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إعداد راجانا حمية
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نافذة

الناجيات والصحة الجنسية
فيصل القاق *

تصميم عماد خالدي

معلومة

كيف تكتشف الجلطة الدموية قبل حدوثها؟

مما يسبب منع تدفق الدم وبالتالي اإلصابة بالنوبة القلبية .وأكثر من
ذلك ،قد تنتقل الجلطة الدموية من الصدر لتصل إلى الرئتني ،مسببة
اإلصابة باالنصمام الرئوي.
وتعد اإلصابة بالجلطة الدموية في منطقة الصدر هي األخطر .من هنا،
يجب عليك معرفة األعراض اآلتية:
 ألم في الصدر يزداد مع التنفس. ضيق في التنفس. تسارع في نبضات القلب.ـ سعال.

تسمى الجلطة الــدمــويــة الـتــي تصيب األوع ـيــة الرئيسية فــي الجسم
باسم خثار األوردة العميقة ،والتي تحدث أساسًا في األطراف السفلى
مــن الـجـســم .وه ــي تــأتــي عـلــى نــوعــن :صـغـيــرة وه ــي فــي الـغــالــب غير
مؤذية وكبيرة يمكن أن تسبب مشاكل صحية خطيرة مثل اإلصابة
باالنصمام الرئوي.
وتترافق اإلصابة بالجلطة الدموية الكبيرة في القدم ببعض األعراض
والتي تشمل :التورم واالنتفاخ واالحمرار واأللم عند الضغط.
في حال ظهور هذه األعراض بقدم واحدة فقط ،فقد يكون مؤشرًا على
إصابتك بالجلطة الدموية.
وللتمييز بني اإلصابة بالجلطة الدموية ومشكلة صحية أخرى ،عليك
البحث عن العالمات التالية:
 أن يكون األلم شبيهًا بذاك الناتج عن تشنج العضالت والذي ال يفيدمعه وضع ثلج على القدم املتورمة.
 -وجود بقعة حمراء أو زرقاء اللون مكان الجلطة الدموية.

 3ـ الجلطة الدموية في البطن

ال تــأتــي الجلطات الــدمــويــة مفاجئة .قــد تسبق إصــابـتــك بــأحــد أنــواع
التجلطات الدموية بعض املؤشرات ،التي تختلف وفقًا ملكان حدوثها.
ولئن كانت اإلصابة بالجلطة الدموية أمرًا خطيرًا ومهددًا للحياة ،إال أنه
من املمكن اكتشافها مبكرًا وتجنب خطرها .وفي الغالب ،عندما تنشأ
جلطة دموية في أحد األوعية ،املمكن أن تظهر بعض األعراض.

 1ـ الجلطة الدموية في القدم

 2ـ الجلطة الدموية في الصدر
رغم أن الجلطات الدموية أكثر شيوعًا في القدمني ،إال أنها يمكن أن
تصيب الجزء العلوي من الجسم أيضًا.
ومن املمكن أن تتشكل الجلطة الدموية في الشرايني املتجهة إلى القلب،

قد تسبب اإلصابة بالجلطة الدموية في منطقة البطن وقف تدفق الدم
إلى األمعاء ّ
مسببة تضررها.
وهناك فئات أكثر عرضة لإلصابة بهذا النوع من الجلطات الدموية
وهي:
 املـصــابــون بــالـســرطــان والــذيــن يـعــانــون مــن الـتـهــاب ال ــزائ ــدة الــدوديــةالحاد واإلصابة بالتهاب الرتج وتناول حبوب منع الحمل واألدوية التي
تحتوي على األستروجني.
أما بالنسبة ألعراض اإلصابة بالجلطة الدموية في البطن فتشمل األلم
في البطن أو في املعدة بعد تناول الطعام واالنتفاخ والقيء.

 4ـ الجلطة الدموية في الدماغ
بعض أنــواع الجلطات الدموية التي تصيب الجزء العلوي من الصدر،
قادرة على الوصول إلى الدماغ.
ومن شأن ذلك االنتقال أن يصيب الشخص بالسكتة الدماغية.
ال ـجــديــر بــالــذكــر أن مـعـظــم الـجـلـطــات الــدمــويــة م ــن ه ــذا ال ـن ــوع ال يتم
اكتشافها قبيل اإلصابة بالسكتة الدماغية .لهذا تعد هذه اإلصابة من
ً
أكثر اإلصابات خطورة وأشدها قتال.

إذا ما وضعنا ضحايا الحروب وما تصنع يد اإلنسان وكوارث
الطبيعة التي تخطف األرواح خبط عشواء ،فإن معدالت األعمار
عامة ،والنساء خاصة آخذة باالرتفاع .طالت أعمار النساء أكثر
من عشر سنوات في املنطقة العربية ملعدل  76عامًا ،وأصبح
ّ
ّ
لكنهن في الوقت
بمقدورهن التمتع بمباهج الحياة «إن وجدت»،
ّ
سيتعرضن أكـثــر ملـشــاكــل الـصـحــة الـجـســديــة والنفسية
عينه
والجنسية.
فبعد ست سنوات من اليومَ ،س ُيبلى العالم بـ19مليون إصابة
جديدة بالسرطان ،أي بزيادة  5ماليني عن عام  ،2012وسيكون
نصيب منطقة الشرق األوسط منها ما يزيد عن نصف مليون
ـار غير
حــالــة .سـيـكــون الـنـســاء أول ضـحــايــا ال ـســرطــان بــانـتـشـ ٍ
متناسق نتيجة التمييز التاريخي بحقهن ،والذي يؤدي الى غياب
الكشف املبكر والرعاية الدورية املناسبة.
تشكل السرطانات النسائية من الثدي الى الرحم وعنق الرحم
واملـبـيــض ج ــزءًا كبيرًا َمــن أكـثــر عشر ســرطــانــات شيوعًا عند
النساء ،تصيب منها ق ـ َـدرًا من كيانها وأنوثتها وجنسانيتها
وحضورها .كما وتتضاعف أعباء اإلصابة نظرًا ملا يصاحبها
وإقصاء وهالة من «التابو» على سلوكات املرأة املصابة
خجل
من
ٍ
ٍ
تجاه تـشـ ّـوش إدراك ـهــا لنفسها وجسدها وعالقتها بالرعاية
املطلوبة.
يأتي هــذا املسار بالرغم من التحسن الهائل للعالجات الطبية
السرطانية ،ولكن دون مواكبة ذلــك التحسن لشمولية العناية
بكل جوانب وع ــوارض العالج وعلى رأسها الصحة الجنسية.
تشير إحدى الدراسات الصادرة من الواليات املتحدة األميركية
أن ما يزيد عن  %50من مرضى السرطانات النسائية يعانني
من اضطرابات جنسية طويلة األمد ترتبط بألم املجامعة والرغبة
وغياب النشوة.
الصحة الجنسية تعني الكثير لغالبية املـصــابــات بالسرطان،
ّ
ّ
ّ
غالبيتهن الــى أن
ـار شابة ،وقــد أشــارت
ومنهن ما زلــن في أعـمـ ٍ
معهن عن آثار العالج على حياتهنّ
ّ
يتحدثنّ
مقدمي الرعاية لم
الجنسية .تتحدث دراســة صــادرة عام  2017من جامعة جونز
هوبكنز أن املسائل الجنسية عند مرضى السرطان تبقى مهملة،
ّ
ّ
أطبائهن
منهن أن
خصوصًا عند النساء ،حيث أشــارت %65
لم يشيروا قط الــى تأثير العالج على الصحة الجنسية واألداء
الجنسي.
إن ما يفعله عالج السرطان الجراحي أو الكيميائي أو الشعاعي-
رغم الشفاء الباهر وإنقاذ حياة الكثيرين ـ يترك آثارًا مدمرة في
حياة املرأة الجنسية وإدراكها لجسدها .تخسر املرأة خصوبتها
ُ
ومشاعرها الجنسية واإلثارة والرغبة في أغلب األحيان .تصاب
األعضاء التناسلية وخصوصًا املهبل بالتسمم والتلف ،ويزداد
ألم املجامعة ،واألصعب أيضًا العالقة الغير صحية واملتنافرة بني
املرأة وجسدها وأثر كل ذلك على ثقتها بنفسها .في دراسة عن
السرطان والجنس من أوروبا ،شعرت أكثر من نصف الناجيات
ّ
حياتهن الجنسية أصبحت سيئة بسبب الخوف
من السرطان أن
من األلم ،وأوجاع املجامعة ،وازدرائهن ألجسادهن.
«ربحت املعركة مع السرطان ،لكني خسرتها مع نوعية الحياة
والـحـفــاظ على األنــوثــة» ،كما وصـفــت إحــدى الـنــاجـيــات ،وتقول
أخ ــرى «هـلــق ب ـ ّـدي عـيــش بــس ب ـ ّـدي إنـســى الـعــاقــة الجنسية»،
وتضيف ثالثة «ما بعرف اذا زوجي بعد بيطلع فيي متل قبل».
ال بـ ّـد ملـقــدم الــرعــايــة ومــراكــز الــرعــايــة مــن تسليط الـضــوء على
الجنسانية والسرطان وتثقيف املصابات على خيارات العالج
املتاحة وأثر كل منها على الصحة الجنسية ،والتشاور في خطط
الــرعــايــة ،وهــو مــا سيتم استكماله قريبًا فــي املــركــز الطبي في
الجامعة األميركية في بيروت .هناك فائدة ملموسة من توعية
املرأة حول الجوانب املتعددة للعالج على املديني القصير والبعيد،
خصوصًا أن أكثر من  %40من الناجيات يرغنب في الحصول
على الرعاية في الصحة الجنسية.
دفــع هــذا النقص برعاية الصحة الجنسية والحاجة اليها عند
الناجيات من السرطان ،مجموعة من أطباء النساء من جامعة
شيكاغو الــى إصــدار مانيفستو للحفاظ على العمل الجنسي
عند النساء والفتيات املصابات بالسرطان .يدعو املانيفستو
مقدمي الرعاية الى اكتساب املهارات املتعلقة بالصحة الجنسية
ّ
وتثقيفهن حولها وتقديم العالجات الالزمة
ملرضى السرطان
للحفاظ عليها واستعادتها .تتعدد أن ــواع الـعــاجــات الجنسية
املتاحة وما على األطباء إال التنبه وإعطاء أولوية مستحقة لها.
يستحق االنتصار على السرطان كل التهليل واإلكبار ملقدمي
العالج ،وكــل التقدير والتشجيع للناجيات ،لتبقى نوعية حياة
امل ــرأة العاطفية والجنسية وثقتها بنفسها وكيانها ،التحدي
ً
األكبر الواجب مواجهته وتحقيقه ليكتمل فعال التغلب الشامل
على السرطان.

* اختصاصي جراحة نسائية
وتوليد وصحة جنسية

