تقديم الدعم لمر�ضى ال�سرطان

التعامل مع الأعرا�ض الجانبية للعالج الكيميائي

التغيراتالجن�سية
وتغيرات الخ�صوبة
لدى الرجال

ا�س�أل عن التغيرات التي قد تحدث لك.
تح ��دث مع الطبيب �أو الممر�ض ��ة قبل ب ��دء العالج لتعلم
ما هي التغيرات الجن�س ��ية �أو تغيرات الخ�صوبة التي قد
تحدث لك.
تعتمد التغي ��رات التي قد تحدث لك عل ��ى نوعية العالج
الكيميائي الذي تخ�ضع له ونوعية ال�سرطان الذي �أ�صبت
به .عمرك والم�ش ��كالت ال�ص ��حية الأخرى التي تعانيها
مهمة هي الأخرى.

الأ�سئلة التي طرحها الرجال عن
الم�شكالت الجن�سية:
ما الم�شكالت الجن�سية التي قد تحدث؟
•قد يكون من ال�ص ��عب �أن يحدث انت�ص ��اب بالع�ض ��و
الذكريُ .يطلق على هذا الأمر "العجز الجن�سي".
•قد ال ت�شعر بالن�شوة.
•قد ت�ش ��عر ب�أن ��ك مره ��ق �أو متوتر لدرج ��ة ال تجعلك
قاد ًرا على ممار�سة الجن�س.
تحدث م ��ع الطبيب �أو الممر�ض ��ة لتع ��رف كيفية التغلب
على هذه التغيرات .ا�س�أل عن كيفية عالج هذه التغيرات
وكم من الوقت �ست�ستمر.
"تحدثت مع الطبيب قبل بدء العالج ،و�أخبرته ب�أنني
ق ��د �أرغب في الح�ص ��ول عل ��ى الأطفال في ي ��وم ما� .أنا
�سعيد لأنني عرفت خياراتي قبل بدء العالج".

ا�ستخ ��دم الواق ��ي الذك ��ري دائ ًم ��ا عن ��د ممار�س ��ة
الجن� ��س ،لأنه م ��ن المحتم ��ل �أن ينتقل بع�ض من
الع�ل�اج الكيميائ ��ي ال ��ذي تتلق ��اه �إل ��ى حيواناتك
المنوية.

يئايميكلا جالعلل ةيبناجلا ضارعألا عم لماعتلا :التغيرات الجن�سية وتغيرات الخ�صوبة لدى الرجال
تح ��دث م ��ع الطبي ��ب �أو الممر�ض ��ة ع ��ن تعليم ��ات خا�ص ��ة
لتتبعها.

�أ�سئلة لتطرحها على الطبيب �أو الممر�ضة:

كيف يمكن م�ساعدتي على التغلب عليها؟
تح ��دث عن م�ش ��اعرك ومخاوفك مع �ش ��ريكة حيات ��ك� .أوجد طر ًقا
جديدة لإظهار الحب لها والقرب منها .قد ي�س ��اعدك � ً
أي�ض ��ا على �أن
تتح ��دث مع الطبيب �أو الممر�ض ��ة �أو موظف الخدم ��ة االجتماعية �أو
م�ست�شار �أو �أ�شخا�ص من مجموعة الدعم.
هل ال يوجد �ضرر من ممار�سة الجن�س؟
نع ��م ،يج ��ب عليك �أن ت�س ��تخدم الواقي الذكري ف ��ي كل مرة تمار�س
فيها الجن�س .ا�ستخدم الواقي الذكري حتى �إن كانت �شريكة حياتك
ت�س ��تخدم و�س ��ائل منع الحمل �أو كانت عقيمة .هذا ب�س ��بب احتمالية
انتقال بع�ض من العالج الكيميائي �إلى حيواناتك المنوية.

�أ�سئلة قد يطرحها الرجال عن تغيرات
الخ�صوبة:
هل �س�أكون قاد ًرا على الإنجاب؟
�إذا كن ��ت ترغب في الح�ص ��ول على �أطفال بع ��د العالج ،فتحدث مع
الطبي ��ب قب��ل بدء العالج .قد يتحدث الطبيب �أو الممر�ض ��ة عن
خياراتك وقد يحولك �إلى �أحد متخ�ص�صي الخ�صوبة.
قد يت�سبب العالج الكيميائي في تدمير الحيوانات المنوية
ويحدث ت�شوهات الأجنة .لكي تت�أكد من �أن �شريكة حياتك
ل ��ن تحم ��ل ،ا�ستخ ��دم الواق ��ي الذكري .ق ��د تحت ��اج �شريكة
حياتك � ً
أي�ضا لأن ت�ستخدم �إحدى و�سائل منع الحمل.

علي االت�صال حال حدوثها؟
1 .1ما الم�شكالت التي يجب ّ
2 .2ما الذي قد ي�ساعدني فيما يتعلق بالم�شكالت الجن�سية؟
3 .3هل يمكنك �أن تعطيني ا�س ��م �أحد موظفي الخدمة االجتماعية �أو
�أحد الم�ست�شارين لأتحدث معه؟
4 .4ما و�سيلة منع الحمل التي تقترحها لت�ستخدمها �شريكة حياتي؟
علي فعله الآن �إذا ما �أردت الإنجاب في الم�ستقبل؟
5 .5ما الذي ّ
6 .6هل يمكنك �أن تعطيني ا�سم �أحد متخ�ص�صي الخ�صوبة لأتحدث
معه لأعرف المزيد؟
7 .7بع ��د انتهاء الع�ل�اج ،كم من الوقت �س� ��أحتاج �إليه لأن �أ�س ��تخدم
الواقي الذكري؟ وكم من الوقت �س ��يكون على �ش ��ريكة حياتي �أن
ت�ستخدم و�سيلة منع الحمل؟

