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

المنوية.
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 التغيرات الجن�سية 
 وتغيرات الخ�سوبة 

لدى الرجال

ب�أنني  و�أخبرته  �لعالج،  بدء  قبل  �لطبيب  مع  "تحدثت 
ق���د �أرغب في �لح�ص���ول عل���ى �لأطف�ل في ي���وم م�. �أن� 

�صعيد لأنني عرفت خي�ر�تي قبل بدء �لعالج".

�لتع�مل مع �لأعر��ض �لج�نبية للعالج �لكيمي�ئي

ا�س�أل عن التغيرات التي قد تحدث لك.
تح���دث مع �لطبيب �أو �لممر�ص���ة قبل ب���دء �لعالج لتعلم 
م� هي �لتغير�ت �لجن�ص���ية �أو تغير�ت �لخ�صوبة �لتي قد 

تحدث لك.
تعتمد �لتغي���ر�ت �لتي قد تحدث لك عل���ى نوعية �لعالج 
�لكيمي�ئي �لذي تخ�صع له ونوعية �ل�صرط�ن �لذي �أ�صبت 
به. عمرك و�لم�ص���كالت �ل�ص���حية �لأخرى �لتي تع�نيه� 

مهمة هي �لأخرى.

الأ�سئلة التي طرحه� الرج�ل عن 
الم�سكالت الجن�سية:

م� الم�سكالت الجن�سية التي قد تحدث؟
قد يكون من �ل�ص���عب �أن يحدث �نت�ص����ب ب�لع�ص���و 	•

�لذكري. ُيطلق على هذ� �لأمر "�لعجز �لجن�صي".

قد ل ت�صعر ب�لن�صوة.	•

قد ت�ص���عر ب�أن���ك مره���ق �أو متوتر لدرج���ة ل تجعلك 	•
ق�دًر� على مم�ر�صة �لجن�ض.

تحدث م���ع �لطبيب �أو �لممر�ص���ة لتع���رف كيفية �لتغلب 
على هذه �لتغير�ت. ��ص�أل عن كيفية عالج هذه �لتغير�ت 

وكم من �لوقت �صت�صتمر.
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كيف يمكن م�س�عدتي على التغلب عليه�؟
تح���دث عن م�ص����عرك ومخ�وفك مع �ص���ريكة حي�ت���ك. �أوجد طرًق� 
���� على �أن  جديدة لإظه�ر �لحب له� و�لقرب منه�. قد ي�ص����عدك �أي�صً
تتح���دث مع �لطبيب �أو �لممر�ص���ة �أو موظف �لخدم���ة �لجتم�عية �أو 

م�صت�ص�ر �أو �أ�صخ��ض من مجموعة �لدعم.

هل ل يوجد �سرر من مم�ر�سة الجن�س؟
نع���م، يج���ب عليك �أن ت�ص���تخدم �لو�قي �لذكري ف���ي كل مرة تم�ر�ض 
فيه� �لجن�ض. ��صتخدم �لو�قي �لذكري حتى �إن ك�نت �صريكة حي�تك 
ت�ص���تخدم و�ص����ئل منع �لحمل �أو ك�نت عقيمة. هذ� ب�ص���بب �حتم�لية 

�نتق�ل بع�ض من �لعالج �لكيمي�ئي �إلى حيو�ن�تك �لمنوية.

اأ�سئلة قد يطرحه� الرج�ل عن تغيرات 
الخ�سوبة:

هل �س�أكون ق�دًرا على الإنج�ب؟
�إذ� كن���ت ترغب في �لح�ص���ول على �أطف�ل بع���د �لعالج، فتحدث مع 
�لطبي���ب قب��ل بدء العالج. قد يتحدث  �لطبيب �أو �لممر�ص���ة عن 

خي�ر�تك وقد يحولك �إلى �أحد متخ�ص�صي �لخ�صوبة.

قد يت�سبب العاج الكيميائي في تدمير الحيوانات المنوية 
ويحدث ت�سوهات الأجنة. لكي تتاأكد من اأن �سريكة حياتك 
ل���ن تحم���ل، ا�ستخ���دم الواق���ي الذكري. ق���د تحت���اج �سريكة 

ا لأن ت�ستخدم اإحدى و�سائل منع الحمل. حياتك اأي�سً

تح���دث م���ع الطبي���ب اأو الممر�س���ة ع���ن تعليم���ات خا�س���ة 
لتتبعها.

اأ�سئلة لتطرحه� على الطبيب اأو الممر�سة:
م� �لم�صكالت �لتي يجب علّي �لت�ص�ل ح�ل حدوثه�؟. 1
م� �لذي قد ي�ص�عدني فيم� يتعلق ب�لم�صكالت �لجن�صية؟. 2
هل يمكنك �أن تعطيني ��ص���م �أحد موظفي �لخدمة �لجتم�عية �أو . 3

�أحد �لم�صت�ص�رين لأتحدث معه؟
م� و�صيلة منع �لحمل �لتي تقترحه� لت�صتخدمه� �صريكة حي�تي؟. 4
م� �لذي علّي فعله �لآن �إذ� م� �أردت �لإنج�ب في �لم�صتقبل؟. 5
هل يمكنك �أن تعطيني ��صم �أحد متخ�ص�صي �لخ�صوبة لأتحدث . 6

معه لأعرف �لمزيد؟
بع���د �نته�ء �لع���الج، كم من �لوقت �ص����أحت�ج �إليه لأن �أ�ص���تخدم . 7

�لو�قي �لذكري؟ وكم من �لوقت �ص���يكون على �ص���ريكة حي�تي �أن 
ت�صتخدم و�صيلة منع �لحمل؟


