدم
القدرة على الوثوق بالعامل  ،أ�و باملحيطني بها .وحتتاج
املر أ�ة عادة �إىل وقت طويل للتعايف من أالذى ,خ�صو�صا ً
�إذا �سببها �شخ�ص �آخر ال الطبيعة .أ
والذى الذي ي�صيب
املر أ�ة وهي طفلة  ،قبل أ�ن تكون قادرة على فهم ما حدث ،أ�و
على التحدث عنه ،قد ي ؤ�ثر فيها �سنوات طويلة ،من غري أ�ن
نعرف �سبب ما بح�صل معها.

العنف �ضد املر أ�ة313,
االغت�صاب واالعتداء اجلن�سي327 ,
التهاب فريو�س ا إليدز /ال�سيدا284 ,
املبالغة يف تناول الدواء467,
�آثار الدواء اجلانبية466,
�سوء ا�ستخدام املخدرات والكحول424,
اجلنون135,

امل�شكالت اجل�سدية

بع�ض م�شكالت ال�صحة النف�سية �سببها م�شكالت ج�سدية ،مثل :
 الهرمونات والتبدالت اجل�سدية أالخرى. �سوء التغذية. االلتهابات أوالمرا�ض ومنها ا إليدز /ال�سيدا.
 مبيدات احل�شرات أوالع�شاب واملذيبات ال�صناعية.
 أ�مرا�ض الكبد أ�و الكليتني. املبالغة يف تناول أالدوية (وتت�ضمن امل�سكنات واملهدئات) ،أ�و ا آلثار اجلانبية التى حتدثها بع�ضأالدوية.
 �سوء ا�ستخدام املخدرات والكحول. اجللطات وفقدان الذاكرة وا إل�صابات يف الر أ��س.فكري دوما ً يف احتمال وجود أ��سباب ج�سدية لدى معاجلة م�شكالت ال�صحة النف�سية .وتذكري
أ�ي�ضا ً ،أ�ن امل�شكالت اجل�سدية قد تكون عالمة على وجود م�شكلة فى ال�صحة النف�سية أ
(�نظري
ال�صفحة .)409

مع أ�ن أ�نواع م�شكالت ال�صحة النف�سية عديدة� ،إال أ�ن أ�كرثها �شيوعا ً هو القلق والك أ�بة و�سوء
ا�ستخدام املخدرات والكحول .ويف معظم املجتمعات تعاين املر أ�ة هذه امل�شكالت أ�كرث من الرجل.
لكن احتمال أ�ن يعاين الرجل م�شكلة �سوء ا�ستخدام املخدرات أ�و الكحول أ�كرب من احتماله عند
املر أ�ة.
حتى تقويل �إن �شخ�صا ً ما ي�شكو م�شكلة نف�سية تذكري ما يلي:
 لي�س من فا�صل وا�ضح بني ردود الفعل الطبيعية على أ�حداث احلياة ،وبني م�شكالت ال�صحةالنف�سية.
 لدى معظم أال�شخا�ص عالمات من تلك املذكورة أ�دناه ،يف مراحل خمتلفة من العمر ،ألن كل�شخ�ص ي�صادف م�شكالت يف هذه املرحلة أ�و تلك من حياته.
 ميكن أ�ن تختلف عالمات م�شكالت ال�صحة النف�سية بني جمتمع و�آخر .وقد يبدو ال�سلوكغريبا ً يف نظر املراقب من اخلارج ،ويكون عاديا ً يف تقاليد املجتمع أ�و قيمه ومعايريه.

م�شكالت
ال�صحة
النف�سية
ال�شائعة
عند الن�ساء

الك آ�بة (احلزن ال�شديد أ�و فقدان ا إلح�سا�س)

من الطبيعي أ�ن ت�شعر املر أ�ة بالك آ�بة عند فقدان �شيء أ�و �شخ�صر ما أ�و
وفاة .ولكنها قد ت�شكو م�شكلة يف �صحتها النف�سية� ،إذا ا�ستمرت العالمات
املذكورة أ�دناه مدة طويلة.
العالمات:
 ال�شعور باحلزن معظم الوقت. �صعوبة النوم ،أ�و النوم أ�كرث من اللزوم. �صعوبة التفكري بو�ضوح. فقدان االهتمام بالن�شاطات املمتعة ،أ�و الطعام أ�و اجلماع. امل�شكالت اجل�سدية مثل ال�صداع أ�و ا�ضطراب أالمعاء غري الناجم من مر�ض. التكلم والتحرك البطيئان. قلة احليوية إلداء الن�شاطات اليومية. -التفكري يف املوت أ�و االنتحار.

االنتحار

�سوء ا�ستخدام املخدّرات والكحول 424
ا�ستعملي عن معاجلة م�شكالت
ال�صحية النف�سية ,يف ال�صفحة 410

ميكن أ�ن ت ؤ�دي الك آ�بة ال�شديدة �إىل االنتحار .وال ينجو أ�حد من التفكري يف االنتحار يف بع�ض مراحل
حياته .ولكن �إذا عاودت أالفكار املر أ�ة ب�إحلاح وا�شتدت ،فهي بحاجة �إىل م�ساعدة فورية .أ�نظري ال�صفحة
 419ملعرفة أ��ساليب التعرف على أ�كرث أال�شخا�ص تعر�ضا ً لفكرة االنتحار ،وكيف ت�ساعدينهم.

القلق (ع�صبية املزاج أ� و الهم )

كلنا ي�شعر بع�صبية املزاج أ�و قلق البال (الهم ) يف بع�ضر أالحيان .وعندما حت�صل هذه
امل�شاعر ب�سبب حالة ما ,فهي عادة ما تزول بزوال احلالة ,أ�ما � إذا
ا�ستمر القلق أ� و �إذا ا�شتد ،أ�و � إذا ظهر القلق من دون �سبب ،فقد يوجد عندئذ م�شكلة
يف ال�صحة النف�سية.

عندما ت�صاب املر أ�ة ب أ�مل �شديد يف
ال�صدر أ�و �صعوبة يف التنف�س ,ينبغي
أ�ن ت�سعى اىل عون طبي .فقد تكون
مري�ضة مر�ضا ً ج�سديا ً خطريا ً.

العالمات:
 ال�شعور بالتوتر وع�صبية املزاج من دون �سبب. رجفة يف اليدين. التعرق (�إفراز العرق) خفقان القلب (من دون مر�ض يف القلب) �صعوبة التفكري بو�ضوح. ال�شكوى املتكررة من دون مر�ض ج�سدي ،وا�شتداد هذهال�شكوى عندما تنزعج املر أ� ة.
ونوبات الهلع نوع خطري من أ� نواع القلق.
وهي تنتاب املر أ�ة فج أ� ة ،وقد ت�ستمر بني ب�ضع
دقائق وب�ضع �ساعات .وعالوة على العالمات
املذكورة أ� عاله ،حت�س املر أ� ة بالذعر والرعب،
وتخ�شى فقدان الوعي (ا إل غماء) أ� و تخ�شى
املوت .وقد حت�س أ� ملا ً يف ال�صدر و�صعوبة يف
التنف�س ،وتتوقع حدوث أ�مر رهيب .والتنف�س
الع�صبي �شكل �آخر للقلق .يكون النف�س
�سريعا ً و�سطحيا ً وقد تدوخ ا إل مر أ�ة أ�و الفتاة
أ�و تفقد وعيها.
وملعاجلة التنف�س الع�صبي :نطمئن امل�صابة
ونهدئ من روعها .ونطلب منها أ� ن ت�ضع وجهها يف كي�س من ورق و أ� ن تتنف�س ببطء
ملدة  2-3دقائق  .وغالبا ً ما يهدئ هذا
ا إلجراء من روعها.

ردود الفعل على أ
الذى

بعد أ� ن ت�صاب املر أ�ة ب أ�ذى قد تتعدد
ردود فعلها ،مثال ً :
قد تعاودها أ�فكار أالذى مرة بعد .وقد
ال يغيب من ذاكرتها وهي يف اليقظة ما
حدث لها من أ� مور رهيبة .أ� ما يف الليل

 قد تفقد ا إلح�سا�س ،أ�و ي�ضعف �إح�سا�سها عما كان يف ال�سابق .وقد تتجنب النا�س أ�و أالماكنالتى تذكرها أ
بالذى.
 قد ت�صبح �شديدة التنبه� .إذا كانت تراقب على الدوام م�صادر اخلطر املحتملة ،فقد ت�صبحعاجزة عن اال�سرتخاء والنوم .وقد تبالغ يف رد الفعل حني تروع.
 قد حت�س بالغ�ضب ال�شديد أ�و باخلجل مما حدث� .إذا جنت امر أ�ة من حادثة �سببت لها أ�ذى،ومات من جرائها �آخرون أ�و أ��صيبوا �إ�صابات خطرية  ،فقد ت�شعر بالذنب ألن �آخرين عانوا أ�كرث
مما عانت.
 قد حت�س بالعزلة والبعد عن ا آلخرين. قد ت�صاب بنوبات من ال�سلوك الغريب أ�و العنيف ،فتت�سائل أ�ين هي.كثري من هذه العالمات ،ردود فعل طبيعية على و�ضع �صعب .فطبيعي مثال ً أ�ن ت�شعر املر أ�ة
بالغ�ضب حلدوث أ�ذى ،أ�و أ�ن تطل متنبهة �إذا كان الو�ضع ال يزال
خطرا ً .أ�ما �إذا كانت العالمات �شديدة لدرجة حتول دون قيامها بن�شاطها اليومي ،أ�و �إذا أ�خذت
العالمات تظهر بعد أ��شهر من حدوث أالذى ,عندئذ قد تكون املر أ�ة م�صابة مب�شكلة يف �صحتها
النف�سية.

املر أ�ة التي تعاين ردود الفعل على أالذى قد تعاين
أ�ي�ضا ً القلق أ�و الك آ�بة أ�و تُقبل على املخدرات أ�و
الكحول.

التغريات أ
والمرا�ض اجل�سدية التي ت�سببها �ضغوطات احلياة
عندما تعي�ش املر أ�ة حتت ال�ضغط ،ي�ستعد ج�سمها لرد فعل �سريع من أ�جل مقاومة ال�ضغط  .ومن التغريات التي حتدث:
 يخفق القلب بوترية أ��سرع . يرتفع �ضغط الدم. يت�سارع النف�س. يتباط أ� اله�ضم.واذا كان ال�ضغط مفاجئا ً و�شديدا ً ،فقد حت�س املر أ�ة هذه التغريات يف ج�سمها .ف�إذا انق�ضى ال�ضغط ،عاد ج�سمها �إىل طبيعته.
أ�ما �إذا كان ال�ضغط أ�قل �شدة أ�و حدث ببطء ،فقد ال تالحظ كيف ي ؤ�ثر القلق يف ج�سمها ،حتى لو كانت العالمات موجودة.
وقد ي ؤ�دي ال�ضغط� ،إذا ا�ستمر طويال ً� ،إىل ظهور عالمات �شائعة يف حاالت القلق والك آ�بة ،مثل ال�صداع ،واال�ضطرابات املعوية،
وفقدان احليوية .ومع الوقت ،قد ي ؤ�دي ال�ضغط �إىل املر�ض ،مثل ارتفاع �ضغط الدم.
يف كثري من أالماكن ،ال تعترب امل�شكالت النف�سية مهمة مثل امل�شكالت اجل�سدية .عندئذ يحتمل أ�ن تظهر على النا�س عالمات
ج�سدية للقلق والك آ�بة ،أ�كرث من العالمات أالخرى .ومع انه ال بد من معاجلة العالمات اجل�سدية� ،إال أ�نه ينبغي أ�ي�ضا ً التن ّبه
�إىل أال�سباب النف�سية التى ت ؤ�دي �إىل املر�ض.

م�ساعدة الذات
وم�ساعدة
آالخرين

قد حت�س املر أ�ة امل�صابة مب�شكلة يف �صحتها النف�سية ،حتم�سنا ً �إذا تعاجلت .ومع ان معظم
اجلتمعات تفتقر �إىل خدمات ال�صحة النف�سية� ،إال أ�ن يف �إمكان املر أ�ة أ�ن تعالج نف�سها بنف�سها،
ب�إمكانات قليلة جدا ً (مهارات �شخ�صية للتغلب على امل�صاعب) .أ�وميكنها أ�ن تقيم “عالقة
م�ساعدة” مع �شخ�ص �آخر ،أ�و جمموعة أ��شخا�ص.
فيما يلي بع�ض من أ�فكار كثرية ميكن اعتمادها لتح�سني ال�صحة النف�سية وحت�صلني على أ�ف�ضل
النتائج حني تتكيف هذه املقرتحات مع حاجات املجتمع وتقاليده.

املهارات ال�شخ�صية للتغلب على امل�صاعب

قد تكون أالدوية �ضرورية ملعاجلة
امل�شكالت اخلطرية .حتدثي مع عاملة
�صحية خبرية أ
بالدوية اخلا�صة
بال�صحة النف�سية.

قلما ت�سرتيح املر أ�ة من مها ّمها اليومية لتهتم بنف�سها .لكن كل امر أ�ة حتتاج أ�حيانا ً �إىل و�ضع
م�شكالتها جانبا ً لتفعل ما يحلو لها .وقد تكون أال�شياء الب�سيطة التي ال تفعلينها كثريا ً مثل
املكوث وحيدة ،أ�و الت�سوق ،أ�و العمل يف الب�ستان ,أ�و الطهو مع �صديقة  -مفيدة جدا ً يف هذا
ال� أش�ن.

ن�شاط للتعبري عن م�شاعرك .كتابة أال�شعار ،أ
والغاين ،والق�ص�ص قد تكون مفيدة حني
ت�ست�صعبني قول أال�شياء آ
للخرين .أ�و قد تر�سمني أ�حا�سي�سك من غري كلمات .ولي�س �ضروريا ً
أ�ن تكوين فنانة.
ترتيب بيتك على نحو جميل .حاويل ترتيب مكان �إقامتك على نحو ير�ضيك .مهما كان الرتتيب
ب�سيط ،ف�ست�شعرين بالنظام والثقة ،حني يوافق الرتتيب هواك .حاويل اخلروج ما أ�مكنك �إىل
النور والهواء الطلق.
اجعلي اجلمال من حولك .وقد يحتاج هذا �إىل بع�ض الزهور يف الغرفة ،أ�و عزف و�سماع املو�سيقى
أ�و م�شاهدة منظر جميل.

مار�سي التقاليد التي تق ّويك يف الداخل .لدى كثري من املجتمعات يف العامل معتقدات وتقاليد
تبث ال�سكينة يف اجل�سد والروح ،وتقوي داخلة ا إلن�سان ,ومنها ال�صالة ومتارين الت أ�مل:

�إن ممار�سة هذه التقاليد بانتظام ت�ساعد املر أ�ة يف مواجهة ال�ضغط وال�صعوبات أالخرى التي
ت�صادفها يف حياتها.

العالقات امل�ساعدة

يف العالقات امل�ساعدة يتعهد
�شخ�صان أ�و أ�كرث أ�ن يتعارفوا
ويتفاهموا .وقد يحدث هذا أالمر
يف أ�ية عالقة بني أال�صدقاء،
أ�و بني أ�فراد العائلة ،أ�و بني
الن�ساء اللواتي يعملن معا ً  ،أ�و
داخل جمموعة تلتقي ألية أ�غرا�ض
أ�خرى .وقد تت�شكل جمموعة
جديدة ألن أ�فرادها يواجهون
م�شكلة م�شرتكة .وغالبا ً ما ت�س ّمى
هذه املجموعات“ :جماعات
الت�ضامن أ�و الدعم”.

أال�سهل يف الغالب هو أ�ن تتح ّول
جمموعة موجودة �إىل جماعة دعم,
بدال ً من ت�شكيل جماعة جديدة.
ولكن كوين حذرة لدى اختبارك أ�ية
عالقة م�ساعدة .ال تقيمي عالقة
م�ساعدة �إال مع من يحرتم م�شاعرك
وخ�صو�صيتك.

يناء عالقة م�ساعدة

ال تتطور العالقة امل�ساعدة �إال ببطء ،حتى �إذا كان ال�شخ�صان يعرف أ�حدهما ا آلخر ،ألن النا�س
يرتددون عادة يف مفاحتة أالخرين يف � أش�ن م�شكالتهم .وال بد من بع�ض الوقت للتغلب على هذا
التحفظ واكت�ساب الثقة با آلخرين .فيما يلي بع�ض أالفكار لبناء الثقة بني النا�س ،أ�و بني أ�فراد
جماعة ما:

ال يت�شابه �شخ�صان يف العامل متاما ً
يف جتارب احلياة� .إن فهم ا آلخرين يزيد
معرفتنا على الدوام.

 حاويل اال�ستماع بانفتاح �إىل كل ما تقوله لك املر أ�ة أالخرى أ(�و ال�شخ�ص ا آلخر) ،من دون أ�ن
ُت�صدري حكم ًا عليها.
 حاويل أ�ن تفهمي م�شاعر املر أ�ة أالخرى .و�إذا كنت قد مررت بتجربة �شبيهة فكري مبا أ�ح�س�ستبه �آنذاك .ولكن جتنبي القول �إن جتربة هذه املر أ�ة ت�شبه متاما ً جتربتك .واذا كنت ال تفهمينها
فال تدعي أ�نك تفهمني.
 ال تقويل للمر أ�ة أالخرى ماذا تفعل .ميكنك أ�ن ت�ساعديها لتفهم كيف ت ؤ�ثر يف م�شاعرها �ضغوطأ��سرتها وجمتمعها وم� ؤس�وليات عملها ،لكن اتركي لها أ�مر اتخاذ قراراتها بنف�سها.
 ال ت�ستبعدي حاجة أ�ي امر أ�ة �إىل امل�ساعدة. احرتمي خ�صو�صية املر أ�ة .ال تخربي أالخرين قط ،مبا قالته لك� ،إال �إذا كان هذا �ضروريا ًحلماية حياتها .و أ�خربيها على الدوام� ،إذا كنت راغبة يف حمادثة أ�حد من أ�جل حمايتها.

ت�شكيل جمموعة م�ساندة
 1تكلمي مع امر أ�تني أ�و أ�كرث ،ترغبان يف ت�شكيل جمموعة م�ساندة . 2فكري يف مكان االجتماع وزمانه .ي�ستح�سن االجتماع يف مكان هادىء مثل مدر�سة أ�و مركز �صحيأ�و تعاونية أ�و بيت عبادة .أ�و ميكن االتفاق
على التحادث أ�ثناء قيامكن بالعمل
اليومي.
 3يف االجتماع أالول ناق�شن ما ت أ�ملنحتقيقه� .إذا �شكلت جمموعة ،ينبغي
االتفاق على أ��سلوب عمل املجموعة وعلى
�إمكانية �ضم ن�ساء أ�خريات.
مع ان املر أ�ة التي بادرت �إىل ت�شكيل
املجموعة قد ت�ضطر �إىل قيادة االجتماعات
أالوىل ،غري أ�نها ينبغي أ�ال تتخذ القرارات نيابة عن املجموعة .فمهمتها هي �ضمان اال�ستماع �إىل اجلميع،
والعودة بالنقا�ش �إىل النقطة أال�سا�سية� ،إذا ابتعد عنها .وبعد االجتماعات أالوىل قد ترغب بع�ض الن�ساء
يف التناوب على قيادة املجموعة� .إن تعدد القياديني قد ي�ساعد املر أ�ة اخلجولة على مهارة القيادة.

االجتماع معا ً قد ي�ساعد املر أ�ة يف:
 احل�صول على دعم وم�ساندة .فغالبا ً ما ت�ستنزفم�شكالت ال�صحة النف�سية طاقة املر أ�ة وحتبطها.
وي�ستطيع االجتماع معا ً أ�ن ميدها بطاقة �إ�ضافية،
ت�ساعدها فى مواجهة م�شكالتها اليومية.
 االعرتاف بامل�شاعر .ف أ�ملر أ�ة تخفي أ�حيانا ًم�شاعرها أ
(�و قد ال تعرف حتى أ�ن لديها هذه
امل�شاعر) ،ألنها تظن أ�نها م�شاعر �سيئة ،أ�و خطرة
أ�و خمجلة .واال�ستماع �إىل أالخريات يتحدثن عن
م�شاعرهن قد ي�ساعدها على مالحظة م�شاعرها
هي.
 ال�سيطوة على االنفعاالت .ف أ�ع�ضاء املجموعةي�ستطعن م�ساعدة املر أ�ة على التفكري مب�شكلتها ,فال
تت�صرف بناء على انفعالها أالول ،من دون تفكري.
 فهم أال�سباب أال�سا�سية .بالتحادث ميكن للن�ساءأ�ن يبد أ�ن مبالحظة أ�ن كثريا ً منهن يعانني نوع
امل�شكالت ذاته .وهذا أالمر ي�ساعدهن يف معرفة
أال�سباب
اجلذرية للم�شكلة.
 و�ضع احللول .احللول التي تناق�ش مع اجلماعة،مقبولة ومعتمدة يف الغالب ب�سهولة أ�كرب من تلك التي
تنفرد املر أ�ة يف التفكري بها.
 تطوير ال�سلطة اجلماعية� .سلطة الن�ساء اللواتييعملن معا ً أ�قوى من �سلطة املر أ�ة التي تنفرد يف
عملها.

متارين لنتعلم كيف ن�ساعد
حتتاج معظم أ� لن�ساء ،يف جمموعة ما � ،إىل فهم معنى امل�ساعدة ،وما الذي يجعل
هذه امل�ساعدة جمدية  ،قبل أ� ن يتمكن من التعاون حلل م�شكالت ال�صحة النف�سية.
والتمارين التالية قد تكون مفيدة :

جتري هذه التمارين يف أالغلب �ضمن
جمموعة ,لكن ميكن المر أ�تني اثنني أ�ن
تقوما بها.
قد ت�شعر بع�ض الن�ساء بارتياح أ�كرب
�إذا ا�ستمعن وهن يعملن يدويا ً ,يف
احلياكة أ�و اخلياطة مثال ً.

.1تبادل خربات الدعم .لفهم معنى الدعم فهما ً أ� ف�ضل ،ت�ستطيع قائدة املجموعة
أ� ن تطلب من أ� فراد املجموعة رواية ق�صة �شخ�صية بذلن فيها دعما ً أ� و ح�صلن
على دعم .ثم تطرح قائدة املجموعة أ� �سئلة مثل :أ� ي نوع من امل�ساعدة كانت هذه؟
كيف أ� فادت امل�ساعدة؟ ما هي أ� وجه الفرق أ� و ال�شبه بني الق�ص�ص؟ وبذلك تتمكن
املجموعة من ا�ستنتاج أ� فكار عامة عن معنى دعم وم�ساعدة امر �آ ة آل خرى.
أ� و رمبا قد تطرح قائدة املجموعة ق�صة امر أ� ة تعاين م�شكلة  -مثال ً امر أ� ة ي�شرب
زوجها كثريا ً وي�ضربها .فتن�سحب وتدعي أ� ن أال مور على ما يرام  ،لكنها تتوقف عن
امل�شاركة يف ن�شاط املجتمع .ثم ت�ستطيع املجموعة أ� ن تناق�ش :كيف ميكن أ� ن ت�ساعد
جمموعتنا هذه املر أ� ة؟ وكيف ميكن للمر أ� ة أ� ن ت�ساعد نف�سها؟
.2ممار�سة اال�ستماع ا إل يجابي .يف هذا التمرين يلتقي كل اثنتني من املجموعة
معا ً  .فتتحدث ال�شريكة
أال وىل عن مو�ضوع ما ،من
 � 5إىل  10دقائق .وت�ستمع
ال�شريكة الثانية من دون أ� ن
تقاطع ،أ� و تقول �شيئا ً  � ،إال
ت�شجيع املتحدثة على قول
املزيد .وتظهر امل�ستمعة أ� نها
تن�صت من خالل موقفها
و أ� �سلوب حركاتها .ثم تبادل
ال�شريكتان أال دوار.
عندما تنتهي ال�شريكتان،
تفكران يف مدى جناح ما
فعلتا ،وتتب أ� دالن أ� �سئلة مثل:
هل �شعرت أ� نني من�صتة
� إليك؟ ما ال�صعوبات التي �شعرت بها؟ ثم تبد أ� قائدة املجموعة مبناق�شة عامة
ي�شرتك فيها اجلميع عن املواقف التي تظهر ا إل ن�صات واالهتمام ب أ� ف�ضل ما أ� مكن.
وميكن لقائدة املجموعة أ� ن تو�ضح أ� ن اال�ستماع يعني أ� حيانا ً التحدث :طرح أال �سئلة
أ� و تبادل اخلربة أ� و قول أ� �شياء جتعل الفريق ا آل خر ي�شعر أ� نه يحظى بالتفهم .وقد
يعني اال�ستماع أ� ي�ضا ً  ،أ� ن تقويل � إنك حاولت الفهم لكنك مل نفهمي.

متارين ل�شفاء م�شكالت ال�صحة النف�سية
ما �إن تتعلم املجموعة أ��ساليب امل�ساعدة وامل�ساندة ,ت�صبح جاهزة للعمل على م�شكالت ال�صحة
النف�سية لدى أ�فرادها .فيما يلي بع�ض الطرق التي ميكن للمجموعة أ�ن تتبعها للم�ساعدة يف
ال�شفاء:
 .1تبادل التجاوب وامل�شاعر داخل املجموعة .غالبا ً ما ي�شعر امل�صابون مب�شكالت يف ال�صحة
النف�سية ،بالوحدة ال�شديدة .وقد يفيدهم جمرد القدرة على التحدث عن امل�شكلة .وبعد أ�ن
تروي �إحدى الن�ساء ق�صتها ،ميكن لقائدة املجموعة أ�ن ت� أس�ل أالخريات عن جتاربهن املماثلة.
ف�إذا ا�ستمع اجلميع �إىل هذه الروايات ،قد تناق�ش املجموعة ما فيها من عنا�صر م�شرتكة،
وما �إذا كان �سبب امل�شكالت ظروفا ً اجتماعية ،وماذا ميكن للمجموعة أ�ن تفعل لتغيري هذه
الظروف.
 .2التمرن على اال�سرتخاء .هذا التمرين مفيد جدا ً للن�ساء اللواتي يعانني �ضغطا ً  .يف
مكان هادىء ي�ستطيع اجلميع اجللو�س فيه ،تطلب قائدة املجموعة من الن�ساء اتباع هذه
التعليمات:
 أ�غم�ضي عينيك وتخيلي مكانا ً أ� �آمنا ً وهادئا ً حتبني أ�ن تكوين فيه  .قد يكون املكان جبال ًأ�و يف جوار بحرية أ�و حميط أ�و يف حقل.
 وا�صلي التفكري بهذا املكان و أ�نت تتن ّف�سني بعمق ،تدخلني الهواء من أالنف وتخرجينه منالفم.
 فكري� ،إذا كان التفكري يريحك ،ب أ�مر جيد ,مثل القول “ :أ�نا يف �سالم” “ أ�نا يف أ�مان”. وا�صلي التنف�س وركزي �إما على املكان ا آلمن أ�و التفكري املريح .وا�ستمري يف هذا  20دقيقة(الوقت الالزم لطبخ أالرز).

ت�ستطيع املر أ�ة أ�ي�ضا ً أ�ن متار�س هذا التمرين يف املنزل ,كلما أ�رقت ,أ�و توترت أ�و خافت.
فالتنف�س العميق ي�ساعد فى تهدئة م�شاعر الع�صبية.

إلذا بد أ�ت ت�شعرين باالنزعاج أ�و اخلوف
أ�ثناء مترين اال�سرتخاء هذا ,فافتحي
عينيك وتنف�سي بعمق.

 .3ت أ�ليف ق�صة أ�و م�سرحية ,أ�و الر�سم .ت�ستطيع املجموعة أ�ن ت ؤ�لف ق�صة عن و�ضع مماثل
أ
للو�ضاع التي واجهها أ�فرادها .فتبد أ� قائدة املجموعة الق�صة .ثم تروي �إحدى الن�ساء جزءا
ً ثانيا ً منها  -وهكذا حتى تكون كل امر أ�ة قد أ��سهمت بجزء ما ،واكتملت الق�صة( .ت�ستطيع
املجموعة أ�ي�ضا ً أ�ن متثل الق�صة مثلما رويت ،أ�و أ�ن تر�سم لوحة عنها).

�إذا كنت تروين ق�صة عن م�شكلة ,فال
بد أ�ي�ضا ً من التحادث يف املجموعة عن
الطرق ملعاجلتها.

�إذا عانت املجموعة أ�ذى وم�ضى وقت
كاف عليها ,ففي �إمكان الن�ساء حتليل
التجارب التي مرت بهن بدال ً من ت أ�ليف
ق�صة.

ثم حتلل املجموعة أالفكار املختلفة التي
عوجلت .وميكن أ
لل�سئلة التالية أ�ن ت�ساعد
الن�ساء يف البدء باحلديث:
 ما هي امل�شاعر أ�و التجربة أالهم يف هذهالق�صة؟
 ملا ظهرت هذه امل�شاعر؟ كيف تواجه املر أ�ة هذه امل�شاعر؟ ما الذي ي�ستطيع أ�ن ي�ساعدها يف �إقامةتوازن جديد يف حياتها؟
 ماذا ميكن للمجتمع أ�ن يفعلللم�ساعدة؟

تنظيم العمل حلل م�شكالت ال�صحة
النف�سية.28 ,

.4تكوين �صورة عن جمتمعك .يحقق هذا التمرين أ�ف�ضل نتيجة بعد أ�ن تكون املجموعة قد
أ�م�ضت بع�ض الوقت معا ً .ت� أس�ل قائدة املجموعة أ�وال ً أ�ن تر�سم �صورة ملجتمعها( .وقد يهون أالمر
�إذا بد أ�ت قائدة املجموعة بر�سم �صورة ب�سيطة يف البداية) .ثم ت�ضيف املجموعة �إىل ال�صورة،
فرت�سم الن�ساء أال�شياء التي ت�سهم يف احلفاظ على ال�صحة النف�سية يف املجتمع ،أ
وال�شياء التي
ت�سبب م�شكالت يف ال�صحة النف�سية.
ثم تبد أ� املجموعة بدرا�سة ال�صورة والتفكري يف الطرق ال�ضرورية لتح�سني �صحة املجتمع النف�سية.
وميكن لقائدة املجموعة أ�ن تطرح أال�سئلة التالية:
 كيف ميكننا أ�ن ندعم يف جمتمعنا أال�شياء التي ت�سهم يف ال�صحة النف�سية اجليدة؟ ما هي أالمور اجلديدة التي ميكننا أ�ن نفعلها؟ -كيف ت�ستطيع املجموعة ا إل�سهام يف �إحداث هذه التغيريات؟

قررت جمموعة ن�ساء تقيم يف ال�ضواحي املدنية املقامة على أ�را�ضي الغري يف ال�سلفادور ت�شكيل جمموعة م�ساندة .كانت الن�ساء
قد �شهدن احلرب أالهلية ،وهن يعملن أالن مع �ضحايا ،احلرب من خالل الكني�سة .وروت �إحداهن كف بد أ�ت املجموعة وكيف
�ساعدتها:
“يف أ�حد أاليام �شعرنا جميعا باحلزن ،دون أ�ن نعرف ال�سبب .مل يكن يبدو أ�ن �شيئا ً ما قد حدث ذلك اليوم  ،لكننا جميعا �شعرنا
باحلزن .ثم تنبهت �إحدانا �إىل أ�ن اليوم كان الذكرى ال�سنوية لبداية احلرب التي �شهدناها جميعا ً .عندئذ قررنا أ�ن ن�شكل هذه
املجموعة� .شعرنا باحلاجة �إىل االقرتاب بع�ضنا من البع�ض ،لنفهم أال�شياء التي عانيناها ،ولنواجه م�شاعرنا بعدما فقدنا أ�بناءنا
وبناتنا و أ�زواجنا وجرياننا يف احلرب  -ومن أ�جل ماذا؟
وحتدثنا يف هذه املجموعة عن جتارب عديدة مل نكن يوما ً ن�ستطيع أ�ن نحادث أالخرين عنها .وهكذا أ�خذنا �شيئا ً ف�شيئا ً نخرج
من �صمتنا وندير ظهرنا مل�شاعر العجز التي كنا جميعا ً ن�شعر بها .وتعلمنا أ�ن املخاوف ميكن أ�ن تتقل�ص �إذا ا�ستطعنا أ�ن ن�سميها.
واكت�شفنا أ�ن املخاوف نف�سها كانت تنتابنا جميعا ً  :اخلوف من أ�ال يفهمنا أالخرون ،واخلوف من عدم احل�صول على جواب،
واخلوف من أ�ننا �إذا حتدثنا عن ذكرياتنا فقد ت�صبح أ��شد �إيالما.
حتدثنا وبكينا و�ضحكنا ،لكننا هذه املرة فعلنا ذلك معا .دعمتنا املجموعة ,و�ساعدتنا لنتغري ،و أ�عانتنا لكي نرى اجتاهات
جديدة حلياتنا .لقد ا�ستطعنا أ�ن ن�ستمد طاقة وقوة جديدتني يف أ�عمالنا .ون�ساعد ا آلن �ضحايا احلرب  -ال يف �إعادة بناء
منازلهم وا�ستعادة �صحتهم فقط ,بل أ�ي�ضا ً فى التغلب على خماوفهم وي أ��سهم  .وبذلك ي�ستطيعون بناء م�ستقبل جديد ألنف�سهم
وملجتمعهم.
ومع اننا فقدنا الكثري يف هذه
احلرب  -ومل يحقق ال�سالم
الوعود  -ف�إننا ن�شعر ك أ�ننا خلقنا
�شيئا ً جديدا ً� .إن هذه املجموعة
مثل أ�ي طفل جديد ،متدنا بروح
جديدة يف هذه الدنيا وتعطينا
القوة لكي ن�ستمر”.

معاجلة ردود فعل املر أ�ة على أالذى
 أ�هم طريقة مل�ساعدة امر أ�ة ت�شكو من أالذى هي م�ساعدتها كيف تتعلمالوثوق با آلخرين من جديد .دعيها تتحكم ب�سرعة تطور العالقة بينكما،
فهي حتتاج لتعرف أ�نك تريدين ا إل�صغاء ،واالنتظار حتى ت�شعر ب أ�نها م�ستعدة
للكالم .و أ�ف�ضل بداية هي القيام بالعمل اليومي معا.
ما �إن تفهم املر أ�ة انفعاالتهها ,حتى
ت�صبح امل�شاعر ,عادة ,أ�قل حتكما ً بها.
ي�ستطيع التدليك أ�ن ي�س ّكن امل�شاعر
أالليمة.

 قد يفيد املر أ�ة أ�ن تتحدث عن حياتها قبل أالذى ،وكذلك عن جتاربها الراهنة.فقد يقنعها هذا ب أ�نها ال تزال هي هي ،ولو تغريت احلياة كثريا ً يف العديد
من وجوهها� .شجعيها� ،إذا بدا أالمر �سليما ً  ،على القيام بالن�شاط ذاته
الذي كان ميتعها ،أ�و الذي كان جزءا ً من حياتها اليومية الرتيبة.
 قد يكون احلديث يف بع�ض أالمور أالليمة �صب جدا ً  ،أ�و قد “تدفن” هذهأالمور بعيدا ً حيث ال ميكن تذكرها .وت�ستطيع التمارين ،من الت�صوير أ�و
الر�سم أ�و الن�شاط اجل�سدي مثل التدليك ،أ�ن ت�ساعد املر أ�ة يف التعبري من
هذه امل�شاعر أالليمة ،أ�و التفريج عنها.
 �إذا كانت املر أ�ة ترى حادثةت�ضع بقربها حني تنام� ،شيئا ً
وي�ساعدها هذا ال�شيء ،حني
أ�نها يف أ�مان.

أالذى يف منامها ،فيمكنها أ�ن
ينتمي اىل حياتها اجلديدة.
ت�صحو من الكابو�س لتتذكر

 �إذا كانت أالمور التي تذكر املر أ�ة أبالذى ،جتعل
خميفا ً � ،ساعديها يف أ�ن ت�ضع خمططا ً لهذه
التي ال ميكن جتنبها .فمثال ً املر أ�ة أ�ن تقول يف
“وجهه ي�شبه وجه الرجل الذي هاجمني ،لكنه
خمتلف ،وهو ال يرغب يف �إيذائي”.

�إنفعالها
أالمور،
نف�سها:
�إن�سان

 �إذا كانت املر أ�ة قد تعر�ضت للتعذيب أ�و االغت�صاب ذكريهاب أ�نها غري م� ؤس�ولة عما قالته أ�و فعلته أ�ثناء التعذيب.
فكل امل� ؤس�ولية تقع على عاتق الذين عذبوها� .ساعديها
لتفهم أ�ن أ�حد أ�غرا�ض التعذيب هو جعل ا إلن�سان ي�شعر
ب أ�نه ال ي�ستطيع ا إلح�سا�س بعد ا آلن ب أ�نه �سامل معافى،
ولكن هذا لي�س �صحيحا ً.

م�ساعدة املر أ�ة التي ترغب يف االنتحار
كل من تعاين ك آ�بة نف�سية �شديدة معر�ضة لالنتحار .قد ال تكون املر أ�ة م�ستعدة
للحديث عن تفكريها باالنتحار ،لكنها غالبا ً ما تعرتف بذلك �إذا �سئلت.
�إذا اعرتفت فحاويل أ�ن تعريف:
 هل لديها خطة عن و�سيلة االنتحار؟ هل لديها و�سيلة لتنفيذ اخلطة؟ وهل تخطط لقتل �آخرين أ�ي�ضا ً (مثال ًأ�طفالها)؟
 هل حاولت من قبل أ�ن تنتحر؟ هل يت أ�ثر تفكريها باملخدرات أ�و بالكحول؟ هل هي معزولة عن أالقارب أ�و أال�صدقاء؟ هل فقدت الرغبة يف العي�ش؟ هل ت�شكو م�شكلة �صحية خطرية؟ هل هى �شابة وتعاين م�شكلة خطرية فى حياتها؟�إذا كان اجلواب على أ�ي من أال�سئلة ال�سابقة هو “نعم” ،فهي معر�ضة أ�كرث من ا آلخرين خلطر
حماولة االنتحار .مل�ساعدتها حاويل أ�وال ً حمادثتها .فالبع�ض
يبد أ� با إلح�سا�س باالرتياح ما �إن يخربوك عن م�شكالتهم  .ف�إذا كان أالمر كذلك ،أ�و �إذا كانت
ال تزال ت�شعر باملرارة ,لكنها ت�سيطر على م�شاعرها أ�ف�ضل من ذي قبل ،فاطلبي منها أ�ن تعدك
ب أ�ال ت ؤ�ذي نف�سها تبل أ�ن حت ّدثك.
واذا كان التحادث عن م�شكالتها ال يفيد،
أ�و �إذا مل ت�ستطع أ�ن تعدك مبحادثتك ،فهي
بحاجة عندئذ �إىل من يراقبها عن كثب.
أ�خربي املر أ�ة امل�صممة على االنتحار دوما
ً ،أ�نك عازمة على التحادث مع ا آلخرين
للم�ساعدة يف حمايتها .حتدثي مع أ��سرتها
و أ��صدقائها ،و�شجعي �شخ�صا ً من بينهم
على املكوث بجانبها على الدوام .واطلبى
منهم أ�ن ُيبعدوا عنها كل أال�شياء اخلطرة.
�إذا كانت خدمات ال�صحة النف�سية متوافرة يف جمتمعها ،ا� أس�يل �إذا كان ثمة من ي�ستطيع أ�ن
يحدثها بانتظام .وقد تفيدها أ�دوية �ضد الك آ�بة.

املر أ�ة امل�صابة باملر�ض العقلي هي التي تبدو عليها �إحدى العالمات التالية:
 تعتقد معتقدات غريبة تخالط حياتها اليومية أ(�وهام)  -فمثال ً ،تظن أ�ن من يحبونها يريدون
�سرقتها.
 ال تعود تهتم بنف�سها  -مثال ً ،ال ترتدي املالب�س ،وال تغت�سل أ�و ال ت أ�كل -تت�صرف ت�صرفا ً غريبا ً ،مثل قول أ��شياء غري منطقية.

املر�ض العقلي
(الذهان
أ�و الت�شو�ش
النف�ساين)
قد تظهر عالمات مت�شابهة من املر�ض أ�و الت�سمم
أ�و أ
اتلدوية أ�و تناول املخّ در أ�و أال�ضرار يف الدماغ.
أ�يا تكن املعاجلة ,ال بد من معاملة ال�شخ�ص
امل�صاب بلطف واحرتام وكرامة.

�صحاء أ�حيانا ً على هذا النحو ،خ�صو�صا ً �إذا كان هذا ال�سلوك جزءا ً من
ويت�صرف بع�ض أال ّ
معتقدات جمتمعهم أ�و تقاليده .فمثال ً �إذا قالت امر أ�ة �إتها تلقت �إر�شادا ً يف احللم ،فقد تكون
معتمدة يف ذلك على م�صادر املعرفة والوحي التقليدية  -وال ت�شكو مر�ضا ً عقليا ً .ويغلب على
هذه العالمات أ�ن تكون عالمات مر�ض عقلي� ,إذا عاودتها كثريا ً وا�شتدت عليها حتى بات
ي�صعب على املر أ�ة أ�ن توايل ن�شاطها اليومي.

احل�صول على عناية للم�صابني باملر�ض العقلي
مع ان أ�فراد العائلة يف معظم البالد ،هم الذين يعتنون بذوي املر�ض العقلي� ،إال أ�ن املف�ضل هو أ�ن يح�صل املري�ض عقليا ً على العالج
لدى عامل �صحة نف�سية مد ّرب .ويف بع�ض احلاالت يحتاج املري�ض �إىل الدواء ،لكنه يجب أ�ال يكون أ�بدا ً و�سيلة العالج الوحيدة .
كذلك ميكن للطب ال�شعبي أ�ن يلعب دورا ً مهما ً يف معاجلة اال�ضطراب العقلي .ف�إذا
كان الطبيب ال�شعبي ينتمي �إىل املجتمع ذاته الذي تنتمي �إليه املري�ضة ،فقد يكون ممن
يعرفونها ويفهمونها .ولدى بع�ض أالطباء ال�شعبيني عالجات أ�و طقو�س قد ت�ساعد املر أ�ة يف
حل م�شكلتها.
اطرحي هذه أال�سئلة قبل أ�ن تختاري العالج :
 ما غر�ض كل مرحلة من مراحل العالج؟ ما الذي يجب أ�ن نتوقعه ؟ �إذا مل ت�شكل املر أ�ة خطرا ً على نف�سها أ�و على أالخرين ،فهل ممكن أ�ن حت�صل على العناية الالزمة يف البيت ،أ�و �ضمن جمتمعهاحيث تقيم؟
 هل �سترتتب مهام ما على أال�سرة فى املعاجلة؟ هل ال�شخ�ص املعالج حمرتم فى املجتمع؟ هل ي�سبب أ�ي من أ��ساليب العالج أ�ملا ً ج�سديا ً أ�و خجال ً؟�إذا احتاجت املر أ�ة �إىل معاجلة يف م�ست�شفى ،فاطلبي دوما ً معاينة امل�ست�شفى قبل تركها فيه .تيقني من أ�ن امل�ست�شفى نظيف ،و أ�ن
املر�ضى �آمنون وميكنهم ا�ستقبال زوار ،وانهم يح�صلون على عالج منتظم ,يوفره عاملون مدربون يف ال�صحة النف�سية .وينبغي أ�ن
يكون املر�ضى أ�حرارا ً يف حركتهم� ,إال ّ �إذا �شكلوا خطرا ً على أ�نف�سهم وعلى ا آلخرين .وا�ستعلمي عن الرتتيبات الواجب اتباعها
لل�سماح بخروج املري�ضة من امل�ست�شفى فيما بعد.

الحظي أال�شخا�ص املعر�ضني خلطر م�شكالت ال�صحة النف�سية.
تكون املر أ�ة معر�ضة �إذا:
 أ� �صيبت مب�شكالت يف �صحتها النف�سية يف املا�ضي. فقدت بع�ض أ� فراد أ� �سرتها أ�و انف�صلت عن أ� �سرتها. تعر�ضت للعنف أ�و كان لها �شركاء يت�صفون بالعنف. افتقرت �إىل الدعم االجتماعي الكايف.الحظي مظاهر ال�سلوك أ
الخرى التي قد تدل على م�شكالت يف ال�صحة لنف�سية.
� إذا ا�شتبهت يف أ� ن امر أ� ة ما ت�شكو م�شكالت يف �صحتها النف�سية ،حاويل التعرف �إليها
أ� ف�ضل .وا�ستمعي � إىل ما يقوله ا آلخرون عن �سلوكها وكيف نغريت .وملا كانت جذور
م�شكالت ال�صحة النف�سية يف الغالب تكمن يف العائلة أ� و املجتمع ،فكري يف مقدار
�إ�سهامهما يف هذه امل�شكالت.

و�سائل
حت�سني
ال�صحة
النف�سية
يف جمتمعك

� إبني على قوة املر أ� ة .تط ّور كل امر أ�ة أ� �ساليب ملواجهة
امل�شكالت اليومية� .ساعدي املر أ�ة يف مالحظة أال�ساليب
اجليدة التي اتبعتها يف مواجهة امل�شكالت يف املا�ضي،
وكيف ميكنها أ�ن ت�ستخدم القوة هذه يف حالتها
الراهنة.
اعملي طبقا ً لتقاليد املر أ�ة وثقافتها .لدى كل جمتمع
أ��ساليب تقليدية ملعاجلة م�شكالت ال�صحة النف�سية.
ولي�ست هذه املمار�سات مفيدة على الدوام ،لكنها يجب
أ�ن ينظر فيها دوما ً  ,و أ� ن ت�ستخدم ما أ� مكن .حاويل أ� ن
تعريف ما أ� مكنك عن تقاليد املر أ� ة ,وكيف ميكن أ� ن تكون
م�صدر قوة لها � .إن أ�ي �شيء ي�ساعد املر أ�ة يف معرفة
حالتها أ� و يف �إ�ضفاء معنى على جتربتها ،ي�ستطيع أ� ن
يفيدها فى �صحتها النف�سية.
تذكري أ�ن ال حلول �سريعة مل�شكالت ال�صحة النف�سية .واحذري اي �شخ�ص يعدك بحل
�سريع .
أ�طلبي امل�ساعدة عندما حتتاجني � إليها� .إذا مل تكن لديك خربة يف م�شكالت ال�صحة
النف�سية ،حاويل حمادثة عامل مدرب يف هذا املجال .فاال�ستماع � إىل �آخرين ي�شكون
م�شكالت �صحة نف�سية قد ي�شعرك بالغم ،خ�صو�صا ً �إذا ا�ستمعت � إىل الكثري منهم.
راقبي نف�سك ملالحظة �إح�سا�سك بال�ضغط ,أ�و فقدانك الرغبة يف م�ساعدة ا آلخرين,
�إو �إذا كنت تتوترين أ�و تغ�ضبني ب�سهولة .فهذه عالمات على أ�نك جتعلني من م�شكالت
ا آل خرين م�شكالت لك .أ� طلبي امل�ساعدة وحاويل اال�سرتاحة واال�سرتخاء أ� كرث ،حتى
تعملي عمال ً أ� جدى.

أ�هم جزء يف املعاجلة هو �إ�شعار
املر أ�ة أ�نها حتظى بالدعم والعناية.
حاويل �إ�شراك أ��سرتها و أ��صدقائها يف
املعاجلة.
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املخدرات والكحول والتبغ

ي�ستخدم يف احلياة اليومية الكثري من املخ ّدرات (املواد املهدئة أ�و املنبهة أ�و امل�سكرة أ�و املهلو�سة).
يف بع�ض البلدان ،تلعب املخدرات أ�و امل�شروبات الروحية دورا ً يف الطقو�س املقد�سة .ويف بلدان
أ�خرى من العامل ،تقدم امل�شروبات الكحولية مثل النبيذ أ�و اجلعة (البرية) عادة مع الوجبات.
وت�شكل املخدرات والكحول يف كثري من أالحيان جزءا ً من املنا�سبات االحتفالية أ�و االجتماعية.
وي�ستخدم بع�ض املخدرات دواء.
كثريا ً ما ت�ستخدم هذه املواد ا�ستخداما ً �ضارا ً:

نتحدث يف هذا الف�صل عن امل�شكالت ال�صحية التي ميكن أ�ن ت�سببها هذه املواد ،و�آثارها يف
الن�ساء ،وطرق ا إلقالع عن ا�ستخدام املخدرات ،والكحول والتبغ،و أ�كرث املخدرات التي ي�ساء
ا�ستخدامها �شيوعا ً يف كثري من املجتمعات.

كثري من النا�س ال يدركون أ�ن الكحول
والتبغ خمدّرات �ضارة.

ا�ستخدام
املخدّرات
والكحول
و�سوء
ا�ستخدامها

ملاذا يبد أ� النا�س با�ستخدام املخدّرات أ�و الكحول؟
غالبا ً ما يبد أ� أ�لنا�س بتناول املخدرات أ�و الكحول ب�سبب ال�ضغط االجتماعي .فقد يواجه أالوالد
والرجال �ضغوط و�إغراءات ل�شرب كحول أ�و ال�ستخدام خمدرات أ�خرى �شائعة إلثبات رجولتهم.
وقد يظن الرجل أ�نه كلما �شرب أ�و تعاطى املخدرات ،كلما أ�ثبت رجولته.
كذلك بد أ�ت كثري من الفتيات والن�ساء يواجهن �ضغطا ً اجتماعيا ً للبدء بتناول ملخدرات أ�و
ب�شرب الكحول .وقد ت�شعر الواحدة منهن ب أ�نها �ستبدو أ�ن�ضج أ�و ع�صرية أ�كرث .أ�و قد تظن أ�ن
هذا يجعلها مقبولة ب�سهولة أ�كرب لدى أالخرين.
وت�ستخدم ال�شركات التي ت�صنع امل�شروبات الكحولية واملخدرات وتبيعها ,ال�ضغط
االجتماعي أ�ي�ضا .فا إلعالنات التي جتعل ا�ستخدام املخدرات والكحول يبدو مغريا
ً ،خ�صو�صا ً يف عيون ال�شبان ،ت�شجع النا�س على �شرائها .وعندما جتعل ال�شركات
التي ت�صنع الكحول ,أ�و املحالت التي تبيع الكحول ,أالمر يبدو �سهال ً أ�و حتى
ممتعا ً �شرائها ،ف�إن النا�س ترغب يف �شراء املزيد� .إن هذا النوم من ال�ضغط �ضار
جدا ً ،ألن النا�س غالبا ً ما ال يدركون أ�نه ي�صيبهم.

متى يتحول اال�ستخدام �سوء ا�ستخدام؟

أ�يا ً كان ال�سبب يف البدء ف�إن ا�ستخدام املخدرات والكحول قد يتحول ب�سهولة �إىل
�سوء ا�ستخدام .وت�سيء املر أ�ة ا�ستخدام املخدرات أ�و الكحول �إذا مل تعد قادرة
على التحكم بوقت ا�ستخدام الكحول أ�و املخدرات ،أ�و مقدار ما ت�ستخدم ،أ�و طريقة
ت�صرفها عندما ت�ستخدم الكحول أ�و املخ ّدرات.
فيما يلي بع�ض العالمات ال�شائعة التي تدل على أ�ن �شخ�صا ً ما ي�سيء ا�ستخدام املخدرات أ�و
الكحول:
 ي�شعر باحلاجة �إىل تناول املخدر أ�و ال�شرب إلكمال يومه أ�و ليله .وقد ي�ستخدم املخدرات أ�والكحول يف أ�وقات أ�و أ�ماكن غري معهودة� ،صباحا ً مثال ً أ�و حني يكون وحيدا ً.
 يكذب يف � أش�ن مقدار ما يتناول هو أ�و ا آلخرون ،أ�و يخفي أالمر. ي�شكو م�شكالت مالية ب�سبب مقدار ما ينفقه يف �شراء املخدرات أ�و الكحول .وبع�ضهم يرتكبجرائم للح�صول على املال من أ�جل املخدرات أ�و الكحول.
 يف�سد احلفالت لكرثة ما ي�شرب من الكحول أ�و يتناول من خمدرات. يخجل من �سلوكه حني ي�ستخدم املخدرات أ�و الكحول. ال يعود يعمل جيدا ً أ�و ال يذهب �إىل عمله كعهده ب�سبب ا�ستخدام الكحول أ�و املخدرات. يواجه م�شكالت ب�سبب �سلوكه العنيف .وقد ي�صبح الرجل أ��شد عنف مع زوجته أ�و أ�طفاله أ�وأ��صدقائه.

ملاذا ي�سيء النا�س ا�ستخدام املخدوات والكحول
ينتهي أالمر بكثري من النا�س �إىل �سوء ا�ستخدام املخدرات والكحول ,هربا ً من
مواجهة امل�شكالت يف حياتهم.
وكل أ��صناف الب�شر تفعل هذا .لكن أالطفال الذين أ��ساء ذووهم ا�ستخدام
الكحول أ�و املخدرات معر�ضون أ�كرث بكثري الحتمال أ�ن يحاولوا حل م�شكالتهم
بالطريقة ذاتها“ .فال�ضعف” حيال �سوء ا�ستخدام املخدوات والكحول قد ينتقل
من الوالدين �إىل أالطفال .فحني يرى أالطفال ذويهم ي�ستخدمون الكحول أ�و
املخدرات للهرب من م�شكالتهم ،يتعلمون ال�سلوك نف�سه.
�إن �سوء ا�ستخدام املخ ّدرات والكحول �شائع أ�ي�ضا ً لدى أ�ولئك الذين ال أ�مل عندهم
يف أ�ن يغريوا ظروف عي�شهم البائ�سة ،كذلك يتعر�ض النا�س الذين يهجرون من
بيوتهم أ�و يواجهون م�شكالت تدفعهم �إىل اليا�س  -مثل فقدان وظائفهم أ�و و�سيلة
ك�سبهم العي�ش ،أ�و فقدان بع�ض أ�فراد عائلتهم ،أ�و رحيل �شريك حياتهم  -أ�كرث
من غريهم خلطر �إ�ساءة ا�ستخدام املخدرات والكحول.
وغالبا ً ما تبد أ� املر أ�ة ب�سوء ا�ستخدام املخدرات أ�و الكحول ،ألنها ال ت�شعر أ�ن يف �إمكانها ال�سيطرة
على حياتها أ�و القدرة على تغيريها .وقد ت�شعر أ�نها تعتمد على زوجها أ�و على الرجال يف أ��سرتها،
أ�و أ�نها حتت رحمتهم .ف�إذا كانت مكانة املر أ�ة يف املجتمع متدنية ،فقد ي�صعب عليها أ�ن تقدر
ذاتها.
�إن املخ ّدرات والكحول تزيد أ
لل�سف تفاقم كل هذه امل�شكالت ،في�شعر النا�س عندئد أ�نهم أ�قل
قدرة على حت�سني حياتهم .وبدل أ�ن يتطلعوا �إىل طرق لتح�سني أ�و�ضاعهم ،ترى معظم النا�س
الذين ي�سيئون ا�ستخدام املخ ّدرات أ�و الكحول ينفقون وقتهم ومالهم و�صحتهم يف حماولة
الهرب من هذه امل�شكالت ون�سيانها.

التبعية وا إلدمان
عندما ي�سيء ال�شخ�ص ا�ستخدام املخدرات أ�و الكحول ي أ�خذ عقله وج�سمه يف ا إلح�سا�س بحاجة غامرة �إىل املخدر .عندما يح�س
عقله هذه احلاجة ،ي�سمى هذا :التبعية .وعندما يح�س ج�سم ا إلن�سان حاجة قوية �إىل املخ ّدر ،في�شعر باملر�ض من دونه ,ف�إن
هذا يدعى ا إلدمان اجل�سدي.
ت�ستطيع الكحول وبع�ض املخدرات أ�ن حتدث �إدمانا ً  .ف�إذا أ��صبحت املر أ�ة مدمنة ،احتاجت �إىل املزيد فاملزيد من الكحول أ�و
املخدرات ،حتى حت�س ب أ�ثرها( .ا�ستعلمي عن و�سيلة التخل�ص من ا إلدمان اجل�سدي على الكحول ،فى ال�صفحة .)429

امل�شكالت
الناجمة عن
املخدرات

امل�شكالت ال�صحية ال�شائعة
�إن املر أ�ة التي تكرث من ا�ستخدام املخدرات والكحول متر�ض مرات أ�كرث و أ�مرا�ضها أ��شد مما
مير�ض ا آلخرون .وهي أ��شد تعر�ضا ً:
 إلعتدال التغذية الذي،ي�سبب مزيدا ً من املر�ض. لل�سرطان وم�شكالت القلب والكبد واملعدة واجللد والرئتني واجلهاز البوي  -ومنها م�شكالتت ؤ�دي �إىل أ��ضرار دائمة.
 ل�ضرر يف الدماغ أ�و هزات (نوبات �صرعية). لفقدان الذاكرة  -اال�ستيقاظ على غري علم مبا حدث. مل�شكالت يف ال�صحة الذهنية ،مثل م�شاهدة أ�مور أ�و �سماع أ��صوات غريبة (هلو�سات) ،والظنبا آلخرين ،والرجوع �إىل املا�ضي ,أ�و الك آ�بة والقلق ال�شديدين.
 للموت من جراء نناول جرعة مفرطة.عالوة على هذا ،تزداد حوادث ا إل�صابة والوفاة مع ه ؤ�الء النا�س (وغالبا ً مع عائالتهم )،
ذلك ألنهم يتخذون قرارات خاطئة أ�و يجازفون جمازفات غري �ضرورية ,أ�و ألنهم قد يفقدون
ال�سيطرة على أ�ج�سامهم �إذ ي�ستخدمون املخ ّدرات أ�و الكحول .ف�إذا جامعوا جماعا ً غري �آمن ،أ�و
تبادلوا ا إلبر حلقن املخدرات ،أ�و مار�سوا اجلن�س لقاء املخدرات ،عر�ضوا أ�نف�سهم اللتهاب الكبد
أ
والمرا�ض املنقولة جن�سيا ً.

يتعر�ض ما�ضغو التبغ �إىل معظم امل�شكالت
ال�صحية التي يتعر�ض لها املدخنون.

اخلمر املغ�شو�ش خطر ب�شكل خا�ص �إذ قد يحدث
تناوله فقدان النظر أ�و تدهور مفاجىء يف الدورة
الدموية ,يليه هبوط يف القلب ووفاة.

املخدّرات التي تمُ �ضغ .م�ضغ التبغ والتّنبول يدمر يف الغالب أ��سنان املا�ضغ ولتته ,وي�سبب قروح ًا
يف الفم ،و�سرطان الفم والبلعوم ،و أ�نواع أ� أ�خرى من أالذية يف أ�نحاء اجل�سم .وقد ي�سبب القات
م�شكالت يف املعدة و�إم�ساكا .وقد ي�سبب كثري من املخ ّدرات التي مت�ضغ حالة من التع ّلق بها.
�شم أال�صماغ واملذيبات .ي�شم كثري من الفقراء ،وخ�صو�صا ً أالطفال امل�شردين ،أال�صماغ
واملذيبات من أ�جل ن�سيان جوعهم .وت ؤ�دي هذه املواد �إىل �إدمان �شديد ,وت�سبب م�شكالت �صحية
خطرية ،في�ضطرب النظر والتفكري والذاكرة ،وي�صبح املدمن عنيف ال�سلوك ،ويفقد قدرته على

أ�ي ا�ستخدام للمخ ّدرات والكحول خطر �إذا كانت املر أ�ة :
 تقود �سيارة او ت�ستخدم �آلة أ�و أ�داة خطرة. حامال ً أ�و تر�ضع طفلها. تعتني باطفال �صغار. تتناول أ�دوية ,بخا�صة امل�س ّكنات ،أ�و املن ّومات أ�و أ�دوية للنوبات ال�صرعية او مل�شكالت ال�صحية الذهنية. -ت�شكو أ�مرا�ضا ً يف الكبد أ�و الكلى.

قد يكون املخدرات والكحول أ��سو أ� أ�ثرا ً على الن�ساء
�إ�ضافة �إىل امل�شكالت التي قد يعانيها عموم النا�س الذين ي�سيئون ا�ستخدام الكحول أ�و املخ ّدرات،
تواجة الن�ساء بع�ض امل�شكالت ال�صحية اخلا�صة:
 الن�ساء اللواتي ي�شربن الكثري من الكحول أ�و يتناولن الكثري من املخدرات أ�كرث تعر�ضا ً منالرجال ألمرا�ض الكبد.
 كثري من الن�ساء والفتيات ُيجربن على املجامعة على غري رغبة منهن ,عند تناولهن الكحول أ�واملخ ّدرات .وقد ي ؤ�دي هذا �إىل حمل غري مرغوب فيه ،أ�و أ�مرا�ض منقولة جن�سيا ً ،أ�و حتى التقاط
فريو�س ا إليدز /ال�سيدا.
 �إذا تناولت املر أ�ة املخدرات والكحول وهي حامل ،فقد يولد أالطفال م�صابني بخلل خلقي أ�وعاهة عقلية ،مثل :
م�شكالت يف القلب والعظام أ
والع�ضاء التنا�سلية والر أ��س والوجه.
الهزال عند الوالدة.
النماء (النمو) البطيء.
�صعوبات يف التع ّلم.
وقد يولد الطفل معتمدا ً على املخدرات في�شكو العالمات نف�سها التي تظهر على البالغ عند
ا إلقالع عن املخدر (انظري ال�صفحة .)429

الن�ساء أ��شد خجال
يف معظم املجتمعات يراقب �سلوك الن�ساء االجتماعي ب أ��شد مما يراقب الرجال .وفى الغالب
ينظر �إىل تناول الرجال الكحول واملخدرات على أ�نه أ�مرعادي ،وال ي�صح هذا يف الن�ساء .ف�إذا
فقدت املر أ�ة �سيطرتها على �سلوكها ب�سبب �إكثارها من الكحول واملخ ّدراتُ ،ع ّدت امر أ�ة “�سهلة”
حتى لو مل جتامع أالخرين.

عندما ت�شرب احلامل الكحول أ�و تدخن
أ�و تتناول املخدّرات فاجلنني يفعل ذلك
أ�ي�ضا ً!

وحتى تتجنب املر أ�ة اخلجل الذي ي�صيبها عندما تتناول املخ ّدر أ�و الكحول علنا ً  ،قد تلج أ� �إىل
توزيع �شربها املقدار نف�سه على مدة طويلة ،بدال ً من أ�ن ت�شرب مقدارا ً كبريا ً يف وقت ق�صري.
فبهذه الطريقة ي�سهل عليها أ�ن تراقب �سلوكها .وت�ستطيع بذلك أ�ن تكتم �سرها وت ؤ�جل على أالرجر
بدء العالج� .إن كل هذه أالنواع من ال�سلوك تزيد �ضرر �سوء ا�ستخدام الكحول واملخدرات.

�سوء اال�ستخدام والعنف يف املنزل
تتفاقم أ�و�ضاع العنف مع �سوء ا�ستخدام الكحول واملخدرات ،خ�صو�صا ً يف املنزل .فغالبا ً ما جتد
الن�ساء اللواتي ي�سيء أ�زواجهن ا�ستخدام املخ ّدرات والكحول ,م�صابات بجروح ،وقد ميوت بع�ضهن.
انظري املزيد من املعلومات يف ف�صل “العنف”.

مع أ�ن التوقف عن االعتماد على املخ ّدرات والكحول ،أ�و عن �إدمانها ،يبدو �صعبا ً � ،إال أ�نه
ممكن .وهناك مرحلتان :التوقف عن تناولها ,ثم تعلم و�سائل االبتعاد با�ستمرار عن املخدرات
والكحول.

التغلب على
م�شكالت
املخدّرات
والكحول

التوقف عن املخدّرات

�إذا كت تعتقدين أ�ن لديك م�شكلة كحول أ�و خمدرات وتريدين االبتعاد عنها فعليك:
 1أ�ن تعرتيف ب أ�ن لديك م�شكلة 2-أ�ن تقرري الت�صرف اليوم.

ا إلقالع غالبا ً ما ي�سهل مب�ساعدة أالىخرين
ودعمهم.
�إن�شاء جماعة م�ساندة.412 ,

 3أ�ن توقفي �شرب الكحول .او تقللي منه ثم توقفيه .كثري من النا�س ي�ستطيعون التوقفعن تناول الكحول أ�و املخدرات يف احلال .وكل ما يحتاجون �إليه هو ا إلرادة وا إلميان ب أ�نهم
ي�ستطيعون ذلك .ويحتاج �آخرون �إىل م�ساعدة جمموعة أ�و برنامج معاجلة مثل برنامج جميعة
“املدمنني املجهولني” امل�سماة ِ  ،Alcoholis Anonymous AAالتي ت�ساعد أ��صحاب
امل�شكالت يف جمال الكحول واملخ ّدرات .لقد أ�ن�شئت جميعات “املدمنني املجهولني” يف العديد
من البلدان .وقد جتدين يف منطقتك جمموعات أ�و برامج معاجلة أ�خرى .تطمئن معظم الن�ساء
أ�كرث يف املجموعات الن�سائية .ف�إذا مل تكن ثمة جمموعة يف منطقتك ،حاويل �إن�شاء جمموعتك
مع ن�ساء جنحن يف م�ساعدة ا آلخرين للتوقف عن الكحول أ�و املخدرات.
 4أ�ن ال تلومي نف�سك �إذا عاودت �شرب الكحول أ�و تناول املخ ّدرات ،بل حاوىل التوقف مرةأ�خرى فى احلال.

املدمنون املجهولون Alcoholis Anonymous AA

لت�صبحي ع�ضوا ً يف جمعية املدمنني املجهولني ،حتتاجني �إىل أ�مر وحيد :الرغبة يف ا إلقالع عن ال�شرب .وب�صفتك ع�ضوا ً� ،ستجتمعني
بانتظام مع أالخريات اللواتي توقفن عن ال�شرب ،من أ�جل التحادث عن جتاربكن ،وتبادل الدعم أ
والمان .وقد تكون لديك م�شرفة
 وهي امر أ�ة توقفت عن ال�شرب منذ بع�ض الوقت .وت�ستطيع أ�ن توفر لك الدعم ال�شخ�صي وا إلر�شاد .ال ترتب خدمات هذه اجلمعيةعليك أ�ي مال .وهي ال ت ؤ�يد وال تعار�ض أ�ي ق�ضية ,وال تت�صل ب أ�ي جماعات دينية أ�و �سيا�سية .بل حتاول االبتعاد عن اخلالف مع
املجموعات أالخرى ،حتى ت ؤ�دي غر�ضها أال�سا�سي :حمل ر�سالتها �إىل املراة التي ت�شرب الكحول وال تزال تعاين.
قد ال يوجد مثل هذه اجلمعية يف بلدك او حميطك .حاويل ان ت�ستف�سري عرب اقرب مركز خدمات اجتماعية عن احتمال وجود جمعية
أ�و خدمات م�شابهة عندكم .وتعمل هذه اجلمعية يف  150بلدا ً منها لبنان.
وللت�صال بهذه اجلمعية راجعي قائمة العناوين (�ص .)557
إ

ا إلدمان اجل�سدي وفرتة ا إلن�سحاب عن املخدّرات

عندما تكون املر أ�ة مدمنة �إدمانا ً ج�سديا ً على الكحول أ�و املخدرات وترتقف عنها ،متر مبرحلة
ا إلن�سحاب عن تعاطي املخدرات .ويف هذه املرحلة ال بد من أ�ن يتعود ج�سمها على االنقطاع عن
املخ ّدر.
�إدمان الكحول وفتوة ا إلن�سحاب عن املخدرات .بعد التوقف عن ال�شراب،قد ت�ستغرق معظم
عالمات فرتة ا إلن�سحاب عن تعاطي املخدرات ثالثة أ�يام تقريبا ً لتختفي .ويتجاوز كثري من النا�س
هذه املرحلة من دون م�شكالت .ولكن ملا هان البع�ض ي�صاب بعالمات خطرية جدا ً ،فال بد من
مراقبة املر أ�ة التي توقفت ،من أ�جل م�ساعدتها عند اللزوم.
العالمات املبكرة لفرتة ا إلن�سحاب عن املخدرات:
 رجفة خفيفة م�شاعر توتر وته ّيج م�شكالت يف أالكل والنوم �آالم يف كل أ�نحاء اجل�سم الغثيان والتقي ؤ� و�آالم املعدة.قد تختفي هذه العالمات وحدها ،أ�و قد ت�شتد .ف�إذا ا�شتدت فعلى
املر أ�ة أ�ن تراجع عاملة أ�و عام ًال �صحيا ً على الفور .واذا كان العون
بعيد املنال أ�عطيها:
� 10إىل  20مليغراما ً من الديازبام ،بالفم ,لتجنب النوبات. أ�عطيها 10مليغرامات أ�خرى بعد �ساعة �إذا مل تتح�سن العالمات. �إذا كنتما ال تزاالن يف الطريق �إىل املركز الطبي كرري اجلرعة كل� 4إىل � 5ساعات.
العالمات التالية حالة طارئة .وال بد من م�ساعدة طبية فورية �إذا ظهرت على املر أ�ة هذه
العالمات:
 ا�ضطراب ذهني ر ؤ�ية أ��شياء غريبة أ�و �سماع أ��صوات نب�ض قلب �سريع -نوبة �صرع.

بعد توقفك عن ال�شرب

بع�ض أالع�شاب املغلية ت�ستطيع أ�ن
ت�ساعد الكبد يف تنظيف اجل�سم من
�آثار الكحول واملخدّرات ال�سامة .وقد
يو�صى طبيب �شعبي ببع�ض أالع�شاب
املحلية املفيدة.

نق�ص الكحول قد ي�صيب املدمنة
بنوبة مر�ض.

ابد أ�ي بتناول أالطعمة أ
(�و أال�شربة) الغنية بالربوتني والفيتامينات واملعادن يف أ��سرع وقت (انظري ال�صفحة  .)166فهذه
أالطعمة ت�ساعد اجل�سم يف أ�ن ي�شفي نف�سه :الكبدة واخلمرية واخلبز أال�سمر واحلبوب أالخرى كاملة ,والفا�صوليا والفول
والبازيال واخل�ضر القامتة اخل�ضار� .إذا كنت ال ت�ستطيعني أالكل فالفيتامينات مفيدة .تناويل فيتامينات متعددة أ�و مركب
فيتامينات ب والذي يحتوي على حام�ض الفو ملك.

كيف نتعلم االبتعاد عن املخدرات والكحول
ما أ�ن تتغلب املر أ�ة على ا إلدمان اجل�سدي ،حتى ي�صري �ضروريا ً أ�ن تتعلم البقاء بعيدة عن
املخدرات والكحول لتحول دون العودة �إىل ا إلدمان .و أ�ف�ضل و�سيلة هي أ�ن تتعلم مهارات أ�ف�ضل
لتواجه احلياة .ولي�س هذا �سهال ً ,وهو أ�مر ي�ستغرق بع�ض الوقت.
�إذا كنت حتاولني االمتناع عن العودة
�إىل الكحول واملخدّرات فتج ّنبي
أالمكنة التي ت�شعرين فيها بال�ضبط
ال�ستخدامها .نظمي مع أالخريات
منا�سبات اجتماعية ال ت�ستخدم فيها
الكحول واملخدّرات.
املهارات ال�شخ�صية يف مواجهة
امل�شكلة .410
العالقات املفيدة .412

غالبا ً ما ت�شعر املر أ�ة التي أ��ساءت ا�ستخدام الكحول واملخدرات بالعجز واخلجل ال�شديد .وهي
بحاجة لتعلم أ�نها قادرة على �إحداث تغيريات حت�سن حياتها .وقد تبد أ� ب�إحداث تغيريات �صغرية
ت�ساعدها يف �إقناع نف�سها واقناع أالخرين ب أ�نها قادرة على مواجهة امل�شكالت.
وفيما يلي بع�ض أالفكار التي �ساعدت بع�ض الن�ساء يف تكوين مهارات مفيدة يف مواجهة م�شكلة
تعاطيهن املخدرات والكحول:
 ك ّوين جماعة م�ساندة ممن حولك ،لطلب العون عندما حتتاجني .يهون التفكمر بامل�شكالتواملبادوة �إىل حلها حني تتحدثني وتعملني مع أالخرين.
 حاويل أ�ن تعاجلي امل�شكالت كال ً على حدة .بذلك ال تبدو امل�شكالت كبرية فتعجز عن حلها. حاويل أ�ن تخربي �صديقة أ�و من تثقني به عن أال�شياء التي تقلقك أ�و تزعجك ،أ�و حتزنكأ�و تغ�ضبك .ميكنك أ�ن تبد أ�ي يف تفهم أ��سباب �شعورك هذا ,وما ميكنك أ�ن تفعلي لت�شعري
بتح�سن.
يح�سن جمتمعك .فهذا يثبت لك آ
وللخرين أ�نك تعرفني كيف
 اعملي مع �آخرينفي م�شروع ّتعملني من أ�جل التغيري .وقد جتدين أ�ن هذا ي�ساعدك يف �إحداث تغيريات �شخ�صية أ�ي�ض ًا.
 -اجتمعي بانتظام مع الن�ساء أالخريات اللواتي يعملن للبقاء بعيدا ً عن الكحول أ�و املخ ّدرات.

م�شكالت التدخني ال�صحية
ي�صبح الذين يدخنون ،مدمنني على خم ّدر يف التبغ يدعى النيكوتني .ومن غري �سيكارة قد
ي�شعرون باملر�ض أ�و التوتر .وي�صعب كثريا ً ا إلقالع عن التدخني
ألن النيكوتني خم ّدر ي�سبب �إدمانا ً �شديدا ً.
وملا كان الرجال يدخنون أ�كرث من الن�ساء ،فقد ُنظر �إىل التدخني على أ�نه م�شكلة �صحية رجالية.
ولكن التدخني يزداد انت�شارا ً بني الن�ساء ب�صفته من أ��سباب اعتالل ال�صحة� .إنه كذلك �سبب
للمزيد من امل�شكالت البالد الفقرية .و أ�حد أ��سباب هذا أالمر ،هو أ�ن �شركات التبغ حتاول
االجتهاد يف بيع ال�سكائر يف هذه
البالد ،فيما يزداد فى البالد الرثية عدد الذين ُيقلعون من التدخني.
والدخان قد ي�سبب لدى الرجال والن�ساء على ال�سواء:
 أ�مرا�ضا ً خطرية يف الرئتني ،منها التهاب ال�شعب املزمن واالحتقان الرئوي. ر�شحا ً �شديدا ً و�سعاال ً. �سرطانا ً يف الرئة والفم والبلعوم والعنق واملثانة. نوبة قلبية وجلطة و�ضغط دم مرتفعا.وبع�ض هذه امل�شكالت ي�سبب املوت .واحلقيقة ان �شخ�صا ً واحدا ً من 4
أ��شخا�ص يدخنون �سيموت من مر�ض على عالقة بالتدخني.

التدخني أ��سو أ� للن�ساء

عالوة على امل�شكالت املذكورة أ�عاله ،تتعر�ض املر أ�ة املدخنة أ�كرث من
غريها للم�شكالت التالية:
 �صعوبة احلمل (العقم ). ا إل�سقاط ،والطفل املولود هزيال ً أ(�و يلد قبل ميعاده).
 م�شكالت لدى ا�ستخدام حبوب منع احلمل. توقف الدورة ال�شهرية يف �سن مبكرة. عظام ه�شة تنك�سر ب�سهولة يف منت�صف العمر والكرب (ترقق العظم ). �سرطان عنق الرحم والرحم.على احلامل أ�ن تتجنب املدخنني ,حتى ال ي ؤ�ذي الدخان اجلنني.

ماذا يحدث يف ج�سمنا بعد التةقف عن التدخني:

 يعود �ضغط الدم والنب�ض ملا كان قبل مرحلة التدخني خالل  20دقيقة يعود م�ستوى أالوك�سجني يف الدم اىل م�ستوى طبيعي خالل � 8ساعات تتح�سن وظائف الرئة بعد � 72ساعة ي�صبح خطر ح�صول نوبة قلبية موازيا ً لغري املدخنني بعد � 3-5سنوات -ي�صبح خطر الوفاة من ال�سرطان موازيا ً خلطره عند غري املدخنني خالل � 10سنوات.

م�شكال
التبغ
ويجري تناول التبغ عن طريق تدخني
ال�سجائر وال�سيجار والغليون
والرنجيلة (�شي�شة مداع) أ�و م�ضغ
التبك.
ميكن أ�ن ي�سبب التدخني أ�مرا�ضا ً
لدى غري املدخنني حولك (التدخني
ال�سلبي).

ت

العي�ش
مع �شخ�ص
ي�شكو
م�شكلة
خمدّرات
أ�و كحول

كثريا ً ما يتعني على املر أ�ة أ�ن تهتم ب�شخ�ص ,أ�و زوج أ�و رجل من أالقارب يعاين م�شكلة كحول
أ�و خمدرات� .إن العي�ش مع �شخ�ص يعاين مثل هذه امل�شكالت �صعب جدا ً  ،خ�صو�صا ً �إذا كان
ال�شخ�ص غري راغب يف التغيرّ  .ميكنك أ�ن ُتعيني نف�سك وكذلك عائلتك �إذا:
 مل تلومي نف�سك� .إذ يتع ّذر أ�حيانا ً يف ال�سيطرة على تناوله املخدر أ�و الكحول. حاولت أ�ال ّ ت أ�خذي بر أ�ي هذا ال�شخ�ص فيك ،حتى تثقي بنف�سك . حاولت أ�ن ت�ستعينيمبجموعة دعم لك أ
ول�سرتك.
تكون هذه الطريقة أ�حيان ًا
ال�سبيل الوحيدة لتواجه
أال�سرة هذه امل�شكلة.
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كيف ت�ساعدين يعاين م�شكلة كحول أ�و خمدّر:

 �شجعيه على االعرتاف ب أ�نه يواجه م�شكلة  .قد يكون هذا كل ما يحتاج �إليه ليخفف أ�و ليوقف� ,إال �إذا كان مدمن ًا. حادثيه عن التوقف حني ال يكون �سكرانا ً أ�و خمدرا ً. حاويل أ�ال ّ تلوميه . �شجعيه ليتجنب احلاالت التي يجد نف�سه فيها حتت �ضغط لي�شرب أ�و ليتناول خمدرا ً .وهذا يعني أ�ن يتجنب اال�شخا�ص الذينيعانون امل�شكة نف�سها ،ولو كانوا أ��صدقاء.
 �شجعيه على �إيجاد أ��ساليب أ�خرى ملواجهة م�شكالت احلياة وليح�سن �صحته الذهنية.� -ساعديه يف و�ضع برنامج للتوقف وملتابعة تنفيذه الربنامج.

الوقاية
من تعاطي
املخدرات
والكحول

من أ�جل الوقاية من �سوء ا�ستخدام املخدرات والكحول بنجاح ,ينبغي أ�ن ت أ�خذي يف احل�سبان
القوى االجتماعية التي ت�سهم يف ا�ستخدام املخ ّدرات.
حاويل االجتماع ب آ�خرين ملناق�شة �سبب حتول الكحول أ�و املخ ّدرات �إىل �شيء مهم يف حياة املجتمع.
كيف بد أ�ت امل�شكلة؟ ما الذي يدفع النا�س �إىل ا�ستخدام املزيد من الكحول أ�و املخ ّدرات؟ هل
هناك �ضغوط جديدة على الرجال والن�ساء ت�صعب عليهم أ�ن يتحكموا با�ستخدامهم الكحول أ�و
املخ ّدرات؟ كيف ميكن أ�ن جتعلي املخ ّدرات أ�و الكحول أ�قل أ�همية يف جمتمعك؟
ما �إن تفهمي أ��سباب امل�شكلة ،قد ترغب جمموعتك يف العمل على طرق ت�ضعف ال�ضغوط
االجتماعية التي تدفع �إىل ال�شرب أ�و ا�ستخدام املخدرات.
�شكل رجال ون�ساء يف ت�شيابا�س ،يف املك�سيك ،جمموعة ملكافحة �إدمان الكحول ،يف �سياق عملهم من أ�جل الدميوقراطية
والعدالة االجتماعية .والحظوا أ�ن الذين ي�شربون بكرثة يفر�ضون أ�حيانا ً �إرادتهم على ا آلخرين ،مثلما ت�ستخدم ال�شرطة القوة
لت�سيطر على املجتمع .و أ�نذرت املجموعة أال�شخا�ص الذين كان �سوء ا�ستخدامهم الكحول يلحق أ�ذى با آلخرين ،وتدخلت حني
كان ال�سكريون ي ؤ�ذون زوجاتهم .وتلعب الكحول دورا ً �سلبيا ً ودورا ً �إيجابيا ً على ال�سواء يف هذا املجتمع هناك� ،إذ غالبا ً ما
ي�شرب املعاجلون (ال�شانب�س) �شراب الروم ،وهو رمز مقد�س عندهم� ،ضمن الطقو�س ال�شافية .لقد وجدت املجموعة �سبال ً
ملكافحة �إدمان الكحول واملحافظة على روح التقاليد ،حني ا�ستخدمت م�شروبات غري روحية بدل الكحول ،يف هذه الطقو�س.

م�ساعدة ال�شبان يف مقاومة املخدرات والكحول

كثري من البالغني الذين يعانون م�شكالت خمدرات وكحول ,بد أ�وا ا إلدمان عندما ك أ�نوا أ��صغر
�سنا ً  .وقد تبدو املخ ّدرات والكحول و�سيلة �سهلة للت�سلية أ�و للهرب من امل�شكالت ،بخا�صة �إذا
كان أالخرون ي�ستخدمونها أ�ي�ض ًا .وغالبا ً ما ي�شعر ال�شباب باالرتباك والعجز حيال التغريات
الكثرية التي ينبغي عليهم مواجهتها  -أ�ج�سامهم النامية وم� ؤس�ولياتهم اجلديدة .كذلك يت أ�ثرون
بال�ضغوط الكثرية ،خ�صو�ص ًا �ضغوط أ��صدقائهم ،وبالبالغني الذين يعجبون بهم وبا إلعالن.
و�إحدى و�سائل ح�صر �سوء ا�ستخدام املخ ّدرات والكحول هي م�ساعدة الفتيات.الفتيان ليتعلموا
مقاومة ال�ضغوط ال�ضارة .وفيما يلي بع�ض أالفكار التي كانت مفيدة لعامالت والعاملني
ال�صحيني واالجتماعيني يف جمتمعات كثرية:
 �شجعي املدار�س يف جمتمعك كي تعلم ال�شبان وال�شابات عن م�شكالت ا�ستخدام املخدراتوالكحول.
 اجعلي بيع املخدرات للفتيان والفتيات ا�صعب. نظمي حمالت لنزع ا إلعالنات التي ت�صور التدخني والكحول يف �شكل جذاب وع�صري. احر�صي على أ�ن تكوين مثاال ً يحتذى به .ف�إذا كنت ت�شربني كثريا ً أ�و ت�ستخدمني املخ ّدرات،ف أ�طفالك قد يفعلون مثلك.
 ع ّلمي أ�طفالك عن امل�شكالت التي تن� أش� من ا�ستخدام املخ ّدرات والكحول ،وهكذا ي ؤ�ثرون هميف أ��صدقائهم.
 �ساعدي الفتيان والفتيات على اتخاذ و�سائل ت�سلية من دون املخ ّدرات والكحول. �ساعدي أ�طفالك يف تطوير براعتهم وتقديرهم الذاتي ليقاوموا ال�ضغط االجتماعي الذييدفعهم �إىل ا�ستخدام املخ ّدرات والكحول.
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واملهجرات
الالجئات
ّ

الالجئات والالجئون هم الذين يجتازون حدود بالدهم �إىل بلد �آخر ,ألنهم يخ�شون على أ�منهم
املهجرون فهم الذين يجربون على ترك منازلهم ،لكنهم يبقون يف وطنهم .كثري
يف وطنهم .أ�ما ّ
واملهجرين هم �ضحايا جمموعة ا�ستولت على ال�سلطة ,ولديها أ�حكام م�سبقة �ضد
من الالجئني
ّ
�آخرين ب�سبب عرقهم أ�و دينهم أ�و جن�سيتهم أ�و �آرائهم ال�سيا�سية .ف�إذا �سيطرت هذه املجموعة
على املوارد أال�سا�سية مثل الطعام واملاء ,ي�ضطر النا�س �إىل مغادرة بيوتهم من أ�جل البقاء.
تزيد ن�سبة الن�ساء أ
واملهجرين على  .80%فالرجال يف الغالب ميوتون يف
والطفال بني الالجئني
ّ
واملهجرين� ،إىل
القتال أ�و يجربون على ترك عائالتهم .وقد حتتاج املر أ�ة ،مثل جميع الالجئني
ّ
احلماية عندما تعود �إىل منزلها .كذلك حتتاج �إىل قوانني متنحها حقوقا ً اقت�صادية واجتماعية
حتى تتمكن من احل�صول على املوارد أال�سا�سية مثل الطعام وامل أ�وى واللبا�س والرعاية ال�صحية.
وحتتاج املر أ�ة �إىل حماية خا�صة من الهجمات امل�سلحة ومن أالذية اجلن�سية واجل�سدية.
�سريكز هذا الف�صل على بع�ض امل�شكالت ال�صحية التي تواجهها الالجئات واملهجرات .و�سينظر،
خ�ص� ,إىل الدور الذي ت�ستطيم الن�ساء أ�ن يقمن به يف جمتمعاتهن اجلديدة.
على وجه ٍ أ� ّ

ومهجرين يف
بني كل ع�شرة الجئني ّ
العامل ,جند ثمانية منهم ن�ساء ً أ�و
أ�طفاال ً.

الهروب والو�صول

�إن حمل وثائق هوية �صادرة عن أالمم املتحدة
أ�و عن �سلطات بلد اللجوء قد يوفر لالجئني بع�ض
احلماية من الرتحيل.

غالبا ً ما تعرت�ض الطريق �إىل مكان اال�ستقرار اجلديد �صعربات جمة .وقد يفرتق أ�فراد أال�سرة
أ�ثناء ال�سفر والهروب .وقد ميوت أالطفال أال�صغر �سنا ً أ�و أالقرباء أالكرب �سنا ً جوعا ً أ�و مر�ض ًا
على الطريق .وقد تتعر�ض الن�ساء والفتيات لهجوم الل�صو�ص وحرا�س احلدود ووحدات اجلي�ش
والالجئني الرجال .وميكن أ�ن ت�صاب املر أ�ة ب�سبب هذه اخل�سائر واملخاطر ب�إنهاك عاطفي
وج�سدي ,حتى قبل أ�ن ت�صل �إىل م أ�واها اجلديد.
وما �إن ت�ستقر املر أ�ة حتى تواجه احتمال و�ضع خمتلف جدا ً عما كان يف بيتها أالول .وغالبا ً ما
جتد املر أ�ة ا آلتية من جمتمع �صغري نف�سها يف مع�سكرات أ
(�و خميمات) كبرية مكتظة ،خمتلفة
التنظيم عن القرية أ�و البلدة التقليدية .أ�و قد تقيم يف مدينة ,وغالبا ً ما حتاول جتنب الوقوع يف
قب�ضة �سلطات احلكومة .بع�ض الالجئني يبعدون أ�لوف الكيلومرتات عن وطنهم ،يف بالد �سمحت
بلجوئهم واال�ستقرار الدائم فيها.
فوق هذا غالبا ً ما تواجه املر أ�ة بع�ض ال�صعوبات التالية:
 العي�ش بني أ��شخا�ص ال يرغبون يف وجودها ,أ�و ال يتحدثون بلغتها. عدم معرفة أ�مر احتمال عودتها قريب �إىل منزلها أ�و ا�ضطرارها �إىل البقاء بعيدا ً �سنوات. حابتها �إىل أ�وراق تثبت أ�نها الجئة. التكيف بعالقات عائلية جديدة. العي�ش يف ظل اخلطر� ،إذ كانت �ساحة احلرب قريبة.�إن ا إلقامة يف مع�سكر (خميم ) الجئني ،ب�صفة الجثة تعرتف بها احلكومة اجلديدة أ�و أالمم
املتحدة ،قد توفر للمر أ�ة بع�ض احلماية .أ�ما املهجرات فال يحظني بهذه احلماية ،فيتعر�ضن
خلطر أ�كرب.

احلاجات أال�سا�سية
تتحمل املر أ�ة يف جمتمعات كثرية م� ؤس�ولية توفري معظم احلاجات
أال�سا�سية أل�سرتها ,فتزرع معظم الغذاء وتع ّده وجتلب املاء وتدير
أ�مور املنزل ,وحتافظ على نظافته ,وحتاول احلفاظ على �صحة
املهجرة �إىل
أال�سرة .وبعيدا ً عن املنزل ت�ضطر املر أ�ة الالجئة أ�و ّ
االعتماد فج أ�ة على امل�ساعدة اخلارجية ل�سد احلاجات أال�سا�سية.
وغالبا ً ما ال تكون هذه امل�ساعدة مالئمة .وال حت�صل بع�ض
املهجرات حتى على أ�ي م�ساعدة خارجية ،في�صبح �سد احلاجات
أال�سا�سية م�شكلة أ�كرث �صعوبة.

الطعام
كثري من الالجئات واملهجرات ال يح�صلن على ما يكفي من طعام ,قبل هربهن أ�و أ�ثناء رحلتهن.
و�إذا و�صلن �إىل امل أ�وى اجلديد ،قد ال يجدن ما يكفي من طعام أ�ي�ضا ً .أ�و قد ال تتوافر أ��صناف
متنوعة من الطعام تكفي لنظام غذائي جيد.

�سوء التغذية هو أ�حد أ�هم أ��سباب
واملهجرات.
الوفاة بني الالجئات
ّ

كيف ميكن للن�ساء املهجرات والالجئات أ�ن ي�ساعدن يف حت�سني نظام الغذاء:
 ي�شرتكن يف توزيع الطعام .فالطعام يجب أ�ن يعطى مبا�شرة للن�ساء ،ألن الرجال قد يفتقرون�إىل معرفة حاجات أال�سرة .كذلك ت ؤ�متن الن�ساء أ�كرث على الغذاء إلطعام أال�سرة ،فال يبادلن
الطعام بال�سالح أ�و الكحول.

 يطالنب بح�صول الن�ساء على الن�صيب الذي يح�صل عليه الرجال من الطعام ،وب أ�ن ي أ�كلاجلميع يف الوقت نف�سه.
 يطالنب ب�إحلاح بطعام �إ�ضايف للحوامل واملر�ضعات والن�ساء املري�ضات أ�و امل�صابات ب�سوءالتغذية.
 يوفرن للن�ساء أ�وعية و أ�دوات للطهو. ي�شاركن الن�ساء أالخريات يف مهام الطهو .وحتى لو أُ�عد الطعام يف مكان مركزي ،ت�ستطيعالن�ساء احلفاظ على اهتمامهن أ
بالمر .فهذا يتيح لهنّ ب�شكل أ�و ب آ�خر مراقبة نظام تغذية
أ��سرتهن.

توزيع الطعام يف الطوارىء
حتى يف حاالت الطوارىء يجب أ�ن ت�شارك الن�ساء يف توزيع الطعام  .فهذا أالمر يعرتف بدور الن�ساء
ملهم يف �إدارة الطعام  .ففي كينية مثال ً  ،حاولت منظمة أ�وك�سفام أ�ن تدعم الدور التلقيدي االجتماعي
بتوزيع الطعام مبا�شرة على الن�ساء .فوزعته يف الهواء الطلق حتت �إ�شراف جلنة حكماء منتخبة من
أالكرب �سن ًا .و�شجعت الن�ساء على �إبداء ر أ�يهن حول ما يجري .و�سي�ستمر توزيع الطعام على هذا النحو
حتى تتح�سن �إمدادات الطعام املحلية.

املاء والوقود
واملهجرات على ما يكفي من ماء ووقود للطهو .ويف أ� حيان
قلما حت�صل الالجئات
ّ
ت�ضطر الن�ساء � إىل جلب املاء والوقود من مكان بعيد عن املع�سكر (املجيم) يف منطقة
غري أ� منة .أ� و قد يكرن املاء قذرا ً في�سبب أ� مر أ� �ضا ً ملن ي�شربونه .وجتعل جميع هذه
امل�شكالت حياة الن�ساء أ� �صعب ،أل نهن م� ؤس� والت عن الغ�سل والطهو لهن أ
ول �سرتهن.
ومن املمكن أ� ن تكون هذه التوجهات مفيدة للن�ساء
الالجئات واملهجرات:
 تعلم أ� �ساليب تعقيم املياه (انظري ال�صفحة.)155
 مراجعة املنظمات التي توفر الدعم وامل�ساعدة يفاحل�صول على أ� وعية غري ثقيلة لنقل املاء.
 مطالبة امل� ؤس� ولني أ� ن ي�سيرّ وا دوريات يف أال ماكنالتي يجمع فيها املاء والوقود ،ل�ضمان �سالمة املاء
والوقود و�سالمة و�صول الن�ساء � إىل م�صدرهما.
وعندما تذهب الن�ساء إل ح�ضار املاء والوقود ،ترافقن
أ� خريات.

احلماية من العنف اجلن�سي

العنف اجلن�سي انتهاك حلقوق ا إلن�سان.
االغت�صاب واالعتداء اجلن�سي327 ,
العنف �ضد الن�ساء313 ,

االغت�صاب واالعتداء اجلن�سي �شائعان يف حاالت التهجري .ويحدث هذا أ
لل �سباب
التالية:
 قد يطلب احلر�س وممثلو احلكومة والعمال طلبات جن�سية ،لقاء الطعام واحلمايةأ
وال وراق الر�سمية وامل�ساعدات أال خرى.
 � إذا كانت املنطقة مكتظة ,قد ت�ضطر الن�ساء للبقاء مع أ� غراب ،أ� و حتى مع أ� �شخا�صكانوا أ� عداء .وتتعر�ض الن�ساء اللواتي يجربن لل�سكن مع أ� غراب � ,إىل خطر أ� عظم.
 ي�صاب الالجئون الذكور الذين فقدوا الفر�ص التي كانت متاحة لهم يف وطنهمبالغ�ضب وال�ضجر .وت�سوء هذه امل�شكالت عندما يرى الرجال ن�ساء يتحملن م� ؤس� وليات
جديدة .وملا كان ميكن أ� ن يحمل الرجال �سالحا ً  ،فقد يت�صرفون بعنف حيال الن�ساء.
وت�شيع هذه احلاالت أ� كرث � إذا كان الرجال يتناولون الكحول أ� و املخ ّد رات.
 قد ي�شن �سكان املناطق املجاورة هجوما ً .ثمة أ� �ساليب عديدة لتج ّنب الهجمات :
 بجب أ� ن حتاول الن�ساء البقاء مع أ� �سرتهن و أ� �صدقائهن .على املر أ� ة العازبة ،أ� والفتاة التي ال يتوىل أ� مرها بالغون ,البقاء يف مكان �آ من منف�صل عن الرجال.

 يجب ت�شجيع الرجال العاطلني عن العمل ,على البدء ب أ�عمال مثل التدرب على مهارات أ�والريا�ضة أ�و الن�شاطات الثقافية.
 يجب أ�ن تتوىل الن�ساء مبا�شرة توزيع املوارد أال�سا�سية ،مثل الطعام واملاء والوقود ,حتى الت�ضطر اان�ساء �إىل امل�ساومة على حاجاتهن أال�سا�سية.
 يجب تنظيم املع�سكر (املخيم) على نحويجعل املراحي�ض والتجهيزات أالخرى للحاجات
أال�سا�سية قريبة وم�ضاءة �إ�ضاءة جيدة .يجب أ�ن
تطالب الن�ساء أ�ي�ضا ً بحماية أ�ف�ضل يف الليل,
تت�ضمن تكليف ن�ساء احلرا�سة.
 حماولة تنظيم اجتماعات للرجال والن�ساءمن أ�جل مناق�شة احلماية من العنف اجلن�سي.
واحلر�ص على أ�ن يدرك اجلميع املخاطر .ميكن
�إدراج احلماية من العنف على برامج أ�خرى,
مثل االجتماعات اخلا�صة بال�صحة والتغذية.
املطالبة بالتثقيف فى م� أس�لة �سوء ا�ستخدام الكحول واملخدرات.

�إذا تعر�ضت العتداء:

 أ�طلبي فح�صا ً طبيا ً على الفور جتريه عاملة �صحية .وقد متنعني احلمل أ�و ا إل�صابة مبر�ضمنقول جن�سيا ً �إذا تناولت أ�دوية .و�إذا كان حملك حمتمال ً  ،تيقني من مناق�شة كل اخليارات
املتاحة لك  -ا إلجها�ض أ�و التب ّني ,أ�و االحتفاظ بالطفل  -مع عاملة �صحية.
 �إذا ر أ�يت أ�ن أالمر ال ي�شكل خطرا ً عليك ،ف أ�بلغي عن االعتداء .و�سيكون على امل� ؤس�ولني أ�نللجابة عن أ��سئلة ال تريدين ا إلجابة عنها ،خ�صو�صا ً عن
يحققوا .وتذ ّكري أ�نك ل�ست م�ضطرة إ
ما�ضي حياتك اجلن�سية.
 حادثي عامال ً مدربا ً يف ال�صحة النف�سية عما حدث .وي�ساعدك هذا على أ�ن تثقي ب أ�ن اللومال يقع عليك يف االعتداء ،وب أ�ن كثريات غريك جتاوزن مثل هذه املحن .ف�إذا مل يكن يف جمتمعك
عامل �صحي ،فانظري ف�صل “ :ال�صحة النف�سية”.
 ينظرون يف بع�ض املجتمعات �إىل االغت�صاب على أ�نه ف�شل املر أ�ة يف احلفاظ على عذريتها ،أ�وكرامتها �إذا كانت متزوجة� .إذا كانت أ��سرتك غا�ضبة منك ,أ�و خجلى ملا حدث ,فقد يحتاجون
�إىل م�شورة هم أ�ي�ض ً.
 �إذا أ��ستطعت االنتقال �إىل مكان �آمن ،فلعلك ترغبني يف ذلك ،لالبتعاد عن مغت�صك .اطلبيمن أ��سرتك أ�و أ��صدقائك أ�ن يرافقوك� ،إذا أ�ردت أ�ن يظلوا معك.

قد تتعر�ضني العتداء �إذا كان عليك
اجتياز م�سافة طويلة للح�صول على
الطعام أ�و املاء أ�و الوقود ,أ�و ال�ستخدام
التجهيزات ال�صحية.
ما العمل �إذا اعتُ�صبت334 ,
الو�سائل الطارئة لتنظيم أال�سرة,
224
أالدوية الالزمة �إذا كنت معر�ضة
أ
للمرا�ض املنقولة جن�سيا ً266 ,
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ال�صحة ا إلجنابية
احلمل67 ,
تنظيم أال�سرة197 ,
الدورة ال�شهرية48 ,
أالمرا�ض املنقولةة جن�سيا ً261 ,
التهاب احلو�ض272 ,
�سرطان عنق الرحم365 ,
ا إلجها�ض239 ,
التغذية165 ,

واملهجرات على رعاية �صحية منا�سبة .وقد
غالبا ً ما يكون �صعبا ً جدا ً أ�ن حت�صل الالجئات
ّ
ي�صادف العمال ال�صحيون �صعوبات يف الو�صول �إىل املهجرين يف املناطق اخلطرة أ�و البعيدة.
أ�و �إذا كانت اخلدمات متوافرة ،قد ال يعرف العمال ال�صحيون لغة الن�ساء اللواتي يفرت�ض
م�ساعدتهن ،أ�و املعتقدات والعادات الثقافية التي ت ؤ�ثر فى الرعاية ال�صحية.
وعالوة على هذه امل�شكالت العامة ،غالبا ً ما
ُتهمل حاجات �صحية خا�صة للن�ساء .تت�ضمن
هذه احلاجات:
 العناية أ�ثناء احلمل والوالدة .حتتاجالن�ساء �إىل عناية منتظمة قبل الوالدة
(رعاية احلامل) وحتتاج كذلك �إىل الدايات
التقليديات اللواتي يفهمن عادات الوالدة
التقليدية عند املر أ�ة.
 تنظيم أال�سرة .فى جمتمعات الجئني عديدة,ن�سبة الوالدة عالية جدا ً  .ويعزى هذا جزئي ًا
�إىل أ�ن الوكاالت يف الغالب ال توفر املعلومات
أ�و ا إلمدادات اخلا�صة بتنظيم أال�سرة .كذلك
ال تتوافر لالجئني يف املع�سكرات املكتظة
اخل�صو�صية الكافية ال�ستخدام و�سائل تنظيم
أال�سرة ،أ�و أالماكن أالمنة ال�شخ�صة خلزن
أال�شياء.
 �إمدادات من الفوط وغريها للدورةال�شهرية.
 املعلومات عن عالج أالمرا�ض املنقولة. العمال ال�صحيون املدربون لت�شخي�صم�شكالت الن�ساء ال�صحية اخلطرية ,مثل
االلتهابات احلو�ضية و�سرطان عنق الرحم.
 ا إلجها�ض آالمن عند ال�ضرورة .ال يتوافر هذا يف الغالب ،خ�صو�صا ً �إذا كانت الوكاالت التيتوفر الرعاية ال�صحية تعار�ض ا إلجها�ض.
 �إ�ضافة الكال�سيوم واحلديد وحم�ض الفوليك وا إليودين والفيتامني ج �إىل النظام الغذائيخ�صو�صا ً للحوامل واملر�ضعات.
 احل�صول على الرعاية بوا�سطة عامالت �صحيات .بع�ض الن�ساء ال ير�ضني أ�ن يفح�صهنرجال ألن املعتقدات يف ثقافتهن متنع ذلك.

أ��ساليب حت�سني اخلدمات ال�صحة للن�ساء
لعلك قادرة على حت�سني اخلدمات ال�صحية �إذا عملت �صلة و�صل بني اخلدمات ال�صحية
والالجئني يف جمتمعك� .ساعدي املوظفني ليفهموا تقاليد �شعبك
وعاداته .ميكنك أ�ي�ضا ً أ�ن تطلبي بع�ض التغيريات التالية:
 �إذا كانت العيادة بعيدة ,فاطلبي أ�ن تفتح �ساعات أ�طول ,مرة علىأالقل يف أال�سبوع .واطلبي أ�ن تعمل يف ذلك اليوم عامالت �صحيات أ�ن
يفح�صهن رجال.
 �إذا مل يكن العمال ال�صحيون يتكلمون لغتك أ�و ال يفهمون ممار�ساتالوالدة عندكم ،أ�طلبي داية م�ساعدة أ�و قابلة من جمتمعك لت�شرح هذه
املمار�سات للعاملني ال�صحيني يف املركز ال�صحي.
 أ�طلبي عقد �صفوف للفتيات املراهقات والن�ساء يف موا�ضيع تنظيمأال�سرة أ
والمرا�ض املنقولة جن�سيا ً والعناية أ�ثناء احلمل والوالدة،
والتغذية .ذ ّكري موظفي املركز ال�صحي ب أ�ن الن�ساء يحتجن �إىل مكان
معزول ملناق�شة أالمرا�ض املنقولة جن�سيا ً.
 أ�طلبي املزيد من الغذاء للحوامل واملر�ضعات� .إذا مل يتوافر ما يكفيمن غذاء للتغذية ال�صحية ,فال بد من �إعطاء هذه الن�ساء حبوب
فيتامني.
 أ�طلبي تدريب العمال ال�صحيني على معاجلة احلاجات ال�صحيةاخلا�صة للن�ساء.

كيف ت�صبحني عاملة �صحية
كثري من املع�سكرات تدرب الالجئات لي�صبحن عامالت �صحيات حمليات ,ودايات تقليديات ،ومثقفات �صحيات ،ما دامت
الالجئات يتحدثن بلغة الن�ساء أالخريات وي�ساعدن يف حت�سني �صحة �سكان املع�سكر كله.
ففي مع�سكر كاكوما يف �شمال كينية مثال ً  ،تهتم الالجئات ال�سودانيات اجلنوبيات كثريا ً بالرعاية ال�صحية .وحظي كثري من
الدايات التقليديات تدريبا ً أ� و أ�دوات للوالدة ،وهناك ن�ساء أ�خريات
ا آلن يعملن عامالت �صحيات حمليات ومثقفات �صحيات .ويتلقني
تدرب ي�سمح لهن بالعمل يف جنوب ال�سودان ويف كينيا على ال�سواء
عندما يغادرن املع�سكر .وتقول �سارة �إيليجا ،وهي الجئة من ال�سودان،
�إن دورها اجلديد ب�صفتها مدربة دايات تقليديات ،أ�مدها أ
بالمل أ�ن
تعمل حني ال تعود الجئة.

ال�صحة النف�سية

أ��سباب م�شكالت ال�صحة النف�سية
تواجه الن�ساء الالجئات واملهجرات كثريا ً من ال�صعوبات املذكورة أ�دناه ،وهي �صعوبات قد
ت�سبب م�شكالت يف ال�صحة النف�سية ,أ�و جتعل هذه امل�شكالت أ��سو أ� .ومن م�شكالت ال�صحة
النف�سية احلزن ال�شديد أ�و فقدان ال�شعور متاما ً (ا إلكتئاب) وا إلح�سا�س بالتوتر أ�و القلق ,أ�و
عدم القدرة على جتاوز أالمور الرهيبة التي حدثت يف املا�ضي (رد فعل �شديد على أالذية)
 فقدان املنزل .قد يكون فقدان املنزل أ�حد أ�ق�سى احلوادث �إيالما ً للمر أ�ة ,ألنها غالبا ً ما متلكفى املنزل بع�ض ال�سلطة.

يجب أ�ن تكون املر أ�ة قادرة على مواجهة
التغيري املفاجىء والق�سري لت�ساعد
أ��سرتها على البقاء.

 فقدان دعم أال�سرة واملجتمع .على املر أ�ة ،ب�صفتها م� ؤس�ولة عن االعتناء ب أ��سرتها ،أ�ن توفرأالمان ألطفالها وتدعم �شريكها وذويها .ف�إذا مات زوجها و أ�بنا ؤ�ها أالكرب م�سنا ً يف القتال ,أ�و
ان�ضموا �إىل املقاتلني ،فعليها أ�ن تر أ��س أال�سرة أ�ي�ضا ً .وقد ت�شعر مع كل هذه امل� ؤس�ولية باخلوف
والوحدة .وميكن أ�ن يالزمها هذا ال�شعور حتى لو كان معها بالغون �آخرون من أال�سرة ,ألنهم
غالبا ً ال ي�ستطيعون أ�ن يدعموها مثلما فعلوا يف املا�ضي.
 مواجهة العنف ،ك�شاهدة أ�و ك�ضحة. فقدان اال�ستقالل والعمل املفيد .مع ان املر أ�ة ال تزال تقوم بالدور املهم يف االمتناء ب أ��سرتها،�إال أ�ن حياتها ،من وجهة نظرمعينة ،قد ت�صبح ا آلن حمدودة اكرث .فمثال ً قبل ترك املر أ�ة بيتها,
رمبا كانت م� ؤس�ولة عن زرع الغالل واحلياكة واخلياطة وخبز اخلبز .ف�إذا �صارت عاجزة من
أ�داء هذه املهام فقد ت�شعر ب أ�نها بال فائدة ،فتحزن.
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 اكتظاظ امل�سكن .مع �ضيق املكان تزداد كثريا ً �صعوبة مواجهة متطلبات االعتناء ب أ��سرتها.املهجرة فقدت بع�ض أ�فراد أ��سرتها قبل
 �صعوبة احلداد أ�و احلزن .قد تكون الالجئة أ�و ّاال�ستقرار يف م أ�واها اجلديد ،لكنها مل تتكمن مع ذلك من �إقامة مرا�سم الدفن أ�و احلداد
التقليدية .ف�إذا ا�ستقرت يف م أ�واها اجلديد فقد يتع ّذر أ�ي�ضا ً الدفن أ�و احلداد أ
بال�ساليب
التقلدية .ويف أ�ماكن عديدة تتوىل الن�ساء ب أ�نف�سهن هذه املرا�سم ،التي تعد مهمة للحداد ولقبول
موت �شخ�ص عزيز.

عالمات م�شكالت ال�صحة النف�سة

لال�ستعالم عن عالمات م�شكالت ال�صحة النف�سية ,مثل ا إلكتثاب والقلق وردود الفعل ال�شديدة
على أالذى ,انظري ف�صل “ال�صحة النف�سية”.

�سعيا ً �إىل �صحة نف�سية أ�ف�ضل
أ�ف�ضل طريقة لتجاوز م�شكالت ال�صحة النف�سية ومنع تفاقمها هي حمادثة ن�ساء أ�خريات
عن امل�شاعر واملخاوف واالهتماهات .هذه بع�ض املقرتحات املوجهة �إىل العامالت ال�صحيات
واملهجرات لت�شجيع معارفك من الن�ساء على التحادث وم�ساندة
واالجتماعيات والن�ساء الالجئات ّ
بع�ضهن:

العالقات املفيدة 411
ت�شكيل جماعة م�ساندة 412

 نظمي ن�شاطات تمُ �ضي فيه الن�ساء الوقت معا ً ،مثل �صفوف �إعداد الطعام أ�و �صفوف حموأالمية ،أ�و االعتناء أ
بالطفال .أ�بذيل جهدا ً �إ�ضافيا ً ل�ضم ن�ساء يبدين خوفا ً أ�و عدم اهتمام
بامل�شاركة .فغالبا ً ما تكون املر أ�ة اخلائفة أ�و غري املهتمة أ��شد الن�ساء حاجة �إىل امل�شاركة
وحمادثة أالخريات.
التقت يف غواتيماال جمموعة من الالجئات اللواتي
أ��صابهن �إح�سا�س باخل�سارة الفادحة عندما تركن
أ�را�ضيهن ,التقني لزراعة اخل�ضار والزهور .و�ساعدهن
هذا يف ا إلح�سا�س باالقرتاب من أالر�ض ،وب أ�نهن بد أ�ن
ي�ش ّكلن من جديد ,وكذلك لتوفري بع�ض الغذاء
أل�سرهن.
 نظمي جماعة م�ساندة .بحيث تلتقي الن�ساء ليت�شاركن جتاربهن وم�شكالتهن ويدعمن بع�ضهنالبع�ض.
 اعملي مع ن�ساء أ�خريات بحثا ً عن أ��ساليب للحزن واحلداد .ولعلك ت�ستطعني أ�ن تك ّيفي بع�ض ًامن الطقو�س التقليدية يف عاداتك ،بالو�ضع اجلديد .ف�إذا مل ت�ستطيعي ,فنظمي طقو�س حزن
للحداد كمجموعة �ضمن وقت حمدد.
 اعملي يف جمال ال�صحة النف�سية .ميكنك أ�ن تنظمي جمموعة �صديقات ملحادثة الن�ساءاللواتي قد ال يطلنب م�ساعدة مع انهن يعانني م�شكالت يف �صحتهن النف�سية .ابحثي يف جمتمعك
عن عمال مدربني يف ال�صحة النف�سية أ�و مر�شدين مدربني على �إ�سداء امل�شورة املفيدة.
من أ��شد ال�صدمات تلك التي يحدثها تدمري البيوت والعائالت واملجتمعات .ويف بع�ض أالحيان يبلغ أالمر
واملهجرات من ج ّراء هذه املحن الرهيبة ،أ�نهن يعجزن عن العمل أ
والكل والنوم ب�شكل طبيعي،
بالالجئات
ّ
مدة طويلة .وحتتاج الن�ساء �إىل دعم وتفهم خا�ص مل�ساعدتهن يف التعايف ،وا�ستعادة القدرة على
الثقة با آلخرين من جديد .لال�ستعالم مزيدا ً عن م�ساعدة أال�شخا�ص الذين يتعافون من أالذى ،انظري
ال�صفحة  ،418وعن م�ساعدة امر أ�ة تعر�ضت لالغت�صاب،ال�صفحة .334

الن�ساء القائدات
عندما تُط ّور برامج من دون م�شاورة الن�ساء
املعن ّيات أ
بالمر ,تكون الربامج أ�قل جدوى.
تقدير الذات 402

ال بد من �إ�شراك الن�ساء كلما ُو�ضعت برامج أ�و اتخذت قرارت تتعلق
واملهجرين .وال بد من ت�شجيعهن أ�ي�ض ًا على ت�سلم القيادة يف
بالالجئني
ّ
ّ
ويلطف �شعورهن
جمتمعاتهن اجلديدة .فهذا ين�شىء لديهن تقدير الذاتي,
بالوحدة وا إلكتئاب ،وي�شجعهن على االكتفاء الذاتي ،ويعزز أ�من الن�ساء,
وي�ساعد الذين يوفرون اخلدمات يف
جتنب أالخطاء.
بع�ض

أال�ساليب

لتوليّ

فيما يلى
الن�ساء القيادة:
 �شاركي يف و�ضع خمطط ترتيبمكان اللجوء  -مثال ً اختيار مكان
املراحي�ض واحلدائق وم�صدر املياه.
 نظمي اجتماعات منف�صلة للن�ساءوالرجال ملعاجلة موا�ضيع أالمن واحلاجات
أال�سا�سية والتغذية و�إ�شراك النا�س يف
حياة جمتمعك.
 �شجعي الن�ساء على التحدث عن �شعورهن حيالانتخنب قائدة ت�ستطيع أ�ن حتادث الذين يديرون
(املخيم).
 �شاركي يف احلمالت ا إلعالمية. نظمي برامج تدريب يف التغذية وتدريب�صحيات.
أ
بالطفال .فاالعتناء
 نظمي مراكز لالعتناءو�سيلة مهمة مل�ساعدة الن�ساء لي�شاركن يف
حمادثة
ي�ستطعن
حيث
ا آلخرين.
 نظمي مدار�س أللطفال .تهتم الن�ساء
أالزمنة
أ�طفالهن حتى يف
بتعليم
الع�صيبة .وتقول أالمم املتحدة أ�ن جلميع
أ�طفال الالجئني حق التعلم ،لكن الربامج
املتوافرة لهذا الغر�ض قليلة .وتكون
ال�صفوف مكتظة أ�حيانا ً  ،أ�و قد ال جتدين
ما يكفي من املد ّر�سني.
 نظمي �صفوف قراءة وتدريب على مهارات,ومو�سيقى ،وريا�ضة للن�ساء والرجال.

و�ضعهن.
املع�سكر
عامالت
أ
بالطفال
ن�شاطات

عندما و�صلنا �إىل هندورا�س ،كان ال�ضعف قد أ��صادبنا من جراء االختباء يف التالل وال�سري م�سافات طويلة للو�صول �إىل أ�م أ�كن
ال�سالمة .كان بيننا الكثري من أالطفال وال�شيوخ وامل�صابني ب�سوء التغذية .مل جند لنا �شييئا ً هنا ،فعملت جميع الن�ساء معا ً
لتنطيم مراكز تغذية .ثم �سعينا لدى الكني�سة املحلية لتزويد املراكز بع�ض الطعام ،وبد أ�نا بزر أ�عة اخل�ضار وتربية الدجاج واملاعز
أ
والرانب� ،إ�ضافة �إىل الطعام الذي كنا نع ّده يف املراكز .ومنت م�شاريعنا ف أ��صبحنا ا آلن قادرات أ�ي�ضا ً على أ�ن نعطي كل أ��سرة يف
مع�سكر الالجئني بع�ض البي�ض و�شييئا ً من اللحم واخل�ضار ،على أالقل مرة يف ال�شهر.
ك ّنا يف حاجة �إىل �إ�صالح مالب�سنا و أ�حذيتنا ،ف أ�قمنا م�شاغل و أ�قنعنا الوكاالت ب أ�ن مت ّدنا ببع�ض �آالت اخلياطة أ
والدوات .كانت بع�ض
الن�ساء قد عملن خ ّياطات ،وكان أ�حد ال�شيوخ يعرف كيف ي�صنع أالحذية ،فع ّلموا أالخرين مهاراتهم .ونحن فخورون مبا أ�جنزنا
هنا  -لقد أ�ثبتنا أ�ن يف ا�ستطاعة الن�ساء أ�ن يفعلن ما يتع ّدى جمرد الطبخ.
ودربتنا الوكاالت لن�صبح عامالت �صحة وتغذية و أ�ن نر ّبي موا�ش ٍ .وتعلمنا أ�ن جنمع ونطرح ونخطط مل�صروفنا حتى ندير م�شروعاتنا
هذه ب أ�نف�سنا .وبف�ضل جتربتنا يف هذه امل�شاريع ،أ��صبحت كثري من الن�ساء ا آلن امل� ؤس�والت أال�سا�سيات عن �إدارة � ؤش�ون املع�سكر.
وعندما نعود �إىل وطننا �سنكون قادرات على �إدارة م�شاريع و أ�عمال يف جمتمعنا.
أ
							�ليدا ،الجئة �سالفادورية يف كولومونكاغوا ،هوندورا�س

أ��ساليب ك�سب العي�ش
غالبا ً ما تواجه الن�ساء الالجئات واملهجرات �صعوبات
يف احل�صول على عمل يكفي إلعالة أ��سرتهن .وقد
يفتقرن �إىل املهارة الالزمة للعمل يف موطنهن اجلديد،
أ�و ي�صادفهن �صعوبة للح�صول على �إذن عمل .ولكن
الن�ساء ،حتى يف مثل هذه الظروف ،ي�ستطعن فى الغالب
أ�ن يعملن �شيئا ًما.
فمثال ً ،تخدم بع�ض الالجئات يف منازل النا�س ،أ�و يعملن
عامالت �صحيات يف املنظمات التي توفر املعونات .ويف
أ�حيان تعطي هذه املنظمات الن�ساء املال أ�ي�ضا ً إلن�شاء
م�شاريع �ضمن �إطار ن�شاطات الن�ساء التقليدية ،مثل
احلرف اليدوية .ولكن ملا كانت هذه الن�شاطات غري
كافية يف الغالب ،إلعالة أ��سرة ،فعلى الن�ساء أ�ي�ضا ً أ�ن
يبحثن عن م�شاريع أ�كرب تدفع أ�جرا ً أ�على  -مثل زرع
أال�شجار أ�و بناء املالجىء .أ�و �إذ أ�عطيت الن�ساء قطعة
أ�ر�ض ،ففي �إمكانهن أ�ن يزرعن إلطعام أ��سرتهن أ�و لبيع
املح�صول .واذا كانت ان�ساء متدربات فقد يعملن يف التجارة أ�و م�شاريع الدخل ال�صغرية.

واملهجرات حتى
يجب أ�ن تتاح خيارات لالجئات
ّ
ال ي�ضطررن �إىل �إمتهان اجلن�س من أ�جل ك�سب
عي�شهن وعي�ش عائالتهن.
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ختان ا إلناث

مور�ست على م ّر التاريخ ،عادات ت�ض ّر ب�صحة املر أ�ة من أ�جل جعلها أ�كرث جاذبية أ�و لزيادة حظها
يف الزواج .ففي بع�ض املجتمعات أالوروبية مثال ً كانوا يرون أ�ن املر أ�ة أ�جمل �إذا كان خ�صرها
نحيال ً جدا ً  .لذا كانت الفتاة جترب يف �صباها على ارتداء حزام من قما�ش �شديد (م�شدا ً )
ُيلف حول اخل�صر والردفني وك أ�ن ي ؤ�دي أ�حيانا ً �إىل ك�سر أ��ضالعها ،أ�و �إعاقة تنف�سها أ�و تناولها
الطعام ب�سهولة .وكان ي�صعب عليها أ�ن تفعل �شيئا ً �سوى اجللو�س �ساكنة أ�و ال�سري ببطء.
ويف بع�ض مناطق ال�صني ،كانت املر أ�ة ذات القدمني ال�صغريتني تتمتع مبكانة عالية .لذا كانت
ُتك�سر عظام أ�رجل بع�ض الفتيات وتلف لفا ً حمكما ً .ف�إذا بلغت ت�شوهت أ�رجلها وعجزت عن عمل
أ�ي �شيء� ،سوى امل�شي البطيء.
توقفت هذه العادات ،لكنها يف أ�ماكن أ�خرى ال تزال متبعة وختان ا إلناث �إحداها .فهي منت�شرة
يف جمتمعات �إفريقية وقليل من جمتمعات جنوب �شرق �آ�سيا ،ويف بع�ض املجتمعات العربية .ال
ميار�س ختان البنات يف اجلزيرة العربية وبلدان ال�شام والعراق والكويت واملغرب العربي .وما
زال ميار�سه أ�هل وادي النيل يف م�صر و أ�هل ال�شمال يف ال�سودان وبع�ض مناطق اليمن وا إلمارات
العربية و أ�رتريا.
واخلتان مو قطع جزء من ع�ضو الفتاة أ�و املر أ�ة التنا�سلي .وهناك أ��سباب عديدة للختان معظهما
ُيعزى �إىل االعتقادات والتقاليد .وغالبا ً ما يرافق اخلتان احتفال كبري يف املجتمع املحلي.
ال يق�ضي ختان ا إلناث على حاجة املر أ�ة �إىل احلب واملعا�شرة وال ي ؤ�ثر يف �سلوكها اخللقي .لكنه
ي ؤ�ثر يف وظائف ج�سمها الطبيعية وقد ي ؤ�ذي عالقتها بزوجها .كما يحدث ختان ا إلناث العديد
من امل�شكالت ال�صحية وبع�ض هذه امل�شكالت قد يحدث أ�ذى دائما ً أ�و ي ؤ�دي �إىل الوفاة.

يف بع�ض املجتمعات يجب أ�ن تخنت
الفتاة قبل أ�ن ت�صبح زوجة أ�و أ�ما ً ،وفى
بع�ض احلاالت قبل أ�ن تقتني أ�ملكا ً.
ختان البنات لي�س قدرا ً على جميع
ن�ساء العامل ،فمعظر البلدان ال
تعرفه .وهو ميار�س يف حواىل 26بلدا
ً معظمها يف أ�فريقيا .ويف البلد
أ
الواحد متار�سه جماعات دون الخرى.

أ�نواع ختان
ا إلناث

التكميم او التغميم أ�و الرتق أ�و الفرج وهو أ�ف�صى
درجات اخلتان.
للناث.
الت�شويه اجلن�سي إ

م�شكالت �صحية
ي�سببها ختان
ا إلناث
ال�صدمة .254

ختان ا إلناث ثالثة أ�نواع:

ا .برت (�إزالة أ�و قطع) البظر بع�ضه أ�و كله.
 .2برت البظر وال�شفرتني ال�صغريتني.
 .3برت كل ما يظهر من الفرج و�إخاطة فتحة املهبل لت�ضييقها ما أ�مكن .ويدعي هذا التكميم,فال
تبقى �إال فتحة ت�سمح مبرور البول ودم النزف ال�شهري فقط .هذا اخلتان هو أال�شد خطرا ً
وي�سبب أ�خطر امل�شكالت ال�صحية .لكن جميع أ�نواع ختان ا إلنات قد ت�سبب النزف وااللتهاب
واملوت.
ت�ستخدم يف املناطق املختلفة أ��ساليب متنوعة خلنت ا إلناث .ويعترب اخلتان أ�حيانا ً جزءا ً من
احتفال يقام إلعالن انتقال الفتاة من طور الطفولة �إىل طور البلوغ.
وقد يربط اخلتان بالطهارة ،وحاجة املر أ�ة ،بحكم طبيعة ج�سمها �إىل التطهر .ري�ستخدم البع�ض
م�صطلح اخلفا�ض (اخلف�ض) الذي ينبع من االعتقاد ب أ�ن أ�ع�ضاء الت أ�نيث اخلارجية عبارة عن
زوائد مرتفعة ال ب ّد من التخل�ص منها أ�و خف�ضها.
للناث فهو م�صطلح جديد ي�صف أ�ثر اخلتان على ج�سم الفتاة أ�و املر أ�ة
أ�ما الت�شويه اجلن�سي إ
وهو ينبع من نقد التعابري ال�شائعة .فاخلتان ير�سخ �ضرورة �إقتطاع جزء من ج�سم املر أ�ة لت�صبح
�صاحلة للزواج والدخول يف عالقة م�صاهرة.
هذه امل�شكالت ميكن أ�ن حتدث بعد
عملية اخلتان مبا�شرة ،أ�و يف خالل
أال�سبوع أالول:
 النزف ال�شديد (الغزير). ا إللتهاب (التخمج). ال�صدمة التي ي�سببها أالمل ال�شديد،أ�و النزف أ�و ا إللتهاب.
 م�شكالت يف التبول.وهذه امل�شكالت خطرة جدا ً .اطلبي معونة طبية على الفور.
هذه امل�شكالت قد حتدث الحقا ً وقد ت�ستمر �سنوات عديدة:
 م�شكالت يف النزف ال�شهري. م�شكالت يف اجلماع. م�شكالت أ�ثناء الوالدة وبعدها. التهابات مزمنة. ت�سيب البول والرباز. عدم القدرة على احلمل (العقم ). أ�مل دائم. -م�شكالت فى ال�صحة النف�سية.

النزف ال�شديد وال�صدمة

قد يحدث النزف ال�شديد الذي ي�سببه القطع العميق أ�و التمزق ب�سرعة وهو خطر جدا ً � .إذا
نزفت الفتاة كثريا ً من الدم ف�إنها قد تتعر�ض لل�صدمة أ�و متوت.
العالمات التي تنذر بوجود ال�صدمة (قد تظهر عالمة أ�و أ�كرث مما يلي):
 العط�ش ال�شديد. جلد �شاحب وبارد ورطب. نب�ض �ضعيف و�سريع أ(�كرث من  100نب�ضة يف الدقيقة).
 تنف�س �سريع أ(�كرث من  30نف�سا ً يف الدقيقة).
 ت�شو�ش ذهني أ�و فقدان الوعي (�إغماء).املعاجلة:
 أ�طلبي معونة فورا ً .فال�صدمة هي حالة طارئة. ا�ضغطي بقوة على مو�ضع النزف مبا�شرة .ا�ستعملي قطعة قما�ش نظيفة و�صغرية ،ال تت�شربكثريا ً من الدم .مددي الفتاة النازفة خالل نقلها �إىل املركز الطبي.
 �ساعديها لت�شرب ما ت�ستطيع. �إذا كانت مغمى عليها وكنت ت�سكنني بعيدا ً عن مركز اخلدمات ال�صحية ،فقد حتتاج الفتاة�إىل �إعطائها ال�سوائل عن طريق حقنة �شرجية قبل نقلها �إىل املركز ال�صحي.
االلتهاب
�إذا مل تعقم أالداة امل�ستعملة يف خنت الفتاة ،قبل كل ا�ستعمال ف�إن اجلراثيم قد حتدث التهابا ً أ�
يف اجلرح ،أ�و ت�صيب الفتاة بالكزاز (التيتانو�س ) أ�و بـ ا إليدز /ا�سيدا أ�و بالتهاب الكبد.
العالمات:
 التهاب اجلرح :ارتفاع احلرارة ,تو ُرم الع�ضو التنا�سلي ،تقيح اجلرح أ�و كراهة رائحته ،وتزايدأالمل.
 الكزاز (التيتانو�س) :ت�صلب احلنك ،ت�صلب الرقبة وع�ضالت اجل�سم� ،صعوبة يف البلع ونوباتت�ش ُنج.
 ال�صدمة( :انظري أ�عاله). التهاب يف الدم (الت�سمم الدموي) :ارتفاع احلرارة وعالمات االلتهاب أالخرى� ,إرتباكذهني (ت�شو�ش) و�صدمة.
وجتدين عالمات ا إليدز /ال�سيدا أ�و التهاب الكبد ،يف ف�صل”:ا إليدز /ال�سيدا” يف ال�صفحة 283
أ
و”المرا�ض املنقولة جن�سيا ً ” و “االلتهابات أالخرى يف أالع�ضاء التنتا�سلية” ،فى ال�صفحة
.266
مهم� :إذا بد أ�ت تظهر على الفتاة عالمات الكزاز (التيتانو�س) ،أ�و ال�صدمة أ�و الت�سمم
الدموي أ�نقليها فورا ً �إىل مركز اخلدمات الطبية.

معاجلة امل�شكالت
ال�صحية

ال�صدمة 254
ال�سوائل عن طريق حقنة �شرجية
ببطء �شديد.
التنظيف والتعقيم 510
قد تظهر عالمات االلتهاب يف أ�ي وقت
خالل أال�سبوعني أالولني بعد اخلتان.
الت�سمم الدموي 255

أالموك�سي�سلني 478
ا إلرثرومي�سني 489
�إلتهاب املثانة والكلى 355
كيف ت�ضعني ق�سطرة 360

املعاجلة
 أ�عطي الفتاة أ�و املر أ�ة م�ضادا ً حيويا ً مثلأالموك�سي�سلني أ�و ا إلرثرمي�سني.
 راقبي أ�ية عالمات للكزاز (التيتانو�س) أ�والت�سمم الدموي أ�و ال�صدمة� .إذا مل تكن الفتاة
لقحت (طعمت) للكز أ�ز فيجب تلقيحها فورا
ً.
 أ�عطي الفتاة أ�دوية أ�و أ�ع�شابا ً طبية لت�سكنيأالمل.
 أ�بقي ع�ضوها التنا�سلي نظيفا ً جدا ً مباءمغلي ومربدا ً باعتدال ومم ّلحا ً قليال ً.

م�شكالت التبول

ملا كان اخلتان ي�سبب يف الغالب أ�ملا ً �شديدا ً عندما تتبول الفتاة ف�إن بع�ض الفتيات يحب�سن البول.
وقد يحدث حب�س البول التهابا ً وعطال ًيف املجاري البولية واملثانة والكليتني� .إن عادة حب�س البول
بكرثة قد تك ّون ح�صى فى املثانة.
املعاجلة:
 ا�سكبي ماء نطيفا ً على فرجك أ�ثناء التبول .فهذا يخفف ن�سبة البول مما يخفف أالمل .ويفيدكأ�ي�ضا ً �شرب ال�سوائل بكرثة.
 أ��سكبي ماء يف دلو أ�و طنجرة (ح ّلة) .فقد ي�ساعدك هذا يف ت�سكني �صوت املياه يف بدءالتبول.
 �ضعي من�شفة مبللة مبياه دافئة على فرجك .قد ي�ساعدك هذا يف ت�سكني أالمل. راقبي عالمات �إلتهاب املثانة أ�و الكلى.�إذا عجزت فتاة عن التبول أ�كرث من يوم أ�و
ليلة ,و�شعرت بانتفاخ يف أ��سفل بطنها وبامتالء
يف مثانتها ,ف�إن حالتها طارئة .وعليها أ�ن
ت�ست�شري فورا ً عام ًال �صحيا ً مدربا ً  .ميكن
أ�ن تدخل أ�نبوب ًا يف مثانتها لد ّر البول .يجب أ�ال
ت�شرب مزيدا ً من ال�سوائل ألن �شربها �سيزيد
ال�ضغط على املثانة والكلى.

م�شكالت النزف ال�شهري

�إذا كانت فتحة املهبل بعد التكميم قد ا�صبحت �ضيقة جد ا ً أ�و �إذا أُ�قفلت ب�سبب ندوب داخل
اجل�سم ,فقد يحول هذا دون تدفق دم النزف ال�شهري ،وقد ت�سبب
هذه احلالة:
 نزفا ً �شهريا ً م ؤ�ملا ًجدا ً. �إطالة الدورة ال�شهرية حتى  10أ�يام .و  15يوما ً. غياب النزف ال�شهري ألن فتحة املهبل مغلقة وال ت�سمح مبرور الدم. احتقان الدم الذي قد ي ؤ�دي �إىل التهاب حو�ضي �شديد وا إل�صابة بحالة أ�ندومرتيوز( )endometridsisوندوب يف الرحم أ
والنابيب ،ورمبا �إىل العقم.

املعاجلة:

 �ضعي من�شفة مبلولة مبياه �ساخنة على أ��سفل البطن لت�سكني أالمل( .واحر�صي أ�ال تحُ رقيجلدك).
 قد يفيدك امل�شي أ�و أ�داء بع�ض أالعمال أ�و التمارين اخلفيفة.�إذا كان امل�شكالت �شديدة ،فرمبا لزم تو�سيع فتحة املهبل .ويقوم بهذا ا إلجراء عامل �صحي
م ؤ�هل للوقاية من �إيذاء أالجزاء التنا�سلية الداخلية.

م�شكالت العالقات وال�صحة اجلن�سية

�إذا مل ت�صادف املر أ�ة اخلتني أ�ية م�شكالت �صحية ذكرت يف هذا الف�صل ،فقد يكون ب�إمكانها
التمتع باجلماع .لكن العديد من الن�ساء اللواتي ُخ ّ
نت وخ�صو�صا ً اللواتي
أ�جري التكميم لهنّ  ،ي�ست�صعنب اجلماع.

يجب أ�ن تلتئم كل اجلروح متاما ً قبل اجلماع.

يف بع�ض املجتمعاتُ ,تخنت الفتاة وتزوج يف اليوم نف�سه .أ�و�إذا ُختنت
الفتاة وهي �صغرية ،فقد تو�سع فتحة فرجها فبيل أ�ول جماع بعد زواجها.
ف�إذا جومعت قبل التئام اجلرح ف�سيكون اجلماع م ؤ�ملا ً جدا ً لها وخطرا
ً ،وقد يت أ�خر التثام اجلرح .وقد تزيد اجلروح املفتوحة خماطر التقاط
ا إليدز/ال�سيدا أ�و أالمرا�ض املنقولة جن�سيا ً.
ي�صعب أ�ن ت�ستثار املر أ�ة أ�ثناء اجلماع� .إذا ُبرت بظرها.
�إذا كنت تعي�شني يف جمتمع ميار�س التكميم� ،ساعدي الرجال ليفهموا أ�ن فتحة املهبل يجب أ�ن تو�سع
برفق و أ�مان .ويجب أ�ن تو�سع فتحة املهبل قبل اجلماع أالول مبدة طويلة ليت�سنى الوقت الكايف حتى
يلتثم اجلرح متاما ً  .ويجب أ�ن تو�سع فتحة املهبل عاملة �صحية ت�ستخدم أ�دوات معقمة وتعنى باجلرح
فيما بعد التقاء االلتهاب.

معاجلة امل�شكالت اجلن�سية

ت�ستطيع املر أ�ة أ�ن حتادث �شريكها إليجاد طرق تثريها جن�سيا ً ،و أ�ن ت�شرح له أ�نها رمبا حتتاج .
�إىل وقت أ�طول لتُ�ستثار
وميكنها أ�ن تتحادث معه عن �سبل تخفيف أ�مل املجامعة .فرتطيب الفرج يجعل املجامعة �آمن
و أ�قل �إيالما ً.
�إذا كان ب�إمكانك ت�شجيع املتزوجني على
التحادث ف�سي�سل عليهم التحدث عن ت أ�ثري
اخلتان يف عالقاتهم اجلن�سية.
ع�سر الوالدة �شائع عند الفتيات ال�صغريات
اللواتي مل تكتمل أ�ج�سامهن بعد.
�إذا كانت احلامل ت�سكن بعيدا ً عن مركز
خدمات الطوارىء ،ف�إن و�ضعها طفلها يف
البيت قد ي�شكل خطرا ً ،بخا�صة �إذا أ�جري
التكميم لها.
تتلقى بع�ض الدايات التقليديات تدريبا ً خا�صا
ً مل�ساعدة املر أ�ة اخلتني يف أ�ن تكون الوالدة
�آمنة ,ويف معاجلة م�شكالت التكميم.
اجلماع ا آلمن 186

العناية ال�صحية ا إلجنابية

�إذا كانت فتحة املهبل بعد التكميم� ,ضيقة ،فقد ال تتمكن املر أ�ة من �إجراء الف�ص احلو�ضي،
أ�و فح�ص م�سحة الرحم لل�سرطان (انظري ال�صفحة  .)366هذا يعني أ�ن قدرتها على
اتقاء احلمل أ�و ال�سرطان أ�و أالمرا�ض املنقولة جن�سيا ً أ��صبحت أ�قل.

م�شكالت الوالدة

بع�ض أ�نواع اخلتان ،يزيد اخلطر الناجم عن �صعوبة خروج الطفل من املهبل
(ع�سر الوالدة أ�و الوالدة الع�سرية )� .إذا تركت فتحة املهبل �ضيقة بعد
تو�سع
التكميم فيجب أ�ن
ّ
ليمر ر أ��س اجلنني عربها.
اجلراحة
هذه
ت�سمى
«التو�سيع» (انظري ا إلطار
يف ال�صفحة التالية)� .إذا
كان ال�شخ�ص الذي يو�سع
الفتحة غري م ؤ�هل فقد
ي�سبب م�ضاعفات أ�خرى.
قد ت ؤ�دي الندوب الباقية
من اخلتان �إىل متزق أالجزاء
أ�ثناء الوالدة
التنا�سلية
أ�كرث من املعتاد ،ألن الندوب
ال تتمدد ب�سهولة .وقد
يحدث نزف �شديد.
املعاجلة
خططي �سلفا ً للوالدة .ففي الن�صف الثاين من احلمل ،على املر أ�ة احلامل أ�ن
ت�ست�شري قابلة أ�و داية مد ّربة أ�و عاملة �صحية مدربة مل�ساعدة املر أ�ة اخلتني يف
الوالدة� .إذ ميكن للقابلة أ�ن تخربها �إذا كان هناك احتمال حلدوث م�ضاعغات,
أ�و �إذا كان يجب تو�سيع فتحة املهبل .واذا كانت هناك أ�ية خماطر حمتملة،
فب�إمكان املر أ�ة احلامل أ�ن حتتاط للح�صول على الرعاية الطبية قبل الوالدة.

حالة طارئة� :إذا كانت املر أ�ة اخلتني عن طريق التكميم ت�ضع طفال ً وكانت فتحة مهبلها �ضيقة ب�سبب اخلتان فتع�سرت الوالدة،
ال بد من فك الندوب ليتمكن الطفل من اخلروج .وهذه مهمة عاملة �صحية مدربة .ولكن �إذا مل يكن يف اجلوار عاملة �صحية
فاغ�سلي يديك باملاء النظيف وال�صابون جيدا ً قبل البدء و�ضعي قفارات مطاط أ�و بال�ستيك أ�و أ�كيا�س نايلون نظيف على يديك.
وال بد من تنظيف أ�دوات الق�ص (مثل املب�ضع �إذا توفر) وتعقيمها أ�وال ً أ
(�نظري ال�صفحة � .)510إذا كان عليك ّ
�شق فتحة املهبل
فال بد من عاملة �صحية تعلم كيف تعيد التقطيب فورا ً بعد الوالدة.
�شق فتحة املهبل (التو�سيع):
 .1أ�دخلي �إ�صبعا ً أ�و �إ�صبعني حتت ن�سيج الندبة وارفعيها �إىل أالعلى.
 .2احقني املو�ضع مبخدر مو�ضعي �إذا كنت تعلمني كيف.
ق�صي اجللد يف مو�ضع الندبة القدمية حتى تظهر فتحة البول.عندها �سينفرج املهبل
ّ .3
على أالرجح �إنفراجا ً كافيا ً ي�سمح بخروج الطفل.
 .4بعد الوالدة يحتاج اجلرح �إىل ترميم .وقد يكون الوقت منا�سبا ً لت�شرحي للمر أ�ة أ�ن
ي�ستح�سن أ�ال يتم التكميم مثلما كان مرة أ�خرى ,حتى ال تظهر ندوب أ�خرى قد ت�سد جمرى
البول واملهبل م�سببة مزيدا ً من االلتهابات (يف اجلهاز البويل والتنا�سلي) .وميكن للعاملة
ال�صحية املدربة أ�ن تخيط اجلرح دون أ�ن تغلق فتحة املهبل.
 .5اتقاء لاللتهاب ,أ�عطي املر أ�ة م�ضادات حيوية :أالموك�سي�سيلني  3غرامات يف جرعة
واحدة ،أ�و ا إلرثرومي�سني  500ملغرام أ�ربع مرات يف اليوم وملدة �سبعة أ�يام.

ت�س ّيب البول والرباز

قد تتمزق بطانة املهبل أ�و املثانة أ�و امل�ستقيم أ�ثناء الوالدة الع�سرية
على نحو يجعل البول والرباز يت�س ّيبان من املهبل.
واذا كان الزوجان يتجامعان من خلف ألن فتحة املبهل �ضيقة جدا ً
فقد يت�سع ال�شرج أ�و يتمزق ,وقد يت�سيب الرباز من ال�شرج.
وت�س ّيب البول والرباز م�شكلة مزعجة للغاية .ولطاملا نفر الزوج من
زوجته ب�سبب الرائحة وعدم قدرة الزوجة على التحكم بالت�س ّيب.
ا�سعي يف طلب املعونة الطبية حاملا تكت�شفني امل�شكلة.

العقم

قد ي�سبب االلتهاب ندوبا ً يف الرحم أ
والنبوبني ،في�صعب على املر أ�ة
أ�ن حتمل� .إذا كنت ت�ش ّكني بوجود التهاب �سببه مر�ض منقول جن�سيا ً ،
فانظري ف�صل « أالمرا�ض املنقولة جن�سيا ً وااللتهابات التنا�ساية أالخرى»
ال�صفحة  .26و�إذا اعتقدت أ�ن هناك م�شكالت ندوب يف الرحم أ
والنبوبني
ب�سبب ان�سداد يعوق الدورة ال�شهرية ,راجعي عامال ً �صحيا ً مدربا ً  ،لتو�سيع
فتحة املهبل.

ت�س ّيب البول 358
العقم 229

م�شكالت ال�صحة النف�سية

قد يغمر اخلوف والقلق واحلزن الفتاة التى ُتخنت .فعندما تخنت الفتاة أ�مام ن�ساء تعرفهن وتثق
ب أ�نهن يحمينها من أالذى ،فقد ت�شعر ب أ�نها ال ميكنها الوثوق بعدئذ ب أ�حد .وي�سوء احلال �إذا كانت
الفتاة غري راغبة باالختتان.
وقد ي ؤ�دي أالمل املزمن واملعاناة �إىل م�شكالت أ�خرى دائمة يف ال�صحة الذهنية ،مثل احلزن
ال�شديد (االكتئاب) وا إلح�سا�س بالعجز وعدم القيمة .وقد ت�سبب امل�شكالت اجلن�سية توترا ً
�شديدا ً بني املر أ�ة وزوجها .قد ت�شعر املر أ�ة أ�نها غري قادرة على �إ�سعاده ألن أالمل يجعلها تخاف
من اجلماع.

ال�صحة النف�سية 401

املعاجلة:
 �شجعيها على التحدث عن م�شاعرها. �إذا كانت منطوية أ�و منعزلة وغري قادرة على أ�داء أالعمال اليومية ،راجعي ال�صفحتني 406و.418

�سعيا ً
التغيري

�إىل

�إذا مل تكوين واثقة من �إح�سا�سك حيال ختان ا إلناث ،ق ّدرى املخاطر لتتمكني من الركون �إىل
قرار .هل ت�ستحق فوائد اخلتان �آن نتحمل ألجلها امل�شكالت ال�صحية؟ تتغري العادات دوما
ً ح�سب حاجات املجتمع اجلديدة .فهل
ميكن تغيري هذه العادة أ�ي�ضا ً؟

ماذا ميكنك أ�ن تفعلي:
�إذا كنت ال توافقني على هذه املمار�سة،
ف أ�مامك طرق مدة لت�ساعدي الفتيات يف
جمتمعك:
 �إذا كنت أ�ما ً  ،دعي بناتك ي�شعرنبقيمتهن وب أ�نهن حمبوبات� ،سواء كنّ
خمتونات أ�م ال.
 �شجعي بناتك على موا�صلة تعليمهنحتى ي�صبحن قادرات على اتخاذ
القرارات فى � أش�ن حياتهن وم�ستقبلهن  .فلكل طفل حق فى ال�صحة ال�سليمة والتعليم.
 تباديل املعلومات حول امل�شكالت ال�صحية التي ي�سببها ختان ا إلناث مع ن�ساء ورجال �آخرين يفجمتمعك .واعملي معهم �إىل التغيري.
 -تعريف على ما تفعله املنظمات الن�سائية يف جمتمعك أ�و منطقتك.

 �إذا كنت عاملة �صحية ممن يخ ّنت ا إلناث ،ا�شرحي املخاطر ملن ي� أس�لونك.
 تلقي التدريب على معاجلة امل�شكالت ال�صحية الناجمة من ختان ا إلناث. �إ�سعي �إىل التغيري مع القادة املحليني واحلكماء من النا�س واجلمعيات املعنية ورجال الدينأ
والطباء .الدين ال ي ؤ� ّيد ختان أالناث ،لكن لي�س كل النا�س
يعرفرن ذلك جيدا ً  .حاويل أ�ن تناق�شي هذا أالمر مع املعنيني يف امل ؤ��س�سات الدينية وا�ستندي
�إاى الفتاوى أ�و أالحكام التي تكون قد �صدرت بعدم جواز اخلتان.
 حاويل ثني النا�س عن حفالت اخلتان فى جمتمعك .من أ�جل �إحداث تغيري حقيقي يف
جمتمعك ،ال بد من أ�ن يعمل النا�س
معا ً من أ�جل الكف عن هذه املمار�سة
امل�ض ّرة.
وتت�شكل يف العامل العربي
جمموعات عمل ملناه�ضة ختان
ا إلناث .ومنها يف م�صر على �سبيل
املثال ,اللجنة القومية للمنظمات
غري احلكومية لل�سكان والتنمية،
قوة العمل املناه�ضة خلتان ا إلناث:
� 26شارع  ,6متفرع من �شارع ،82
�ص.ب 1239 :املعادي  -م�صر ،فاك�س
.2782643:

ختان ا إلناث وحقوق ا إلن�سان والقانون
لقد و�صف هذا الف�صل على اخل�صو�ص امل�شكالت ال�صحية التي ي�سببها ختان ا إلناث .لكن لو مل حتدث
م�شكالت �صحية ،ف�إن �ضرر ًا قد حلق بالفتاة اخلتينة ,وانتُهكت حقوقها ا إلن�سانية يف �سالمة اجل�سم
و أ�منه و�صحته ،ب�إ�سم التقاليد .ويعتقد كثريون أ�ن اخلتان ينتهك أ�ي�ضا ً حق اخل�صو�صية واخليار ,ألن
اخلتينات هنّ يف الغالب ,فتيات مل يبلغن من العمر ما ي�سمح لهنّ باملوافقة على هذه املمار�سة.
وتطالب بع�ض اجلماعات ب�سن قوانني جديدة حلظر ختان ا إلناث ومعاقبة من ميار�سونه .وال ب ّد من �صياغة
هذه القوانني بعناية حتى ال ي�ستمر ختان ا إلناث �سرا ً يف املجتمعات التي متار�سه� ،إذ �سيكون هذا أ�خطر.
كذلك يجب أ�ال تخ�شى الفتاة أ�و املر أ�ة التي ُختنت ,من ال�سعي يف طلب املعونة الطبية �إذا
�صادفت م�شكالت.

الف�صل  :30أالدوية و�صحة الن�ساء
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أالدوية عقاقري ميكن ا�ستخدامها مل�ساعدة اجل�سم يف حماربة املر�ض ،أ�و لل�شعور بالتح�سن أ�ثناء
االعتالل .وميكن أ
للدوية أ�ن تكون حديثة أ�و تقليدية .غالبا ً ما نتحدث يف هذا الكتاب عن أ��سلوب
ا�ستخدام أالدوية احلديثة .ذلك أ�ن أالدوية التقليدية تتباين كثريا ً بني منطقة و أ�خرى .والعالج
الذي يفيد يف جمتمع ،قد ال جنده ،أ�و قد ال يفيد يف جمتمع أ�خر .أ�طلبي من املعاجلني ال�شعبيني
حيث ت�سكنني أ�ن ي�ساعدوك يف العثور على عالجات قد تنفع يف م�شكلتك.
ال ب ّد من ا�ستخدام أالدوية ا�ستخداما ً �آمنا ً  .أ
فالدوية� ,إذا �صح ا�ستخدامها ،ت�ستطيع أ�ن تنقذ
احلياة .أ�ما �إذا أ��سيئ ا�ستخدامها فهي قد ت ؤ�ذيك أ�و حتى تقتلك .فمثال ً ،قد ت�سبب بع�ض أالدوية
م�شكالت �صحية للمر أ�ة احلامل أ�و املر�ضعة ولطفلها .وقد ي�سبب بع�ضها م�شكالت أ�خرى أ
(�ثار ًا
جانبية) مزعجة أ�و مقلقة أ�و خطرة على �صحة االن�سان .ف�إذا تناولت الكثري من الدواء مرة
واحدة ،أ�و تناولت منه مرات كثرية ,فقد ي ؤ�ذيك .
ويو�ضح هذا الف�صل كيف ميكن ا�ستخدام أالدوية املذكورة يف هذا الكتاب ب أ�مان ،ملعاجلة
م�شكالت الن�ساء ال�صحية .وهو يوفر أ�ي�ضا ً معلومات ت�ساعد يف اتخاذ القرار :متى ي�ستخدم
الدواء لتح�سني �صحة الن�ساء.

قد تكون أالدوية مفيدة ,لكنها ال حتل
مكان العي�ش ال�صحي والغداء اجليد �وأ
الرعاية ال�صحية ال�سليمة.

قرار ا�ستخدام
أالدوية
أ�نظري الف�صلني“ :حل امل�شكالت ال�صحية”
(ال�صفحة  )18و “النظام الطبي” (ال�صفحة
 )32لال�ستعالم أ�كرث �إذا كنت حتتاجني �إىل
تناول دواء.

يظن البع�ض أ�نك حتتاجني على الدوام �إىل أ�دوية لتح�صلي على رعاية �صحية جيدة .لكن أالدوية
ال تعالج �إال امل�شكالت ال�صحية  -وهي ال ُتعالج الظروف التي ت�سببها .ولي�س الدواء دوما ً أ�ف�ضل
احللول ملعاجلة امل�شكالت ال�صحية .فقد يكون أالهم لبع�ض النا�س �شرب كثري من ال�سوائل
واال�سرتاحة .ويجب أ�ال ت�ستخدمي الدواء �إال �إذا كنت تعرفني ما
امل�شكلة ،وتعلمني أ�ن هذا الدواء هو املنا�سب لعالج هذه امل�شكلة.
وحتى تقررر �إذا كنت حتتاجني أ�و ال حتتاجني دواء ,ف ّكري
أ
بالمور التالية:
 ما مدى خطورة م�شكلتي ال�صحية؟ ها ميكن أ�ن أ�حت�سن من دون هذا الدواء؟ -هل ميكن أ�ن أ�حت�سن بتغيري عاداتي وطعامي؟

اىل العامل ال�صحي والعاملة ال�صحية:
لدى اعطاء دواء ،نتذكر هذه االر�شادات:
نف�سر ملاذا حتدث
 .1لي�س الدواء بديال ً عن الرعاية ال�صحية اجليدة .تعني الرعاية ال�صحية اجليدة أ�ن ّ
للنا�س م�شكلة �صحية ،وماذا ميكنهم أ�ن يفعلوا للتعاين ،وكيف ميكنهم اتقاء هذه امل�شكلة يف
امل�ستقبل.
 .2يكون الدواء �آمنا ً و مفيدا ً عندما نقدم تعليمات جيدة عن أ��سلوب تناوله�( .إنظري ال�صفحات 462
�إىل  464يف هذا الف�صل) .نت أ�كد من أ�ن املر أ�ة تفهم تعليماتنا.
 .3ي�ستخدم الدواء ا�ستخداما ً �سليما ً �إذا تفهمنا
معتقدات املر أ�ة وخماوفها� .إذا اعتقدت امر أ�ة أ�ن تناول
يعجل �شفاءها ،فقد تزيد من الدواء
مزيد من الدواء ّ
وت ؤ�ذي نف�سها .و�إذا خ�شيت أ�ن ي ؤ�ذي الدواء ج�سمها
فقد ال تتناوله البتة .ولكن �إذا فهمت كيف يعمل
الدواء .ف�ستكون أ��شد رغبة فى تناوله على نحو
�سليم.
 .4ن�ساعد الن�ساء يف احل�صول على أ�رخ�ص و أ�ف�ضل
عالج .يقلق معظم النا�س يف � أش�ن الكلفة ،ألن �شراء
دواء قد ي�ستنفد كل املال املتوافر للعائلة ،يف أال�سبوع
أ�و يف ال�شهر.

اال�ستخدامات ال�ضا ّرة أ
للدوية

ُت�ستخدم أالدوية ملحاربة أالمرا�ض اخلطرية ،لكن أ
للدوية خماطرها اخلا�صة .ف�إذا ا�ستُخدمت
على نحو غري �سليم فقد ت ؤ�ذيك أ�و حتى تقتلك .فيما يلي بع�ض أالمثلة ال�شائعة على �سوء ا�ستخدام
أالدوية فى �صحة الن�ساء.
 ُي�ساء ا�ستخدام أالوك�سيتو�سني أ�و ا إلغومرتين أ�حيانا ً لتعجيل والدة الطفل أ�و نزول امل�شيمة (اخلال�ص) .وهذا خطر .فهذانالدواءان قد يقتالن أالم وطفلها .ما مل تكوين عاملة �صحية مد ّربة ,ال ت�ستخدمي هذين الدواءين �إال لوقف النزف ال�شديد بعد
الوالجة .كذلك ال ت�ستخدميهما إلحداث ا إلجها�ض .فقد ي ؤ�ديا �إىل متزّق رحم املر أ�ة وموتها قبل أ�ن يح�صل ا إلجها�ض.
للجها�ض .وال تفيد
 حتاول الن�ساء والفتيات أ�حيان ا�ستخدام أ�دوية خطرة  -مثل أال�سربين و أ�دوية املالريا وا إلرغومرتين  -إهذه أالدوية أ�بدا ً تقريبا ً .ا إلفراط يف تناول بع�ض أالدوية قد ي�سبب م�شكالت خطرية ,مثل الت�سمم واملوت بدال ً من �إنهاء احلمل.
للجها�ض ا آلمن ،واقر أ�ي الف�صل عن "ا إلجها�ض" ال�صفحة .239
ا�ستعملي مزيدا ًعن أالدوية اجلديدة التي ميكن ا�ستخدامها إ
 ماتت بع�ض الن�ساء من جراء �سوء ا�ستخدام الربوموكربتني  bromocriptineلوقف دفق لنب حليب الثدي يجف لنب حليبثديك تدريجا ً من تلقائه عندما يتوقف طفلك عن الر�ضاعة.
 ُت�شجع الن�ساء من أ�ماكن عدة ،على تناول أ�دوية لتهدئة خماوفهن ،أ�و لتح�سني مزاجهن أ�،و مل�ساعدتهن يف النوم .لكن هذهامل�شكالت تن� أش� عادة من م�صاعب احلياة .ويف معظم أالوقات أالدوية ال ت�ساعد يف التخل�ص من هذه امل�صاعب ،وميكن أ�ن ت�ستنفد
كلفتها أ�موال العائلة �سريعا ً ،ف�إذا �صادفتك م�صاعب من هذا النوع كل يوم ,فراجعي عامال ً مدربا ً على ال�صحة النف�سية قبل أ�ن
تتناويل دواء من أ�جل أ�ع�صابك أ�و مزاجك.
 كان هرمون دي� .إي� .إ�س داي اثيل �ستلب�سرتول ( )diethylstilbestrolي�ستخدم يف أ�وروبا الغربية و أ�مريكا ال�شمالية بني�سنتي  1941و ،1981ملنع �إ�سقاط اجلنني عند الن�ساء .ومل يعد م�ستخدما ً ألنه ميكن أ�ن ي�سبب �سرطان عنق الرحم واملهبل ،لدى
الفتيات ،و�سرطان اخل�صيتني لدى ال�صبيان ,الذين كانت أ�مهاتهم تتناول هذا الهرمون أ�ثناء حملهن .وقد يكون هذا الدواء متداو ًال
يف أ�ماكن أ�خرى حتى ا آلن ،مثال ً يف بع�ض مناطق أ�فريقيا و أ�مريكا الالتينية ,من أ�جل منع ا إل�سقاط ووقف دفق لنب حليب الثدي.
ال تتناويل هذا الدواء.
 ي�صف بع�ض أالطباء دواء هرمونيا ً  .بديال ً  hormone replacement therapy HRTملعاجلة م�شكالت قد حتدثلدى توقف الدورة ال�شهرية نهائي ًا (�سن ا آلمان) .وتفيد هذه أالدوية أ�حيانا ً .الن معظم الن�ساء يع�شن �سن أ�مان طبيعي و�سليم دون
احلاجة �إىل تناول أ�دوية.
 قد يكون �شراء الفيتامينات واملقويات م�ضيعة للمال� ,إال �إذا كنت م�صابة مبر�ض تفيدك فيه هذه الفيتامينات واملقويات ملعاجلته.الطعام املغ ّذي أ�رخ�ص و أ��صر لكل أال�سرة .واذا أ�مكن فعلى احلباىل امل�صابات بفقر الدم أ
(النيميا) أ�ن يتناولن حبوب احلديد
وحم�ض الفوليك .أ�ما حقن الفيتامني "ب  "12وخال�صة الكبد فال تفيد لفقر الدم  -فحبوب احلديد والتغذية اجليدة أ�ف�ضل.

كيف
ن�ستخدم
أالدوية
ب أ�مان

كلما ا�ستخدمت دواء ،اتبعي ا إلر�شادات التالية:
 ت أ�كدي من أ�نه �ضروري. ا�ستعلمي جيدا ً من ال�شخ�ص الذي و�صفه لك .من حقك أ�ن تعريف:كم تتناولني منه (اجلرعة).
كم مرة تتناولني فى اليوم ،وكم يوما ً.
 خذي اجلرعات كاملة� .إذا توقفت عن �إكمال تناول الدواء ،فقد تعاودك امل�شكلة. �إعريف عالمات ا إلنذار ألية م�شكالت قد ي�سببها الدواء(ا آلثار اجلانبية) أ(�نظري ال�صفحة
.)466
 �إعريف �إذا كان الدواء يتفاعل تفاعال ً �ضا ّرا ًمع أ�طعمة معينة ،و�إذا كان عليك تناوله ومعدتكمليئة أ�و خاوية.
 جتنبي تناول أ�دوية كثرية معا ً .بع�ض أالدوية تعطل فعل أالدوية أالخرى .وبع�ض أالدوية قدتتفاعل مع أ�دوية أ�خرى فت�سبب م�شكالت ال ي�سببها أ�ي منهما على حدة.
 �إنتبهي لدى �شرائك أ�دوية مر ّكبة (دواءان أ�و أ�كرث يف احلبة ذاتها) .بع�ض تركيبات أالدوية�ضرورية ،لكنها أ�غلى عادة ،وقد ُتدخلني �إىل ج�سمك دواء ً ال حتتاجني �إليه .فمثال ً ،حتتوي بع�ض
قطرات العيون ومراهم العيون على امل�ضادات احليوية  antibioticsوال�ستريوييد ،steroids
وهذه أالخرية قد تكون �ضا ّرة .وت�ستطيع أالدوية املركبة أ�ن حتدث �آثارا ً جانبية أ�كرث.
 ت أ�كدي من أ�ن ا�سم الدواء مطبوع على العلبة .ف�إذا مل جتدي اال�سم مطبوعا ً  ,فا� أس�يلال�شخ�ص الذي ي�صرف الدواء أ�ن ُيريك زجاجة الدواء أ�و علبته التي جاء فيها ،و أ�ن يكتب اال�سم
واجلرعة التي �ست أ�خذينها.

جت ّنبي أالدوية القدمية جدا ً
يف�ضل ا�ستخدام الدواء قبل مرور تاريخ انتهاء �صالحيته .ويكتب هذا التاريخ مطبوعا ً بخط �صغري على العلبة أ�و الزجاجة
(القارورة) .فمثال ً� ،إذا قر أ�ت تاريخ �إنتهاء ال�صالحية  ،2003/29/10أ�و تاريخ �إنتهاء ال�صالحية  29/10/2003أ�و تاريخ �إنتهاء
ال�صالحية أ�كتوبر ، 2003/29فهذا يعني أ�ن الدواء يجب أ�ن ي�ستخدم قبل التا�سع والع�شرين من ت�شرين أالول  /أ�كتوبر �سنة .2003
ال تتناويل دوا ًء انتهت مدته أ�و �إذا كان:
حبوبا ً أ
(�قرا�ص) بد أ�ت بالتفتت أ�و أ�خذ لونها يتب ّدل.
كي�سوالت قد تال�صقت أ�و تغري �شكلها.
�سائال ً �صافيا ً أ�خذ يتع ّكر أ�و تظهر فيه أ��شياء عائمة.
دواء ً يتطلب املزج .ف�إذا بدا امل�سحوق (البودرة ) قدميا ً أ�و متكتال ً ,أ�و �إذا مل ين�سكب الدواء بت�ساو ٍ بعد ّ
خ�ضه ,فال ت�ستعمليه( .يجب
تناول هذه أالدوية بعد مزجها فورا ً).
مهم  :ال تتناويل الدوك�سي�سيكلني أ�و الترتا�سيكلني بعد انق�ضاء مدة �صالحيته .فقد يحدثان �ضرراً.

لقد ذكرنا يف هذا الكتاب أ��سماء أالدوية واجلرعات التي ميكن تناولها ملعاجلة م�شكالت بع�ض
م�شكالت �صحة الن�ساء ال�شائعة .ولكن حتى تتمكني ءن �شراء الدواء ثم تناوله على نحو �آمن,
يجب أ�ن تعريف أ�ي�ضا ً:
 ماذا ي�س ّمون الدواء حيث ت�سكنني أ(�نظري أ�دناه ).
 يف أ�ي أ��شكال يو ّزع الدواء أ(�نظري ال�صفحة .)462
 كيف تتناولني الدواء ب�شكل �صحيح أ(�نظري ال�صفحة .)462
 �إذا كان ا�ستخدام الدواء �آمنا ً لك أ(�نظري ال�صفحة .)465
 �إذا كان الدواء ي�سبب �آثارا ً جانبية أ(�نظري ال�صفحة .)466
 ماذا يحدث �إذا أ�كرثت من الدواء ,أ�و قللت منه أ(�نظري ال�صفحة .)467
 ما العمل �إذا مل جتدي الدواء ,أ�و مل تتمكني من دفع ثمنه ،أ�و �إذا كان عليك تناول غريه ألنكحامل أ�و مر�ضع أ�و لديك ح�سا�سية أ
(�نطري ال�صفحة .)468
يف أ�خر هذا الف�صل املعلومات املذكورة أ�عاله عن كل دواء ،يف “ال�صفحات اخل�ضراء” أ
(�نظري
ال�صفحة  .)473وت�شرح بقية هذا الف�صل املزيد عن كيفية �شراء كل أالدوية املذكورة يف هذا
الكتاب ،وا�ستخدامها ا�ستخداما ً �آمنا ً.

أال�سماء العلمية أ
وال�سماء التجارية

ملعظم أالدوية ا�سمان  -ا�سم علمي أ
(�و نوعي  )genericوا�سم جتاري (املاركة .)brand
واال�سم العلمي واحد يف كل أ�نحاء العامل .أ�ما اال�سم التجاري فتطلقه ال�شركة التي ت�صنع الدواء.
وعندما ت�صنع �شركات عديدة الدواء ذاته ،ف�إنه يحمل أ��سماء جتارية عديدة ,لكن ا�سمه العلمي
هو ذاته .وطاملا كان اال�سم العلمي هو ذاته ،يكون الدواء هو نف�سه.
يف هذا الكتاب ُن�س ّمي الدواء با�سمه العلمي .أ�ما بع�ض أالدوية القليلة ،مثل تلك
امل�ستخدمة يف تنظيم أال�سرة ،فن�ستخدم أ�ي�ضا ً أ��سماءها التجارية أالكرث �شيوعا
ً .ف�إذا مل تتمكني من العثور على أ�ول دواء نو�صيك به ،حاويل �شراء واحد من
أالدوية أالخرى التي نذكرها يف ا إلطار العالجي ذاته.
أ
مثل :قال لك العامل ال�صحي أ�ن ت أ�خذي دواء فالجيل .لكن حني تذهبني �إىل
ال�صيدلية ال جتدين هذا الدواء .ا� أس�يل ل�صيديل أ�و العامل ال�صحي عن ا�سم
فالجيل العلمي (مرتونيدازول) واطلبي دوا ًء �آخر يحمل اال�سم العلمي ذاته.
ويكتب اال�سم العلمي عادة على العلبة.
و�إاذا � أس�لت عن الدواء با�سمه العلمي
فكثري ًا ما حت�صلني عليه ب�سعر ارخ�ص.

ا�ستخدام أالدوية
يف هذا الكتاب

الدواء يوزع ب أ��شكال خمتلفة:
 حبوب (بر�شام أ�و أ�قرا�ص) وكب�سوالت و�سائل ت ؤ�خذ عادة بالفم يف بع�ضاحلاالت (النادرة) قد تعطى أالدوية من املهبل أ�و امل�ستقيم.
 حتاميل (لبو�س) م�صنوعة من أ�جل أ�ن تدخل فى املهبل أ�و حتتامل�ستقيم.
 حقنُ :تعطى احلقن بوا�سطة �إبرة مبا�شرة يف الع�ضل أ�و يف الدم. مراهم أ�و زيوت أ�و دهون حتتوي على دواء ،تو�ضع مبا�شره على اجللد أ�ويف ااملهبل .قد تكون مفيدة جدا ً للحاالت الب�سيطة من التهاب اجللد
والتق ّرح (القروح) والطفح واحلكاك (احلكة أ�و الهر�ش).
ويتوقف أ�ختيار نوع الدواء ومقدار اجلرعة التي يجب تناولها على املتوافر
منه وعلى املر�ض الذى حتاولني معاجلته.

كمية الدواء التي نتناولها
كيف يقا�س الدواء

تباع أ�دوية كثرية ,وبخا�صة امل�ضادات احليوية ,ب أ�وزان و أ�حجام خمتلفة .وحتى تت أ�كدي من أ�نك تتناولني
املقدار ال�صحيح ،راقبي كم غراما ً  ,gramsأ�و مليغرام ًا  ,milligramsأ�و ميكروغراما ً ،micrograls
أ�و وحدات  unitsت�ضم كل حبة أ�و كب�سولة� .إذا مل جتدي يف ال�صيدلية الوزن أ�و احلجم الذي تريدين،
فقد ت�ضطرين �إىل تناول جزء من احلبة أ�و أ�كرث من حبة.
هذه بع�ض الرموز املفيدة :
= يعني ي�ساوي أ�و يعادل
 +يعنى مع أ�و زائد أ�و و
الك�سور :اجلرعات التي تقل عن حبة كاملةُ ,تكتب أ�حيانا ً يف �شكل ك�سور:
حبة= حبة كاملة
 1/2حبة= ن�صف حبة
 11/2حبة= حبة ون�صف
 14حبة= ربع حبة
�إذا مل تت أ�كدي من تناولك اجلرعة ال�صحيحة ,اطلبي م�ساعدة من �شخ�ص يح�سن ح�ساب أالرقام.

أ�نواع القيا�س
 الغرام  gramواملليغرام ُ :milligramيوزن الدواء عادة بالغرام (غ ) واملليغرام (ملغ ): 1000مل  1غ أ
(�لف مليفرام ت�ساوي غراما ً)
ملغ=  0.001غ (املليغرام ي�ساوي جزءا ً من أ�لف من الغرام)
مثال ً:
قد يحتوي حبة أال�سربين على  325ملغراما ً من أال�سربين
 325غ 0.325 ,غ 325 ,ملغ  ----كل هذه �صيغ خمتلفة لنقول  325مليغراما ً.
 امليكروغرام ُ :microgramتقا�س بع�ض أالدوية ,مثل حبوب تنظيم أال�سرة باملليغرام أ�و حتى بوحداتأ��صغر تدعى امليكروغرام (مكغ  mcgأ�و )ucg
 1مكغ ( ucg)= 1 mcg= 11000ملغ ( 0.001ملغ) هذا يعني أ�ن يف املليغرام  1000ميكروغرام.
 الوحدات  :unitsتقا�س بع�ض أالدوية بالوحدات ( )units:Uأ�و الوحدات الدولية (international
)units: IU
 أالدوية ال�سائلة :أ�حيانا ً ت�شري التعليمات عن أالدوية ال�سائلة أ�و املذوبة ب أ�خذ مقدار معني ,مثال ً  10 :مل ( ,)mlأ�و 10
مليلرت  ,millilitersأ�و � 10سنتمرت مكعب ( .)ccال�سنتمرت املكعب  cubic centimeterهو املليلرت
نف�سه .ف�إذا ا�شرتيت دوا ًء من غري ملعقة أ�و ّ
قطارة لقيا�س ال�سائل ،ميكنك أ�ن ت�ستعملي املعايري
املنزلية:
ملعقة كبرية ( table spoon=1 tb) = 15 1مليلرتا ً
ملعقة �صغرية ( tea spoon= 1 tsp) = 5 1مليلرتات
ونعطي مثال ً:
حبوب أ�موك�سي�سلني تباع يف حجمني 250 :ملغ و 500ملغ.
�إذا كان عليك تناول “ :أ�موك�سي�سلني 500ملغ ،حبة واحدة مرتني يف اليوم” ،ولكن لي�س عندك �سوى
حبوب  250ملغ ,فتناويل حبتني فى كل مرة.
اجلرعة بالوزن
يف هذا الكتاب ،تنا�سب اجلرعات املذكورة الن�ساء البالغات .أ�ما بع�ض أالدوية ،خ�صو�صا ً تلك التي
قد تكون خطرة ،في�ستح�سن تكييف اجلرعة وفقا ً لوزن ال�شخ�ص (�إذا كان لديك ميزان ) .فمثال ً � ,إذا
احتجت �إىل تناول اجلنتامي�سني ،وجاء يف العيار ملغ /كغ /يوم ،فهذا يعني أ�نك ميكن أ�ن تتناويل كل
يوم مليغرامات من الدواء لكل كيلوغرام من وزنك .وبذلك تتناول املر أ�ة التي تزن  50كيلوغرا ً جرعة
تبلغ  250مليغراما ً من دواء اجلنتامي�سني يف �24ساعة .ويجب أ�ن تق�سم هذه اجلرعة وفقا ً لعدد
املرات التي ينبغي أ�خذها يف اليوم .ويق�سم اجلنتامي�سني على ثالث مرات يف اليوم .ولذا ميكنك أ�ن
تتناويل  80ملغ يف ال�صباح و 80ملغ بعد الظهر و80م�ساء.

متى ي ؤ�خذ الدواء

يجب أ�ن ت ؤ�خذ أالدوية يف املوعد ال�صحيح .وت ؤ�خذ بع�ض أالدوية مرة يف اليوم ،لكن أ�دوية أ�خرى
يجب أ�ن ت ؤ�خذ مرات عدة .ل�ست بحاجة �إىل �ساعة .ف�إذا جاء يف التعليمات“ :حبة كل ثماين
�ساعات” ،أ�و “3حبات يف اليوم” ،فخذي حبة عند ال�شروق ،وحبة ع�صرا ً ،وحبة لي ًال .و�إذا جاء
يف التعليمات“ :حبة كل � 6ساعات” أ�و “ 4حبات يف اليوم” ،فخذي واحدة يف ال�صباح ,وواحدة
ظهرا ً ،وواحدة عند املغيب ،وواحدة ليال ً .و�إذا جاء يف التعليمات”:حبة كل �4ساعات” ،فتناويل
�ست حبات وباعدي فيما بينها أ�وقاتا ً مت�ساوية.

مهم

 �إذا أ�مكن ،تناويل الدواء و أ�نت واقفة أ�و جال�سة ،كذلك حاويل أ�ن ت�شربي كوب ماء ،كلماتناولت دواء.
 �إذا تقي أ�ت (ا�ستفرغت أ�و طر�شت) وا�ستطعت أ�ن تري الدواء يف القيء (الطر�ش) ،ف�ستحتاجني�إىل تناول الدواء ثانية.
 �إذا تقي أ�ت يف غ�ضون ثالث �ساعات بعد تناولك حبة منع احلمل ،فخذي حبة أ�خرى لت�ضمنيعدم حملك.

تعليمات للعاملة ال�صحية:

�إذا كتبت و�صفة دواء المر أ�ة ال تقر أ� جيدا ً ,فار�سمي الو�صفة على هذا النحو:
ويف احليز أالبي�ض
يف أ��سفل الر�سم،
ار�سمي مقدار
الدواء الذي يتعني
تناوله ،وا�شرحي
باعتناء ماذا يعنى
الر�سم .مثال ً:

من يجب أ�ن متتنع عن دواء ما

قد تكون بع�ض أالدوية �ضارة لبع�ض النا�س ,أ�و يف بع�ض مراحل حياتهم.
عليك باحلذر على أالخ�ص �إذا كنت:
 حامال ً أ�و مر�ضعة .فكثري من أالدوية التي تتناولني أ�ثناء احلمل أ�و ا إلر�ضاع تنتقل �إىل طفلك.قبل أ�ن تتناويل أ�ي دواء ،ا�س أ�يل �إذا كان ي�ضر بطفلك .ويح ّذر هذا الكتاب من أالدوية ال�ضا ّرة
أ�ثناء احلمل أ�و ا إلر�ضاع.
ولكن �إذا كنت مري�ضة ،فال بد من أ�ن تعاجلي .تناويل أ�دوية ملعاجلة أالمرا�ض اخلطرية وفقر
الدم أ
(النيميا)� .إذ ميكن احل�صول على أ�دوية ال تلحق �ضررا ً بالطفل.
 م�صابة مبر�ض مزمن يف الكبد أ�و الكليتني .ت�صرف الكبد والكليتان أالدوية من ج�سمك.ف�إذا مل تكن تعمل جيدا ً ،فقد يرتاكم الدواء وي�صبح �ساما ً.
 م�صابة بقوحة يف املعدة ،أ�و كانت معدتك تنزعج ب�سهولة (احلمو�ضة أ�و حرقة املعدة) .فثمةأ�دوية( ،منها أال�سربين وا إليبوبروفني) ،ميكن أ�ن حتدث نرفا ً يف املعدة واح�سا�سا ً أ
بالمل أ�و
احلرقة .ف�إذا ا�ضطررت �إىل تناول دواء يزعج معدتك ،فتناوليه مع الطعام.
 لديك ح�سا�سية ( أ�لرجيا) حيال الدواء� .إذا ظهرت عليك يف يوم من أاليام هذه العالمات بعدتناولك دواء ،أ
فالرجح أ�ن لديك ح�سا�سية حيال هذا الدواء:
طفح جلدي (انتفاخ واحمرار وحكاك (هر�ش) ,مع تو ّرم (انتفاخ) عادة
تورم
�صعوبة يف التنف�س والبلع
واحل�سا�سية تعني أ�ن ج�سمك يحارب الدواء بدال ً من أ�ن ي�ستخدم الدواء يف حمربة املر�ض.
وحتدث ردات فعل احل�سا�سية يف أالغلب مع تناول امل�ضادات حليوية ,من " أ��سرتي" البن�سلني
وال�سلفا .جت ّنبي تناول أ�دوية أ�خرى من " أ��سرة" أالدوية التي �سببت لك ح�سا�سية ،فقد تكون
لديك ح�سا�سية حيالها أ�ي�ضا ً  .أ�نظري ل�صفحة  468ال�ستعالم املزيد عن امل�ضادات احليوية
و أ��سرها.
مهم �إذا أ��صبت بنوبة ح�سا�سية من جراء دواء ،فال تتناوليه ثانية .فهو يف املرة الثانية قد
ُيحدث نوبة أ�خطر أ�و حتى الوفاة.
�إذا أ�خذت دوا ًء ثم أ��صبت بطف ح جلدي �شديد ،أ�و تو ّرم يف الفم أ�و �صعوبة
يف التنف�س أ�و البلع ،فا�سعي يف طلب املعونة الطبية على الفور.

يف ال�صفحات اخل�ضراء ,و�ضعت
الر�سوم املب ّينة أ�عاله� ,إىل جانب أالدوية
التي قد ت�ضر أ�ثناء احلمل وا إلر�ضاع.
معاجلة ردة فعل احل�سا�سية و�صدمة
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�إقر أ�ي ب أ�نتباه �إذا كنت حامال ً.
�إقر أ�ي ب أ�نتباه �إذا كنت مر�ضعة.
ال ت أ�خذي الدواء �إذا كنت حامال ً.
ال ت أ�خذي الدواء �إذا كنت مر�ضعة.

آالثار اجلانبية

حتارب أالدوية أالمرا�ض ,لكنها ت�ستطيع أ�ي�ضا ً أ�ن ت�سبب �آثارا ً جانبية أ�خرى حتدث يف اجل�سم.
وبع�ض هذه ا آلثار غري �ضار لكنه مزعج .وبع�ضها ا آلخر �ضار .فمثال ً يجعل املرتونيدازول طعم
فمك خمتلفا ً (مذاق معدين) ،وهو أ�مر مزعج لكنه غري �ضار .وبع�ض امل�ضادات احليوية القوية
جدا ً ،مثل اجلنتامي�سني والكانامي�سني ،قد تحُ دث �ضررا ً دائما ً فى كليتيك و�سمعك �إذا تناولت
منهما الكثري.
قبل أ�ن تتناويل دواء ،اقرئي ا آلثار اجلانبية املحتماة .وحني ت�ستخدمني أالدورة املذكورة يف هذا
الكتاب ميكنك أ�ن تنظري يف "ال�صفحات اخل�ضراء" لت�ستعلمي عن ا آلثار اجلانبية املحتملة.
مهم� :إذا ظهرت عليك عالمات غري عادية مثل ا إلعياء أ�و طنني أالذنني أ�و ال�سرعة يف
التنف�س ،ومل تكن هذه مذكورة �ضمن آالثار اجلانبية على ورقة الدواء الذي تتناولني،
فواجعي عاملة �صحية مدربة على �إعطاء أالدوية .قد تعني هذه العالمات أ�نك ت أ�خذين من
الدواء أ�كرث مما يجب.

االحتياط (التحذير)

لبع�ض أالدوية احتياطات ال بد من أ�ن تعرفيها .ولكن عليك أ�ن تراجعي عاملة �صحية قبل تناول
الدواء �إذا:
 كنت تتناولني أ�دوية أ�خرى .أفالدوية ا آلمنة �إذا تناولتها وحدها ،قد ت�ضر �إذا أُ�خذت مو دواء
�آخر ,أ�و قد ي�ضعف أ�ثرها أ�و يقويها.
 أ�عطي الدواء لطفل .ف أ�ج�سام أالطفال أ��صغر وقد يحتاجون �إىل دواء أ�قل .راجعي �صيدليا ً أ�وعاملة �صحية ملعرفة اجلرعة املنا�سبة للطفل.
 كنت أ�كرب �سنا ً .أفالكرب �سنا ً يحتاجون أ�حيانا ً �إىل جرعات أ��صغر ألن الدواء يبقى يف أ�ج�سامهم
مدة أ�طول.
 كنت ق�صرية جدا ً أ�و نحيلة ،أ�و م�صابة ب�سوء التغذية .فقد حتتاجني �إىل جرعات أ��صغر منبع�ض أالدوية ,مثل أ�دوية ال�سل ،و�ضغط الدم املرتفع ،والنوبات وامل�شكالت أالخرى.

الطعام والدواء

لدى تناولك معظم أالدوية ت�ستطيعني أ�ن ت أ�كلي كل أالطعمة التي ت أ�كلينها عادة .وبع�ض أالدوية
تزداد جدواها �إذا تناولتها ومعدتك فارغة  -أ�ي بعد أ�ن مير أ�كرث من �ساعتني على وجبتك
أالخرية.
أ�ما أالدوية التي تزعج املعدة فيجب تناولها مع الطعام أ�و بعده مبا�شرة.
واذا كنت م�صابة بغثيان أ�و تتقي أ�ين (م�صابة بالطر�ش أ�و اال�ستفراغ ) ,فتناويل الدواء مع طعام
جاف ي�س ّكن املعدة  -مثل أالرز أ�و اخلبز أ�و الب�سكوت.

ا إلكثار (املبالغة أ�و ا إلفراط) يف تناول الدواء
تعجل �شفاء اجل�سم .وهذا لي�س �صحيحا ً ,وقد يكون
يظن بع�ض النا�س أ�ن ا إلكثار يف تناول الدواء ّ
خطرا ً! �إذا تناولت كثري ًا من الدواء مرة واحدة أ�و مرارا ً أ�و مدة طويلة ,فقد ي�ض ّرك الدواء.

بع�ض العالمات ال�شائعة عند ا إلكثار من الدواء:
 الغثيان التقي ؤ� (الطر�ش أ�و اال�ستفراغ ) أ�مل يف املعدة وجع ر أ��س دوار طنني يف أالذنني� -سرعة يف التنف�س

لكن هذه قد تكون أ�ي�ضا ً �آثارا ً جانبية لبع�ض أالدوية .ف�إذا أُ��صبت ببع�ض هذه ا آلثار اجلانيية
ومل تكن من ا آلثار املذكورة للدواء الذي تتناولني ,فعليك أ�ن تراجعي عاملة �صحية مدربة على
�إعطاء أالدوية.
الت�سمم� .إن تناول الكثري من أالدوية (مثال ً ن�صف زجاجة أ�و أ�كرث) قد ي�سمم ال�شخ�ص،
وخ�صو�صا ً الطفل .عليك أ�ن تفعلي ما يلي:
 حاويل أ�ن جتعلي ال�شخ�ص يتقي أ� .فقد يتمكن من �إخراج الدواء الزائد عن احلاجة من ج�سمهقبل أ�ن ي�صيبه ب�ضرر أ��شد.
من�شطا ً أ
 أ�عطي ال�شخ�ص فحما ً ّ(�نظري ال�صفحة  .)480فهو ي�ستطيع أ�ن ميت�ص بع�ض أ�نواع
أالدوية ومينعها من ت�سميم اجل�سم.
 -أ�طلبى معونة طبية على الفور.

أ�نواع أالدوية

ت�ستخدم أالدوية املختلفة ملعاجلة م�شكالت خمتلفة .وبع�ضها يعالج امل�شكلة نف�سها والبع�ض ا آلخر
ي�سكن بع�ض عالمات امل�شكلة .و أ�حيانا ً ال ميكنك أ�ن حت�صلي على أ�ف�ضل دواء مل�شكلتك:
 ألنه لي�س متوافرا ً حيث ت�سكنني. ألنه لي�س �آمنا ً �إذا كنت حامال ً أ�و مر�ضعة. ألنك ح�سا�سة حياله. ألنه مل يعد يفيد حيث ت�سكنني ،ب�سبب مقاومة املر�ض للدواء أ(�نظري ا إلطار أ�دناه).
عندما يحدث هذا ميكنك أ�ن ت�ستبديل دواء ب آ�خر� ,إذا كنت واثقة من أ�ن البديل �سيفيدك.
تعطيك العالجات التي ن�صفها يف هذا الكتاب يف كثري من أالحيان خيارات� ,إذا كنت ل�سبب ما
ال ت�ستطيعني تناول أ�ف�ضل دواء .و�إذا كنت واثقة من الدواء الذي تتناولينه ,راجعي عاملة �صحية
أ�و عامل �صحي.

امل�ضادات احليوية

امل�ضادات احليوية أ�دوية مهمة ت�ستخدم ملحاربة االلتهابات التي ت�سببها البكترييا ،وهي ال تقاوم الفريو�سات وال ت�شفي من الر�شح
العادي .ولكن ال ي�ستطيع جميع أ�نواع امل�ضادات احليوية حماربة جميع أ�نواع االلتهابات .وامل�ضادات احليوية التي ترت ّكب من
الرتكيبة الكيماوية ذاتها ت�ص ّنف من أال�سرة أ
(�و العائلة) ذاتها .وال ب ّد من معرفة " أُ��سر" امل�ضادات احليوية ،ل�سببني:
 )1كثريا ً ما ت�ستطيع امل�ضادات احليوية من أال�سرة ذاتها أ�ن تعالج امل�شكالت ذاتها .وهذا يعني أ�ن يف �إمكانك ا�ستخدام أ�دوية
خمتلفة من أال�سرة ذاتها.
� )2إذا كانت لديك ح�سا�سية حيال م�ضاد حيوي من أ��سرة ما ،فلديك ح�سا�سية حيال امل�ضادات أالخرى يف أال�سرة ذاتها .وهذا
يعني أ�ن عليك أ�ن تتناويل م�ضادا ً حيويا ً من أ��سرة أ�خرى بدال ً منه.
أ�ُ�سر امل�ضادات احلوية الوئي�سية امل�ستخدمة فى هذا الكتاب هي:
البن�سلني  :Penicillinsأ�موك�سيلني ,أ�مب�سلني ،بنزاتني ،بن�سلني (بن�سلني البنيزاتني) ،بنزيل بن�سلني (بن�سلني البنزل)،
ديكلوك�سا�سيلني ,بروكايني بن�سلني،وغريها.
�إن أ�دوية أ��سرة البن�سلني فعالة جدا ً يف عدد من ا إللتهابات .و�آثارها اجلانبية قليلة جدا ً  ،وهي �آمنة للحوامل واملر�ضعات .وهي
متوافرة جدا ً ورخي�صة ,وتوزع حبوبا ً وحقنا ً ,لكنها قد ت�سبب م�شكالت ح�سا�سية أ�كرث من أ�ي أ�دوية كثرية أ�خرى .وقد بولغ يف
ا�ستخدامها ف أ��صبحت بع�ض أالمرا�ض ا آلن ع�ص ّية على البن�سلني أ
(�و مقاومة للبن�سلني).
املاكرواليد  :macrolidesأ�زيرثوماي�سني� ،إريرثومي�سني ,وغريها.
ا إلرثوومي�سني م�ضاد حيوي أ�قدم و أ�كرث ا�ستعماال ً من غريه وهو متوافر على نطاق وا�سع ،ويفيد يف كثري من االلتهابات ذاتها التي
تعالج بالبن�سلني والدوك�سي�سكلني .وهو كثريا ً ما يكون بديال ً جيدا ً من الدوك�سي�سكلني للحامل أ�و املر�ضعة ،أ�و التى ت�شكو ح�سا�سية
حيال البن�سلني.
الترتا�سكلني  tetracyclinesدوك�سي�سايكني ،ترتا�سكني.
الترتا�سكلني والدوك�سي�سايكلني كالهما يعالج كثريا ً من االلتهابات املختلفة ،وهما رخي�صان ومتوافران جدا ً .وينبغي أ�ال تتناول
أ�يا ً منهما احلامل أ�و املر�ضعة ,أ�و أالطفال دون الثامنة.

ال�سلفا ال�سلفوناميدات (� : Sulfas (Sulfonamidesسلفاميثوك�سازول (جزء من كو  -ترميوك�سازول)
�سلفي�سوك�سازول
حتارب هذه أالدوية أ�نواعا ً كثرية خمتلفة من االلتهابات وهي رخي�صة ومتوافرة على نطاق وا�سع .لكنها أ�قل ت أ�ثري ًا ا آلن ألن بع�ض
االلتهابات تقاومها .وهي ت�سبب م�شكالت أ�كرث مع ردات فعل احل�سا�سية ،من أالدوية أالخرى .وميكن أ�ن تتناولها احلامل ،لكن من
املف�ضل أ�خذ دواء أ�خر قبل الوالدة مبا�شرة ويف ب�ضعة أال�سابيع أالوىل من عمر الوليد .توقفي فورا ً عن تناول ال�سلفوناميدات �إذا
بدت عليك عالمات احل�سا�سية أ
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أالمينوغليكوزينز  :aminoglycosidesجنتامي�سني� ,ستوبتومي�سني ,وغريها هذه أ�دوية ف ّعالة وقوية ,لكن معظمها ي�ستطيع
أ�ن ي�سبب �آثار ًا جانبية خطرة ,وال ميكن أ�خذها �إال بحقن .ويجب أ�ال ت ؤ�خذ هذه أالدوية �إال �إذا كان االلتهاب �شديدا ً ومل يتوافر دواء
�آمن له.
�سيفالو�سبورينز � :cephalosprinsسيفيم�سيم� ,سيفرتياك�سون ,وغريها هذه أ��سرة وا�سعة من أالدوية اجلديدة والقوية التي
تعالج كثريا ً من االلتهابات الن�سائية التي �صارت ع�صية (مقاومة) على امل�ضادات احليوية أالقدم .وكثريا ً ما تكون �آمن و أ�قل أ�ثار ًا
جانبية من امل�ضادات احليوية أالقدم لكنها قد تكون غالية الثمن وي�صعب العثور عليها .وهي �آمنة للحوامل واملر�ضعات.
الكينولون � : quinolonesسيربوفلوك�سا�سني ,نورفلوك�سا�سني ،وغريهما �سيربوفلوك�سا�سني ونورفلوك�سا�سني م�ضادان حيويان
جديدان وقويان .وهما غاليا الثمن وقد ي�صعب العثور عليهما .وال ميكن للحامل أ�و ال �ضعة أ�و االطفال حتت �سن ال�ساد�سة ع�شرة
تناولهما.

تناويل م�ضادات عند ال�ضرورة فقط

كثري من امل�ضادات احليوية ,خ�صو�صا ً البن�سلني ,ت�ستخدم أ�كرث من اللزوم .تناويل امل�ضادات احليوية عند ال�ضرورة فقط ,ألن:
 امل�ضادات احليوية تقتل بع�ض اجلراثيم� ،إال أ�نها ت�سمح جلراثيم أ�خرى  -موجودة عادة يف اجل�سم لكنها غري �ضا ّرة يف املعتاد ب أ�ن تتكاثر فوق حدود ال�سيطرة .وميكن أ�ن ي�سبب هذا أالمر م�شكالت مثل ا إل�سهال وا إللتهابات املهبلية الفطرية (فطر املونيلياأ�و كانددا أ�و داء املبي�ضات).
 بع�ض امل�ضادات احليوية ت�ستطيع أ�ن ت�سبب �آثارا ً جانبية وردات فعل ح�سا�سية خطرية. ا�ستخدام امل�ضادات احليوية دومنا حاجة ،أ�و ألمرا�ض ال ت�ستطيع �شفاءها جعل بع�ض اجلراثيم ال�ضا ّرة أ�قوى و أ�ك�سبها مناعة �ضدالدواء .وهذا يعني أ�ن الدواء مل يعد ي�ستطع �شفاء املر�ض.
مثال ً  :يف املا�ضي كان ي�سهل �شفاء ال�سيالن (التعقيبة ) أ
والمرا�ض املنقولة جن�سيا ً بالبن�سلني ،لكن البن�سلني ا�ستخدم على نحو
خاطئ و أ�كرث من الالزم ،ملعاجلة م�شكالت كثرية أ�خرى أ�قل خطورة.

م�س ّكنات أالمل
أالمل عالمة على وجود م�شكلة ,مثل ا إل�صابة أ�و االلتهاب .و�ضروري �إذن أ�ن تعالج امل�شكلة التي ت�سبب أالمل ،ال االكتفاء مبعاجلة أالمل
فقط .ولكن ميكن أ�ثناء املعاجلة ت�سكني أالمل بامل�سكنات .ويف بع�ض أالمرا�ض التي ال ميكن �شفا ؤ�ها مثل االيدز /ال�سيدا ,ميكن أ�ن
يح ّد أالمل من حركة امل�صاب ،و أ�ن يدوم طوي ًال.
لدى عالج أالمل:
 حاويل أ�ن جتدي �سبب أالمل وتعاجليه. جربي أ��ضعف امل�سكنات أ�وال ً وال ت�ستخدمي أ�قواها �إال عند ال�ضرورة. عالج أالمل امل�ستمر يجب أ�ن يعطى بانتظام .ال تنتظري عودة أالمل قبل �إعطاء اجلرعة التالية فكري يف أ��ساليب أ�خرى لت�سكني أالمل :متارين أ�ال�سرتخاء ،وال�ضغط أبال�صابع (على الطريقة ال�صينية) ،أ�و تدفئة أ�و تربيد
موا�ضع أالمل أ
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آالالم اخلفيفة أ�و املتو�سطة ,مثل �آالم الدووة ال�شهرية أ�و وجع الر أ��س:
بارا�ستامول  paracetamolمتوافر على نطاق وا�سع ورخي�ص� .إنه أ�كرث امل�سكنات أ�مانا ً للحوامل واملر�ضعات ،ويخفف ارتفاع
احلرارة أ�ي�ضا ً .ال تتناوليه مع الكحول أ�و ملعاجلة �صداع ما بعد الثمالة ،أ�و حني تعانني م�شكالت يف الكبد أ�و الكليتني.
أال�سربين  aspirinمتوافر أ�ي�ضا ً على نطاق وا�سع ورخي�ص وف ّعال يف تخفي�ض احلرارة وت�سكني أالمل والتهاب الع�ضالت واملفا�صل.
ت�ستطيع املر�ضعة أ�ن تتناول أال�سربين بعد مرور أ��سبوع على الوالدة .لكن على احلوامل أ�ن ي�ستعملن البارا�ستامول بدال ً منه.
أ
وال�سربين �آمن �إذا أ�خذ باجلرعة ال�صحيحة ،لكنه قد يه ّيج املعدة ،ولذا يجب أ�ن ميتنع عن تناوله امل�صابون بقرحة يف املعدة.
ومينع أال�سربين تخثرّ الدم مثل املعتاد .ولذا يجب أ�ن ميتنع عنه ال�شخ�ص النازف أ�و املقبل على جراحة.
ا إليبوبروفني  ibuprofenمتوافر على نطاق وا�سع لكنه أ�غلى من أال�سربين أ�و البارا�ستامول .وهو مثل أال�سربين فعال جدا ً ،ولو
أ�خذ بجرعة �صغرية ،يف ت�سكني أالمل أ�ثناء الدورة ال�شهرية ،و�آالم الع�ضالت واملفا�صل والتهاباتها .ا إليبوبروفني دواء جيد آ
للالم
امل�ستمرة ب�سبب التهاب املفا�صل .وهو قد يه ّيج كذلك املعدة وي�سبب م�شكالت نزف ،ولذا يجب أ�ن ميتنع عن تناوله املقبلون على
جراحة أ�و امل�صابون بقرحة يف املعدة ،ويتناول الدواء مع الطعام ولي�س على معدة خالية .ميكن للمر�ضعة أ�ن تتناول هذا الدواء ،أ�ما
احلامل فيجب أ�ن متتنع فى أ��شهر حملها الثالثة أالوىل و أ��شهر حملها الثالثة أالخرية .
آالالم املتو�سطة وال�شديدة:
ا إليبوبروفني  ibuprofenبجرعات أ�كب ,قد يكون فعاال ً (حتى  800مليغرام � 3إىل  4مرات يف اليوم).
الكوديني  codeineدواد من أ��سرة أالوبييت ( opiateاملفيدة آلالم ما بعد اجلراحة أ�و ا إل�صابات .وميكن لتناول الكوديني مدة
طويلة أ�ن ُيحدث �إدمانا ً.
آالالم ال�شديدة أ�و املزمنة:
الكوديني  codeineبجرعات أ�كرب ميكن ا�ستخدامه لت�سكني أالالم ال�شديدة .
املورفني  morphineدواء قوي جدا ً من أ��سرة أالوبييت أ�جليدة لت�سكني أالالم يف مراحل ال�سرطان أ�و ا إليدز /ال�سيدا أالخرية.
وي�صعب احل�صول عادة على املورفني ما مل تكوين يف م�ست�شفى ،لكن ميكن احل�صول عليه بو�صفة طبيب .وهو ي�سبب ا إلدمان
ال�شديد.

أ�دوية النزف الغزير من املهبل بعد الوالدة أ�و ا إلجها�ض

ت�سبب أالدوية املحتوية على ا إلرغومرتين أ�و أالوك�سيتو�سني تق ّل�صات
يف الرحم و أ�وعيته الدموية .وهي أ�دوية مهمة لل�سيطرة على النزف
الغزير بعد الوالدة.

ي�ستخدم ا إلرغومرتين  ergometrineللوقاية من النزف احلاد
أ�و لل�سيطرة عليه بعد خروج امل�شيمة (اخلال�صة) .ال حتقني
ا إلرغومرتين يف الوريد� .إذ يجب حقنه يف ع�ضلة كبرية .ال تعطي
هذا الدواء أ�بدا ً قبل مولد الطفل أ�و خروج امل�شيمة! ال تعطي هذا
الدواء ألمر أ�ة ت�شكو �ضغط دم مرتفعا ً.
ي�ستخدم أالوك�سيتو�سني  oxytocinللم�ساعدة يف وقف نزف
أالم ال�شديد بعد والدة الطفل .ويندر جدا ً أ�ن حتتاجي �إىل
أالوك�سيتو�سني قبل والدة الطفل .لهذا الغر�ض ،ينبغي أ�ال يعطيه �إال الطبيب أ�و القابلة القانونية
املدربة يف الوريد .وميكن أ�ن يكون �إعطاء أالوك�سيتو�سني دون �إ�شراف طبي ,لتعجيل الطلق أ�و
تقوية أالم أ�ثناء املخا�ض ،خطرا ً على كل من أالم والطفل.

أ�دوية ر ّدات فعل احل�سا�سية

قد ي�شكو املرء ح�سا�سية ميال أالدوية أ�و أالطعمة أ�و أال�شياء التي يتن�شقها أ�و يلم�سها .وقد تكون
ردات الفعل خفيفة  -مع حكاك أ�و �شرى أ�و طفح  -وقد تكون معتدلة أ�و حادة .وقد ت�سوء بع�ض
ردات الفعل وتحُ دث �صدمة ح�سا�سية .وقد تتعر�ض حياة املر أ�ة للخطر من جراء ردات الفعل
احلادة أ�و �صدمة احل�سا�سية ،وال بد �إذن من معاجلتها.
ونتحدث يف هذا الكتاب كيف أ�ن بع�ض أالدوية قد ت�سبب ردات فعل احل�سا�سية .يجب وقف تناول
أ�ي دواء ي�سبب ردة فعل ح�سا�سية ،وعدم تناوله مرة أ�خرى أ�بدا ً  -حتى لو كانت ردة الفعل
خفيفة.
ووفقا ً لقوة ردة الفعل ,تعالج ردات فعل احل�سا�سية بوا�سطة نوع أ�و اثنني أ�و ثالثة من أالدوية:
 .1م�ضاد اله�ستامني  ,antihistaminesمثل الديفنهدرامني ،والهيدروك�سيزين،
والربوميثازين .ولي�س بني هذه ما ينا�سب احلامل أ�و املر�ضعة ,لكن الربوميثازين أ�قلها خطرا ً.
أ�ما الديفنهدرامني فهو عادة أ�رخ�صها و أ�كرثها توافرا ً.
.2ال�ستريويد ،steroidsمثل الديك�ساميثازون أ�و الهيدروكورتيزون .والديك�ساميثازون أ�ف�ضل
للحوامل واملر�ضعات.
 .3ا إليبينفرين  :epinephrineأ�و أالدرينالني  .adrenalineهذه أالدوية �آمنة للحوامل
واملر�ضعات.

كيف تعالج ردة فعل احل�سا�سية و�صدمة
احل�سا�سية .529

أ�دوية
قد تنقذ
حياة املر أ�ة

�إن تكوين حقيبة أ�دوية للطوارئ يف جمتمعك هو أ��سلوب قد ي�ساعدك يف �إنقاذ حياة ن�ساء حيثما
تعي�شني .وت�ستطيع أالدوية املذكورة يف هذه القائمة أ�،ن ت�ساعدك يف بدء املعاجلة حتى تتوافر
معونة طبية أ�خرى .ت أ�كدي من أ�ن هذه أالدوية موجودة يف حقيبتك أ�و يف أ�قرب مركز �صحي� .إذا
احتجت �إىل �شرائها ,حاويل مقابلة القادة يف جمتمعك .وا�شرحي كيف أ�ن هذه أالدوية تفيد,
وابحثي �إذا كان ثمة طرق ل�شرائها معا ً.
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طريقة ا�ستخدام ال�صفحات

يقدم هذا الق�سم معلومات من أالدوية املذكورة يف هذا الكتاب .للح�صول على املعلومات العامة حول أالدوية ،نقر أ� ف�صل أ
“الدوية
و�صحة الن�ساء” الذي يبد أ� يف ال�صفحة  ،456وعندما نحتاج �إىل معلومات حمددة عن ك ّل من هذه أالدوية ،ن�ستطيع ا�ستخراجها من
هذه ال�صفات اخل�ضراء .أالدوية هنا مبوبة يف لوائح وفق أ��سمائها اجلني�سية (العلمية لثىثقه ؤ�) ،وهي ذاتها املعتمدة يف ف�صول الكتاب
أالخرى ،ومثبتة وفق الت�سل�سل أاللفبائي ا إلنكيزي:
.a-b-c-d-e-f-g-h-i-h-k-l-m-n-o-p-q-r-s-t-u-v-w-x-y-z
فعلى �سبيل املثال� ،إذاكنت تبحثني عذ دواء هيدروك�سيزين ( ،)hydroxyzineفهو ي أ�تي بعد دوك�سي�سايكلني ()doxycycline
ولكن قبل مرتونيدازول ( .)metronidazoleبا إل�ضافة �إىل ذلك ،ت�ستطيعني العثور على دواء ما يف ال�صفحات اخل�ضراء من خالل
النظر يف :
 فهر�س امل�شكالت يف ال�صفحة  :474ي�سرد هذا الفهر�س امل�شكالت ال�صحية التي جرى ا�ستعرا�ضها يف الكتاب أوالدوية امل�ستخدمة
لعالجها ،وهو يقدم رقم ال�صفحة حيث ترد املعلومات عن امل�شكلة ال�صحية .يجب قراءة املعلومات هذه قبل تناول أالدوية لعالج امل�شكلة.
لنتذكر :ال�صحة اجليدة ال تعتمد فقط على أالدوية! والدواء أ
"الهم" ل�صحة �سليمة هو املعلومات ال�صحية اجليدة.
 فهر�س أالدوية يف ال�صفحة  :475ي�سرد هذا الفهر�س أال�سماء العلمية (اجلني�سية ) أللدوية وبع�ض أ��سمائها التجارية .عند احلاجة
�إىل ا�ستعمال دواء ما ،ميكننا البحث عنه يف هذا الفهر�س للعثور على رقم ال�صفحة التى حتتوي على معلومات أ�كرث تتعلق بهذا الدواء.
فهر�س امل�شكالت مثبت وفق الت�سل�سل أاللفبائي العربي أ�  -ب  -ت  -ث  -ج  -ح  -خ  -د  -ر  -ز �-س � -ش � -ص � -ض  -ط  -ظ  -ع
 -غ  -ق  -ك  -ل  -م  -ن  -ه  -و  -ي .وفهر�س أالدوية وفق الت�سل�سل أالبجدي أ�و أاللفبائي ا إلنكليزي.

معلومات عن أ�دوية حمددة

تبد أ� املعلومات عن أ�دوية حمددة يف ال�صفحة  478من هذا الكتاب.

1

فهر�س امل�شكالت
ت�ضم امل�شكالت ال�صحية التي جرى عر�ضها ومناق�شتها يف هذا الكتاب والتي ميكن معاجلتها
هذه الئحة
ّ
أ
بالدوية .د ّونت الالئحة وفق الت�سل�سل أاللفبائي يف العمود أالمين .أ�ما العمود أالو�سط ففيه تثبيت
أ�حيانا ً
ألرقام ال�صفحات حيث جند املعلومات الكافية حول كل م�شكة .ال ب ّد من قراءة هذه ال�صفحات قبل تناول
أ�ي دواء .يف العمود أالي�سر جرى تدوين أالدوية التي ميكن ا�ستخدامها لعالج امل�شكلة الواردة يف العمود
أالمين .ملعرفة املزيد من املعلومات عن دواء ما ،نبحث عنه يف جداول أالدوية التي تبد أ� يف ال�صفحة .478

1

الئحة أالدوية

يف هذه الالئحة نوعان من أال�سماء  -أ��سماء جتارية و أ��سماء جني�سية (علمية) .ميكننا البحث عن ا�سم الدواء الذي
نريد ا�ستخدامه بغية معرفة رقم ال�صفحة يف ال�صفحات اخل�ضراء حيث يوجد معلومات �إ�ضافية عن الدواء �إىل
جانب أال�سماء التجارية جند أال�سماء اجلني�س ّية بخط أ��سود.

أسيتامينوفين أنظر باراسيتامول
أسيتيل ساليسيليك أسيد .انظر اسبيرين
		
أكرومايسين تتراسايكلين
		
أكتبروفن أيبوبروفين
منشط (الفحم ّ
كربون ّ
المنشط) 483
فحم ّ
			
منشط
			
أسيكلوفير
		
أدرينالين انظر ايبنفرين
		
أدرينالين ايبنفرين
		
أدفيل أيبوبروفن
أمسيل أمبسلين		
		
آمن مدروكسيبروجيسترون
			
أموكسيسلين
أموكسيسلين مع كالفوالنايت البوتاسيوم
أموكسيفار أموكسيسلين
		
أموكسيل أموكسيسلين
			
أمبسلين
		
أمبيسين أمبسلين
		
أنوراج مالييت أرغومترين
		
أنكسيونيل ديازيبام

فهر�س أالدوية
أال�سماء أ
بال�سود هي أال�سماء اجلني�سية

499
		
 A Acetaminophen see paracetamolإب إب باراسيتامول
499
480
			
أس أ أسبرين
Acetyl salicylic acid, see aspirin
480
480
			
أسبرين
Achromycin tetracycline
504
492
		
أتاراكس هيدروكسيزين
Actiprofen ibuprofen
492
أوغمرنتان أموكسيسلين مع كالفوالنايت البوتاسيوم479
Activqted Carbon activated charcoal
clavulanate potassium
Activated charcoal
481
480
		
أزيدرثيميدين أي زي تي
Acylovir
478
480
			
أزيثروميسين
;adrenaline
see
epinephrine
488
485
		
أزوغانثانول كوتريموكسازول
Adrenaline epinephrine
488
480
			
أي زي تي

492
479
494
478
479
478
479
479
479
488
486

APAP paracetamol
ASA aspirin
Aspirin
Atarax hydroxyzine
Augmentin amoxicillin with
Azidothymidine AZT
Azithromycin
AzoGantanol co-trimoxazol
AZT

Advil ibuprofen
Amcil ampicillin
		
باكتيدرم جنتاميسين
Amen medroxy progestone
		
باكريم كوتريموكسازول
		
بكتيفو دايفنهيدرامين
Amoxicillin
500
		
 amoxicillin with clavulanate potassiumبنميد بروبنسيد
481
		
بنسلين بنزاثين
Amoxifar amoxicillin
			
بنسلين البنزل
Amoxil amoxicillin
بنسلين البنزل بروكايين بنسلين بروكايين
Ampicillin
penicillin
Ampicin ampicillin
برفينور حبوب منع الحمل
Anurhage ergometrine maleate
		
بيتابن في كاي بنسلين
Anxionil diazepam

Bacitidrem gentamicin
490
Bactrim co-trimoxazole
485
Bectico diphenhydrame
487
Benemid probenecid
Benzathine penicillin
Benzylpenicillin
481
Benzylpenicillin Procaine procaine
501

B

506
499

Bervinor control birth pill
Betapen VK penicillin

1
495
497

		
فانجتوبيك ميكونازول
		
فيورانتين نيتروفورانتوين

Gantanol co-trimoxazole
485
Gantrisin sulfisoxazole
Garamycin gentamycin
490
Genpril ibuprofen
492
Gentamicin
490
Gentian violet
490
Gyne-Lotrimin clotrimazole
484

		
غانتانول كوتريموكسازول
503 غانتريسين سلفيسوكسازول
		
غراميسين جنتاميسين
		
جنبريل ايبوبروفين
			
جنتاميسين
		
بنفسجي الجنطيان
		
جنن لوتريمين كلوتريمازول
		
لقاح التهاب الكبد ب
		
هاي دو بن ينسلين البنزل
		
هيموكس اموكسيسلين
		
هايكوتيل هيدروكورتيزون
		
هيدروكورتيزون
			
هيدروكسيزين

Fungtopic miconazole
Furadantin nitrofurantoin
G

H

Hepatatis B vaccine
Hi-Do-Pen benzylpenicillin
Himox amoxicillin
Hycotil hydrocortisone
Hydrocortisone
Hydroxyzine

491
481
478
491
491
492

I

Ibuprofen
Ilosone erythromycin
Ilotycin erythromycin
INH isoniazid
Inflan dexamethasone
Interbutol ethambutol
Isoniazdum isoniazid
Isoniazid
isonicotinic acid
493

492
			
ايبوبروفين
489
		
إلوزرن ارثروميسين
489
		
إلوتيسين ارثروميسين
493
		
أي أن اتش اسونيازد
486
		
إنفال م دكسامثازون
489
		
انتربتول إثامبتول
493
		
ايسونيازدم ايسونيازد
493
			
ايسونيازد
هايدرازايد حمض االيزونيكوتينك ايسونيازد
hydrazide isoniazid
502
		
ايزرباس بيرازينامايد
492
		
ايتراكس هيدروكسيزين

isopas pyrazinamide
Iterax hydroxyzine
K

L

M

Kanamycin
Kantrex Kanamycin
Keflex cephalexin
Keftab cephalexin
Kcmicctine chloramphenicol
Ketaconazole

493
493
483
483
483
494

Methl ergonovine see ergometrine
Methylrosanilinium chloride
Metro metronidazole
Metronidazole
Metroxyn metronidazole
Micatin miconazole
Miconazole
Microgynam 30 birth control pill
Micronor birth control pill
Microvlar birth control
505
Mifepristone
Minovlar birth control pill
Misoprotol

			كالمبرز ديازيبام
diazepan
Canestin clotrimazole
484
		
كانستين كلوتريمازول
Cefixime
481
			
سفيكسيم
Ceftriaxone
482
			
سفترياكسون
Celinex benzylpenicillin
481
		
سيلينكس بنسلين البنزل
Cephalexin
482
			
سيفالكسن
Ceporex cephalexin
483
		
سيبوركس سفالكسن
Charcoal, see activated charcoal
481
		
الفحم أنظر الفحم المنشط
Chloramphenicol
483
		
كلورامفينيكول
Chloromycetin chloramphenicol
483 كلورومايستين كلورامفينيكول
Ciloxan ciprofloxacin
484 سيلوكسان سيبروفلوكساسين
Cipro ciprofloxacin
484
		
سيبرو سيبروفلوكساسين
Ciprobay ciprofloxacin
484 سيبروباي سيبروفلوكساسين
Ciprofloxacin
484
		
سيبروفلوكساسين
Clotrimazole
484
			
كلوتريمازول
Codeine
485
			
كوديين
Condylox podophyllin
500
		
كونديلوكس بودوفلين
Coptin co-trimoxazole
485
		
 كوتريموكسازول،كوبتين
Cortisol, see hydrocortisone
491
كورتيزول أنظر هيدروكورتيزون
Co-trimoxazole
485
		كوتريموكسازول
Crystal Violet Gentian Violet
490
بنفسجي الكريستال بنفسجي الجنتيان
Crysticillin procaine penicillin
501 كريستيسلين بنسلين بروكايين
Curretab medroxy progesterone
494 كورتاب مدروكسيبروجيسترون
Cyclofem birth control injection
507
		
سيكلوفم حقنة منع الحمل
Cycrin medroxyprogesterone
494 سايكرين مدروكسيبروجيسترون
Cytotec misoprostol
496
		
سايتوتك ميزوبروستول

C

Calmpose

			
كاناميسين
		
كانتركس كاناميسين
		
كفلكس سفالكسن
		
كفتاب سفالكسن
		
كميستين كلورامفينيكول
			
كتاكونازول

Lempko spermicide
508
		
لمبكو قاتل النطفات المنوي
Lexinor norfloxacin
497
		
لكسينور نورفلوكساسين
Liquid Antidote activated charcoal
481 الترياق السائل الفحم المنشط
Lo-Femenal birth control pill
505
		
 فمينال حبوب منع الحمل-لو
Lo-Ovral birth control
505
		اوفرال حبوب منح الحمل-لو
pill
Loestrin 1/20 birth control pill
505
 حبوب منع الحمل20/1 لو استرين
Logynon birth control pill
505
		
لوجينون حبوب منع الحمل
macrobid nitrofurantoin
Macrodantion nitrofurantoin
Magnesium sulfate
Marax hydroxyzine
Maxidex dexamethasone
Medroxy progesterone acetate
Megamox amoxicillin
Megestron medroxyprogesterone
Mepergan promethazine
Mesigyna birth control injection
Mestranol, see estrogen
Methergine ergometrine maleate
Methoprotostat
495

504حامض بيكلوروسيتك أنظرحامض ترايكلوروأستيك
acid
Bicillin L-A benzathine penicillin
481
		
بيسلين ل أ بنسين بنزاثنين
Bicillin C-R procaine penicillin
501 بيسلين سي أربنسلين بروكايين
Biocolyn doxycycline
487
		
بيوكولين دوكسيسايكلين
Birth control pills 507 - 505
		
حبوب منع الحمل
Bisonid isoniazid
493
		
بيسرنيد أيسونيارد
Brevicon 1+35 birth control pill
505
 حبوب منع الحمل1+53 برفيكون
Brevicon birth control pill
506
برفيكون حبوب منع الحمل

bichloracetic acid, see trichloroacetic

D

487

Daktarin miconazole
Decadron dexamethasone
Decilone dexamethasone
Delfen spermicide
Depo Provera (DMPA) birth control

495
486
486
508
507

Depo Provera medroxyprogesterone
494
Dermodex nystatin
498
Dexamethasone
486
Diazepam
486
Dicloxacillin
Diphenhydramine
487
Doryx doxycyline
487
Doxycycline
Duracillin A-S procaine penicillin
501

497
		
ماكروبد نيتروفورانتوين
497
		
ماكرودانتين نيتروفورانتوين
494
		
سلفات المغنزيوم
492
		
ماراكس هيدروكسيزين
486
		
ماكسيدكس دكسامثازون
494
مدروكسيبروجيستيرون أستات
478
		
ميغاموكس أموكسيسلين
 إإسE
Eczacort hydrocortisone
491
494
مجسترون مدروكسيبروجيستيرون
E.E.S erythromycin
501
		
مبرغان برومثازين
E-Maycin erythromycin
489
507
مسيجينا حقنة منع الحمل
Emko spermicide
508
489
		
مسترانول أنظر استروجين
Engerix-B hepatitis B vaccine
491
488
		
مثرجين مالييت ارغرمترين
Epinephrine
488
		
ميذوبروترستات مترونيدازول
Ergometrine maleate
488
metronidazole
Ergonovine ergometrine maleate
488
488 ارغونوفين أنظر مالييت أرغومترين-مثل
Ergotrate ergometrine maleate
488
maleate
Ery-max ethromycin
489
490ميثلروزا نيلينيوم كلورايد بنفسجي الجنطيان
Erythromycin
489
Gentian violet
Estrogen
489
495
		
مترو مترونيدازول
Ethambutol
489
495
			
مترونيدازول
Ethinyl estradiol, see estrogen
489
495
		
متروكسين مترونيدازول
Ethril erythromycin
489
495
		
ميكاثين ميكونازول
Eygynon birth control pill
505
495
			
ميكونازول
505
 حبوب منع الحمل30 ميكروجينون
F
Femenal birth control pill
505
505
		
ميكرونور حبوب منع الحمل
Femulen birth control pill
505
		ميكروفالر حبوب منع الحمل
Flagyln metronidazole
495
pill
Fungistin clotrimazole
484
496
			
ميفبرستون
505
		
مينوفالر حبوب منع الحمل
496
			
ميزوبروستول

		
داكتارين ميكونازول
		
دكادرون دكسامثازون
		
دسيلون دكسامثازون
		
دلفن قاتل النظفات المنوي
ديبوبروفيرا (د م ب أ) حقنة منع الحمل
injection
ديبربروفيرا مدروكسيبروجيسترون
		
درمردكس نستاتن
			
دكسامثازون
			
ديازيبام
486
		
ديكلوكساسلين
			
دايفنهيدرامين
		
دوريكس دوكسيسايكلين
487
		
دوكسيسايكلين
دوراسيلين أي إس بنسلين البروكايين
		
اكزاكورت هيدوكورتيزون
		
ارثروميسين
		
 مايسين ارثروميسين- إ
		
امكر قاتل النطفات المنوي
انجريكس ب لقاح التهاب الكبد ب
			
إيبنفرين
		
مالييت ارغومترين
		
ارغونوفين مالييت ارغومترين
		
ارغوتريت مالييت ارغومترين
		
 ماكس ارثرومايسين- اري
			
إرثرومايسين
			
استروجين
			
إثامبتول
استراديول االثينيل أنظر استروجين
		
اثرل ارثروميسين
		
يرجينون حبوب منع الحمل

489

		
فيمينال حبوب منع الحمل
فميولن حبوب منع الحمل
		
فالجبل مترونيدازول
		
فونجستين كلوتريمازول

1
Probalan Probenicid
Probenicid
Procaine penicillin
Progesterone
Progestin,see progesterone
Promathazine
Provera medroxyprogesterone
Pyrazinamide
Pyzamed pyrazinamide
PZA pyrazinamide
R

Recombivax HB hepatatis B
Resimin rifampicin
Retovir AZT
Rifampicin, rifampin
Rifastat rifampicin
Rocephin ceftriaxone
RU486 mifepristone
Rufen ibuprofen

S

500
500
501
501
501
501
494
502
502
502

491 ريكومبيفاكس اش ب لقاح التهاب الكبد ب
vaccine
502
		
رزيمين رفامبسين
480
		
ريترفير أي زي تي
502
		
ريفامبسين ريفامبين
502
		
ريفاستات ريفامبسين
482
		
روسفين سفترياكسون
496
		
 ميفبرستون486 اريو
492
		
روفين ايبوبروفين

Satric metronidazole
495
Septra co-trimoxazole
485
Servigenta gentamicin
490
Solu-cortef hydrocortisone
491
Streptomycin
Sulfamethoxazole, see co485
Sulfatrim co-trimoxazole
Sulfisoxazole
Sumoxil amoxicillin
Sumycin tetracycline
Suprax cefixime
Synophase birth control pill
Syntocinon oxytocin

		
بروبالن بروبنسيد
			
بروبنسيد
		
بنسلين البروكايين
			
بروجيستيرون
بروجيستين أنظر بروجيستيرون
			
بروميثازين
بروفيرا مدروكسيبروجيستيرون
			
بيرازينمايد
		
بيزاميد بيرازينامايد
		
بي زي اي بيرازينامايد

485
503
478
504
482
505
498

505

Mocronovum birth

505

Modicon birth control pill
Monistat miconazole
Monodox doxycylcine
Motrin ibuprofen
Myambutol ethambutol
Mycelex - G clotrimazole
Mychel chloramphenicol
Mycostatin nystatin
Mycrol ethambutol
My-Pam hydroxyzine

		موكرولوت حبوب منع الحمل
pill
		موكرونوفم حبوب منع الحمل
control pill
505
		
موديكون حبوب منع الحمل
495
		
مونستات ميكونازول
487
		
مونودوكس دوكسيسايكلين
492
		
موترين ايبوبروفين
489
		
ميامبتول اثامبتول
484
		
ميسيلكن ج كلوتريمازول
483
		
مايكل كلورامفينيكول
498
		
ميكوستاتن نستاتن
489
		
ميكرول اثامبتول
492
		
ماي بام هيدروكسيزين

485
		
مخدرات انظر كوديين
508
نيوسامبرن قاتل النطفات المنوي
505
		
نيوكون حبوب منع الحمل
505
		
نيوجينون حبوب منع الحمل
498
		نيلستات نستاتن
482
		
نيتروسفين سفترياكسون
			نيتروفورانتوين
494
		
نيزورال كيتاكونازول
		
كيو دي حبوب منع الحمل-نور
		
ساتريك ميترونيدازول
pill
		
سبترا كوتريموكسازول
Nordette birth control pill
505
		
نورديت حبوب منع الحمل
		
سرفيجننا جنتاميسين
Nordiol birth control pill
505
		
نورديول حبوب منع الحمل
 كورتيف هيدروكورتيزون-سولو
Norfloxacin
497
		نورفلوكساسين
502
		
ستربتومايسين
Noriday 1+50 birth control pill
505
 حبوب منع الحمل1+50 نوريداي
سلفامثوكسازول انظر كوتريموكسازول
Norimin birth control pill
505
		
نوريمين حبوب منع الحمل
trimoxazole Norinyl 1+35.1+50 birth control pill
517  حبوب منع الحمل1+35.1+50 نورينيل
		
سلفاتريم كوتريموكسازول
Noristerat (Net-En) birth control
507
نوريستيرات (نت ان) حقنة منع الحمل
		
سلفيسوكسازول
injection
Norlestrin birth control pill
505
نورليسترين حبوب منع الحمل
		
سوموكسيل اموكسيسلين
Noroxin norfloxacin
497
		
نوروكسين نورفلوكساسين
		
سوميسين تتراسيكلين
Norplant birth control implant
508
		نوربالنت غرز منع الحمل
		
سوراكس سفيكسيم
Nuprin ibuprofen
510
		
نوبرين أيبوبروفين
		
سينوفاز حبوب منع الحمل
Nystatin Nystat
498
		
نستات نستاتن
		
سينترسينرن اوكسيتوسين
Nystatin
498
			
نستاتن
N

Narcotics, see codine
Neo-Sampoon spermicide
Neocon birth control pill
Neogynon birth control pill
Nilstat nystatin
Nitrocephin ceftriaxone
Nitrofurantoin
497
Nizoral ketaconazole
Nor-Q D birth control
505

		
 تمبرا باراسيتامولO
Odetol ethambutol
489
		
اودتول اثامبتول
		
ترامايسين تتراسيكلين
Odinah isoniazid
505
		
أوديناه ايسونيازد
Omnipen ampicillin
491
		
أوميمنين امبسلين
)تيتافاكس توكسيد (لقاح الكزاز
505
حبوب منع الحمل1/50 , 1/35  ذوفم- أرثر
		
 تيتافاكس لقاح الكزازOrtho-Novum 1/35, 1/50
birth control pill
			
تتراسيكلين
Ovcon birth control pill
505
		
أوفكون حبوب منع الحمل
تتراجينون حبوب منع الحمل الطارئ
Ovcon 50 birth control
505
		 حبوب منع الحمل50 أوفكون
pill
pill
Thaprozine promethazine
501
		
ثابروزين بروميثازين
Ovral birth control pill
505
		
أوفرال حبوب منع الحمل
Theracine tetracyline
504
		
ثراسين تتراسيكلين
Ovrette birth control pill
505
		
أوفريت حبوب منع الحمل
Thiacetazone
504
			
ثياستازون
Ovsymen birth control pill
505
		
أوفسمن حبوب منع الحمل
TMP/SMX co-trimoxazole
485
 س م أكس كوتريموكسازول/ت م ب
Ovsymen 1/35 birth control pill
505
 حبوب منع الحمل35/1 أوفسمن
Oxtimon oxytocin
498
		
أوكستيمون اوكسيتوسين
Triambutol ethambutol
489
		
تريمبترل اثامبتول
Oxytocin
498
			
أوكسيتوسين
Trichloroacetic
504
		
حامض ترايكلورواستيك
Trimethoprim, see co-trimoxazole
485
ترايميثوبريم أنظر كوتريموكسازول
Panadol paracetamol
499
		
بنادول باراسيتامول
Trimpex co-trimoxazole
485
		
 تريمبكس كوتريموكسازولP
Paracetamol
499
			
براسيتامول
Trinordiol birth control
505
		
ترينورديول حبوب منع الحمل
Penadur procaine penicillin
501
		
بينادور بنسلين البروكايين
pill
Penadur L-A benzathine penicillin
481
		
بينادورل أ بنسلين بنزاثين
Trinovum birth control pill
505
		
ترينوفم حبوب منع الحمل
Penbritin ampicillin
479
		
بنبريتين أمبسلين
Triphasil birth control pill
505
		
تريفازيل حبوب منع الحمل
Penicillin
499
			
بنسلين
Penicillin G potassium or sodium
481بنسلين ج بوتاسيوم او صوديوم بنسلين البنزل
Triquilar birth control pill
505
		
تريكويالر حبوب منع الحمل
benzylpenicillin
Tylenol birth control pill
499
		
تايلنول بارسيتامول
PenVee K penicillin
499
		بنفي كاي بنسلين
U
Unimycin tetracycline
504
		
يونيمايسين تتراسيكلين
Perle LD birth control
505
		
بيرل ال دي حبوب منع الحمل
pill
Uritracin norfloxacin
497
		
يوريتراسين نورفلوكساسين
Perle birth control pill
505
		
بيرل حبوب منع الحمل
Uteracon oxytocin
498
		
يوتيراكون اوكسيتوسين
Permapen benzathine penicillin
481
		
بيرمابن بنسلين بنزاثين
Pfizepen AS procaine penicillin
501
بفيزين أي اس بنسلين بروكايين
V
Valium diazepam
486
			
فاليوم ديازيبام
Pharex chloramphenicol
483
		
فاركس كلورامفينيكول
Vibra-Tabs doxycycline
487
		
فيبرا تاب دوكسيسايكلين
Phenergan promethazine
501
		
فنزغان بروميثازين
Vibramycin doxycycline
487 فيبرامايسن دوكسيسايكلين
Phenoxymethyl penicillin penicillin
499 بنسلين الفينوكسيمثل بنسلين
Vistaril hydroxyzine
492
		
فيستاريل هيدروكسيزين
Pitocin oxytocin
498
		
بيتوسين اوكسيتوسين
Podocon-25 podophyllin
500
		
 بودوفلين25 - بودوكون
W
Wycillin procaine
501
		
ويسلين بنسلين بروكايين
Podophyllin
500
			
بودوفلين
penicillin
Pologrim co-trimoxazole
485
		
بولوغريم كوتريموكسازول
Polycillin ampicillin
479
		
بوليسلين امبسلين
Z
Zidovudine AZT
480
		
زيدوفودين اي زي تي
Postinor-2 emergency birth control
507
حبوب منع الحمل2 -بوستينور
Zidrid isoniazid
493
			
زدرد ايسونيازد
pill
Zinamide pyrazinamide
502
		
زينامايد بيرازينامايد
Primovlar birth control pills
505
		
بريموفالر حبوب منع الحمل
Zinastat pyrazinamide
502
		
زبناستات بيرازينامايد
Zithromax azithromycin
480
		
زيثر وماكس ازيثروميسين
Zovirax acyclovir
478
		
زوفيراكس اسيكلوفير

T

Tempra paracetamol
Terramycin tetracycline
Tetanus toxoid vaccine
Tetavax tetanus toxoid vaccine
Tetracycline
Tetragynon emergency birth control

499
504
503
503
504
507

Mocrolut birth control
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موانع احلمل (حبوب منع احلمل) عن طريق الفم

حتتوي معظم حبوب منع احلمل على هرمونني م�شابهني للهرمونني اللذين ينتجهما ج�سم املر أ�ة ليتح ّكم برتفها ال�شهري.
وهما أ� �سرتوجني وبروج�ستريون (بروج�ستني ) .لهذه احلبوب أ��سماء جتارية خمتلفة وعيارات وتراكيب خمتلفة أ� ي�ضا ً جتمع
بني الهرمونني .قليل من هذه أال�سماء التجارية مد ّون يف املجموعات التالية .يف الغالب ،أالنواع التجارية التي حتتوي على
كميات أ� قل من الهرمونني تعترب هي أالكرث أ� مانا ً وفاعلية لدى غالبية الن�ساء .جند هذه احلبوب ذات “اجلرعات اخلفيفة”
يف املجموعات  1و2و.3
املجموعة  - 1احلبوب مثلثة املراحل Group 1 - Triphasic Pills

حتتوي هذه احلبوب على كميات قليلة من أ� �سرتوجني وبروج�ستني يف مزيج يتبدل خالل ال�شهر .وب�سبب هذا التبدل ،مهم
جدا ً تناول احلبوب بانتظام (ح�سب ت�سل�سلها).
أ
ال �سماء التجارية :لوجينون  - Logynonتري�سايكلني  - Tricyclenتريفازيل � - Triphasilسينوفاز Synophase
 ترينورديول  - Trinordiolتريكويالر .Triquilarاملجموعة  - 2حبوب اجلرعات اخلفيفة Group 2- Low Dose Pills

حتتوي هذه احلبوب على كميات قليلة من � إ�سرتوجني (  35ميكروغرام � إ�سرتوجني “ � إثينيل � إ�سرتاديول” estrogen
 .”“ethinyl estradiolأ�و  50ميكروغرام � إ�سرتوجني “م�سرتانول” ،mestranol) estrogen ( ،وبروج�ستني
 progestinيف مزيج ال يتب ّد ل خالل ال�شهر.
أ
ال �سماء التجارية( :برفيكون ( ،Brevicon 35+1 )1+35نور ينيل ،Noriny 50+1, 35+1 )1+50 ،1+35
(نوريداي  , Noriday 50+1 )1+50أ
(�ورثو -نوفم ( ،Ortho - Novum 50/1, 35/1 )1+50 ,1+35نورميني)
(,Noriminبريل) ( ،Perleنيوكون  ,Neocon )50أ
(� وف�سمن .Ovysmen )1+35
املجموعة  3-حبوب اجلرعات اخلفيفة Group 3 - Low Dose Pills
هذه احلبوب حتتوي على ن�سبة عالية من بروج�ستني  Progestinون�سبة قليلة من � إ�سرتوجني  estrogen (30أ� و 35

ميكروغرام � إ�سرتوجني “�إثينيل �إ�سرتاديول”).
أ
ال �سماء التجارية :لو  -أ� وفرال  ،Lo-Ovralميكروفالر  ,Microvlarلوفيمينال  ،Lo-Femenalميكروجينون 30
 ،Microgynon 30نورديت .Nordette
للت أ�كد من فاعلية حبوب منع احلمل ،ولنمنع حدوث ت�س ّرب الدم اخلفيف (النزف الدموي اخلفيف يف غري أ� وقات النزف
ال�شهري) ،نتناول هذه احلبوب يف الوقت نف�سه من كل يوم ،وخ�صو�صا ً احلبوب التي حتتوي على كميات قليلة من الهرمونات.
� إن ا�ستم ّر ت�س ّرب الدم بعد  3أ�و  4أ� �شهر ،جنرب نوعا ً من أ�نواع املجموعة الثالثة .ف�إن بقي هذا الت�س ّرب م�ستمرا ً بعد 3
أ� �شهر ،جنرب نوعا ً من أ�نواع املجموعة الرابعة (نراجع ال�صفحة التالية).

ُ
تخف ح ّد ة النزف ال�شهري لدى الن�ساء اللواتي يتناولن حبوب منع احلمل ،وهذه قاعدة .وهذا أ� مر جيد خ�صو�ص ًا لدى
الن�ساء امل�صابات بفقر الدم أ
(النيميا) .لكن عندما ال يح�صل النزف ال�شهري هذا خالل �شهور أ� و عندما تنزعج املر أ� ة من
النزف ال�شهري اخلفيف جد ًا  ،ميكنها أ�ن ت�ستبدل احلبوب بنوع يحتوي على كمية أ� كرب من � إ�سرتوجني من أ� نواع املجموعة
الرابعة.
أ�ما الن�ساء اللواتي ي�صنب بنزف �شهري حاد أ�و يعانني من ا آل الم يف الثديني قبل ابتداء النزف ,فينا�سبهن أ�كرث نوع من
حبوب منع احلمل التي حتتوي على � إ�سرتوجني قليل لكن على بروج�ستني كثري .وهذه أالنواع مد ّو نة يف املجموعات الثالثة.
أ� حيانا ً  ,ت�س ّبب ذات الربوج�ستني العايل يف املجموعة الثالثة بثورا ً أ� و منوا ً لل�شعر يف ال�ساعدين أ� و “منطقة ال�شاربني” فوق
ال�شفة يف الوجه .ف� إن كان أالمر مزعجا ً  ,ميكن ا�ستبدال هذه احلبوب ب آ�خرى حتتوي على بروج�ستني أ� قل.

1
أ�ما املر أ�ة التي ي�ستمر الت�سرب عندها أ�و يفوتها النزف ال�شهري أ�ثناء اعتمادها نوعا ً من أ�نواع املجموعة الثالثة ،أ�و �سبق لها أ�ن حملت
من قبل وهي تتناول نوعا ً �آخر من احلبوب ،فت�ستطيع ا�ستبدال ما تتناوله بحبوب حتتوي على املزيد من ا إل�سرتوجني .حبوب “اجلرعات
الكبرية” ،مدونة فى املجموعة الرابعة.
املجموعة  - 4حبوب اجلرعات الكبرية Group 4 - High Dose Pills

حتتوي هذه احلبوب على كمية أ�على من ا إل�سرتوحني ( 50ميكروغرام �إ�سرتوجني “�إثينيل �إ�سرتاديول” (estrogen “ethinyl
 ،)estradiolومعظمها يحتوى على ن�سبة عالية من بروج�ستني.

أال�سماء التجارية:
يوجينون  ،Eugynonفيمينال  ,Femenalمينوفالر ، Minovlarنيوجينون  ,Neogynonنورديول ،Nordiolنورل�سرتين
 ,Norlestrinأ�وفكون  ,Ovcon 50 50أ�وفرال  ,Ovralبرميوفالر .Primovlar

�إن ا�ستم ّر ت�س ّرب الدم املهبلي برغم تناول احلبوب من أ�نواع املجموعة الرابعة ،فحبوب أ�وفلن ودملن �ستوقفه يف معظم أالوقات .لكن
هذين النوعني يحتويان على ن�سبة عالية جدا ً من ا إل�سرتوجني ولهذا ال تو�صف �إال ّ نادرا ً  .لكنهما مفيدان أ�حيانا ً للن�ساء امل�صابات
حب ال�شباب ال�شديدة.
بحاالت ّ
يجب على الن�ساء اللواتي يزعجهن الغثيان ال�صباحي أ�و ا آلثار اجلانبية بعد �شهرين أ�و ثالثة أ��شهر من تناول حبوب منع احلمل ,وعلى
الن�ساء اللواتي ميكن أ�ن يتع ّر�ضن خلطر ا إل�صابة باجللطات الدموية ،عليهنّ جتربة حبوب منع احلمل مثلثة املراحل ،قليلة ا إل�سرتوجني
والربوج�ستني ،من املجموعة أالوىل.
أ�ما الن�ساء املر�ضعات واللواتي مينع عليهن ا�ستخدام احلبوب العادية ب�سبب �آالم الر أ��س أ�و ا إلرتفاع اخلفيف يف ال�ضغط الدموي ،فقد
ّ
يف�ضلن تناول ح ّبة منع حمل ال حتتوي �إال على بروج�ستني .هذا النوع من احلبوب مد ّون يف املجموعة اخلام�سة ويطلق عليها ا�سم
“احلبوب امل�ص ّغرة” أ�و “املنمنمة”.
املجموعة  5-حبوب حتتوي على بروج�ستني فقط Group 5 - Progestin Only Pills

ُتعرف هذه احلبوب با�سم “احلبوب امل�ص ّغرة” أ�و املنمنمة ،وحتتوي علي بروج�ستني فقط .
أال�سماء التجارية:
فميولن  ،Femulenموكرولوت  ،Mocrolutميكرونور  ،Micronorموكرونوفم  ،Micronovumنور -كيو دي ،Nor-QD
أ�وفريت .Ovrette
يجب تناول هذه احلبوب يف املوعد نف�سه يوميا ً  ،حتي خالل م ّدة النزف ال�شهري ،الذي يكون غري منتظم عادة ً  .ث ّمة فر�صة كبرية
حل�صول احلمل عند التخ ّلف عن تناول حبة واحدة فقط.

تنظم أال�سرة الطارئ (حبوبا الطوارئ)

حبوب الطوارئ جرعات خا�صة من حبوب مع ّينة ملنع احلمل تتناولها املر أ�ة التي مار�ست اجلن�س دون وقاية وتو ّد اجتناب احلمل� .إن
ا�ستخدام حبوب منع احلمل وفق هذه الطريقة أ�منٌ حتى لدى الن�ساء اللواتي يجب أ�ال ّ ي�ستخدمن حبوب منع احلمل يف كل وقت.
اجلرعة:
ك ّلما أ��سرعت يف تناول احلبوب بعد ممار�سة اجلن�س دون وقاية ،كلما خ ّفت �إمكانية احلمل لديك .أال�سرة الطارئ ،اتبعى بدقة وعناية
هذه التعليمات:

1
تناويل حبتني من حبوب “اجلرعة الكبرية” من املجموعة  4خالل  3أ�يام بعد عملية اجلماع دون وقاية ،وبعدهما ح ّبتني أ�خرتني
من حبوب املجموعة  4بعد � 12ساعة.
أ�و
تناويل  4حبات من حبوب “اجلرعة اخلفيفة” من املجموعة  2أ�و املجموعة  3خالل  3أ�يام بعد عملية اجلماع دون وقاية ,وبعدها 4
حبات أ�خرى من املجموعة  2أ�واملجموعة  3بعد � 12ساعة.
أ�و
تناويل  20حبة حتتوي على بروج�ستني فقط أ�ي “احلبوب امل�ص ّغرة” من املجموعة  5خالل يومني بعد عملية اجلماع دون وقاية,
وبعدها  20حبة أ�خرى من حبوب املجموعة  5بعد � 12ساعة.
لقد ّمت تطوير حبوب منع احلمل اجلديدة لت�ستخدم يف تنظيم أال�سرة الطارئ ،فقد تكون متوفرة حيث تعي�شني .بع�ض أ��سمائها
التجارية هي :بي �سي ،PC4 4بو�ستينور ،Postinor-2 -2وترتاجينون  .Tetragynonفحبوب بو�ستينور ،2 -مثال ً  ،حتتوي
على بروج�ستني فقط ،وميكنك تناول حبة واحدة خالل يومني بعد عملية اجلماع دون وقاية ،وبعدها حبة واحدة �إ�ضافية بعد 12
�ساعة.
�آثار جانبية:
ي�صاب أ�كرث من ن�صف الن�ساء اللواتي ي�ستخدمن حبوب الطوارئ بالغثيان وحتى بالتقي ؤ� .ف�إن ح�صل ال�ستفراغ (الطر�ش ) خالل 3
�ساعات بعد تناول احلبوب ،يجب تناول جرعة أ�خرى بديلة� .إذا كان التقي ؤ� م�شكلة تعانني منها ،ميكنك تناول  25ملغ من بروميثازين
عن طريق الفم مرتني يف اليوم (راجعي ال�صفحات اخل�ضراء �صفحة  .)501أ�و ميكنك و�ضع حبوب الطوارئ عالي ًا يف املهبل بدال ً
من تناولها عن طريق الفم ،فهذه الو�سيلة فاعلة أ�ي�ضا ً يف اجتناب احلمل .ال تخفف هذه الو�سيلة ا آلثار اجلانبية من غثيان أ�و قي ؤ�
لكنها جتنبك تقي ؤ� احلبوب.
حبوب الربوج�ستني وحدها ت�سبب غثيانا ً وتقي ؤ�ا ً أ�قل ،لكن ينبغي تناولها خالل يومني بعد عملية اجلماع ،دون وقاية.

حقن منع احلمل
يف هذا النوع من و�سائل تنظيم أال�سرة ,حتقن املر أ�ة حقنة من الهرمونات كل �شهر أ�و �شهرين أ�و ثالثة �شهر ،بح�سب نوع احلقنة.
هذه و�سيلة فاعلة جد ًا .ثمة ا�سمان جتاريان من احلقن التي حتتوي على بروج�ستني فقط :ديبو  -بروفريا (دي أ�م بي �آي)
 DMPA Depo Proveraونوري�ستريات (نت � -إن)  .Noristerat Net - Enكما الغر�سات واحلبوب امل�ص ّغرة ،هذه
احلقن خيار ينا�سب الن�ساء اللواتي يعجزن عن تناول حبوب منع احلمل ب�شكل دائم ب�سبب أالخطار الطبية وا آلثار اجلانبية.جرعة
ديبو  -بروفريا (دي أ�م بي �آي) هي  150ملغ مرة واحدة كل  3أ��سهر ,وجرعة نوري�ستريات (نت �-إن) هي  200ملغ مرة واحدة كل
�شهرين.
ت�سبب هذه احلقن ،أ�حيانا ً ,أ�ملا ً يف الثديني أ�و غثيانا ً أ�و تعبا ً .لكن هذه أالعرا�ض تختفي تلقائيا ً بعد �شهرين .بع�ض الن�ساء ي�شعرن
بالتوتر أ�و الك آ�بة أ�و الدوار ،أ�و ي�صن بال�صداع .قد يدوم اي أ�ثر جانبي حتى موعد انتهاء فاعلية احلقنة .ثمة ن�ساء يحملن بعد
انق�ضاء  3أ�و  4أ��شهر من �آخر حقنة ،بينما ي�ضطر بع�ضهن �إىل االنتظار � 18شهرا ً ليحملن ثانيا ً .
ال ت�ستخدمي حقن منع احلمل �إن كنت تعتقدين أ�نك حامل ،أ�و �إن كنت م�صابة بنزيف مهبلي ال تعرفني �سببه ،أ�و �إذا كنت م�صابة
ب أ�مرا�ض الكبد أ�و ب�سرطان الثدي أ�و باجللطات الدموية يف القدمني او الرئتني أ�و العينني.

1
�سايكلوفم  Cyclofemومزيجاينا  Mesigynaا�سمان جتاريان حلقن مر ّكبة من بروج�ستني وا�سرتوجني .هذه احلقن ال ت�سبب
م�شكالت النزف غري املنتظم الذي ت�سببه احلقن التي حتتوي فقط على بروج�ستني ،لكن يجب على الن�ساء اللواتي يعجزن عن تناول
حبوب منع احلمل بانتظام ب�سبب أالخطار الطبية أ�و العوار�ض اجلانبية أ�ن ال ي�ستخدمنها :جرعة �سايكلوفم هي  25ملغ (دي أ�م بي
�آي)  DMPAمع  5ملغ �إ�سرتاديول �سايبيونايت ( )estradiol cypionateمرة كل �شهر ،وجرعة مزيجانيا هي  50ملغ (نت � -إن)
( )Net - Enمع  5ملغ ا إل�سرتاديول فالرايت  estradiol valerateمرة كل �شهر.
عند ا�ستخدام حقن منع احلمل ،قد ال ينتظم النزف ال�شهري وكثريا ً ما يخف أ�و يتوقف بعد ال�سنة االول هذا التبدل لي�س خطري ًا لكنه
ُيقلق بع�ض الن�ساء .كما أ�ن الن�ساء أالكرب �سنا ً قد يخطئن فيح�سنب أ�ن هذا التوقف ناج ٌم من بلوغهن �سن أالمان ،فيوقفن احلقن ثم
يحملن� .إذا ح�صل ٌ
نزف دموي غزير ،اطلبي ن�صيحة طبية.
غر�سات حتت اجللد ملنع احلمل (نوربالنت ) Contraceptive implant Norplant

منا�سب وفاعل .وبف�ضل احتوائها على بروج�ستني وحده ،ميكن أ�ن ت�ستخدمها
الغر�سات املو�ضعية حتت اجللد �شك ٌل من أ��شكال منع احلمل
ٌ
الن�ساء اللواتي مينع عليهن ا�ستخدام احلبوب بانتظام ب�سبب �آالم الر أ��س أ�و ارتفاع طفيف يف �ضغط الدم.
تغر�س  6أ�نابيب مطاط ّية حتت اجللد يف أ�على ذراع املر أ�ة ,وذلك على يد عاملة �صحية أ
(�و عامل �صحي) مدربة على ذلك .متنع هذه
أالنابيب ح�صول احلمل خلم�سة أ�عوام تقرب ،لكن ميكن نزعها قبل ذلك عندما تو ّد املر أ�ة احلمل .ينبغي أ�ن تغر�س هذه أالنابيب 5-7
ا أ�يام بعد أ�ن تبد أ� املر أ�ة نزفها ال�شهري.
مبيدات املني Spermicides

ملبيدات املني ع ّدة أ��شكال ،منها على �شكل هالم ومنها رغوة ومنها حبوب .يو�ضع أ�حد هذه أالدوية يف املهبل لقتل املني وجت ُنب احلمل.
بع�ض هذه امل�ستح�ضرات يحتوي على نونوك�سينول  ،nonoxynol-9 -9الذي يحمي أ�ي�ضا ً من بع�ض أالمرا�ض املنقولة جن�سيا ً .لكن
ليم�س كل أ�نواع امل�ستح�ضرات القاتلة هذه حتتوي نونوك�سينول  .9 -تذ ّكري أ�ن واحدا ً من هذه أالنواع ال يقي من ا إل�صابة بفريو�س نق�ص
املناعة املكت�سبة الذي ي�سبب مر�ض ا إليدز (ال�سيدا) فا�ستخدمي الواقي الذكري.
الرغوة املانعة للحمل (دلفني� ،إمكو ،كورومك�س) Conraceptive foam Delfen, emko, Koromex

تو�ضع الرغوة املانعة للحمل يف املهبل بوا�سطة جهاز خا�ص تقتل هذه الرغوة املني ل�ساعة أ�و �ساعتني .فعليك و�ضع الرغوة يف كل مرة
متار�سني فيها اجلن�س .متنع الرغوة احلمل أ�ف�ضل مما متنعه التحاميل (اللبو�س) أ�و الهالم أ�و املراهم املهبلية ,وتزداد فاعيتها عندما
ت�ستخدم مع الواقي الذكري.
التحاميل (اللبو�س) املانعة للحمل (�إنكار ,كورومك�س ،نيو�سامبون) Encare, Koromex, Neo Sampoon Contraceptive
inserts

وهي حتتوي على أ�دوية قاتلة للحيوانات املنوية ،ت�ضعها املر أ�ة داخل املهبل قريب من عنق الرحم .يجب و�ضع التحميلة (اللبو�س) هذه يف
مكانها قبل  10أ�و  15دقيقة من اجلماع ،ويدوم مفعولها حتى �ساعة كاملة .هذه الو�سيلة جيدة ملنع احلمل �إن اعتمدت وحدها لكنها فاعلة
جدا ً �إن أ��ضيف �إليها ا�ستخدام الواقي الذكري .ا�ستخدمي حتميلة (لبو�س) واحدة يف كل مرة متار�سني فيها اجلن�س.
الهالم واملواهم املانعة للحمل (كون�سيبرتول ،كورومك�س ،أ�ورثو  -جاينول)
Contraceptive jellies and creams conceptrol, koromex, orthogyno

د�س يف املهبل
الهالم واملراهم فاعلة جدا ً �إن ا�ستخدمت مع احلاحز املهبلي� ،إال أ�نها ال تغطي كل جوانب املهبل مثل الرغوة أ�و التحاميلُ ,ت ُّ
بوا�سطة جهاز خا�ص وتقتل املني ل�ساعة كاملة على أالقل .عند ا�ستخدامها �إىل جانب احلاجز املهبلي ،ميت ّد مفعولها ملدة  6أ�و � 8ساعات.
وملزيد من الوقاية من احلمل أ
والمرا�ض املنقولة جن�سيا ً أ�و ا إليدز (ال�سيدا)ّ ،
يف�ضل ا�ستخدام الواقي الذكري أ�ي�ضا ً.

مهارات العناية ال�صحية
الوقاية من االلتهاب  509 ..........................................االعتناء باحلروق 522 .............................................
غ�سل أاليدي  510 ..................................................أ��سلوب �إعطاء ال�سوائل ملعاجلة ال�صدمة 524 .....................
تعقيم أالدوات واملعدات وا إلبر واحلقن  510 ......................أ��سلوب �إعطاء احلقنة ال�شرجية 525 ..............................
أ��سلوب �إعطاء احلقنة 526 ........................................
والقفازات وال�ضمادات
أ�ين تعطى احلقنة 526 ............................................
أ��سلوب قيا�س:
احلرارة  514 ......................................................كيف ّ
حت�ضر ا إلبرة 527 ...........................................
النب�ض  515 .......................................................كيف حتقن ااحلقنة يف الع�ضل 528 ...............................
النف�س (�سرعة التنف�س)  515 .....................................احلقن حتت اجللد 528 ...........................................
�ضغط الدم  516 ...................................................اال�ستعداد ملعاجلة �صدمة احل�سا�سية 529 .........................
أ��سلوب فح�ص البطن  518 .........................................التدليك ب�ضغط أال�صابع 530 .....................................
أ��سلوب فح�ص جهاز املر أ�ة التنا�سلي (فح�ص احلو�ض) 518 ......
يف كثري من موا�ضيع هذا الكتاب ن�شري �إىل بع�ض املهارات التي مت ّكن ال�شخ�ص من توفري أ�ف�ضل عناية �إىل املري�ضة .تت�ضمن هذه املهارات
اتقاء االلتهاب والفح�ص (الك�شف الطبي) واال�ستعالم عم ج�سم املري�ضة و�إعطاءها ال�سوائل التي تنقذ حياتها,و�إعطاء احلقن.
ويوفر هذا الف�صل معلومات أ�كمل عن هذه املهارات .قد تظنني أ�ن هذه املهارات “طبيب” أ�و “ممر�ضة” ,لكنها مهارات ي�ستطيع االن�سان
أ�ن يتعلمها مع الوقت واملرا�س .أ�مل بع�ض املهارات ,مثل الفح�ص أ�و احلقن ,أ
فالف�ضل أ�ن تتعلميها على يد مدربة أ�و مدرب .فما ان تتعلمي
هذه املهارات ف�إنها جتعلك م�ستعجة ا�ستعدادا ً اف�ضل لالعتناء با آلخرين على نحو �آمن.

أ��سباب االلتهاب

ميكن أ�ن ي�سبب االلتهاب كثري ً من أ�نواع املر�ض .ويتعر�ض املر�ضى أ�و امل�صابون أ�كرث
لل�صابة بالتهاب ,وهو ما يجعلهم أ��شد مر�ضا ً بكثري .ف�ضروري �إذن
من غريهم إ
أ�ن تبذيل ما يف و�سعك ملنع حدوث االلتهابات .وال بد أ�ي�ضا ً من حماية نف�سك من
التقاط التهاب من أ�ولئك الذين تعتنني بهم.
حتدث االلتهاب ب�سبب اجلراثيم ومنها البكترييا والفريو�سات التي ال ميكن ر ؤ�يتها
ل�ضغرها ,ويحمل كل �شخ�ص (ذكرا ً كان أ�م أ�نثى) جراثيم على جلده ,يف فمه,
أ�معائه ,وجهازه التنا�سلي كل وقت .ال تت�سبب هذه عادة أ�ية م�شكلة ,ولكن قد ت�سبب
التهابات �إذا انتقلت �إىل مر�ضى .وتوجد اجلراثيم أ�ي�ضا ً على املعدات أ
والدوات التي
ت�ستخدم يف االعتناء مبري�ض ,وقد تنتقل �إىل ا آلخرين الذين تعتنني بهم.
يف �إمكان الوقاية من االلتهاب باتباع ا إلر�شادرات يف هذا الف�صل .أ�نظري ال�صفحة
 149لال�ستعالم عن و�سائل أ�خري التقاء االلتهاب.
مهم :عليك اتباع هذه ا إلر�شادات كلما �ساعدت �شخ�صا ً ما ,أ�كنت تعلمني
بيديك أ�م ب أ�دوات أ�م مبعدات خا�صة� ,إذا مل تتبعي ا إلر�شادات فقد ت�صابني بالتهاب خطر ,أ�و تنقلني التهابا ً �إىل أال�شخا�ص الذين
تعتنني بهم.

غ�سل يديك
اغ�سلي يديك قبل االعتناء ب�شخ�ص ما وبعده� .إنها اهم و�سيلة لقتل اجلراثيم
التي تعي�ش على جلدك .وحتتاجني �إىل غ�سل لفرتة أ�طول:
 قبل م�ساعدة امر أ�ة أ�ثناء الوالدة ,وبعدها. قبل مل�س جرح أ�و جلد م�شقوق ,وبعده. قبل �إعطاء حقنة أ�و �شق جزء من اجل�سم ,وبعده. بعد مل�س الدم أ�و التبول أ�و الرباز او املخاط اوال�سائل املن�ساب من املهبل.
 بعد خلع القفازين.ا�ستعلمي ال�صابون إلزلة أالو�ساخ واجلراثيم .عدي اىل الثالثني و أ�نت تفركني كل يديك برغوة ال�صابون.
ا�ستخدمي فر�شاة أ�و ق�شة ناعمة لتنظيف حتت أ�ظفارك .ثم ا�شطفي باملاء .ا�ستخدمي املاء اجلاري وال
تعاودي ا�ستخدام املاء ذاته �إذا أ�ردت يدين نظيفتني متاما.
حاويل أ�ن ت�ضعي حنفية قالبة ,فبذلك توفرين املاء ,وي�سهل االحتفاظ ببع�ض املاء النظيف لغ�سل اليدين.
ا�ستخدمي وعاء  .1ا�ضغطي
كبري من اللدائن و�ضيقي يد الوعاء
(البال�ستيك) ذا هنا مبخرز حار أ�و
ب�سكني حارة.
مقب�ض.
� .4إملئي
الوعاء ماء
نظيفا ً واقفلي
غطاءها.

 .2افتحي ثقبا ً
�صغريا ً يف املقب�ض
مبا�شرة فوق املكان
الذي �ض ّيقتيه.

 .5عندما تمُ يلني الوعاء �إىل
أالمام ,ين�ساب املاء منه,
فتغ�سلني يديك .ال جتعلي
الثقب كبريا ً وا ّال أ��سرفت
يف ا�ستخدام املاء.

كيف نعقم (نط ّهر) املعدات أ
والدوات
ي�سمى تنظيف املعدات أ
والدوات للتخل�ص من كل اجلراثيم تقريبا ً،تعميقا ً أ�و
تطهريا ً جيدا ً .يجب أ�وال ً أ�ن تغ�سل أالدوات ثم تعقم �إذا كانت �ست�ستخدم:
 لقطع اجللد أ�و ثقبه أ�و و�شمه. إلعطاء حقنة. لقطع احلبل ال�س ّري أ�ثناء الوالدة. لفح�ص املهبل ،خ�صو�صا ً أ�ثناء الوالدة أ�و ا إل�سقاط أ�و ا إلجها�ض ،أ�وبعده.
 -أ�ثناء �إعطاء احلقنة ال�شرجية.

ميكن أ�ن تعلقي لوح
�صابون باخليط.

 .3لتعليق احلنفية الق ّالبة
اثقبي ثقبني �آخرين يف اجلانب
ا آلخر من الوعاء ومرري خيطا ً
فيهما .ةت�ستطيعني عندئذ تعليق
احلنفية .على ع ّالقة أ�و بغ�صن
�شجرة.

التعقيم اجليد 3 :خطوات

يجب تنفيذ اخلطوتني أالوىل والثانية مبا�شرة بعد ا�ستخدام أالدوات .حاويل احليلولة دون أ�ن يجف الدم أ�و
املخاط عليها .أ�ما اخلطوة الثالثة فيجب أ�ن ت�سبق مبا�شرة ا�ستخدام أالدوات مرة أ�خرى .وميكن �إجراء اخلطوات
الثالث معا ً �إذا أ�مكن خزن أالدوات حيث تبقى مع ّقمة أ
(�نظري ال�صفحة التالية).
 .1النقع :انقعي أ�دواتك ع�شر دقائق .و�إذا أ�مكن ,ا�ستخدمي لذلك حملول الكلورين املب ّي�ض ,برتكيز 0.5
باملئة� .إن نقع ادواتك يف حملول مب ّي�ض أ�وال ً ي�ساعد يف حمايتك من االلتهاب عندما تنطفني هذه أالدوات.
�إذا مل يتوافر لديك حملول مبي�ض ،فانقعي أالدوات يف املاء.

 .2الغ�سل :اغ�سلي كل أالدوات مباء ال�صابون وخ ّفيها بفر�شاة حتى تبدو كل أ�داة منها نظيفة جدا ً,
ثم ا�شطفيها مباء نظيف .حاذري جرح نف�سك أ
بالن�صال او أالن�صال أ�و أالطراف احلادة.
و�إذا أ�مكن ا�ستخدمي قفازات �سميكة أ�و أ�ية قفازات لديك.
 .3التعقيم� :ضعي أالدوات يف بخار �ساخن أ�و ماء يغلي  20دقيقة (الوقت الالزم لفلفلة أالرز).
لتبخري أالدوات حتتاجني �إىل وعاء مع غطاء ،لي�س �ضروريا ً أ�ن يغمر املاء
أالدوات ,ولكن ا�ستخدمي ما يكفي من ماء حتى يظل البخار يت�صاعد من
جوانب الغطاء  20دقيقة.
لغلي أالدوات ل�ست بحاجة �إىل ملء كل الوعاء ماء .لكن يجب أ�ن تت أ�كدي من أ�ن
املاء يغمر كل أالدوات املوجودة يف ا إلناء كل الوقت .واذا أ�مكن غطي الوعاء بغطاء.
يف كال احلالني ،أ�ي التبخر والغلي ،ابد أ�ي هد الدقائق الع�شرين حني ي أ�خذ املاء يف الغليان بقوة .ال ت�ضيفي
أ�ي �شيء �إىل ا إلناء حاملا تبد أ�ين عدد الدقائق.
مهم :ال ت�ستخدمي أ�بدا ً أ�ي أ�دوات ملعاجلة أ�كرث من �شخ�ص� ،إال بعد غ�سل كل أ�جزائها وتعقيمها،
عند كل ا�ستخدام .وال ت�ستخدمي أ�بدا ً ا إلبرة ذاتها أ�كرث من مرة واحدة.

خ ّزن أ�دواتك
�إذا كنت تخزنني أ�دواتك جيدا ً فب�إمكانك �إجراء اخلطوات الثالث معا ً  ،و�ستكون هذه أالدوات عندئذ
جاهزة لال�ستخدام حاملا حتتاجني �إليها .خلزن أالدوات:
 بعد غليها ،ا�سكبي املاء ودعي أالدوات جتف من تلقائها .ال جتففيها بقما�شةّ .غطي ا إلناء بغطاء أ�و
قما�شة رقيقة نظيفة ،ملنع احل�شرات والغيار من دخول ا إلناء ،تي ّقني من أ�ن أالدوات ج ّفت متاما ً.
أ
فالدوات املعدنية ت�صد أ� �إذا مل جتف.
 ال تدعي أالدوات تلم�س يديك أ�و أ�ي �شيء �آخر. اخزين أالدوات يف �إناء مغطى ومعقم .ويف �إمكانكأ�ن ت�ستخدمي الوعاء الذي ا�ستخدم لغلي أالدوات مع
غطاء ،أ�و الوعاء الذي ا�ستخدم للتبخري ،أ�و وعاء زجاجي
وغطاء ُغليا باملاء .واذا أ�مكن �ضعي الكل يف كي�س
بال�ستيك نظيف للحماية من الغبار.

تعقيم ا إلبر واحلقن والقفازات وال�ضمادات

ا إلبر واحلقن :
�إذا كانت ا إلبرة واحلقنة مما ميكن �إعادة ا�ستخدامه ( )reusableفاملئيهما
وفرغيهما ثالث مرات مبحلول مب ّي�ض أ�و مباء ال�صابون ,مبا�شرة بعد اال�ستخدام.
ثم اف�صلي ا إلبرة عن احلقنة واتّبعي اخلطوة الثانية ثم اخلطوة الثالثة املذكورتني يف
ال�صحفة  .511اخزين احلقنة بعناية حتى اال�ستعمال املقبل  .تيقني من عدم مل�س ا إلبرة
أ�و الد ّفا�ش.
�إذا مل تتمكني من خزن أال�شياء فى مكان نظيف وجاف ،فاغليها أ�و ّ
بخريها ثانية قبل
اال�ستعمال.
�إذا كانت احلقنة وا إلبرة من النوع الذي يرمى بعد اال�ستعمال ملرة واحدة  ،ف�ضعيهما بعناية يف وعاء ال تثقبه ا إلبرة ،وادفني الوعاء
عميق ًا.
�إذا مل تتمكني من التخل�ص من ا إلبرة على نحو �آمن ،فاملئي احلقنة مع ا إلبرة وف ّرغيها ثالث مرات مبحلول مب ّي�ض ،ثم لفيها جيدا ً قبل
رميها حتى ال ت ؤ�ذي من يبحثون يف النفايات عن أ��شياء ميكنهم بيعها .أ�ما �إذا كان هناك نظام فرز للنفايات يف جمتمعك املحلي ،فابحثي
عن املكان املنا�سب للحقن وا إلبر لو�ضعها فيه.

القفازات

حتميك القفازات وحتمي أال�شخا�ص الذين تعتنني بهم من انت�شار االلتهاب.
ال ب أ��س أ�حيانا ً من ا�ستخدام قفازات نظيفة ,و�إن مل تكن مط ّهرة  -طاملا أ�نك ال
تعيدين ا�ستخدامها ثانية .لكن عليك أ��ستخدام قفازات مطهرة تطهريا ً جيدا ً
�إذا:
 أ�دخلت يدك يف املهبل أ�ثناء فح�ص طارىء قبل أ�و بعد الوالدة أ�و ا إلجها�ض. -مل�ست جلد ً م�شقوقا ً.

ا�ستخدام قفازات مطهرة تطهريا ً جيدا ً:

انتبهي وال تلم�سي
أ�خرى
قفازات
حني ُتخرجني زوج
قفازات من الذي
خزنت فيه

تلب�سني
حني
انتبهي
القفازات
حتى ال يلم�س
�شيء أالجزاء التي
ال�شخ�ص
�ستلم�س
املري�ض.

�إذا كان لديك زوج قفازات
«معقمة» يف كي�س ,فوفريهما �إىل حني حتتاجني �إليهما حاجة ما�سة ملنع انت�شار االلتهاب.
�إذا ا�ستخدمت قفازات أ�كرث من مرة ،فينبغي أ�ن تكون نظيفة ومط ّهرة ،وخمزونة وفقا ً للتعليمات على ال�صفحتني  511و  .512راقبي دوما ً
القفازات لتتب ّيني �إذا كانت مثقوبة ،و أ�رمي أ�ية قفازات ممزقة.
�إذا أ�مكن ،يف�ضل تبخري القفازات بدال ً من غليها ،ألن يف ا إلمكان �إبقاءها يف ا إلناء الذي ُب ّخرت فيه حتى جتف� .إذا مل تتمكني من تبخري
القفازات ،وكان عليك أ�ن تغليها ،فحاويل أ�ن جتففيها يف ال�شم�س .وقد ت�ضطرين رمبا �إىل مل�سها من أ�جل هذا ،ولن تكون �إذن مط ّهرة ،لكنها
�ستكون نظيفة .دعيها يف مكان نظيف وجاف.

ال�ضمادات
�إذا مل يكن لديك �ضمادات من ال�شا�ش املعقم ،فا�ستخدمي �ضمادات قما�ش .اتّبعي لتطهريها التعليمات على ال�صفحتني  511و .512ج ّففي
ال�ضمادات يف ال�شم�س ،ولكن تي ّقني من أ�نها ال تالم�س أالر�ض ،ومن أ�نها بعيدة عن الغبار والذباب واحل�شرات أالخرى.
يجب �إحراق اية أ��شياء تلوث بالدم أ�و �سوائل اجل�سم (البول ،أ�و الرباز او ال� أس�ئل
املنوي ،أ�و ماء الر أ��س عند الوالدة ،أ�و القيح) أ�و �إخفا ؤ�ها بعناية حتى ال يعرث عليها
أالطفال أ�و احليوانات .ومن �ضمن هذه أالدوات التي ال حاجة بها ،وهي ملوثة  ،مثل
احلقن أ�و القفازات املمزقة او القفازات التي ال ميكن ان ت�ستخدم اكرث من مرة،
أ�و ال�شا�ش ،او القطن.

كيف نقي�س احلرارة والنب�ض والنف�س و�ضغط الدم

عندما يكون �شخ�ص أ�و امر أ�ة مري�ضة أ�و تعاين م�شكلة �صحية ،قد تتغري عالمات اجل�سم
الفيزيائية أال�سا�سية ،وتبني لك بع�ض ال�صفحات املقبلة كيف تقي�سني العالمات التي تدل
على أ�ن املر أ�ة تعاين م�شكلة.
احلرارة
حت�س�سي جلدها
�إذا احتجت �إىل معرفة درجة حرارة املر أ�ة ومل يكن لديك ميزان حرارة ّ
بظاهر يدك ،وقارين حرارته بحرارة جلدك� .إذا �شعرت أ�ن جلدها أ�كرث حرارة ،فقد تكون
حممومة .انظري ال�صفحة  297ملعرفة ما يجب أ�ن تفعلي للحرارة املرتفعة.
�إذا كان لديك ميزان حرارة ميكنك أ�ن تقي�سي حرارة املر أ�ة من فمها ،أ�و من حتت �إبطها ،أ�و من امل�ستقيم (باب البدن) .احلرارة أ�برد
عادة حتت ا إلبط و أ��سخن يف الفم ,و أ��شد �سخونة يف امل�ستقيم ،وثمة ُ�سلمان مليزان احلرارة .ويف ا إلمكان ا�ستخدام أ�ي منهما لقيا�س
ال�س ّلمني:
حرارة ال�شخ�ص ،فيما يلي مقارنة لدرجات ُ

النب�ض (دقات القلب)

النب�ض ينبىء ب�سرعة دقات القلب واجلهد الذي يبذله ،فبعد العمل أ�و التمرين ال�شاق يدق قلب ا إلن�سان ال�سليم ب�سرعة ,لكنه ُيبطىء
�إىل النب�ض املعتاد يف ب�ضع دقائق .ويزداد نب�ض القلب ع�شرين نب�ضة يف الدقيقة عادة ،كلما ارتفعت حرارة اجل�سم درجة مئوية.
ويراوح النب�ض العادي لدى البالغ بني  60و 90نب�ضة يف الدقيقة .وميكن أ�ن يكون النب�ض ال�سريع عالمة على:
 خ�سران دم أ�و �سوائل يف اجل�سم ،أ�و �صدمة (انظري أ�ل�صفحة .)254 حرارة والتهاب. م�شكالت يف الرئتني وجهاز التنف�س ,أ�و يف القلب. -م�شكالت يف الغدة الدرقية.

النف�س (�سرعة التنف�س)

تد ّلك وترية التنف�س على �صحة الرئتني وجهاز التنف�س .وقد ت ؤ� ّ�شر �إىل حالة ال�شخ�ص أ�و املر أ�ة ال�صحية العامة ،لتقي�سي �سرعة التنف�س
راقبي �شهيق املر أ�ة وزفريها وهي م�سرتيحة .وتراوح الوترية العادية لدى البالغ بني  12و 20نف�سا ً كامال ً يف الدقيقة (والنف�س الكامل
هو ال�شهيق والزفري معا ً).
تزداد �سرعة التنف�س عادة (مع ت�سارع النب�ض) عندما يكون املرء م�صابا ً بالتهاب أ�و حمى أ�و بنزف أ�و جفاف أ�و �صدمة أ�و م�شكالت يف
الرئتني أ�و طوارىء أ�خرى.
أ�ما النب�ض والنف�س البطيئان جدا ً لدى �شخ�ص �شديد املر�ض ،فقد يعنيان أ�نه يدنو من املوت.
وقد يدل النف�س ال�سريع ال�سطحي على التهاب يف جهاز التن ّف�س ،أ�ما التنف�س بوترية تزيد على  30مرة يف الدقيقة فقد يكون عالمة
على التهاب رئوي  -نيمونيا (انظري ال�صفحة .)304

�ضغط الدم

�ضغط الدم قيا�س قوة ال�ضغط الذي ي�ضغطه الدم يف داخل أالوعية الدموية ،وتفيد
معرفة �ضغط دم املر أ�ة يف أالوقات التالية:
 أ�ثناء احلمل أ�و الوالدة أ�و ا إل�سقاط أ�و ا إلجها�ض. �إذا كانت ت�ستخدم أ�و تنوي ا�ستخدام حبوب منع احلمل. -يف حاالت الطوارىء ،مثل ال�صدمة ،أ�و أ�مل البطن ال�شديد ،أ�و الوالدة ال�صعبة.

ماذا تعني أالرقام
يف قيا�س الدم رقمان:
		
 120/80أ�و 80/120
				

 120هو ال�ضغط أالعلى (االنقبا�ضي)		
 80هو ال�ضغط أال�سفل (االنب�ساطي)

BP 120/80

�ضغط الدم العادي لدى البالغ يقرب عادة من  , 80/120لكن أ�ي قيا�س يراوح بني  60/90و ،85/140قد يع ّد طبيعيا ً.
يعترب �ضغط الدم مرتفعا ً �إذا كان ال�ضغط أالعلى  140وما فوق أ�و أال�سفل  90وما فوق .ويزداد خطر ارتفاع �ضغط الدم على �صحة املر أ�ة
مع وجود عوامل خطر �إ�ضافية لديها مثل التدخني وال�سمنة .أ�و أ�مرا�ض مثل ال�سكري وارتفاع ن�سبة الكولي�ستريول بالدم و أ�مرا�ض القلب
وال�شرايني والكلى .ففي هذه احلالة قد حتتاج املر أ�ة �إىل عالج أ
بالدوية با إل�ضافة �إىل التوقف عن التدخني وتخفيف الوزن وممار�سة
الريا�ضة بانتظام إلرجاع �ضغط الدم �إىل  130/85كحد أ�ق�صى.
واذا كان �ضغط الدم منخف�ضا ً على الدوام ,فلي�س يف ذلك ما ي�ستدعي القلق .والواقع أ�ن ال�ضغط �إذا كان مياال ً �إىل أ�ن يكون منخف�ضا
ً � 60/90 -إىل  - 70/110فهذا يعني أ�ن ال�شخ�ص على أالرجح �سيعي�ش طويال ً ،وال يحتمل أ�ن يعاين أ�ن أ�زمات قلبية أ�و جلطات.
أ�ما الهبوط املفاجىء يف �ضعط الدم فهو عالمة خطر ،خ�صو�صا ً
�إذا هبط دون  ،60/90راقبي أ�ي هبوط مفاجىء يف �ضغط الدم لدى
أال�شخا�ص الذين ينزفون أ�و املعر�ضني لل�صدمة� .إذا وجدت أ�ن قيا�س
�ضغط الدم غري عادي وكنت ال تعتقدين أ�ن املري�ضة يف حالة �صدمة.
فانتظري ب�ضع دقائق و أ�عيدي قيا�س ال�ضغط مرة ثانية.
�ستحتاجني كثريا ً �إىل مراقبة �ضغط دم �شخ�ص ما ,مع مرور الوقت
(مثال ً  ،أ�ثناء حمل املر أ�ة ) لتعريف كيف يتب ّدل ,و�سيفيدك أ�ن تقتمي
�سجال ً

كيف نقي�س �ضغط الدم

ثمة أ�نواع عديدة من معدات قيا�س �ضغط الدم ,ولبع�ضها عيار طويل
ي�شبه ميزان احلرارة .ولبع�ضها ميزان م�ستدير مثل ال�ساعة.
جتهز معدات قيا�س �ضغط الدم عادة ب�سماعة.

كيف نفح�ص البطن

�إذا �شعرت املر أ�ة ب أ�مل يف أ��سفل البطن ،فاقر أ�ي أ�وال ً ف�صل أ
“المل يف أ��سفل البطن” وا� أس�يل املر أ�ة أال�سئلة الواردة على ال�صفحة .345

ثم افح�صي بطنها:
 .1اطلبي �إليها أ�ن تخلع مالب�سها حتى تتمكني من ر ؤ�ية بطنها من أ��سفل ثدييها �إىل ال�شعر بني �ساقيها
 .2اطلبي �إليها أ�ن تنام على ظهرها على �سرير �صلب أ�و طاولة أ�و على أ�ر�ض نظيفة وركبتاها مثن ّيتان وقدماها قريبتان من م ؤ�خرتها.
ودعيها ترخي ع�ضالت بطنها ما ا�ستطاعت .وقد ي�صعب هذا
على من يعاين أ�ملا ً.
 .3ان�صتي �إىل أ��صوات القرقرة يف البطن بو�ضع أ�ذنك على
بطنها ,ف�إذا مل ت�سمعي �شيئا ً مدة دقيقتني ،فهذا دليل خطر
(انظري ال�صفحه .)342
 .4اطلبي �إليها أ�ن تد ّلك �إىل حيث ي�شتد أ�ملها .ثم ابد أ�ي ال�ضغط
يف اجلانب ا آلخر بلطف ،تابعي بلطف و أ�نت جتولني حول بطنها ،لتعريف أ�ين مو�ضع أالمل أال�شد.
حت�س�سي و أ�نت ت�ضغطني على بطنها �إذا كان ثمة أ�ورام .والحظي �إذا كان بطنها رخوا ً أ�م �صلبا ً ,و�إذا كان با�ستطاعتها أ�ن ت�سرتخي
ّ .5
حتت �ضغط يدك.
 .6حتى تتي ّقني من أ�نها ال تعاين م�شكلة أ�خرى مثل التهاب الزائدة الدودية،
أ�و التهاب يف أالح�شاء ،أ�و يف احلو�ض ,ا�ضغطي ببط ء ولكن بحزم على
بطنها من ناحية الي�سار ،مبا�شرة فوق املوقع الذي تلتقي عنده الفخذ
باجل�سم أ
(الرب ّية) ا�ضغطي حتى تت أ�مل قليال ً  ،ثم اوفعي يدك للحال،
ف�إذا أ�ح�ست أ�ملا ً حادا ً .أ
(�مل ارتداد) لدى نزعك اليد ,فقد تكون م�صابة
بالتهاب خطري ،خذيها على الفور �إىل مركز �صحي أ�و م�ست�شفى ،للتي ّقن
من احتمال حاجتها �إىل جراحة .أ�ما �إذا مل حت�س ب أ�مل ارتداد ،فوا�صلي
فح�صها وعايني جهازها التنا�سلي من خارج وانظري �إذا كان ثمة قروح
أ�و �إفراز أ�و نزف أ�و عالمات أ�خرى تدل على مر�ض منقول جن�سيا ً .انظري
ال�صفحة  261حيث عالمات أالمرا�ض املنقولة جن�سيا ً وعالجها ،و�إذا
كنت تعرفني كيف ُيفح�ص احلو�ض ،فافح�صى حو�ضها (انظري ال�صفحة
التالية).

كيف نفح�ص جهاز املر أ�ة التنا�سلي (فح�ص احلو�ض )
ميكنك �إنقاذ حياة امر أ�ة �إذا كنت تعرفني أ��سلوب فح�ص جهازها التنا�سلي .فهذه املعرفة �ضرورية لتوفري بع�ض و�سائل تنظيم أال�سرة
وت�شخي�ص بع�ض م�شكالت املر أ�ة ال�صحية اخلطرية ,مثل احلمل يف أالنبوب و�سرطان عنق الرحم والرحم ،وكثري من أالمرا�ض املنقولة
جن�سيا ً ،وا�شرتاكات ا إلجها�ض .ولي�س �صعبا ً تع ّلم هذا أال�سلوب ،وت�ستطيع معظم الن�ساء ،أ�و العامالت ال�صحيات ،مع بع�ض التمرين:
 فح�ص اجلهاز التنا�سلي اخلارجي. حت�س�س أالع�ضاء التنا�سلية داخل البطن.ولكن ال تفح�صي احلو�ض �إال �إذا كان �ضروريا ً فعال ً ،فكلما أ�دخلت �شيئا ً داخل مهبل امر أ�ة زدت خطر االلتهاب.
مهم :ال تفح�صي احلو�ض:
 عندما تكون املر أ�ة حامال ً وتنزف ،أ�و �إذا فقدت ماء الر أ��س. بعد والدة عادية أ�و �إجها�ض ال ا�شرتاكات فيه.قبل أ�ن تبدئي:
 .1اطلبي �إىل املر أ�ة أ�ن تبول.
 .2اغ�سلي يديك جيدا ً بال�صابون واملاء النظيف.
 .3اطلبي �إليها أ�ن تفك ثيابها .ا�ستخدمي غطاء أ�و مالب�سها
لتغطيها.
 .4دعيها تتمددعلى ظهرها ،وكعباها قريبان من م ؤ�خرتها
وركبتاها عاليتان .وا�شرحي لها ماذا �ستفعلني.
� .5ضعي قفازا ً نظيفا ً يف اليد التي �ستدخلينها يف مهبلها.

عايني اجلهاز التنا�سلي من خارج:

ا�ستخدمي اليد التي ُو�ضعت يف القفاز للم�س املر أ�ة بلطف ،وانظري لرتي �إذا كان ثمة أ�ورام أ�و
انتفاخ أ�و �إفراز غري عادي ،أ�و قروح أ�و متزق أ�و ندوب حول الفرج او بني أال�شفار .فلبع�ض أالمرا�ض
عالمات تظهر على اجلهاز التنا�سلي من خارج (انظري ف�صل أالمرا�ض املنقولة جن�سيا ً).

كيف جترين فح�ص املنظاراملهبلي
املنظار املهبلي مفيد ملعاينة عنق الرحم واملهبل� ،إذا كان لديك منظار ,فاتّبعي
اخلطوات أ�دناه ووا�صلي مع الفح�ص يف ال�صفحة التالية� .إذا مل يكن لديك منظار
ففي �إمكانك احل�صول على الكثري من املعلومات ذاتها ،باتّباع اخلطوات املذكورة يف
ال�صفحة التالية.
 .1تي ّقني من أ�ن املنظار قد ُع ّقم قبل أ�ن ت�ستخدميه (انظري ال�صفحة  .)511ب ّللي
املنظار باملاء النظيف أ�و بهالم الكي  -واي ( )K -Y Jellyقبل ا�ستخدامه.
 .2ادخلي �إ�صبعك أالوىل من يدك التي يف القفاز داخل مهبل املر أ�ة .وفيما ُتدخلني
�إ�صبعك ا�ضغطي بلطف �إىل حتت على الع�ضل الذي يحيط باملهبل( .اعملي ببطء
وانتظري حتى ت�سرتخي ع�ضالت املر أ�ة).
ابحثي بهذه ا إل�صبع عن عنق الرحم الذي ي�شبه ملم�سه ملم�س أ�رنبة أالنف.
 .3باليد أالخرى ام�سكي �شفرتي املنظار معا ً بني ال�س ّببابة والو�سطى .أ�ديري ال�شفرتني على جانبيهما و أ�دخليهما يف املهبل( .حاذري
ال�ضغط على فتحة التب ّول أ�و البظر ,ألن هاتني املنطقتني �شديدتا احل�سا�سية) .عندما يجتاز املنظار ن�صف الطريق �إىل الداخل ،أ�ديريه
لي�صري مقب�ضه �إىل حتت ،ا�سحبي �إ�صبعك الذي يف القفاز.
 .4افتحي بلطف ال�شفرات قليال ً وابحثي من عنق الرحم .ح ّركي املنظار ببطء ولطف حتى تتمكني من ر ؤ�ية عنق الرحم بني ال�شفرتني،
�ش ّدي برغي املنظار حتى يبقى مكانه.
 .5تفح�صي عنق الرحم  ،الذي ينبغي أ�ن يكون زهري اللون م�ستديرا ً وطريا ً .الحظي �إذا كانت فتحته مفتوحة أ�م مطبقة ,و�إذا كان ثمة
�إفراز أ�و نزف� .إذا كنت تتفح�صني املر أ�ة ألنها تنزف من املهبل بعد الو�ضع أ�و ا إلجها�ض أ�و ا إل�سقاط  ،فانظري �إىل اللحم الظاهر من
عنق الرحم .ف�إذا ظننت أ�نها م�صابة
بالتهاب ,فانظري �إذا كان ثمة �إفراز أ�خ�ضر أ�و أ��صفر أ�و نزف من عنق الرحم .و�إذا كانت املر أ�ة ُت�س ّيب بوال ً أ�و برازا ً ،ف أ�ديري املنظار
بلطف للنظر �إىل
جدران املهبل ،وقاربي �شفرتي املنظار �إحداهما من أالخرى.
 .6لنزع املنظار ،ا�سحبيه بلطف �إىل ناحيتك وارخي برغي املنظار
حتى تفلت ال�شفرتان من عنق الرحم ,ثم �ض ّمي ال�شفرتني �إحداهما
�إىل أالخرى وا�سحبي بلطف .تي ّقني من تعقيم (تطهري) منظارك
مرة أ�خرى.

كيف تتح�س�سني أالع�ضاء التنا�سلية داخل البطن
ا  .أ�دخلي �سبابة اليد التي يف القفاز داخل مهبل املر أ�ة .وفيهما تدخلني �إ�صبعك ا�ضغطي
بلطف �إىل حتت على الع�ضل الذي يحيط باملهبل .وعندما ي�سرتخي ج�سم املر أ�ة أ�دخلي
ا إل�صبع الو�سطى أ�ي�ضا ً .أ�ديري باطن يدك �إىل أ�على.
حت�س�سي فتحة عنق الرحم لتتي ّقني من أ�نها ثابتة وم�ستديرة .ثم �ضعي كل �إ�صبع على
ّ .2
جانب من جانبي عنق الرحم وح ّركيه بلطف .ويجب أ�ن يتحرك ب�سهولة ,من دون أ�مل.
ف�إذا �سبب حتريكه أ�ملا ً ،فقد تكون م�صابة بالتهاب يف الرحم أ�و أالنبوبني أ�و املبي�ضني أ�و
م�شكلة جدية أ�خرى كالتدرن ،و�إذا بدا عنق رحمها رخوا ً فقد تكون حامال ً.
حت�س�سي الرحم بال�ضغط بلطف على
ّ .3
أ��سفل بطنها بيدك التي يف اخلارج.
بذلك حتركني أالجزاء الداخلية (الرحم
أ
والنبوبان واملبي�ضان) لتقرتب من يدك
التي يف الداخل .وميكن �إمالة الرحم
�إىل أالمام أ�و اخللف .ف�إذا مل ت�شعري بها أ�مام عنق الرحم ،فارفعي عنق الرحم بلطف
حت�س�ست الرحم حتت عنقها ،ف�إنها تكون
وحت�س�سي حوله لتلم�سي منت الرحم .ف�إذا ّ
ّ
متجهة �إىل اخللف.
حت�س�سي حجمها و�شكلها ،افعلي هذا بتحريك �إ�صبعيك اللتني
 .4عندما جتدين الرحمّ ,
يف الداخل �إىل جانبي عنق الرحم ,ثم “ام�شي” ب أ��صابع يدك التي يف اخلارج ,حول
الرحم ،يجب أ�ن تبدو الرحم ثابتة وطرية و أ��صغر من حبة الليمون.

�إذا كانت الرحم:
 رخوة امللم�س وكبرية ,فقد تكون املر أ�ة حامال ً. متورمة و�صلبة ،نقد يكون فيها ليفة (تليف)  Fibroidأ�و ورم �آخر (انظريال�صفحة .)368
 ت ؤ�ملها عندما تلم�سينها ،فقد تكون م�صابة بالتهاب يف الداخل. ال تتحرك ب�سهولة ،فقد تكون بها ندوب من التهاب قدمي (التهاب احلو�ض،انظري ال�صفحة .)272

تتح�س�سيها .أ�ما �إذا وجدت تورما ً أ�كرب من هذه اللوزة (بهذا
حت�س�سي أ�نبوبيها ومبي�ضيها ،ف�إذا كانت طبيعية ف�سيكون �صعبا ً أ�ن ّ
ّ .5
احلجم) ,أ�و ي�سبب أ�ملا ً �شديد ًا ،فال بد أ�نها ت�شكو التهابا ً أ�و أ�مرا ً طارئا ً �آخر� .إذا كان الورم ي ؤ�ملها ,وت أ�خرت دورتها ال�شهرية ,فقد تكون
حامال ً يف أالنبوب� ,إنها بحاجة �إىل معونة طبية على الفور.
وحت�س�سي داخل املهبل� .إذا كانت لديها م�شكلة ت�س ّيب بول أ�و براز ،فابحثي
 .6حركي �إ�صبعك ّ
عن متزق (انظري ال�صفحة ،)358تيقني من أ�ن لي�س ثمة أ�ورام أ�و قروح غري عادية.
.7اجعلي املر أ�ة ت�سعل ،أ�و ت�ضغط وك أ�نها تتربز ،انظري �إذا كان ثمة �شيء يربز من املهبل,
ف�إذا برز �شيء فقد تكون م�صابة بهبوط يف الرحم أ�و هبوط يف الرحم أ�و هبوط يف املثانة
(انظري ال�صفحة .)131
 .8ومن ال�ضروري �إجراء فح�ص  rectovaginalحت�س�س املنطقة بني املهبل وال�شرج
ب أ��صابعك وخ�صو�صا ً لدى اال�شتباه بورم يف املهبل.
 .9عندما تنهني الفح�ص نظفي القفاز وط ّهريه (انظري ال�صف  ،)511واغ�سلي يديك جيدا
ً بال�صابون واملاء.

االعتناء ياحلروق

احلروق �إ�صابات �شائعة عند الن�ساء أ
والطفال (انظري ال�صفحة  .)382وال بد أ�وال ً من تربيد كل احلروق  15دقيقة بالثلج واملاء البارد
والثياب املبللة مباء بارد .وبعد التربيد يتوقف العالج على مدى خطورة احلرق .و�ضروري جدا ً أ�ن يظل احلرق نظيفا ً قدر امل�ستطاع.
احمي احلروق من القذارة والغبار والذباب واحل�شرات أالخرى ,ولكي يكون �شفاء
احلرق أ�ف�ضل فال تدهنيه أ�بدا ً بالدهن وال�سمن أ�و معجون أال�سنان ،وال ت�ضعي عليه
جلود احليوان أ�و النب أ�و أالع�شاب أ�و الرباز .ويلزم أال�شخا�ص الذين أ��صيبوا بحروق أ�ن
يتناولوا أ�طعمة تعيد تكوين أالن�سجة (الربوتني) ولي�س من نوع من أ�نواع الطعام ينبغي
جتنبه.
هناك ثالثة أ�نواع أ��سا�سية من احلروق:
 .1احلروق الطفيفة (الدوجة أالوىل)
ال ت�سبب هذه احلروق فقاعات ,لكنها جتهل اجللد قامتا ً أ�و أ�حمر .وبعد التربيد ,لي�س
من حاجة �إىل أ�ي دواء �آخر .ا�ستخدمي اال�سربين او البارا�ستامول لت�سكني أالمل.
مهم :اغ�سلي يديك جيدا ً قبل االعتناء باحلرق التقاء االلتهاب.

 .2احلروق التى ت�سبب فقاعات (الدرجة الثانية)
بعد التربيد ال تفق أ�ي الفقاعات ،وال تثقبي الفقاعات أ�و تخرجي منها ال�سائل  -وال حتى ب�إبرة أ�و حقنة مط ّهرة .ف�إذا انفق أ�ت الفقاعة
ا�ستخدمي مق�صا ً مطهرا ً لتزيلي بلطف كل اجللد امليت .ثم ا�ستخدمي �صابونا ً خفيفا ً وماء فعلي ًا مربدا ً على قطنة أ�و �شا�شة معقمة أ�و
قما�شة مطهرة لتنظيف احلرق بلطف ،ميكنك أ�ي�ضا ً أ�ن ت�ستعملي بروك�سايد الهيدروجني ,أ�زيلي كل اجللد املحروق الباقي مكان احلرق
ومن حوله حتى تري اجللد اجلديد الزهري اللون حتتهّ ،
غطي هذا اجللد اجلديد بقطعة �شا�ش مع ّقمة أ�و قما�شة مط ّهرة� .إذا الت�صق
ربد.
القما�ش باحلرق و أ�ردت انتزاعه بل ّليه باملاء املغلي امل ّ
التقاء االلتهاب يف مو�ضع احلرق� ،ضعي �شا�شة مع ّقمة أ�و قما�شة مط ّهرة مبللة مبحلول املاء املم ّلح  15دقيقة ,ثالث مرات يف اليوم .ويف
كل مرة تب ّدلني القما�شة ،أ�زيلي اجللد واللحم امليت بحذر بوا�سطة ملقط �صغري ،حتى ترى اجللد اجلديد الزهري اللون.
حت�ضري املحلول املم ّلح:
�ضعي ملعقة �صغرية من امللح يف لرت من املاء ،اغلي
القما�ش واملاء قبل اال�ستخدام وب ّردي املاء قبل و�ضعه
على احلرق.
�إذا التهب احلرق ،ف�سي�صبح أ��شد �إيالما ً ،وينتفغ أ�كرث،
وي�صبح اجللد يف موقع احلرق �صلب و أ�حمر ،ا�سخدمي
م�ضادا ً حيويا ً  ،مثل البن�سلني أ�و أالمب�سلني عيار 250
مليغراما ً  4 ،مرات يف اليوم ل�سبعة أ�يام ،ف�إذا مل يزل
االلتهاب بعد خم�سة أ�يام ،فا�ستخدمي الديكلوك�سا�سيلني أ�و االرثرومي�سني ،عيار  250مليغراما ً 4 ،مرات يف اليوم من �سبعة �إىل ع�شرة
أ�يام ،أ�عطي امل�صابة باحلروق كثريا ً من ال�سوائل.
 .3احلروق العميقة (الدرجة الثالثة)
ثمة حروق تد ّمر اجللد وتك�شف حلما ً قامتا ً متفحما ً .هذه احلروق خطرية على الدوام  .خذي امل�صابة �إىل العناية الطبية على الفور،
ربد .أ�عطي امل�صابة
يف هذه أالثناء لفي اجلزء املحروق بثوب أ�و �شر�شف مبلل مط ّهر ،وتي ّقني من أ�ن املاء الذي ُب ّلل به الثوب مغلي وم ّ
الكثري من ال�سوائل.
�إذا تعذر احل�صول على عناية طبية عاجلي احلروق مثلما تعاجلني حروق الدرجة الثانية .وحلماية احلروق من الغبار واحل�شرات،
غطيها بغطاء غري م�شدود من القطن أ�و الثياب أ�و القما�ش املطهر ،ب ّديل الغطاء على أالقل أ�ربع مرات يف اليوم ،أ�و مرتني يف اليوم �إذا
ظل الفطاء جافا ً.
أ�عطي امل�صابة حملول معاجلة اجلفاف (انظري ال�صفحة  )524كما أ�مكن ،حتى ت أ�خذ امل�صابة يف التب ّول بكرثة .ف�إذا كانت امل�صابة
فاقدة الوعي أ�و عاجزة عن البلع ،ف أ�عطيها حملول معاجلة اجلفاف بحقنة �شرجية ببطء �شديد (انظري ال�صفحة .)525
ميكن لكل من ي�صاب بحروق بليغة أ�ن ي�صاب ب�سهولة بال�صدمة ،ب�سبب فقدان اجل�سم ال�سوائل من احلرق النا ّز.
وا�سي امل�صابة وطمئنيها وعاجليها من ال�صدمة عند اللزوم ,و أ�عطيها أ�ي م�سكن قوي لالمل يف حوزتك� .إن غ�سل اجلروح املفتوحة باملاء
البارد اململح قليال ً ،ي�ساعد فى ت�سكني أالمل أ�ي�ضا ً.

أ��سلوب �إعطاء ال�سوائل ملعاجلة ال�صدمة

�إذا نزفت امر أ�ة دما ً كثريا ً  -مثال ً أ�ثناء الوالدة ،أ�و بعد �إ�سقاط أ�و
أ�جها�ض مع ا�شرتاكات ،أ�و �إذا أ��صيبت بحروق بالغة  -فقد ت�صاب
ب�صدمة (انظري ال�صفحة .)254
عندما يحدث هذا حتتاج املر أ�ة �إىل �سوائل ب�سرعة إلنقاذ حياتها ،ف�إذا
كانت م�ستيقظة وت�ستطيع �شرب ال�سوائل ،فدعيها ت�شرب .و�إذا كنت مدربة
على احلقن يف الوريد فاحقنيها حملول وريدي ( )Intravenousأ�و
(امل�صل) ويف حالة الطوارىء ميكن ا�ستخدام احلقنة ال�شرجية بدال ً من
هذا .لكن احلقن ال�شرجية ال ُتعطى �إال ين الطوارىء� .إذ قد ي�ضر ا إلكثار
منها.

أ��سلوب �إعطاء احلقنة ال�شرجية

�ستحتاجني �إىل:
 �إناء نظيف للحقنة أ�و وعاء ب أ�نبوب. قما�شة تو�ضع حتت املري�ضة.  200مللرت أ(�كرث قليال ً من زجاجة ن�صف ليرت) من ماء ال�شرب الدافىء (غري
ال�ساخن)� .إذا كان لديك حملول معاجلة اجلفاف ،أ�و كي�س من  IV bagفيمكنك
ا�ستخدام أ�ي منهما بدال ً من املاء.
ما العمل:
ا .أ�خربي املر أ�ة مبا تفعلني وملاذا.
 .2اغ�سلي يديك .
 .3دعيها ت�ستلقي على جانبها أالي�سر �إذا ا�ستطاعت  ،واذا أ�مكن فليكن ج�سمها أ�على أ
قليل من ر أ��سها.
� .4إذا كان لديك قفازان نظيفان ف�ضعيهما.
 .5دعي املاء ي�سيل �إىل �آخر أالنبوب ليطرد الهواء ،مت اقر�صي طرف
أالنبوب لوقف جريان املاء.
 .6ب ّللي طرف أالنبوب باملاء أ�و بهالم الكي  -واي ( ،)K-Y jellyثم
أ�دخليه يف ال�شرج ,اطلبي من املر أ�ة أ�ن تتن ّف�س نف�سا ً بطيئا ً وعميقا ً
لت�ساعديها على اال�سرتخاء.
 .7احملي ا إلناء أ�و الوعاء على ارتفاع كاف ليجري املاء ببطء (على
ارتفاع ردف املر أ�ة تقريبا ً )ُ .يفرت�ض أ�ن ي�ستغرق أالمر نحو ع�شرين
دقيقة� .إذا �سال املاء من بدن املر أ�ة فقد يكون ا إلناء أ�على مما يجب.
أ�خف�ضه إلبطاء جريان املاء.
 .8ا�سحبي االنبوب بلطف .اطلبي �إليها أ�ن حتاول ح�صر املاء يف الداخل،
و أ�خربيها أ�ن ا إلح�سا�س باحلاجة �إىل التربز �ستنق�ضي ب�سرعة� ،إذا كانت
املر أ�ة مغمى عليها ،ميكنك �ضم الردفني معا ً.
ّ .9
نظفي املر أ�ة وجففيها ،ثم انزعي ق ّفازيك واغ�سلي يديك.
 .10أ�نقلي املر أ�ة �إىل العناية الطبية فورا ً� .إذا كانت املر أ�ة ال تزال تعاين ال�صدمة ففي �إمكانك �إعطا ؤ�ها حقنة �شرجية ثانية بعد �ساعة.
و�إذا مل تكن تعاين �صدمة ,حاويل �إ�سقاءها جرعات من حملول معاجلة اجلفاف أ�ثناء نقلها.

كيف نعطي حقنة

ال حتتاجني �إىل احلقن كثريا ً  ،فكثري من أالدوية التي ُتعطى أ�حيانا ً باحلقن ,يكون أ�خذها بالفم أ��سلم .لكن قد يكون �إعطاء احلقنة
�ضروريا ً:
 عندما ال يكون الدواء متوافرا ً ألخذه بالفم. عندما يعجز ال�شخ�ص عن البلع أ�و عن االحتفاظ بالدواء ألنه يتقي أ� (ي�ستفرغ أ�و يطر�ش). يف بع�ض حاالت الطوارىء ،مثل النزف أ�و االلتهاب بعد الوالدة أ�و ا إلجها�ض.ال بد من �إعطاء احلقنة بطريقة �سليمة ،فقد تكون احلقنة خطرة �إذا أ�عطيت يف غري مكانها ال�صحيح ،وبالطريقة غري املنا�سبة ,أ�و من
دون تنظيف احلقنة واليدين ومكان احلقن ،تنطيفا ً مالئما ً .اتّبعي بانتباه تعليمات "كيف حتقن احلقنة" ال�صفحة .528

اتقاء االلتهاب

ت�ستطيع ا إلبر واحلقن التي ال ُت ّ
نظف و ُتع ّقم جيدا ً أ�ن تنقل أ�مرا�ضا ً مثل ا إليدز /ال�سيدا والتهاب الكبد �إىل �شخ�ص �آخر ،وت�ستطيع أ�ي�ض ًا
أ�ن ت�سبب التهابا ً خطريا ً يف مو�ضع احلقن أ�و يف الدم.
 �إياك وا�ستخدام ا إلبرة واحلقنة ذاتها حلقن أ�كرث من �شخ�ص أ�و حلقن ال�شخ�ص ذاته أ�كرث من مرة ،قبل أ�ن تنطفيها وتطهريها بعدكل ا�ستخدام أ�وال ً .اتّبعي اخلطوات املذكورة يف ال�صفحة .512
 بعد غلي ا إلبرة ال تلم�سيها ب أ�ي �شيء مل ُيط ّهر.� -إذا كانت ا إلبر من النوع الذي ي�ستخدم مرة فقط ،انظري كيف التخل�ص منها بطريقة �آمنة ال�صفحة .512

�إين ُتعطى احلقنة

ثمة نوعان أ��سا�سيان من احلقن:
 حقن تعطى يف الع�ضل (.)Intramuscular: IM حقن تعطى يف الطبقة الدهنية حتت اجللد (.)Subcutaneousيتوقف املكان الذي تختارينه إلعطاء احلقنة على مقدار الدواء الذي حتتاجني �إىل حقنه ،وحجم ج�سم ال�شخ�ص الذي يتلقى احلقنة،
ونوع الدواء الذي ت�ستخدمني .ا�ستعملي عن أ��سلوب �إعطاء نوعي احلقن يف ال�صفحة .540
�إن معظم أالدوية التي يو�صي هذا الكتاب بحقنها ُتعطى يف الع�ضل ،وميكن �إعطاء هذا النوع من احلقن ع�ضلة الردف الكبرية ،أ�و أ�على
الع�ضد أ�و أ�على الفخذّ ،
ويف�ضل �إعطا ؤ�ها يف الردف أ�و الفخذ �إذا كان:
 مقدار احلقنة يزيد على  2م ّللرتين (�2سنتمرتين مكعبني)( ,لكن يجب أ�ال حتقني أ�بدا ً أ�كرث من  3مللرتات يف احلقنة الواحدة ،اجعليالدواء يف حقنتني بدال ً من واحدة).
 يحتمل أ�ن ي�سبب الدواء أ�ملا ً عند حقنه. -ال�شخ�ص الذى يتل ّقى احلقنة �صغريا ً جدا ً أ�و �سيىء التغذية.

كيف نح�ضرا إلبرة للحقن

قبل �إعداد ا إلبرة ،اغ�سلي يديك بال�صابون واملاء� ،إذا كانت احلقنة مما ي�ستخدم مرات ،ابد أ�ي باخلطوة أالوىل ،واذا كان لديك حقنة
مما ُي�ستخدم مرة فقط فافتحي غالفها بعناية وابد أ�ي باخلطوة الثانية.
 .1اتبعي تعليمات تعقيم
(تطهري) احلقنة ،على
ال�صفحة .512

 .2ث ّبتي ا إلبرة باحلقنة وال تلم�سي �سوى قاعدة ا إلبرة
و أ�على الد ّفا�ش.

 .6ام�سحي غطاء املطاط يف
أ�على قارورة الدواء بقما�ش أ�و
قطن نظيف مبلل بالكحول
( )Alcoholأ�و املاء املغلي.
 .7احقني املاء املقطر يف داخل
القارورة التي حتتوي على م�سحوق
الدواء.

 .8خ�ضي الفارورة حتى يختلط
الدواء باملاء.
 .3بع�ض أالدوية تو ّزع جاهزة لال�ستعمال ،ف�إذا كان
لديك هذا النوع ،فاتّبعي اخلطوتني  4و  5و  ,10أ�ما �إذا
احتاج الدواء �إىل املزج باملاء ّ
املقطر ،فاتّبعي اخلطوات
من � 4إىل .10
ّ .4
نظفي القارورة
الزجاجية التي حتتوي
على الدواء أ�و املاء ّ
املقطر،
ثم اك�سري أ�عالها.
 .5أ
املي احلقنة ,حاذري
أ�ن تلم�س ا إلبرة القارورة
من اخلارج.

 .9أ� أ
ملي احلقنة من جديد.
 . 10أ�خرجي كل الهواء
من احلقنة :اقلبي احلقنة
واجعلي ا إلبرة �إىل فوق
وانقري عليها بيدك بلطف
حتى ت�صعد فقاعات الهواء
�إىل أ�على.
ثم ادفعي الد ّفا�ش ببطء حتى
بخرج الهواء من ا إلبرة.

حاذري أ�ن تلم�سي ا إلبرة ب أ�ي �شيء  -حتى بالقما�ش أ�و القطن املبلل بالكحول� .إذا الم�ست ا إلبرة أ�ي �شيء،
�إغليها من جديد.

كيف نحقن احلقنة يف الع�ضل ()Intramuscular IM

تبينّ الر�سوم أ�دناه ،كيف نحقن احلقنة يف الردف،
واخلطوات الثانية  .4قبل حقن الدواء ا�سحبي الدفا�ش بلطف قليال
�ضم أ��صابع
يتمدد,أ�و �إن
نف�سها يجل�س
ال�شخ�ص أ�ن
.1حتىعلى
الفخذ.
للحقن أ�يفو الع�ضل
ال�ساد�سة هي
ً (وال تدعيه يخرج من احلقنة) ف�إذا ظهر الدم يف
الرجل مع ًا يرخي الع�ضل الذي �سيتل ّقى احلقنة.
داخل احلقنة فا�سحبي ا إلبرة من ج�سم ال�شخ�ص
واغر�سيها قي مكان �آخرقريب ,يف املنطقة التي
 .2نطفي مكان احلقن بال�سبريتو أ�و ال�صابون واملاء
نظفتها.
(يقل أ�مل احلقن �إذا تركت الكحول يجف قبل
احلقن).

 .3أ�دخلي ا إلبرة يف خط م�ستقيم ،و�إذا أ�دخلتها
بحركة واحدة �سريعة ,ف�إنها ت ؤ�مل أ�قل.

ا�سحبي
.5
الد ّفا�ش ثانية ،ف�إذا
مل يدخل الدم
قاحقني
احلقنة،
الدواء ببطء.

 .6ا�سحبي ا إلبرة
ّ
اجللد
ونظفي
ثانية.

احلقن حتت اجللد

 ام�سكي اجلزء ال�سمني يف اجلزءاخللفي من
الع�ضل ،والقطي اجللد هكذا:
 أ�دخلي ا إلبرة حتت اجللد يف هذهالزاوية ,تي ّقني من أ�ن ا إلبرة ال تدخل يف
الع�ضل.

كوين م�ستعدة ملعاجلة نوبة احل�سا�سية و�صدمة احل�سا�سية

والمبل�سني أ�ن حتدث ردة فعل احل�سا�سية أ
ت�ستطيع بع�ض االدوية خ�صو�صا ً امل�ضادات احليوية مثل البن�سلني أ
(اللرجيا) عادة يف غ�ضون
ثالثني دقيقة بعد احلقنة .وميكن لردة فعل احل�سا�سية أ�ن تتطور �إىل �صدمة ح�سا�سية ،وهي حالة طارئة ،والتقاء ردة فعل احل�سا�سية
و�صدمة احل�سا�سية ا� أس�يل ال�شخ�ص قبل �إعطائه احلقنة”:هل أ��صبت بردة فعل ح�سا�سية من جراء هذا الدواء  -مثل ال�سكري أ�و احلكاك
أ�و التورم أ�و �صعوبة التنف�س؟” ف�إذا كان ال�شخ�ص قد أ��صيب فعال ً مبا ُذكر ،فال ت�ستخدمي هذا الدواء ب أ�ي �شكل أ�و أ�ي دواء من أال�سرة
ذاتها .وعندما حتقنني أ�دوية راقبي ظهور أ�ي عالمات لردة فعل احل�سا�سية و�صدمة احل�سا�سية ،و�ضعي فى متناولك أ�دوية ملعاجلتها.

ردة فعل احل�سا�سية اخلفيفة
العالمات:
 -احلكاك			

 -التعطي�س			

 ّال�شرى أ�و الطفح

املعاجلة:
أ�عطي ال�شخ�ص  25ملغراما ً ديفنهدرامني بالفم  3مرات يف اليوم حتى تختفي العالمات.
قد جتد احلوامل أ�و املر�ضعات أ�ن حت ّمل م�ضايقة ردة فعل احل�سا�سية اخلفيفة أ�ف�ضل من خماطر تناول أالدوية امل�ضادة للح�سا�سية
أ
(النتي ه�ستامني).

ردة فعل احل�سا�سية املعتدلة �إىل ال�شديدة

العالمات:
 -احلكاك

 -تورم الفم والل�سان

� -صعوبة التنف�س		

 -ال�شرى

املعاجلة:
 .1احقني ال�شخ�ص فورا ً  0.5ملغرام �إيبينفرين حتت اجللد ،انظري الر�سم يف ال�صفحة  528أ�عطي حقنة ثانية بعد  20دقيقة �إذا مل
يظهر حت�سن.
 .2أ�عطي ال�شخ�ص  25ملغراما ً ديفنهدرامني أ�و بروميثازين بالفم أ�و بحقنة يف الع�ضل .كرري بعد � 8ساعات أ�و أ�قل �إذا مل يظهر
حت�سن.
ّ
أ
أ
 .3راقبي ال�شخ�ص على القل � 4ساعات للتي ّقن من �ن ردة فعل احل�سا�سية ال تتحول �إىل �صدمة.

�صدمة احل�سا�سية

العالمات:
 نب�ض قلب �ضعيف و�سريع		
 تورم الفم والل�سان		
 احلكاك أ�و ال�ش ّرىأ
(�كرث من  100نب�ضة يف الدقيقة)
 �صعوبة التنف�س			 �شحوب مفاجىء أ�و ابرتاد ا إلغماءأ�و جلد رطب (تع ّرق بارد)						
املعاجلة:
 .1أ�عطي ال�شخ�ص  0.5ملغرام �إيبينفرين فورا ً حتت اجللد ،انظري الر�سم يف ال�صفحة  ،528أ�عطي حقنة ثانية بعد  20دقيقة �إذا مل
يظهر حت�سن.
حت�سن.
 .2احقني  50ملغراما ً ديفنهدرامني أ�و بروميثازين يف الع�ضل .كرري بعد � 8ساعات أ�و أ�قل �إن مل يظهر ّ
 .3احقني  500ملغرام هيدروكورتيزون (كورتيزول ) يف الع�ضل وكرري بعد � 6ساعات عند احلاجة .أ�و احقني  20ملغراما ً ديك�ساميثارون
يف الع�ضل وكرري بعد � 6ساعات عند احلاجة.
 .4راقبي ال�شخ�ص من � 8إىل �12ساعة للتيقن من أ� العالمات ال تعاود الظهور .يجب أ�ن تتناول املر أ�ة بني  500و 1000ملغرام هيدروكورتيزون
وتعاود بعد � 4ساعات عند احلاجة .أ�و ميكنها أ�ن تتناول  20ملغراما ً ديك�ساميثازون وتعاود بعد � 6ساعات عند احلاجة

الثدلك ب�ضغط أال�صابع

ي�ستطيع ال�ضغط على بع�ض “النقاط” اخلا�صة يف اجل�سم أ�ن يخفف بع�ضا ً من وط أ�ة م�شكالت املر أ�ة ال�صحية ال�شائعة .وهذه النقاط
هي النقاط املعروفة طبقا ً أل�سلوب �صيني قدمي للمعاجلة .وقد يعرف االطباء ال�شعبيون املحليون أ��ساليب أ�خرى للتدليك.

ح�سك ال�شخ�صي لتقدير زمن ال�ضغط ووتريته (الزمن املتو�سط يراوح بني  3دقائق وع�شر دقائق) ،وت�شعر كثري من الن�ساء
ا�ستخدمي ّ
ب أ�ن هذه النقاط م ؤ�ملة لدى مل�سها ،ف�إذا كانت النقطة م ؤ�ملة جد ًا لدى مل�سها ،فاحذرر أ�ال تثرييها ،واذا كان ثمة جرح قريب من النقطة،
فتج ّنبي ال�ضغط هنا.
أ�حيانا ً ميكنك أ�ن ت�ضغطي يف عدد من النقاط ملعاجلة امل�شكلة نف�سها ،ف�إذا وجدت أ�ن ثمة نقطة تبدو م ؤ�ملة لدى مل�سها أ�و ُت�شعرك
بتح�سن ،فر ّكزى عليها ،واال فا�ضغطي على كل النقاط من دون ترتيب معينّ .
للنذار أ�دناه.
مهم :قد ي ؤ�دي ال�ضغط على بع�ض هذه النقاط �إىل حدوث م�شكالت أ�ثناء احلمل ,ف�إذا كنت حامال ً فتن ّبهي إ

أالمل العام أ�ثناء الدورة ال�شهرية

(ا�ستعلمي عن الدورة ال�شهرية يف ال�صفحة )48

ويفيد التدليك التايل يف ت�سكني أالمل والتق ّل�صات ،وكذلك العالمات التي ت�سبق العادة ال�شهرية .انظري ال�صفحة .51
د ّلكي بني أ��صابع القدم ،والعظام حول الكاحل ،وا�صعدي �إىل الكاحلني من خارج القدم ،وحت�س�سي املناطق أال�شد ح�سا�سية ود ّلكيها وقت
أ�طول� .إذا كانت املو أ�ة حامال ً فال تدلكي �إبهام القدم من خارج أ�و قو�س القدم من أ��سفل أ�و فوق الكاحل من خارج .فهذه أ�لنقاط
ت�ستطيع أ�ن جتعل املخا�ض يبد أ�.
وميكن أ�ن ي�س ّكن تدليك اليد والر�سغ أ
والذن ،ا آلالم التى ت�سبق الدورة ال�شهرية.

احلمل والوالدة

(انظري الف�صل عن “احلمل والوالدة” ال�صفحة . )78

توقف الدورة ال�شهرية

(انظري الف�صل عن الن�ساء أالكرب �سنا ً)
للم�ساعدة يف ت�سكني االنزعاج العام ،ا�ضغطي على
النقاط التالية ،نحو مرة يف اليوم  10دقائق:

أ�

�شرح الكلمات ال�صعبة

�إب أ��ضة  :Ovulationعندما تنطلق البوي�ضة من أ�حد املبي�ضني
أ�ثناء منت�صف الدورة ال�شهرية لدى املر أ�ة.
ابعاد ف�سح الوالدة :راجعي املباعدة مني الوالدات.
أ�بو كعيب :راجعي النكاف.
�آثارجانبية (التفاعالت اجلانبية أ�و امل�ضاعفات اجلانبية) Side
 :effectsعندما حتدث أالدوية أ�و الو�سائل الهرمونية تغيريات يف
اجل�سم غري تلك املطلوبة ملحاربة املر�ض أ�و منع احلمل.
أ�ثناء احلمل (ما قبل الوالدة)  :Prenatalالفرتة الفا�صلة بني
حمل املر أ�ة ووالدة الطفل.
�إجهاد (ا إلرهاق)  :Exhaustionالتعب ال�شديد.
�إجها�ص (�إنهاء احلمل)  Abortionعندما تفعل املر أ�ة �شيئا ً ما
إلنهاء حملها.
�إجها�ض دوائي  :Medical abortionا�ستخدام أ�دوية حمددة
إلنهاء احلمل.
�إحليل :راجعي الع�ضو الذكري.
اختالج :راجعي ت�شنج.
�إخماج  :Infectionراجعي التهاب.
أ�دخنة  :Fumesبخار ميكن أ�ن يحتوي على مواد كيميائية �ضارة.
�إدمان  :Addictionعندما ي�شعر اجل�سم بحاجة ملحة �إىل خمدر
أ�و كحول.
أ�دوارجن�سية  :Sexual rolesالطريقة التي يعرف املجتمع ماذا
يعني أ�ن يكون ال�شخ�ص امر أ�ة أ�و رجال ً .
أ�دوار اجلن�سني ( أ�دوار الن�ساء والرجال االجتماعية أ�و
اجلندر) ) :Gender roles (sexual rolesالطريقة التي
يعرف املجتمع بها ما معنى أ�ن يكون ال�شخ�ص امر أ�ة أ�و رجال ً.
أ�دوارالن�ساء والرجال االجتماعية :راجعي أ�دوار اجلن�سني.
أ�دوية نباتية (احل�شائ�ش أ�والنباتات الطبية) :Plant medicines
وهي أ�جزاء النباتات امل�ستخدمة يف العالج وقد تكون اجلذور أ�و
اجلذع أ�و أالوراق أ�و الزهور.
ارتفاع احلرارة (حمى� ,سخونة)  :Feverعندما ترتفع حرارة
اجل�سم اكرث من معدلها الطبيعي.
ارتفاع �ضغط الدم  :High blood pressureعندما
تكون قوة دفع الدم أ�و �ضغطه عل جدران ال�شرايني
أ
والوردة أ�قوى من املعتاد.

ارتفاع �صغط العني (غلوكوما أ�و جلولوكوما أ�و الزرق أ�و املاء
أال�سود يف بالد ال�شام أ�و املياه الزرقاء يف م�صر) :Glaucoma
مر�ض ي�صيب العني ,يحدث ارتفاعا ً يف ال�ضغط داخل مقلة العني
مما ي ؤ�ذي النظر .وقد حتدث الغلولوكوما ببطء (غلوكوما مزمنة)
أ�و ب�شكل مفاجئ (غلوكوما حادة).
ا إلرجاج النفا�سي :راجعي �إن�سمام احلمل.
�إرماء :راجعي ا إل�سقاط.
�إرهاق :راجعي ا إلجهاد.
أ�زما :راجعي الربو.
�إ�ساءة املعاملة :راجعي �سوء املعاملة.
أ��ست :راجعي ال�شرج.
ا�ستئ�صال الرحم  :Hysterectomyعملية جراحية ُيزال بها
الرحم .ويف عملية اال�ستئ�صال الكامل ،يزال أالنبوبان واملبي�ضان
كذلك.
ا�سرتجاع الذاكرة الفجائي  :Flashbackعندما يتذكر ال�شخ�ص
�شيئا ً من املا�ضي ب�شكل فجائي ،ويبدو ال�شيء وك أ�نه يحدث ا آلن.
أ��سرتوجني  :Estrogenهرمون أ�نثوي.
ا�ست�شارة  :راجعي امل�شورة.
ا�ستفراغ :راجعي تقي ؤ� .
ا�ستمناء :راجعي العادة ال�سرية.
�إ�سقاط (ال�سقط أ�و ا إلرماء أ�و التطريح أ�و الرمو) :Miscarriage
عندما تخ�سر امر أ�ة طفال ً ينمو قبل أ�ن يكرب بحجم ي�سمح له بالعي�ش
خارج رحمها.
اال�سم التجاري (املاركة)  :Brand nameوهو ا�سم الدواء الذي
تعطيه ال�شركة امل�صنعة للدواء .قارين مع اال�سم العلمي.
اال�سم اجلني�سي :راجعي اال�سم العلمي.
اال�سم العلمي (اال�سم اجلني�سي أ�و النوعي)  :Genericوهو ا�سم
املكون أال�سا�سي يف دواء ما .قارين مع اال�سم التجاري.
اال�سم النوعي :راجعي اال�سم العلمي.
�إ�سهال (جريان اجلوف)  :Diarrheaمترير ثالثة أ
(�و أ�كرث)
حركات برازية رخوة أ�و مائية يف اليوم الواحد.
ا�شرتاكات :راجعي م�ضاعفات.
أ��شعة �إك�س أ
(ال�شعة ال�سينية) � :X-raysصور ألجزاء داخل اجل�سم
مثل العظم أ�و الرئتني عن طريق أ��شعة تختزن اجل�سم.
أ�طعمة م�ساعدة  :Helper foodsأ�طعمة تقدم تغذية مثل
الربوتينات والفيتامينات واملعادن والدهن وال�سكر ,وهذه التغذية

�ضرورية �إىل جانب أالطعمةى الرئي�سية.
�إعاقة  :Disabiltyح ّد من قدرة ج�سدية أ�و فكرية ت ؤ�ثر على احلياة
اليومية.
أ�ع�شاب طبية :راجعي أ�دوية نباتية.
أ�ع�ضاء تنا�سلية أ
(الع�ضاء اجلن�سية)  :Genitalsأالجزاء
اجلن�سية داخل وخارج ج�سم املر أ�ة والرجل.
أ�عمدة ملفاوية :راجعي عقد ملفاوية.
اغت�صاب  :Rapeعندما ي�ضع الرجل ع�ضوه الذكري أ�و �إ�صبعه أ�و أ�ي
�شيء �آخر يف مهبل املر أ�ة أ�و �شرجها أ�و فمها دون موافقة منها.
اغت�صاب متعدد  :Gang rapeعندما تتعر�ض امر أ�ة أ�و فتاة
لالغت�صاب ،من قبل أ�كرث من رجل.
اغماء  :Faintingراجعي فقدان الوعي.
افراز  :Dischargeالرطوبة أ�و ال�سائل الذي يخرج من املهبل.
ا إلفراز أالبي�ض :راجعي داء الفطريات الطوقية.
افلج :راجعي �شق احلنك.
أ�قرا�ص منع احلمل :راجعي حبوب منع احلمل.
اكتام :راجعي ا إلم�ساك.
أ�كلم�سية :راجعي �إن�سمام احلمل.
�آالم الطلق /الو�ضع:راجعي التقل�صات.
�آلة :راجعي اللولب.
�آلة التو�سيع والكحت :راجعي الك�شط.
�آلة الك�شط (�آلة التو�سيع والكحت)  :Curetteأ�داة �صغرية
ت�ستعمل لك�شط غ�شاء الرحم أ�ثناء عملية التو�سيع والكحت.
التهاب (�إخماج)  :Infectionم�شكلة �سببها بكترييا أ�و فريو�س
أ�و أ�ية كاثنات أ�خرى .قد ي�صيب االلتهاب جزءا ً من اجل�سم أ�وكل
اجل�سم.
التهاب الثدي ) :Mastitis (Breast infectionالتهاب داخل
الثدي قد ي ؤ�مل أالم كثريا ً ،وي�ص ّعب على الطفل م�ص احللمة.
التهاب اجلهاز التنا�سلي العلوي :راجعي التهاب احلو�ض.
التهاب احلو�ض ): Pelvic inflammatory disease (PID
التهاب ي�صيب أالجزاء ا إلجنابية يف أ��سفل بطن املر أ�ة.
التهاب ال�شعب الرئوية (النزلة ال�شعبية)  :Bronchitisالتهاب
ال�شعب الوا�سعة يف الرئتني.
التهاب الكبد (التهاب الكبد الفريو�سي أ�و الهيباتاتي�س)
 :Hepatitisوهو مر�ض خطري ي�صيب الكبد و�سببه فريو�س.
وميكن أ�ن تنتقل بع�ض أ�نواع التهاب الكبد عن طريق اجلن�س.
التهاب املفا�صل ( :Arthritisداء املفا�صل أ�و الروماتزم أ�و

“الرطوبة”) .أ�مل وتورم (انتفاخ) يف املفا�صل.
التهاب حو�ضي (التهاب احلو�ض أ�و التهاب احلهازالتنا�سلي
العلوي) ) : Pelvic inflammatory disease (PIDوهو
التهاب ي�صيب أالجزاء ا إلجنابية يف أ��سفل بطن املر أ�ة.
التهاب رئوي (نيمونيا)  :Pneumoniaالتهاب أالنابيب لتنف�سية
الدقيقة يف الرئتني.
التهاب مهبلي جرثومي  : Bacterial vaginosisالتهاب �سببه
البكترييا ي�صيب املهبل.
التهابات املنقولة جن�سيا ً :راجعي أالمرا�ض املنقولة جن�سيا ً.
احلال :راجعي الهرب�س.
أ�لياف  :Fiberأ�جزاء من بع�ض النباتات� ،إذا تناولتها ت�ساعدك
على �إخراج الغائط.
أالمرا�ض التنا�سلية :راجعي أالمرا�ض املنقولة جن�سيا ً.
أالمرا�ض الزهرية :راجعي أال مرا�ض املنقولة جن�سيا ً .
أالمرا�ض املنتقلة باالت�صال اجلن�سي :راجعي أالمرا�ض املنقولة
جن�سيا ً.
أالمرا�ض املنقولة جن�سيا ً ( أ�و االلتهابات املنقولة جن�سيا ً أ�و
أالمرا�ض املنتقلة باالت�صال اجلن�سي أ�و أالمرا�ض التنا�سلية
أ� أ
والمرا�ض الزهرية)Sexually transmitted diseases
) :(STD’sااللتهاب الذي ينتقل من فرد �إىل �آخر خالل اجلماع
(املجامعة).
أ�مرا�ض معدية (�سارية)  :Infections diseasesأ�مرا�ض
ت�سببها جراثيم أ�و فطريات ميكن أ�ن تنتقل من �إن�سان �إىل أ�خر.
�إم�ساك (ا إلكتام)  :Constipationحني ي�صعب على ا إلن�سان
�إخراج غائطه.
أ�معاء  :Intestinesجزء من اجلهاز اله�ضمي الذي يحمل
الف�ضالت من املعدة �إىل ال�شرج.
امفزميا :راجعي انتفاخ الرئة.
أ�نابيب فالوب  :Fallopian tubesأالنابيب التي تبد أ� باملبي�ضني
وتنتهي بالرحم .حني يطلق املبي�ض بوي�ضة ،تعرب البوي�ضة هذه
أالنابيب لت�صل �إىل الرحم.
أ�نبوب البول :راجعي جمرى البول.
انت�صاب  :Erectionعندما ي�شعر الرجل با إلثارة
اجلن�سية فينت�صب ع�ضوه ويق�سو.
انتفاخ الرئة (ويعرف أ�ي�ضا ً بتمدد الرئة أ�و ا إلمفزميا)
 :Emphysemaمر�ض رئوي خطري.
انتيبيوتيك :راجعي م�ضاد حيوي.

�إن�سمام احلمل ( أ�و ت�سمم احلمل أ�و ا إلرجاج النفا�سي أ�و الت�شنج
احلملي أ�و التوك�سيميا أ�و أالكلم�سية)  :Toxemiaحالة مر�ضية
خطرية حت�صل خالل فرتة احلمل وت ؤ�دي �إىل ح�صول نوبات
اختالجية.
أ�نهاء احلمل :راجعي اجها�ض
أ�نيميا :راجعي فقر الدم.
أ�وردة  :Veinsأ�وعية أ�نبوبية دقيقة حتمل الدم من أ�نحاء اجل�سم
�إىل القلب .راجعي أ�ي�ضا ً ال�شرايني.
أ�وك�سجني  :Oxygenمادة كيميائية موجودة يف الهواء وال ميكن
احلياة بدونها.
ا إليدز  /ال�سيدا ( أ�و مر�ض فقدان املناعة أ�و نق�ص املناعة
املكت�سب أ�و متالزمة العوز املناعي) (Acquired Immune
Deficiency Syndrome)AIDS

هذا مر�ض منقول جن�سيا ً �سببه فريو�س نق�ص املناعة الب�شرية.
ي�صاب املرء با إليدز (ال�سيدا) (( )AIDSوهذا خمتلف عن حمل
الفريو�س  )HIVحني ي�ضعف اجلهاز املناعي فيعجز عن مكافحة
أالمرا�ض وااللتهابات ال�شائعة.
�إيالج �شرجي :راجعي اجلماع بال�شرج.
أ�يودين (اليود)  :Iodineمعدن موجود يف أالر�ض ويف بع�ض
الطعام يقي من ت�ضخم الغدة الدرقية ومن البطء العقلي عند
املواليد اجلدد.

ب

بظر  :Clitorisاجلزء أالكرث حت�س�سا ً ل ّلم�س يف الفرج.
ُبعد نظر  :Farsightedالقدرة على ر ؤ�ية أال�شياء البعيدة ال
القريبة ،وهذا يح�صل بعد عمر أالربعني.
بعيو :راجعي الفدامة.
بكترييا � :Bacteriaإنها جراثيم ت�سبب أ�مرا�ضا ً التهابية عديدة
وخمتلفة� .إنها �صغرية جدا ً ال ُترى بدون جمهر.
بال�سنتا :راجعي امل�شيمة.
بلهار�سيا (ال�ش�ستوزوما)  :Bilharziaالتهاب ت�سببه دودة معينة
تدخل جمرى الدم.
بلوغ :راجعي �سن البلوغ.
بوا�سري ) :Piles (hemorrhoidsكتل �صغرية وم ؤ�ملة عند
حافة فتحة ال�شرج أ�و يف داخلها� .إنها نوع من انتفاخ أالوردة والتي
قد ت�سبب حرقة أ�و أ�مل أ�و حكة.
بول  :Urineف�ضالت �سائلة تتجمع يف املثانة وتخرج من اجل�سم
عرب ثقب فوق املهبل.
بوليب :راجعي �سليالت.
بيت اخلالء :راجعي املرحا�ض.
بيت الراحة :راجعي املرحا�ض.
بيت الولد :راجعي الرحم.

ت

تامبونز :راجعي احل�شوات.
تباعد بني أالحمال :راجعي املباعدة بني الوالدات.
تربكولو�س�س :راجعي ال�سل.
باب البدن :راجعي ال�شرج.
تبعية  :Dependenceعندما ي�شعر العقل بحاجة غامرة �إىل
باب الرحم :راجعي عنق الرحم.
املخدر.
بالون :راجعي الواقي الذكري.
حتر�ش جن�سي (امل�ضايقات اجلن�سية) :Sexual harassement
براز :راجعي الغائط.
امل�ضايقة اجلن�سية ال�صادرة من أ�ي �شخ�ص يتمتع بقوة تفوق قوة
بر�سريفاتيف :راجعي الواقي الذكري.
املر أ�ة أ�و يعلوها مرتبة يف العمل.
بر�شام :راجعي حبوب منع احلمل.
بروتينات  :Proteinsطعام �ضروري لبناء اجل�سم وللنمو والقوة .تخدير  :Anesthesiaالتخدير العام يتم عندما تعطني دواء
يجعلك تنامني خالل اجلراحة (عملية جراحية) فال ت�شعرين
بروج�ستريون  :Progesteroneهرمون أ�نثوي.
أ
بالمل .التخدير املو�ضعي يتم حني حتقنني يف مو�ضع واحد كي ال
بروج�ستني  :Progestineهرمون م�صنع يف املخترب م�شابه
لهرمون بروج�ستريون الذي يفرزه ج�سم املر أ�ة .موجود يف بع�ض ت�شعري أ
بالمل يف ذلك املو�ضع.
تخ�صيب  :Fertilizationراجعي التلقح.
الو�سائل الهرمونية لتنظيم أال�سرة.
بطن (الكر�ش) � :Abdomenإنه اجلزء يف اجل�سم ،يحتوي على تدرن :راجعي ال�سل.
والمعاء ,أ
املعدة والكبد أ
تدليك (امل�ساج)  :Massageطريقة يف معاجلة اجل�سد لتخفيف
والع�ضاء ا إلجنابية.

أالمل والتوتر .تدليك البطن ي�ساعد الرحم على التقل�ص ووقف
النزف الغزير بعد الوالدة أ�و ا إل�سقاط أ�و ا إلجها�ض.
ترقق العظام  :Osteoporosisعظام �ضعيفة وه�شة �سريعة
االنك�سار .ترقق العظام �شائع يف الن�ساء أالكرب �سنا ً ألنهن ينتجن
ن�سبة أ�قل من أ��سرتوجني بعد بلوغهن �سن أالمان.
تريكومون�س :راجعي الوحيدات امل�شع ّرة .
ت�ستو�ستريون  :Testosteroneالهرمون أال �سا�سي يف الذكور.
ت�سمم  :Toxicityعتدما يكرث ا إلن�سان من تناول الدواء قيتكثف
يف ج�سمه لي�صبح خطريا ً.
ت�سمم احلمل :راجعي ان�سمام احلمل.
ت�سم دموي  :Sepsisالتهاب خطري ينت�شر يف الدم.
ت�شنج ( أ�و هزة ،أ�و اختالج)  :Convulsionاختالج ال ميكن
التحكم فيه .هزات مفاجئة يف جزء من اجل�سم أ�و يف اجل�سم كله.
ت�شنج حملي :راجعي ان�سمام احلمل.
ت�شنج ع�ضلي  :Crampانقبا�ضات أ�و تقل�ص ع�ضلي أ�و تقل�صات
م ؤ�ملة يف الع�ضل .ت�صاب ن�ساء عديدات بهذه االنقبا�ضات والت�شنجات
قبل الدورة ال�شهرية أ�و بعد ابتدائها.
ت�شو�ش عقلي :راجعي اخلبل.
ت�شويهات خلقية :راجعي عيوب خلقية.
أ
ت�صويربال�شعةفوقال�صوتية(ال�صورةال�صوتية):Ultrasound
�آلة ت�ستخدم ال�صوت لت�صوير داخل اجل�سم دون �شقه .وهذه التقنية
م�ستخدمة خالل فرتة احلمل ملراقبة اجلنني يف الرحم.
ت�ضخم الغدة الدرقية  :Goiterويعرف أ�ي�ضا ً بالدراق أ�و تورم
الغ�صة أ�و الغويرت .تورم يف اجلزء أال�سفل يف العنق (ت�ضخم
درقي أ�و ّ
الغدة الدرقية) �سببه نق�ص اليود يف الغذاء.
تطريح :راجعي ال�سقاط.
تطعيم (التلقيح)  :Vaccinatonحقن أ�دوية يف اجل�سم
لتح�صينه �ضد أ�مرا�ض معينة كالكزاز (التيتن�س).
تطهري  :Purificationالق�ضاء على اجلراثيم يف املياه قبل
�شربها.
تعقيبة :راجعي ال�سيالن.
تعقيم  :Disinfectionتنظيم العدة أ
والدوات بطريقة معينة
لقتل كل اجلراثيم تقريبا ً.
تعقيم  :Sterilizationطريقة دائمة جلعل رجل أ�و
امر أ�ة غري قادرين على �إجناب أالطفال.
تغدية  :Nutritionالتغذية اجليدة هي تناول ما يكفي من الطعام
Curettage
ال�صحيح ليتمكن اجل�سم من النمو ال�سليم ومن حماربة املر�ض.

تغوط :راجعي الفائط.
تفاعالت جانبية :راجعي �آثار جانبية.
تفميم :راجعي غلق الفرج.
تقديرالذات  :Self-esteemنوع �شعور املر أ�ة حيال نف�سها وحيال
دورها يف عائلتها وجمتمعها املحلي.
تقريطة  :راجعي الد�سنتاريا .
تقل�ص ع�ضلي :راجعي ت�شنج ع�ضلي .
تقل�صات (�آالم الطلق  /الو�ضع)Contraction (pains,
) :labor painsحني ينقب�ض الرحم ويق�سو .التقل�صات تفتح عنق
لرحم وت�ساعد على دفع الطفل خارج الرحم.
تقي ؤ� (طر�ش أ�و ا�ستفراغ)  :Vomitingا�ستفراغ ما يف املعدة عرب
الفم.
تكميم :راجعي أ�ي�ضا ًغلق الفرج.
تلقح  :Conceptionحني جتتمع البوي�ضة واحليوان املنوي ليبد أ�
تكوين اجلنني.
تلقيح :راجعي التطعيم.
تليف :راجعي ورم ليفي رحمي.
مترين الع�صر  :Squeezing exerciseمترين مل�ساعدة الن�ساء
يف تقوية الع�ضالت ال�ضعيفة التي ت�سبب ت�سرب البول أ�و �إفراطا ً يف
التبول.
متييز  :Discriminationحني يتعر�ض البع�ض للتجاهل أ�ول�سوء
املعاملة ب�سبب جن�سهم كالن�ساء أ�و عمرهم أ�و لونهم أ�و فقرهم.
متييز بني الرجل واملر أ�ة : gender discrimination
راجعي التمييز.
تنظيم أال�سرة  :Family planningومن تعابريه يف العامل
العربي جند :تنظيم أال�سرة ،املباعدة بني الوالدات ،تنظيم الوالدات،
التخطيط العائلي وغريهم .حني ت�ستخدم املر أ�ة و�سائل منع احلمل،
وذلك ليكون لها العدد الذي تريده من أالطفال ,ويف الوقت الذي
تريده.
تنظيم أ�يام الدورة ال�شهرية (طريقة العد أ�و فرتة أالمان عن
طريق العد)  :Rhythm methodو�سيلة لتنظيم أال�سرة تقوم
خاللها املر أ�ة ب�إح�صاء أ�يام دورتها ال�شهرية لتعرف أ�يام اخل�صوبة،
فتتجنب االت�صال اجلن�سي خالل فرتة خ�صوبتها.
توب�س :راجعي الواقي الذكري.
تورم درقي :راجعي ت�ضخم الغدة الدرقية.
تو�سيع والكحت (الك�شط ) Dilation and

) :(D and Cفتح عنق الرحم تدريجيا ً وكحت الرحم .وهي و�سيلة
م�ستخدمة عادة يف ا إلجها�ض أ�و ملعرفة �سبب نزف غري عادي من
املهبل.
توقف الدورة ال�شهرية (الطمث) :راجعي �سن أالمان.
توك�سيما :راجعي ان�سمام احلمل.
تي.بي :راجعي ال�سل.
تيتن�س :راجعي الكزاز.

ث
ث آ�ليل تنا�سلية  :Genital wartsث آ�ليل يف أالع�ضاء التنا�سلية،
�سببها فريو�س ينتقل أ�ثناء اجلعاع( .والفريو�س هو فريو�س الورم
احلليمي الب�شري أ�و فريو�س بابيلوما ).human (papilloma
ثاين أ�وك�سيد الهيدروجني (بريوك�سيد الهيدروجني)
 :Hydrogen peroxideمادة كيميائية تقتل اجلراثيم وكثريا ً
ما ت�ستخدم لتنظيف اجلروح.

جـ
جدة :راجعي القابلة.
جراثيم  :Germsكائنات �صغرية جدا ً ميكن أ�ن تنمويف اجل�سم
وت�سبب بع�ض أالمرا�ض االلتهابية.
جراحة قي�صرية (الوالدة القي�صرية) Cesarean section
) :(c-sectionحني يكون الطفل مهددا ً باخلطر �إذا كان �سيولد
عرب املهبل .تخ�ضع املر أ�ة لعملية جراحية ي�شق خالها بطنها إلخرار
الطفل.
جرب  :Scabiesمر�ض جلدي معدي �سببه �إحدى الطفيليات.
جرعة  :Doseمقدار الدواء الذي عليك تناوله يف كل مرة.
جرعة مفرطة � :Overdoseإكثار يف تناول خمدر أ�و دواء .وهذا
ي ؤ�دي �إىل املر�ض و أ�حيانا ً �إىل املوت.
جريان اجلوف :راجعي ا إل�سهال.
جفاف  :Dehydrationحني يخ�سر اجل�سم ال�سوائل بقدر أ�كرب
مما يتناول.
جلطة  :Strokeفقدان مفاجئ للوعي أ�و لل�شعور أ�و للقدرة على
احلركة ب�سبب نزيف أ�و جتلط داخل الدماغ.
جلوكوما :راجعي ارتفاح �ضغط العني.
جماع (املجامعة ،اجلن�س ,ا إليالج ،الولوج) Sexual
 :intercourseالعملية اجلن�سية عندما يكون ع�ضو الذكر يف

املهبل.
جماع �آمن (املجامعة آالمنة)  :Safe sexاجتناب االت�صال املبا�شر
ب أ�ع�ضاء ال�شريك التنا�سلية أ�و بدمه أ�و منيه أ�و رطوبة املهبل.
جماع بال�شرج (ا إليالج ال�شرجي)  :Anal sexممار�سة اجلن�س
عن طريق ا إليالج يف ال�شرج.
جندر :راجعي أ�دوار اجلن�سني.
جن�س فمي  :Oral sexعندما ي�ستخدم �إن�سان فمه ليعطى �شريكه
املتعة اجلن�سية.
جن�س غري �آمن (املجامعة غري آالمنة)  :Unsafe sexات�صال
مبا�شر ب أ�ع�ضاء ال�شريك اجلن�سية أ�و بدمه أ�و مبنية أ�و برطوبة املهبل،
ما قد ي ؤ�دي �إىل انتقال أالمرا�ض املنقولة حن�سيا ً يف حال وجودها.
جنني  :Fetusالطفل النامي داخل الرحم.
جنني  :Embryoالطفل الذي مل يولد بعد يدعى جنينا ً بني
أال�سبوعني الثاين والثامن بعد التل ّقح.
اجلهاز املناعي (جهاز املناعة)  :Immune systemأ�جزاء
اجل�سم التي تتعرف �إىل اجلراثيم امل ؤ�ذية وحتاول حماربة
االلتهاب.
جيئة باملقعدة :راجعي الوالدة باملقعدة.
جيب املياه :راجعي كي�س املياه.

حـ
حاد  :Acuteعندما يح�صل �شيء مفاجئ ويدوم لفرتة ق�صرية,
ويكون عادة خطريا ً أ�و قويا ً  -مثال :أ�مل حاد أ�و التهاب حاد .قارين
مع مزمن.
حالة غرامة :راجعي الفدامة.
حام�ض الفوليك  :Folic acid or folateفيتامني من الفئة
(ب) ي�ساعد على �إنتاج الكريات احلمراء يف الدم .مهم جدا ً أ�ن
حت�صل احلامل على كمية كافية من حم�ض الفوليك يف غذائها بغية
جتنب ح�صول العيوب اخللقية يف احلمل.
حبة الربوج�ستني وحده  :Progestine only pillو�سيلة
لتنظيم أال�سرة حتتوى على بروج�ستني وحده  -دون ا�سرتوجني.
حبل اخلال�ص :راجعي احلبل ال�سري.
احلبل ال�سري (حبل اخلال�ص) ) : Cord (umbilicalهو
احلبل الذي ي�صل الطفل من �سرته بامل�شيمة (اخلال�ص).
حبوب منع احلمل ( أ�و أ�قرا�ص منع احلمل أ�و الرب�شام أ�و حراب�ش
ت�صبري)  :birth control pillsو�سيلة هرمونية لتنظيم

أال�سرة.
حديد  :Ironمعدن موجود يف بع�ض أ�نواع الطعام ي�ساعد على
�سالمة الدم.
حراب�ش الت�صبري :راجعي حبوب منع احلمل.
حرارة  :Temperatureدرجة احرتار ج�سم ا إلن�سان.
حرقان أ�على البطن :راجعي حرقة يف املعدة.
حرقة يف املعدة (حمو�ضة يف أ�على البطن) � :Heartburnإح�سا�س
باحلرقة يف املعدة وي�شيع عادة يف الفرتة أالخرية من احلمل.
ح�سا�سية أ
(اللرجيا) ,رد فعل احل�سا�سية� ,صدمة احل�سا�سية
 :Allergy, allergic reaction, allergic shockهذه
م�شكلة  -كاحلكاك أ�و العطا�س أ�و الطفح اجللدي و أ�حيانا ً ال�صعوبة
يف التنف�س أ�و ال�صدمة  -ت�صيب بع�ض النا�س حني يتنف�سون أ�و ي أ�كلون
أ�و يحقنون أ�و يلم�سون أ��شياء حمددة� .صدمة احل�سا�سية �شكل �شديد
من أ��شكال رد فعل احل�سا�سية.
ح�شائ�ش طبية :راجعي أ�دوية نباتية.
ح�شوات (التامبونز أ�و ال�صمام أ�و ال�سدادات القطنية) :Tampons
�سدادة من القطن أ�و القما�ش أ�و ا إل�سفنج تو�ضع داخل املهبل لتلتقط
النزف ال�شهري قبل مغادرته اجل�سم.
ح�صبة أالملانية (احلمرية)  :German measlesمر�ض ينت�شر
ب�سبب فريو�س قادر على أ�ذية الطفل النامي يف الرحم.
ح�صى املرارية  :Gallstonesمواد �صلبة تت�شكل يف املرارة وت ؤ�دي
�إىل ح�صول أالمل.
حقن  :Injectionsعندما يتم حقن الدواء أ�و أ�ي �سائل �آخر يف
اجل�سم عن طريق حمقنة و�إبرة.
حقن بالع�ضل  :Intra muscular injectionحقنة عميقة
يف الع�ضل.
حقن يف الوريد  :Intravenousعندما يحقن الدواء أ�و ال�سائل
يف الوريد.
حقنة حتت اجللد  :Subcutaneous injectionحقنة حتقن
يف الن�سيج الدهني حتت اجللد ولي�س يف الع�ضل.
حقنة �شرجية  :AEnemaحملول من املاء يدخل عرب ال�شرج لدفع
ا إلن�سان �إىل �إخراج الغائط و زيادة ن�سبة ال�سوائل يف اجل�سم.
حال :راجعي الهرب�س.
حلمة  :Nippleمركز املنطقة الداكنة (الهالة) يف
الثدي من اخلارج ،حيث يخرج اللنب احلليب.
حمل خارج الرحم (احلمل املنتبذ) Ectopie
 :pregnancyراجعي احلمل يف أالنبوب.

حمل يف أالنبوب  :Pregnancy in the tubeحمل ينمو يف
واحد من أ�نبوبي فالوب بدال ً من منوه يف الرحم( .راجعي أ�ي�ضا ً
احلمل يف غري مو�ضعه أ�و احلمل املنتبذ).
حمو�ضة :راجعي حرقة يف املعدة.
حمى :راجعي ارتفاع احلرارة.
حمى الدجن (الدجني)  :Dengue feverمر�ض خطري ي�سببه
فريو�س ينقله البعو�ض.
حمرية :راجعي احل�صبة أالملانية.
حميمية  :Intimacyم�شاركة أ�فكارك وم�شاعرك اخلا�صة مع
�شخ�ص �آخر.
حنك أ�فلج :راجعي �شق احلنك.
حي�ض :راجعي الدورة ال�شهرية.
حيوان منوي :راجعي املني.

خـ
خبل (الت�شو�ش العقلي)  :Dementiaحني ي�صعب على �إن�سان
تذكر أال�شياء أ�و التفكري بو�ضوح.
ختان (يف ا إلناث) (ويعرف أ�ي�ضا ً باخلفا�ض والطهور والطهارة)
) :Circumcision (in a womanحني يقتطع جزء من
أالع�ضاء التنا�سلية اخلارجية للفتاة أ�و املر أ�ة.
ختان (يف الذكور) ) :Circumcision (in a manعندما تقطع
الطية املتدلية من اجللد يف نهاية الع�ضو الذكري (الق�ضيب).
خرث دموية(جتلطات الدم) ُ :Blood clotsكتل ناعمة امللم�س،
حمراء داكنة والمعة من الدم تبدو م�شابهة للكبد.
خديج  :Prematureعندما يولد الطفل قبل أ�وانه بزمن طويل .
خراج (دمال أ�و كي�س قيح)  :Abscessكتلة حمراء م ؤ�ملة يف اجللد
ومرتفعة عن �سطحه ميل ؤ�ها ال�صديد (القيح)( .فقاعة ،مثال ً).
خروج :راجعي الغائط.
خزعة  :Biopsyعند ا�ستئ�صال قطعة من الن�سيج أ�و القليل من
ال�سائل من مو�ضع يف اجل�سم ليفح�ص ويالحظ �إن كان �سليما ً أ�و
مري�ضا ً.
خ�صو�صية  :Privacyعندما تبوح املر أ�ة مبعلومات للعاملة ال�صحية
أ�و املمر�ضة أ�و الطبيبة وهي مدركة أ�ن هذه املعلومات �ستبقى �سرية.
خ�صيتان ) :Balls (testiclesاجلزء من أالع�ضاء
التنا�سلية الذكورية املوجود داخل ال�صفن والذي ينتج
احليوانات املنوية (املني).

خفا�ض :راجعي اخلتان.
خال�ص  :Afterbirthراجعي م�شيمة.
خلية  :Cellاجلزء أال�صفر بني املادة احلية يف اجل�سم.
خيط التقطيب اجلراحي  :Gut threadخيط خا�ص لرتق أ�و
تقطيب التمزقات التي تنتج عن عملية الوالدة .ميت�ص اجللد هذا
اخليط فال �ضرورة لفك القطب.

د
داء الفطريات الطوقية (ويعرف أ�ي�ضا ً بـ :الفطر أ�وكانددا
أ�و داء املبي�ضات أ�و ا إلفراز أ
البي�ض أ�و فطر املونيليا) Yeast
 :infectionالتهاب مهبلي يرافقه �سيالن أ�بي�ض لزج وحكاك
وحرقة .هذا النوع من االلتهاب �شائع احل�صول أ�ثناء احلمل و أ�ثناء
تناول امل�ضادات احليوية.
داء الفطور الطوقية :راجعي القالع.
داء املبي�ضات :راجعي داء الفطريات الطوقية.
داء امل�شع ّرات :راجعي الوحيدات امل�شع ّرة.
داء املفا�صل :راجعي التهاب املفا�صل .
داية :راجعي القابلة.
دراق :راجعي ت�ضخم الغدة الدرقية.
درن  :راجعي ال�سل.
دّره :راجعي ال�سر�سوب.
الدورة ال�شهرية  :Monthly cycleالفرتة الزمنية بني ابتداء
نزف �شهري وابتداء النزف التايل .بعد أ��سبوعني من ابتداء كل
نزف �شهري ,يطلق أ�حد املبي�ضني يف املر أ�ة بوي�ضة واحدة( .راجعي
النزف ال�شهري).
د�سنتاريا (ويعرف أ�ي�ضا ً بـ :الدو�سنتاريا والديزنتاريا والزحار
والتقريطة) � :Dysenteryإ�سهال فيه خماط أ�و دم ,ينتج عادة
من التهاب.
دمال  :راجعي خراج.
دجني :راجعي حمى الدجن.
دهون ,دهينات  :Fatsأ�نواع من الطعام  -كالزيوت والزبدة  -متد
اجل�سم بالطاقة.
دوار (الدوخة)  :Dizzinessال�شعور بالدوخة وعدم التوازن.
دوايل  :Varicose veinsأ�وردة متورمة ب�شكل غري طبيعي-
وكثريا ً ما تكون زرقاء ومتكتلة وكثرية االلتواءات  -يف أ�رجل أالكرب
�سنا ً واحلوامل والن�ساء اللواتي رزقن بالكثري من أالطفال .وت�صاب
احلوامل أ�حيانا ً بدوايل أالوردة يف أالع�ضاء التنا�سلية.

دوخة :راجعي الدوار.
دودة ا�سطوانية :راجعي الدودة اخلطافية.
دودة خطافية (الدودة ال�صقرية أ�و اال�سطوانية أ�و ال�صنارية)
 :Hookwormدودة طفيلية ت�صيب أالمعاء.
دودة �صقرية :راجعي الدودة اخلطافية.
دودة �صنارية :راجعي الدودة اخلطافية.
الدورة الدموية  :Blood Circulationجريان الدم يف أالوردة
وال�شرايني يف اجل�سم.
الدورة ال�شهرية :راجعي النزف ال�شهري.
دو�ش مهبلي :راجعي مغط�س للمهبل.
ديدان  :Parasitesديدان �صغرية وحيوانات جمهرية تعي�ش يف
ا إلن�سان أ�و احليوان وت�سبب املر�ض أ�حيانا ً.
ديزنتاريا :راجعي الد�سنتاريا.

ذ
الذروة اجلن�سية :راجعي الن�شوة.
دروة املتعة :راحعي الن�شوة.

ر
ر ؤ�ية م�شو�شة :راجعي غ�شاوة (غب�ش) يف الب�صر.
ربط أالنابيب  :Tubal ligationعملية جراحية يتم خاللها
قطع أ�و ربط أ�نابيب فالوب ملنع البوي�ضة من الو�صول �إىل الرحم
فتتخ�صب.
ربلة :راجعي الواقي الذكري.
ربو أ
(الزما)  :Asthmaمر�ض يف الرئتني ي�سبب نوبات التنف�س
ال�صعب .عادة ي�سمع �صفري عند تنف�س ال�شخ�ص �إىل اخلارج.
رتق :راجعي غلق الفرج.
رحم (بيت الولد) ( : Womb (uterusكي�س من الع�ضل القوي
داخل بطن املر أ�ة .النزف ال�شهري يخرج من الرحم ،والطفل ينمو
داخل الرحم أ�ثناء احلمل.
الرحم املتديل (الرحم الهابط أ�و الرحم ال�ساقط) Prolapsed
 :uterusعندما ي�ضعف الع�ضل الذي يحمل الرحم ,ما ي ؤ�دي به �إىل
التديل (الهبوط أ�و ال�سقوط) نحو املهبل.
ردفان ( أ�و الكفالن أ�و العجز أ�و امل ؤ�خرة)  :Buttocksاجلزء
امل�ستدير املكتنز يف اجل�سم الذي يجل�س عليه ا إلن�سان.
ر�سوخ (تعريز أ�و غر�س)  :Implantationعندما تر�سخ البوي�ضة

املخ�صبة يف جدار الرحم يف بداية احلمل.
رطوبة :راجعي التهاب املفا�صل.
رعاية أ�ثناء احلمل (رعاية احلامل أ�و عناية ما قبل الوالدة)
 :Prenatal careفحو�ص خالل فرتة احلمل ,عندما تقوم القابلة
أ�و العاملة ال�صحية املدربة بالك�شف على احلامل للت أ�كد من �صحة
حملها.
رفال :راجعي الواقى الذكرى.
رمو :راجعي ا إل�سقاط.
روماتزم :راجعي التهاب املفا�صل.

ز
زائدة (الزائدة الدودية)  :Appendixكي�س �صغري �شبيه با إل�صبع
مت�صل أ
بالمعاء الغليظة.
زجاجة الر�ضاعة  :Bottle feedingومن التعابري أالخرى:
البزازة أ�و الر�ضامة أ�و امل�صا�صة أ�و البربونة أ�و ر�ضاعة �صناعية أ�و
ر�ضاعة “بالغر�شة”.
زحار :راجعي الد �سنتاريا.
زرعات :راجعي الغر�سات.
زرق :راجعي ارتفاع �ضغط العني.
زهري (�سفل�س)  :Syphilisمر�ض ينتقل باالت�صال اجلن�سي
(مر�ض منقول جن�سيا ً).

�س
�سائل املرارة  :Bileاملادة ال�صفراء املوجودة يف املرارة التي ت�ساعد
على ه�ضم الطعام الدهني.
�سائل منوي  :Semenال�سائل اللزج الذي يحتوي على احليوانات
املنوية الذكورية ،والذر يقذفه الع�ضو الذكري عند بلوغ الن�شوة
اجلن�سية.
�ساري :راجعي معدي.
�ستريويدات (ال�سرتويد)  :Steroidsفثة من فئات أالدوية
م�ستخدمة لعالج م�شكالت �صحية عديدة .لل�ستريويدات �آثار جانبية
خطرية أ�حيانا ً �إن ا�ستخدمت لفرتة طويلة.
�سجل (ملف)  :Chartملف حتفظ فيه املعلومات املتعلقة ب أ�مرا�ض
أ�حدهم والعالجات التي تناولها.
�سخد :راجعي امل�شيمة.
�سخونة :راجعي ارتفاع احلرارة.

�سدادات قطنية :راجعي احل�شوات.
�سر�سوب (ومن أ��سمائه :اللب أ� أ�و ال�صمغ أ�و لنب امل�سمار أ�و املادة
ال�صفراء أ�و الكول�سرتم أ�و الد ّره وغريهم)  :Colostrumاللنب
احلليب أال�صفر الذي يخرج من الثدي خالل  2-3أ�يام أالوىل بعد
الوالدة.
�سرطان (ورم خبيث ،مر�ض خبيث)  :Cancerمر�ض خطري
ي ؤ�دي �إىل تغيري اخلاليا ومنوها منوا ً غري طبيعي ،فتحممل أالورام
(الدرن)  .ال�سرطان ي�صيب أ�جزاء خمتلفة يف اجل�سم.
�سرقوم كابو�سي  :Kaposi’s sarcomaبقع بنية أ�و
بنف�سجية اللون يف اجللد أ�و يف الفم �سببها �سرطان
يف أالوعية الدموية أ�و العقد اللمفاوية .يح�صل ذلك
عادة عند امل�صابني با إليدز /ال�سيدا.
�سفاح القربى (زنى املحارم)  :Incestعالقة جن�سية بني
أ�فراد العائلة النواة أ�و أالقارب املحرمني.
�سقط :راجعي ا إل�سقاط.
�سقوط الرحم :راجعي الرحم املتديل.
�سكر  :Sugarطعام �سكري مثل الع�سل أ�و ق�صب
ال�سكر ي ؤ�من الطاقة للج�سم.
�سكري (مر�ض ال�سكر)  :Diabetesحني يرتفع معدل
ال�سكر يف الدم.
�سل (التدرن الرئوي أ�و الدرن أ�و تي بي أ�و تربكولو�س�س)
 :Tuberculosisالتهاب خطري �سببه اجلراثيم ،عادة
ي�صيب الرئتني.
�سليالت (مفردها �سليلة)  :Polypsأ
(�و م ّرجالت
مفردها مرجل أ�و بوليب) .مناء يتكون عادة يف الرحم.
وال�سليالت ال تنتج من ال�سرطان.
أ�داة
:Stethpscope
(ال�ستيتو�سوب)
�سماعة
م�ستخدمة ل�سماع أال�صوات داخل اجل�سم ,ك�سماع
نب�ضات القلب.
�سماعة اجلنني (فيتو�سكوب ،البوق) :Fetoscope
أ�داة ت�ستخدم يف �سبيل �سماع و�إح�صاء نب�ضات قلب
الطفل داخل رحم أالم.
�سن أالمان (ويعرف أ�ي�ضا ًبتوقف الدورة ال�شهرية أ�و توقف الطمث
أ�و “العمر الذهبي” أ�و “مرحلة الن�ضج” .وكان ي�سمى �سن الي أ��س،
و ُيعرف أ�ي�ضا ً بتوقف الدورة ال�شهرية أ�و توقف الطمث أ�و العمر
الذهبي أ�و مرحلة الن�ضج)  :Menopauseحني يتوقف النزف
ال�شهري عند املر أ�ة نهائيا ً.

�سن البلوغ (مرحة البلوغ ،البلوغ� ،سن الر�شد)  :Pubertyهو
ال�سن الذي عندما تبلغعه الفتاة فتتحول �إىل امر أ�ة ويبد أ� نزفها
ال�شهري ,أ�و عندما يتحول ال�صبي �إىل رجل.
�سن الر�شد :راجعي �سن البلوغ.
�سوء التغذية (اعتالل التغذية)  :Malnutritionحني ال يحوز
اجل�سم ما يكفيه من الطعام ليبقى �سليما ً.
�سوء املعاملة (�إ�ساءة املعاملة)  :Abuseعندما ي ؤ�ذي أ�حدهم ج�سم
�شخ�ص �آخر (�إ�ساءة ج�سدية) ،يهينه (�إ�ساءة عاطفية) أ�و يجعله
يقوم ب أ�فعال جن�سية دون �إرادته (�إ�ساءة جن�سية).
�سيدا :راجعي ا إليدز.
�سيالن (التعقيبة)  :Gonorrheaراجعي أالمرا�ض املنقولة
جن�سيا ً.

�ص

ال�صحة ا إلجنابية (ال�صحة التنا�سلية أ�و ال�صحة ا إلجنابية
واجلن�سية)  :Reproductiveاخلدمات ال�صحية كخدمات
تنظيم أال�سرة ،أ�و العناية ما قبل الوالدة ،التي ت�ساعد يف الوقاية من
امل�شكالت املتعلقة أ
بالع�ضاء ا إلجنابية يف املر أ�ة ،ويف عالجها.
ال�صحة اجلن�سية  :Sexual healthعندما تتحكم املر أ�ة بحياتها
اجلن�سية.
�صدمة  :Shockحالة مر�ضية خطرية يرافقها �ضعف �شديد
أ�و فقدان للوعي ,تعرق بارد ,ونب�ض مت�سارع و�ضعيف .قد تنتج
ال�صدمة من اجلفاف أ�و النزف احلاد أ�و ا إل�صابة أ�و احلروق أ�و أ�ي
مر�ض �شديد.
�صرع  :Epilepsyمر�ض ي�سبب الت�شنجات وفقدان الوعي.
�صفن :راجعي كي�س اخل�صية.
�صمام :راجعي احل�شوات.
�شرج ( أ�و فتحة ال�شرج أ�و ا إل�ست أ�و باب البدن أ�و خمرج)
�صندوق التقاعد � :Pension fundصندوق ين�شئه احتاد أ�ة
 :Anusفوهة أالمعاء حيث يخرج اجل�سم الغ�ضالت (الغائط).
رب عمل أ�و احلكومة ليقدم املال عندما يكرب ا إلن�سان ويتوقف عن
�ش ّرى  :Hivesبقع مرتفعة وقا�سية و�سميكة على الب�شرة (طفح
أ العمل.
جلدي على �شكل بثور) ت�سبب احلكاك (الهر�ش) ب�شدة .وقد تربز �و
تزول معا ً أ�و تنتقل من منطقة على الب�شرة �إىل أ�خرى.
�شريان  :Arteryوعاء دموي أ�نبوبي ينقل الدم من القلب �إىل
خمتلف أ�نحاء اجل�سم .لل�شرايني نب�ض .أ�ما أالوردة ،فتنقل الدم من �ضعف اخل�صوبة :راجعي العقم.
أ�نحاء اجل�سم �إىل القلب ،ولي�س لها نب�ض.
�ضغط  :Stressأ�ية ن�شاطات أ�و حوادث تثقل كاهل املر أ�ة وت�ضغط
�شريط :راجعي اللولب.
عليها فت�سبب لها التوتر اجل�سدي والعقلي.
�ش�ستوزوما :راجعي البلهار�سيا.
�ضغط الدم  :Blood pressureقوة �ضغط الدم على جدران
�شفاه  :Labiaطيات جلدية كبرية و�صغرية هي أ�جزاء خارجية من أالوعية الدموية (ال�شرايني أ
والوردة) .يتبدل �ضغط الدم مع العمر
الفرج.
ومع �صحة كل �إن�سان.
�شفة أ�رنبية � :Cleft lipشق أ�و حفرة يف �شفة الطفل العليا ،تت�صل �ضماد  :Gauzeقطعة من القما�ش املن�سوج ت�ستخدم لت�صميد
عادة باملنخر.
اجلراح.
ال�شفران ال�صغريان :راجعي الطيات الداخلية.
ال�شفران الكبريان :راجعي الطيات اخلارجية.
�شق احلنك ( أ�فلج واحلنك أالفلج)  :Cleft pqcoleثقب غري
طر�ش :راجعي تقي ؤ�.
طبيعي يف �سقف حنك الطفل.
�شقيقة � :Migraineصداع ن�صفي حاد يواكبه ت�شو�ش طريقة ا إلفراز ملنع احلمل :Mucous methodعندما تتحقق
املر أ�ة من ا إلفراز الذي يف مهبلها يوميا ً لتعرف متى تكون يف ذروة
يف الر ؤ�ية.
�شلل  :Paralysisفقدان القدرة على حتريك جزء من خ�صوبتها.
طعام رئي�سي  :Main foodانه الطعام الرئي�سي ،قليل الكلفة,
اجل�سم أ�و كل اجل�سم.
الذي ي ؤ�كل يف كل وجبة تقريبا ً  .وهو ي ؤ�من احلاجات أال�سا�سية

�ش
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اليومية للج�سم .لتغذية �سليمة ،يحتاج اجل�سم أ�ي�ضا ً ألنواع م�ساعدة
من الطعام.
طالق � :Divorceإنهاء الزواج قانونيا ً.
طلق :راجعي الوالدة.
طمث :راجعي الدورة ال�شهرية.
طهارة :راجعي اخلتان.
طهور :راجعي اخلتان.
الطيات اخلارجية (ال�شفران الكبريان)  :Outer foldsوهي
�شفاه دهنية حتمي أالع�ضاء التنا�سلية وتنغلقان عندما ين�ضم
الفخذان.
الطيات الداخلية (ال�شفران ال�صغريان)  : Inner foldsاجلزء
من أ�ع�ضاء املر أ�ة التنا�سلية وتكون داخل الطيات اخلارجية امل�شعرة
يف الفرج .الطيات الداخلية أ�ن�سجة جلدية رقيقة ,ال �شعر عليها وهي
ح�سا�سة عند اللم�س.
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العني (الب ؤ�ب ؤ�) رماديا ً أ�و أ�بي�ض عند توجيه ال�ضوء �إليه.
عذراء  :Virginاملر أ�ة التي مل ي�سبق لها أ�ن مار�ست اجلماع.
ع�سر ه�ضم  :Indigestionراجعي حمو�ضة.
ع�ضو  :Organجزء من اجل�سم تام بنف�سه وله وظيفة حمددة على
�سبيل املثال ,الرئتان ع�ضوا التنف�س.
الع�ضو الذكري (الق�ضيب)  :Penisالع�ضو اجلن�سي الذكري ,وهو
أ�ي�ضا ً ع�ضو التبول .ينت�صب هذا الع�ضو ويق�سو عند ا إلثارة اجلن�سية
و أ�ثناء اجلماع ويخرج �سائ ًال يدعى ال�سائل املنوي يحتوي على املني
أ�و احليوانات املنوية
عظم العانة  :pubic boneاجلهة أالمامية من عظام احلو�ض,
حتت ال�شعر الذي يعتلي أ�ع�ضاء املر أ�ة التنا�سلية.
عقبولة :راجعي الهرب�س.
عقد ملفاوية (غدد ملفاوية أ�و أ�عمدة)  :Lymph nodesكتل
�صغرية حتت اجللد يف أالجزاء املختلفة من اجل�سد توقع باجلراثيم.
تتورم هذه العقد اللمفاوية وت�صبح م ؤ�ملة عندما تلتهب.
عقم (عدم اخل�صوبة� ،ضعف اخل�صوبة)  :Infertilityعندما
متار�س املر أ�ة اجلن�س مرارا ً خالل فرتة خ�صوبتها ل�سنة كاملة دون
أ�ن يتم احلمل .كما أ�ن املر أ�ة التي يح�صل عندها �إ�سقاط متكرر
تعترب م�صابة بالعقم.
عالج با إل�شعة  :Radiation treatmentعندما تبث أ��شعة
خا�صة داخل اجل�سم من أ�جل قتل خاليا ال�سرطان .أال�شعة ال ترى
وال ميكن ا إلح�سا�س بها.
العمر الذهبي :راجعي �سن أالمان.
عملية جراحية  :Surgeryحني ي�شق الطبيب اجللد لريى �سبب
امل�شكلة أ�و ليعالج مر�ضا ً.
عملية جراحية (جراحة)  :Operationعندما ي�شق الطبيب
اجللد لكي ي�صلح �ضررا ً حا�صال ً داخل اجل�سم أ�و لكي يغري طريقة
عمل اجل�سم.
عنق الرحم (باب الرحم ،فم الوالدة)  :Cervixفوهة الرحم يف
اجلزء اخللفي من املهبل.
عيوب خلقية (ت�شويهات حلقية)  :Birty defectsم�شكالت
ج�سدية أ�و عقلية تولد مع الطفل ،مثل ال�شفة امل�شقوقة أ�و احلنك
امل�شقوق أ�و والدة الطفل ب�إ�صبع �إ�ضايف يف اليد أ�و القدم.

عادة :راجعي الدورة ال�شهرية.
العادة ال�سرية (اال�ستمناء)  :Masturbationمل�س ال�شخ�ص
جل�سمه للمتعة اجلن�سية.
العازل الذكري :راجعي الواقي الذكري.
العالمات والعاملون ال�صحيون (على م�ستوى املجتمع املحلي)
 :Community health workersعاملون وعامالت
�صحيات يعملن يف املجتمع بعد تدريب ر�سمي أ�و بدونه .وتتوافر
عدة ت�سميات يف العامل العربي منها مر�شدات �صحيات وراعيات
وحمفزات ومعينات ورائدات �صحيات وغريها.
عاملة ( أ�و عامل) جن�س  :Sex workerال�شخ�ص الذي يبادل
اجلن�س مقابل املال أ�و خدمات أ�و هدايا.
عجزجن�سي  :Impotenceعندما يعجز الرجل عن اجلماع،
وغالبا ً يكون ال�سبب عدم االنت�صاب أ�و عدم القدرة على املحافظة
على االنت�صاب.
عجلة مهبلية (احلاجز املهبلي)  :Diaphragmو�سيلة لتنظيم
أال�سرة يتم فيها تلبي�س عنق الرحم بعجلة مطاطية مليئة بالهالم أ�و
املرهم مانع احلمل ،وذاك خالل اجلماع.
عد�سة الكدرة (الكرتكت) ويعرف باملاء أالزرق يف بالد ال�شام
وبـ”مية بي�ضا يف العني” يف م�صر  :Cataractsم�شكلة يف العني
جتعل عد�ستها كثيفة فتتعرث الر ؤ�ية .يبدو اجلزء الو�سطي امل�ستديريف غائط (الرباز أ�و اخلروج أ�و التغوط)  :stoolالف�ضالت التي تخرج
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عرب ال�شرج أ�ثناء حركة أالح�شاء.
غنب (املغنب)  :Groinأ�على الفخذ حيث يت�صل باجل�سم ،بجانب
أالع�ضاء التنا�سلية.
غثيان (لعيان أ�و غممان النف�س)  :Nauseaعندما ت�شعر املر أ�ة
بحركة يف املعدة وك أ�نها تود أ�ن تتقي أ� (ت�ستفرغ ،تطر�ش) .وهذا
يح�صل عادة للحامل يف �شهور احلمل الثالثة أ�و أالربعة أالوىل.
غدة  :Glandكي�س �صغري يفرز �سائال ً.
الغدة الدرقية  :Thyroid glandغدة يف واجهة احلنجرة تفرز
الهرمونات املتعلقة بالنمو والتطور .وحتتاج هذه الغدة �إىل أاليودين
(اليود) ليكون عملها �صحيحا ً.
غدد بارثولني  :Bartholine’s glandsغدد �صغرية يف جانبي
فتحة املهبل تنتج �سائال ً لرتتطيب املهبل.
غدد ملفاوية :راجعي عقد ملفاوية.
غرز مو�ضوعية (الغرزات) :راجعي الغر�سات.
غر�سات (وتعرف أ�ي�ضا ً :الغرز املو�ضوعية أ�و الغرزات أ�و الزرعات)
 :Implantsو�سيلة لتنظيم أال�سرة يتم خاللها غرز أ�نابيب حتتوي
على هرمونات حتت اجللد.
غرغرينا (غنغرينا ،غنغرة غازية)  :Gangreneعندما ميوت
اجللد أ�و الن�سيج اجللدي ب�سبب انقطاع الدم عن املنطقة املعنية.
غ�سلة :راجعي الدورة ال�شهرية.
غ�شاء  :Membraneطبقة رقيقة من اجللد أ�و من الن�سيج التي
تغطي أالع�ضاء داخل اجل�سم أ�و بجانب أ�ع�ضاء أ�خرى .ومثال على
ذلك :الكي�س الذي يحيط باجلنني ويحميه خالل وجوده يف رحم
أ�مه.
غ�شاء البكارة  :Hymenوهو غ�شاء رقيق (قطعة رقيقة من
اجللد) يف مدخل املهبل ويف منت�صفه فتحة دائرية مير منها
النزف ال�شهري .وهذا الف�شاء قد يكون غري مطاطي (فيتمزق لدى
االت�صال اجلن�سي بالرجل وي�سقه منه بع�ض قطرات دم) أ�و قد يكون
مطاطي ًا وهنا ال ي�سيل منه لدى االت�صال اجلن�سي أ�ي قطرة دم .وقد
تكون فتحة الغ�شاء الدائرية متعرجة وبالتايل ي�صبح حميطا ً أ�كرث
ات�ساعا ً أ�ثناء اجلماع دون أ�ن يحدث متزق خا�ص فال ي�سيل منه دم أ�و
قد تثون فتحة الغ�شاء الدائرية متعددة كالغربال مما يجعلها تتمزق
ب�سهولة بال دم .ومن املعروف طبيا ً ان ن�سبة قليلة من البنات يولدن
بغري غ�شاء على ا إلطالق ،ويف حاالت نادرة تولد البنت بغ�شاء �سميك
م�سدود يحتاج �إىل م�شرط الطبيب عند البلوغ ليخرج منه دم النزف
ال�شهري.
غ�شاء اجلنني :راجعي امل�شيمة.

غ�شاوة (غب�ش) يف الب�صر (ر ؤ�ية م�شو�شة) :Blurred eyesight
عندما ال ت�ستطيع العينان الر ؤ�ية بو�ضوح.
غ�شاوة �شبه زجاجية  :Blazeطالء �سائل يطلى على ال�صل�صال،
يق�سو بعد تعري�ضه للحرارة ,فيمنع املاء من الت�سرب من ا آلنية
ال�صل�صالية.
غ�صة :راجعي ت�ضخم الغدة الدرقية.
ّ
غلق الفرج (ويعرف أ�ي�ضا ً بالتفميم أ�و الرتق أ�و التكميم أ�و
التكبيل)  :Infibulationهذا �شكل من ختان الن�ساء �إذ يتم قطع
أالع�ضاء التنا�سلية اخلارجية ورتق فوهة الفرج حتى ا إلغالق.
غلوكوما :راجعي ارتفاع �ضغط العني.
غممان النف�س :راجعي لعيان.
غويرت :راجعى ت�ضخم الغدة الدرقية.

ف
فار�سي :راجعي الوالدة باملقعد.
فتحة ال�شرج :راجعي ال�شرج.
فرتة االن�سحاب عن املخدرات  :Withdrawalالفرتة الزمنية
عندما يعتاد اجل�سم على البقاء دون خم ّدر أ
(�و كحول) بعد �إدمانه
عليها.
فرتة اخل�صوبة  :Fertile timeأ�وقات احتمال ح�صول احلمل
خالل دورة املر أ�ة ال�شهرية يف معظم الن�ساء ،تبد أ� هذه الفرتة بعد
 10ا أ�يام من انتهاء النزف ال�شهري وتدوم قرابة  6أ�يام.
فح�ص الثدي  :Breast examفح�ص الثديني بحثا ً عن كتل قد
تكون عالمات �سرطانية.
فح�ص احلو�ض  :Pelvic examفح�ص أالع�ضاء التنا�سل
اخلارجية والداخلية يف املر أ�ة وقد ي�شمل هذا الفح�ص أ�حيانا ً ك�شف ًا
باملنظار املهبلي.
الفح�ص ال�شرجي  :Rectal examفح�ص ال�شرج حتققا ً من
وجود أ�ورام أ�و أ�مرا�ض أ�خرى .كما ان هذا الفح�ص ال�شرجي ي ؤ�من
املعلومات الالزمة املتعلقة بجدار املهبل.
فح�ص عنق الرحم (ويعرف أ�ي�ضا ً مب�سحة عنق الرحم وامل�سحة
املهبلية والفح�ص الزجاجي وفح�ص باب)  :Pap testفح�ص يتم
خالله كحت بع�ض اخلاليا من عنق الرحم أ�ثناء الك�شف احلو�ضي
لرتاقب حتت املجهر بغية معرفة �إذا كان ثمة عالمات �إنذار مبكرة
لل�سرطان.
فدامة (حالة غرامة ،بعيو ,الكرتينية) :Cretinismعندما

مولد الطفل بطيء الذهن ب�سبب نق�ص اليود من غذاء والدته أ�ثناء
فرتة احلمل.
فرج  :Vulvaجمموع أالع�ضاء التنا�سلية أالنثوية التي ميكن ر ؤ�يتها
بني فخذيها.
فطر :راجعي داء الفطريات الطوقية.
فقدان الوعي (ا إلغماء)  :Loss of consciousnessعندما
يبدو اجلريح أ�و امل�صاب نائما ً وال ميكن �إيقاظه .غري واع ٍ .
فقدان الوعي امل ؤ�قت  :Blackoutsحني يكرث ال�شخ�ص من تباول
الكحول أ�و املخدرات وي�ستيقظ غري عامل مبا ح�صل.
فقر الدم ( أ�نيميا)  :Anemiaمر�ض ي�ضعف الدم �إذ تتناق�ص يف
تك�سره ب أ��سرع
الكريات احلمراء .وهذا يح�صل عند خ�سارة الدم أ�و ّ
من قدرة اجل�سم على أ��ستبدال ما فقده.
فم الوالدة :راجعي عنق الرحم.
فيتامينات  :Vitaminsأ�غذية يحتاج �إليها اجل�سم ملمار�سة عمله
ب�شكل �صحيح وملكافحة أالمرا�ض وليح�سن حاله بعد مر�ض �إ�صابة.
فيتو�سكوب :راجعي �سماعة اجلنني.
فريو�س  :Virusجرثومة أ��صغر حجما ً من البكترييا ،ت�سبب بع�ض
أالمرا�ض االلتهابية.
فريو�س ا إليدز/ال�سيدا  :AIDS/HIVفريو�س ا إليدز (ال�سيدا)
أ�و فريو�س نق�ص املناعة الب�شرية هو الفريو�س الذي ي�سبب ا إليدز
(ال�سيدا) .ويف اللغة ا إلنكليزية كثريا ً ما ي�ستخدم تعبري HIV/
 AIDSمعا ً ألن ا إل�صابة بالفريو�س غالبا ً ما ي ؤ�دي �إىل املر�ض
نف�سه.

ق
قابلة (الداية)  :Midwifeوتعرف يف أ�ي�ضا ً باجلدة (اليمن).
امر أ�ة مدربة أ�و ذات خربة على م�ساعدة الن�ساء يف الوالدة.
قدرة على القراءة والكتابة  :Literacyالقرائية ،القدرة على
القراءة والكتابة وفهم املعلومات املكتوبة.
قذف  :Ejaculateحني يبلغ الرجل ذروة ن�شوته اجلن�سي يخرج
منه ال�سائل املنوي.
قرحة  :Ulcerتقرح مزمن يف اجللد أ�و يف املعدة أ�و يف أالمعاء.
قروح الفرا�ش (العقر أ�و قروح ال�ضغط) Pressure sores bed
 :soresقروح تت�شكل يف أالجزاء العظمية يف اجل�سم بفعل اال�ستلقاء
أ�و اجللو�س على جانب من اجل�سم ملدة طويلة دون حركة.
قروح باردة  :Gold soresراجعي الهرب�س.

قطع القناة الدافقة  :Vasectomyو�سيلة دائمة من و�سائل
منع حمل يتم فيها قطع القنوات التي حتمل احليوانات املنوية من
اخل�صيتني �إىل الق�ضيب.
قطفة :راجعي الهرب�س.
قالع (داء الفطور الطوقية أ�و املونيليا)  :Thrushالتهاب فطري
ي�سبب بقعا ً بي�ضاء وتقرحا ً يف اجللد داخل الفم ويف الل�سان يف
أالنبوب الذي ي�صل الفم باملعدة.
قلق  :Anxietyال�شعور بالع�صبية وا�ضطراب البال.
قمل  :Liceح�شرات �صغرية تلت�صق باجللد أ�و بال�شعر يف النا�س أ�و
يف احليوانات.
قناة البول :راجعي جمرى البول.
قناة الوالدة :راجعي املهبل.
قواد  :Pimpرجل ي ؤ�من الزبائن المر أ�ة تقدم اجلن�س مقابل املال
ويحتفظ بكل املال أ�و بجزء منه.
قوباء :راجعي الهرب�س.
قيح (ال�صديد ،القذى) � :Pusسائل لزج أ�بي�ض أ�و أ��صفر مليء
باجلراثيم موجود عادة داخل اجلرح أ�و املزق امللتهب.

ك
ك آ�بة  :Depressionحني ي�شعر ا إلن�سان باحلزن ال�شديد أ�و ال
ي�شعر ب�شيء أ�بدا ً.
كافيني  :Caffeineعقار موجود يف القهوة وال�شاي والكول ي�سبب
�سرعة يف خفقان القلب وينبه ا إلن�سان.
كال�سيوم  :Calciumمعدن موجود يف بع�ض أ�نواع الطعام يقوي
العظام أ
وال�سنان.
كانددا :راجعي داء الفطريات الطوقية.
كبد  :Liverع�ضو كبري داخل البطن حتت أال�ضالع اليمنى ال�سفلية
ي�ساعد على تنظيف الدم والتخل�ص من ال�سموم.
كبوت :راجعي الواقي الذكري.
كرتكت :راجعي العد�سة الكدرة.
كرتينية :راجعي الفدامة.
كر�ش  :راجعي البطن.
كزاز (التيتانو�س)  :Tetanusمر�ض خطري �سببه جراثيم تعي�ش
يف غائط احليوان أ�و ا إلن�سان ،ويدخل اجل�سم من خالل جرح فيه.
الك�شف الطبي (الفح�ص) ) : Examination (examحني
يقوم عامل �صحي أ�و ممر�ضة أ�و طبيب بالنظر �إىل أ�جزاء من اجل�سم

الرحم لتجنب احلمل .
وتفح�صها ومل�سها واال�ستماع �إليها ملعرفة �إن كان ثمة ما هو خط أ�.
ليفاين :راجعي ورم ليفي رحمي.
ك�شط  :راجعي التو�سيع والكحت.
ليفوم  :راجعي ورم ليفي رحمي.
كالميديا (املتدثرة)  :Chlamydiaمر�ض منقول جن�سيا ً.
كليتان  :Kidneysع�ضوان داخل البطن يف أ��سفل الظهر ي�صنعان ليونة  : Flexibilityعندما تقدر الع�ضالت واملفا�صل على احلركة
ال�سهلة دون ت�صلب أ�و أ�مل .
البول عن طريق تنظيف الف�ضالت من الدم.
كمادة  :Compressقطعة قما�ش مطوية تو�ضع على جزء من
اجل�سم ,ميكن أ�ن تبلل ب�سائل حار أ�و بارد.
كول�سرتم :راجعي ال�سر�سوب.
ؤ
كولريا  :Choleraمر�ض معد خطري يرافقه تقيوء (طر�ش أ�و م�خرة  :راجعي الردفان .
ا�ستفراغ) �شديد و��سهال مثل ماء أالرز وت�شبه رائحته رائحة املادة ال�صفراء  :راجعي ال�سر�سوب .
إ
ماركة  :راجعي اال�سم التجاري .
ال�سمك.
مباعدة بني الوالدات (التباعد بني أالحمال أ�و �إطالة ف�سح الوالدة)
كوندوم :راجعي الواقي الذكري.
 : Child Spacingانتظار �سنتني أ�و ثالثة بني الوالدة أ
والخرى
كي�س :راجعي الواقي الذكري.
ليت�س ّنى جل�سم املر أ�ة الوقت الالزم ال�ستعادة قوته .راجعي أ�ي�ض ًا
كي�س اخل�صية (ال�صفن)  :Scrotumالكي�س الذي بني فخذي تنظيم أال�سرة .
الرجل ويحتوي على خ�صيتيه .
مبيدات  :Pesticidesمواد كيميائية �سامة ت�ستخدم إلبادة
كي�س املياه (جيب املياه)  :Bag of waterانه كي�س يكون داخل احل�شرات التي تدمر املحا�صيل الغذائية .
الرحم ليحتوي على الطفل  .عند متزق الكي�س وخروج املياه  ،فهذا مبي�ضان  :Ovairesكي�سان �صغريان بحجم حبة اللوز أ�و الغنب .
دليل على ابتداء الوالدة .
وللمر أ�ة مبي�ضان  ،مبي�ض على كل جانب من الرحم يفرز املبي�ضان
كي�س قيح  :راجعي خراج .
البوي�ضة والتي ميكن أ�ن تلتقي مع مني الرجل وتنتج جنين ًا.
كيماويات  : Chemicalsمواد موجودة يف جميع الكائنات احلية متدثرة  :راجعي الكالميديا .
وغري احلية  .معظم الكيماويات امل�ستخدمة يف عمل الن�ساء ت ؤ�ذي مثانة  :Bladderكي�س داخل البطن لتخزين البول  .وعند امتالء
املثانة تتمدد ويكرب حجمها .
اجل�سم .
املجامعة آالمنة  :راجعي اجلماع ا آلمن .
جمرى البول ( أ�و أ�نبوب البول أ�و قناة البول)  : Urethraأ�نبوب
ق�صري ينقل البول من املثانة �إىل فتحة التبويل عند ا إلن�سان .
التك�س  Latexمادة م�شابهة للمطاط الرقيق  ،ي�صنع منها الواقي جمموعات امل�ساندة (جمموعات ت�ضامن أ�و جمموعات داعمة)
 :Support Groupحني يلتقي أ��شخا�ص يعانون من امل�شكلة
الذكري والقفازات .
نف�سها وذلك لي�ساعدوا بع�ضهم بع�ض ًا.
لب أ� :راجعي ال�سر�سوب .
للطفال  : Infant Formulaلنب حليب جمموعات ت�ضامن  :راجعي جمموعات م�ساندة .
اللنب احلليب املجفف أ
للطفال بد ًال من احلليب الطبيعي من الثدي .لكن هذا اللنب جمموعات داعمة  :راجعي جمموعات م�ساندة .
جمفف أ
جمهر (امليكرو�سكوب) � : Microscopeآلة تكرب أال�شياء البالغة
احلليب ال يحتوي على املنافع ال�صحية التي يف لنب حليب أالم .
ال�صغر.
لنب امل�سمار :راجعي ال�سر�سوب .
حمقنة  : Syringeأ�داة ت�ستخدم حلقن الدواء يف اجل�سم .
لعاب  : Salivaب�صاق ا إلن�سان .
حملول الكلورين � : Chlorie solutionسائل كيميائي ي�ستخدم
لعوة  :راجعي الهالة .
لقتل اجلراثيم  .ويعرف أ�ي�ض ًا با�سم ال�سائل املبي�ض .
لعيان :راجعي غثيان .
حملول معاجلة اجلفاف � : Rehydration drinkشراب
أ
أ
أ ً
لولب (و�سيلة رحمية ) ويعرف �ي�ضا بال�شريط (�رياف م�صر) �و لعالج اجلفاف  ،ي�صنع من املاء بعد غليه وامللح وال�سكر أ�و احلبوب
آ
اللة (تون�س)  : Intra-uterine device:لولب �صغري يثبت يف املطحونة .

م

ل

خما�ض  :راجعي الوالدة .
خماط  :Mucusمادة لزجة ي�صنعها اجل�سم لوقاية داخل املهبل
وال نف واحللق واملعدة أ
أ
وال معاء .
خمدرات  : Drugsمواد كالكحول والكوكايني  ،ميكن ا�ستخدامها
للح�سا�س بال�شعور اجليد أ�و
يف طرق م ؤ�ذية للت أ�ثري على العقل أ�و إ
احتمال احلياة .
خم�صب (ال�سماد)  : Fertilizerمادة م�ستخدمة إلغناء أال ر�ض
وجعلها تنتج حما�صيل أ�كرث.
مرئ  :Esophagusأالنبوب الذي ي�صل الفم باملعدة ويعربه
الطعام .
مرارة  : Glad Bladderكي�س ع�ضلي �صغري مت�صل بالكبد.
يتجمع يف ال�سائل الذي ي�ساعد على ه�ضم امل آ�كل الدهنية .
املراكزال�صحية  :Health Centerمراكز ت ؤ�من م�ستوى متو�سط
من الرعاية ال�صحية وخ�صو�ص ًا يف البلدات الكبرية  .قد ت�ضم هذه
املراكز أ��شياء وطبييات وممر�ضني وممر�ضات مدربني .
مرجالت  :راجعي �سليالت .
مرحا�ض  : latrineوي�سمى أ�ي�ض ًا ب :بيت الراحة أ�و بيت اخلالء.
حفرة يف أالر�ض للتبول والتغوط فيها .
مرحلة الن�ضج  :راجعي �سن أالمان .
املر�شد النظري (امل�ست�شار من أالتراب أ�و أ
ال�صدقاء) Peer
� : Counselorشخ�ص متمرن على حمادثة �إن�سان �آخر واقع يف
امل�شكلة نف�سها .فعلى �سبيل املثال  ،تقدم ال�شابة امل�شورة ل�شابة مثلها،
أ�و مدمن �سابق على الكحول يقدم امل�شورة آلخر يحاول التوقف على
تناول الكحول .
مر�ض ال�سكر :راجعي ال�سكري .
مر�ض خبيث  :راجعي �سرطان .
مزمن  :chronicحالة تدوم طوي ًال أ�و حت�صل مرار ًا  .قارين مع
حاد.
مز ّيت  : lubricantsمرهم أ�و هالم أ�و كرمي م�ستخدم لرتطيب
املوا�ضع اجلافة  .وهو م�ستخدم كثري ًا على الواقي الذكري خالل
اجلماع .
مزيج �سمادي  : compostمزيج من أالع�شاب ،روث احليوانات
يرتك ليتعفن في�صبح �سماد ًا أ
للر�ض .ق�ش ،أ�وراق ياب�سة  ،نفايات
من اخل�ضار ،روث احليوانات متزج لتكون مزيج ًا �سعادي ًا جيد ًا.
م�ساج  :راجعي تدليك .
م�ست�شفى  : Hospitalمركز �صحي فيه أ�طباء وممر�ضات ومعدات
من أ�جل ت�شخي�ص أالمرا�ض اخلطرية أ�و عالجها .
م�ستقيم  : Rectumاجلزء ال�سفلي من أالمعاء املت�صل بال�شرج.
م�سمم  toxicاملادة امل ؤ�ذية التي تت�سبب بحدوث مر�ض أ�و وفاة

عندما تدخل اجل�سم تدعى مادة م�سممة .
م�شورة (اال�ست�شارة)  : counselingحني ي�ساعدك �شخ�ص مدرب
على حالتك أ�و قرارات حتتاجه ن �إىل اتخاذها .فعلى �سبيل املثال ،
بع�ض أال�شخا�ص مدربون خ�صي�ص ًا مل�ساعدة مر�ضى ا إليدز /ال�سيدا
يف حتمل حالتم .
م�شيمة (اخلال�ص) (ويعرف أ�ي�ضاً بال�سخد أ�و البال�سنتا أ�و غ�شاء
اجلنني)  :Pacentaع�ضو �إ�سفنجي يف رحم املر أ�ة يقدم للطفل ما
يحتاجه للنمو طوال فرتة احلمل  .الطفل مت�صل بامل�شيمة عن طريق
حمل امل�شيمة .بعد والدة الطفل  ،تخرج امل�شيمة أ�ي�ض ًا من الرحم .
م�ضاد احلمو�ضة  :Antiacidدواء ي�ستخدم للتحكم ب�إفراز املعدة
لزيادة حم�ضها ولتهدئة االرتباك املعوي .راجعي حمو�ضة املعدة .
م�ضاد حيوي (انيبيوتيك)  : Antibioticدواد ي�ستخدم ملكافحة
االلتهاب الذ ق ت�سببه اجلراثيم (البكترييا) .
م�ضادات  :Antibioticsمواد ي�صنعها اجل�سم ليكافح االلتهاب.
م�ضاعفات (ا�شرتاكات)  : Complicationsامل�شكالت التي
ي�سوء حالها .
م�ضاعفات جانبية  :راجعي �آثار جانبية .
م�ضايقات جن�سية  :راجعي التحر�ش اجلن�سي.
معادن  : Mineralsمواد يف الطعام متل احلديد والكال�سيوم
واليود ،ت�ساعد اجل�سم قي مكاقحة أالمرا�ض وال�شفاء بعد ا إل�صابة.
معاجلون �شعبيون (معاجلون تقليديون) Traditional
 : healersمعاجلون يعتمدون و�سائل عالجية ركيزتها معتقدات
تنتقل بالتوارث من جيل �إىل جيل .
معدة  : Stomachالع�ضو ال�شبيه بالكي�س فى البطن حيث يتم
ه�ضم الطعام .
معدي (�ساري)  : Contagious:مر�ض ينت�شر ب�سهولة منتق ًال
من �إن�سان �إىل �آخر.
معقم  :Sterileعندما يكون �شيء ما خالي ًا متاما�ص من
اجلراثيم.
مغنب  :راجعي الغنب .
مغط�س للمهبل (دو�ش مهبلي)  : Doucheغ�سل املهبل  .هذا قد
ي ؤ�ذي املهبل ألنه يغ�سل الرطوبة الطبيعية يف املهبل .
مفا�صل  : jointsمواقع التقاء العظام يف اجل�سم .
مقام  :statusمكانة أ�و مدى أ�همية الرجل أ�و املر أ�ة فى العائلة
واملجتمع املحلي .
مقاومة  : resistanceقدرة �شيء ما على الدفاع عن نف�سه �ضد ما
قد ي ؤ�ذيه أ�و يقتله  .هناك عدد من البكترييا ي�صبح مقاوم ًا ملفاعيل
بع�ض امل�ضادات احليوية .
مالريا  :malariaعدوى ت�سبب نوبات الربد واحلمى ،تنتقل

بوا�سطة البعو�ض  .متت�ص البعو�ض طفيليات املالريا من دم االن�سان
امل�صاب بااللتهاب وحتقنها يف من تل�سعه.
ملف  :راجعي �سجل .
ملوث  : Contaminatedحني حتتوي املواد الطبية أ�و الطعام
على اجلراثيم امل ؤ�ذية .
للم�ساك جلعل الغائط
ملينات  : Laxativeأ�دوية م�ضادة إ
(الرباز) لين ًَا والتفوه أ��سهل و أ�كرث ح�صو ًال .
منطقة احلو�ض  : Pelvic areaكل ما مو واقع بني وركي املر أ�ة .
وهنا توجد أ�جزاء املر أ�ة التنا�سلية وا إلجنابية .
منظار مهبلي (�سبيكيولوم)  : Speculumأ�داة �صغرية من
البال�ستيك أ�و املعدن حتافظ على املهبل مفتوح ًا بهدف الك�شف عليه
(فح�صه ) من الداخل .
منع احلمل ) :Contraception ( birth controlأ�ية و�سيلة
لتجنب احلمل  .راجعي تنظيم أال�سرة.
املني (احليوان املنوي)  : Spermاحليوانات املنوية هي الكائنات
ال�صغرية جد ًا يف ال�سائل املنوي لدى الرجل وميكن أ�ن ت�سبح يف أ�على
وتخ�صب بوي�ضتها  .هكذا يح�صل احلمل .
مهبل املر أ�ة
ّ
منيهوت ) : cassava (manioc rootجذور ن�شوية تزرع يف
املناطق ا إل�ستوائية .
مهبل (قناة الوالدة) ) :Vagina (birth canalأ�نبوب ع�ضلي
يبد أ� يف أالع�ضاء التنا�سلية يف أالنثى وينتهي بعنق الرحم .
م ؤ�خرة  :راجعي الردفان .
مونوك�سينول  : Monoxinol - 9 9 -مادة كيميائية تقتل
احليوانات املنوية وت�ساعد يف اجتناب احلمل  ،كما ت�ساهم يف الوقاية
من ال�سيالن والكالميديا .
مونيليا :راجعي القالع .
مرياث  : Inheritanceما يرثه أ�حدهم من مال أ�و ملكية بعد
وفاة قريب له .
ميزان احلرارة  :Thermometerأ�داة م�ستخدمة لقيا�س حرارة
اجل�سم.
ميعاد :راجعي الدورة ال�شهرية .
ميكرو�سكوب  :راجعي املجهر .

أ�و العنق.
النزف ال�شهري  : Monthly Bleedingلها عدة ت�سميات
منها :الدورة  ،العادة  ،احلي�ض  ،الطمث  ،الغ�سلة (تون�س) ،امليعاد،
البرييود � ،سيك تامي  ،وريغل وغريها  .حني يخرج الدم من رحم
املر أ�ة ويعرب مهبلها ليخرج من ج�سمها  .هذا يحدث تقريب ًا مرة كل
 28يوم ًا وي�ستمر أليام قليلة ( .راجعي الدورة ال�شهرية).
نزف غري طبيعي :راجعي نزف غري عادي .
نزف غريعادي (غري طبيعي)  :Abnormal Bleedingنزف
دموي خمتلف عما هو معتاد أ�و طبيعي أ�و متو�سط غري اعتيادي.
نزلة �شعبية  :راجعي التهاب ال�شعب الرئوية .
ن�سيج  :Tissueاملادة التي تك ّون الع�ضالت واملوا�ضع الدهنية
و أ�ع�ضاء اجل�سم.
ن�شوة (وتعرف أ�ي�ضاً با إلنتعاظ أ�و الذروة اجلن�سية أ�و ذروة
املتعة) ) : Climax (orgasmحني يبلغ اجل�سم ذروة االنت�شاء
اجلن�سي.
نظافة  : Sanitationالنظافة العامة بغية جتنب أالمرا�ض مثل
ت أ�مني ماء ال�شرب النظيف  ،و�إبقاء ال�ساحات العامة خالية من
النفايات .
نفع (منفعة )  Benefitفائدة .
نقل الدم  :Blood transfusionعند نقل دم أ�حدهم �إىل �آخر
من خالل الوريد وعن طريق �إبرة خا�صة  ،وذلك لتعوي�ض الدم الذي
يكون ال�شخ�ص قد خ�سره .
نكاف ( أ�بو كعيب)  : Mumpsمر�ض معد �سببه فريو�س وهو
�شائع يف أال طفال  .ميكن الوقاية من النكاف عن طريق التح�صني
(التلقيح ) .
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هالة (اللعوة)  :Areolaاملنطقة الداكنة اللون التي حتيط
باحللمة.
هبوط الرحم  :راجعي الرحم املتديل .
هرب�س (الهربيز أ�و العقبولة أ�و القطفة أ�و القوباء أ�و
احلال) :Herpesمر�ض �سببه فريو�س ي�سبب تقرح ًا يف الفم أ�و
أالع�ضاء التنا�سلية  .وميكن أ�ن ينتقل الهرب�س عن طريق اجلن�س
نا�سور  : Fistulaثقب يف اجللد بني املهبل وم�سلك البول أ�و ال�شرج (من أالمرا�ض املنقولة جن�سي ًا) .
هرب�س التنا�سلي  : Genital herpesمر�ض منقول جن�سي ًا ي�سبب
ي ؤ�دي �إىل ت�سرب البول أ�و الغائط �إىل املهبل .
ً
أ
أ
قروحا يف الع�ضاء التنا�سلية �و يف الفم .
نباتات الطبية  :راجعي أ�دوية نباتية .
نب�ض  : Pulseهو خفقان القلب الذي يدل على �سرعة وقوة عمل هربيز :راجعي الهرب�س .
القلب  .ميكن معرفة النب�ض يف موا�ضع عديدة يف اجل�سم كاملع�صم

ن

هرمونات  : Hormonesمواد كيميائية ي�صنعها اجل�سم لتحدد و�سائل مانعة  :راجعي و�سائل عازلة .
زمان وكيفية النمو .ا�سرتوجني وبروج�ستريون هما هرمونان مهمان و�سائل هرمونية  :Hormonal methodمن و�سائل تنظيم
أال�سرة التي متنع مبي�ض املر أ�ة من فرز البي�ضة ومتنع بطانة الرحم
لدى الن�ساء .
من احلفاظ على احلمل .
هزة  :راجعي ت�شنج .
ه�ضم  :Digestionحني تقوم املعدة أ
والمعاء بتفكيك الطعام و�صفات منزلية  :Home remidiesمن الطرق التقليدية يف
ال�شفاء .
لي�ستفيد منه اجل�سم أ�و ليلفظه خارج ًا كنفايات.
هالم منع احلمل  :Contraceptive gelهالم أ�و كرمي يو�ضع و�صول (�إىل اخلدمات ال�صحية) :Access to health services
توافر الرعاية ال�صحية و�سهولة الو�صول �إليها  :عندما تتوافر اخلدمات
يف املهبل قبل اجلماع لتجنب احلمل.
هلو�سة  :Halucinationsر ؤ�ية أ��شياء غريبة أ�و �سماع أ��صوات ال ال�صحية وتكون املر أ�ة حرة يف ا�ستخدامها ومتتلك املال والوقت الالزمني
لذلك .
يراها الغري وال ي�سمعها .
و�ضع  :راجعي الوالدة .
هيباتاتيت�س  :راجعي التهاب الكبد .
وعي اخل�صوبة Fertility awareness ( Natural Family
) : Planningو�سيلة لتنظيم أال�سرة تعلم املر أ�ة كيف تعرف فرتة
خ�صوبتها.
الواقي الذكري (ومن أ��سمائه  :الكوندوم ،البالون ،الكي�س ،وفيات أالمهات  : Maternal mortalityحني متوت أالم ب�سبب
الربلة ،الكبوت  ،التوب�س ،العازل الذكري ،الرفال والرب�سرفاتيف م�شكالت ناجتة من احلمل والوالدة .
) ) Condom (rubberكي�س �صغري من املطاط الرقيق يغطي وقاية من � :Preventionإيقاف أ�مر قبل ح�صوله .
به الرجل ع�ضوه (الق�ضيب) أ�ثناء اجلماع  ،فيلتقط مني الرجل كي والدة (الو�ضع  ،املخا�ض  ،الطلق)  : Laborالعمل الذي يقوم به
ال يدخل يف رحم املر أ�ة فتحمل .
ج�سد املر أ�ة حني ينقب�ض رحمها أ�و يتقل�ص  ،ثم ينفتح  ،أالمر الذي
والواقي هذا مينع انتقال أالمرا�ض املنقولة جن�سي ًا.
يدفع بالطفل عرب املهبل �إىل خارج اجل�سم .
الواقي الن�سائي  : Female condomقطعة مطاطية دقيقة والدة باملقعدة (الوالدة املقلوبة أ�و اجليئة باملقعدة أ�و فار�سي)
ينا�سب مقا�سها حجم املهبل وتغطي الطيات اخلارجية للفرج ،وذلك  : Breechعندما يولد الطفل ورجاله أ�و م ؤ�خرته أ�و ًال بد ًال من أ�ن
ملنع مني الرجل من الو�صول �إىل رحم املر أ�ة .
يكون ر أ��سه أ�و ًال  .وقد ي�شكل أالمر خطورة للطفل .
وحدات �صحية  : health postsأ�ماكن تقدم رعاية �صحية مثل والدة قي�صرية  :راجعي جراحة قي�صرية .
التطعيمات (اللقاحات) وتنظيم أال�سرة ورعاية احلامل وفحو�صات و الدة مقلوبة  :راجعي الوالدة باملقعدة .
طبية .
وحيدات امل�شع ّرة (تريكومون�س أ�و داء امل�شعرات) :Trichomonas
مر�ض يف أالع�ضاء التنا�سلية ينتقل غالب ًا باالت�صال اجلن�سي .
ورم (درن)  :Tumorمنو ورمي غري طبيعي .
يرقان (ال�صفرية ،ابو �صفري)  :Jaundiceا�صفرار يف اجللد والعينني
ورم خبيث  :راجعي �سرطان .
 .قد يكون هذا عالمة من عال مات التهاب الكبد (الهيباتيت�س) أ�و
ورم ليفي رحمي (ويعرف أ�ي�ضاً بالتليف أ�و ليفوم أ�و ليفاين) الريقان الوالدي .
 :Fibroidأ�ورام رحمية قد ت�سبب نزف ًا غري طبيعي من املهبل ،و أ�مل ًا يود  :راجعي أاليودين .
وا�سقاط ًا متكرر ًا .
الو�سائل الدائمة (لتنظيم أ
ال�سرة ) ( Permanent method
) : of family planningراجعي التعقيم .
و�سائل طبيعية (لتنظيم أ
ال�سرة) Natural method (of
) : family planningو�سائل منع احلمل التي ال ت�ستخدم أ�دوات
أ�و مواد كيميائية .
و�سائل عازلة (و�سائل مانعة)  :Barrier methodsو�سائل
تنظيم أال�سرة التي متنع و�صول املني �إىل البوي�ضة .
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