
قد ي�سر العالج الكيمي�ئي ب�لجنين. ا�س�ألي 
ع��ن و�س�ئل منع الحمل التي يتعين عليك اأن 

ت�ستخدميه� اأنِت و�سريك حي�تِك.
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التغيرات الجن�سية 
والخ�سوبة لدى 

ال�سيدات 

»تحدث���ي مع طبيبك قبل بدء العالج. �س���ليه كيف يمكن 
للعالج الكيميائي اأن ي�ؤثر على قدرتك الإنجابية«. 

التعامل مع الأعرا�ض الجانبية للعالج الكيميائي

ا�س�ألي عن التغيرات التي قد تطراأ 
عليك.

تحدث���ي م���ع طبيب���ك اأو ممر�س���تك قب���ل ب���دء الع���اج 
لتتعرفي عل���ى التغيرات الجن�س���ية وتغيرات الخ�س����بة 

التي قد تطراأ عليك. 
تت�قف التغي���رات، التي قد تطراأ عليك، على ن�ع العالج 
الكيميائي الم�س���تخدم ون�ع ال�سرطان الم�سابة اأنِت به. 
ُتعد الم�س���اكل ال�سحية الأخرى و�س���نِك من الأم�ر ذات 

ا. الأهمية اأي�سًّ

اأ�سئلة ال�سيدات عن الم�س�كل 
الجن�سية:

م� الم�س�كل الجن�سية التي قد اأع�ني منه�؟ 
لعلِك تعانين من: 

جفاف المهبل اأو ال�سع�ر بحكة	•

الهبات ال�ساخنة	•

عدوى مهبلية اأو التهاب المثانة 	•

عدم انتظام الدورة ال�سهرية اأو انقطاعها )الطمث( 	•

ال�س���ع�ر بالت�ت���ر اأو الإره���اق اأو تراج���ع الرغب���ة في 	•
العالقة الحميمة

تحدث���ي مع طبيب���ِك اأو ممر�س���تِك لتتعرفي ع���ن كيفية 
ال�س���يطرة على هذه التغيرات. �سلي عن كيفية معالجتها 

والفترة التي قد ت�ستمر فيها هذه الم�سكالت. 



التعامل مع الأعرا�ض الجانبية للعالج الكيميائي: التغيرات الجن�سية والخ�سوبة لدى ال�سيدات

ن�س�ئح من اأخري�ت: 
»كان التعام���ل مع الهبات ال�س���اخنة اأ�س���هل 
حي���ن كن���ت اأحم���ل مع���ي مروح���ة يدوي���ة 
�سغيرة. كنت اأرتدي قمي�ض ق�سير الأكمام 
تحت �س���ترتي لكي يمكنني اأن اأخلع �س���ترتي 

عند ال�سع�ر بالهبات ال�ساخنة«.
»كن���ت ا�س���تخدم كري���م لترطي���ب جف���اف 
المهب���ل، كم���ا ا�س���تخدمت ده���ان لتخفيف 
الحت���كاك اأثناء ممار�س���ة العالقة الحميمة 

وه� ما جعلني اأ�سعر بمزيد من الراحة«.

اأ�سئلة لتطرحيه� على طبيبك اأو ممر�ستك:  
ما الم�ساكل التي ينبغي اأن اأبلغك بها؟. 1
ما يمكن اأن ي�ساعدني لم�اجهة الم�سكالت الجن�سية؟. 2
هل يمكن اأن تعطني ا�س���م اأخ�س���ائية اجتماعية اأو م�ست�س���ارة . 3

يمكنني اللج�ء اإليها؟ 
ما و�س���يلة منع الحمل التي تن�س���حني با�س���تخدامها اأو تن�سح . 4

�سريك حياتي بها؟
ماذا يمكنني اأن اأفعل اإن كنت اأرغب في الإنجاب في الم�ستقبل؟. 5
هل يمكنك تقديم ا�سم طبيب متخ�س�ض في الخ�س�بة يمكنه . 6

اأن يخبرني بالمزيد؟
بعد النتهاء من العالج، ما المدة التي يتعين علّي فيها ا�ستمرار . 7

ا�ستخدام و�سيلة لمنع الحمل؟    

�سل��ي ممر�ستِك عن المنتج���ت اأو العالم�ت التج�رية 
التي يمكن اأن ت�س�عدك في هذا ال�سدد. 

تحدث��ي م��ع طبيب��ك اأو ممر�ست��ك لتتعرف��ي عل��ى 
التعليم�ت المتخ�س�سة التي عليِك اإتب�عه�. 

كيف يمكنني الح�سول على الم�س�عدة للتع�ي�ش مع الأمر؟
ك�ني �س���ريحة ووا�س���حة مع �س���ريك حياتِك. تحدثي عن م�ساعرِك 
ومخاوف���ِك. ابحث���ي عن ط���رق جديدة لإظه���ار الحب وك�ن���ي قريبة 
���ا اأن تتحدثي مع طبيبِك اأو ممر�س���تِك اأو  منه. ربما ي�س���اعدِك اأي�سًّ

اأخ�سائية اجتماعية اأو م�ست�سارتِك اأو اأفراد مجم�عة الدعم.

هل اأن� بح�جة ل�ستخدام و�سيلة لمنع الحمل؟ 
اأج���ل، ينبغي على جميع ال�س���يدات الالتي لم ينقط���ع عنهن الطمث 
ا�س���تخدام و�س���يلة لمنع الحم���ل. اأو ينبغ���ي على �س���ركاء حياتهن اأن 
ي�س���تخدم�ا و�س���ائل من���ع الحمل. تحدثي م���ع طبيبك اأو ممر�س���تك 
لتتعرف���ي على ما يجب فعله. ل تفكري ف���ي الحمل اأثناء العالج، لأن 

هذا قد ي�سر بالجنين.

اأ�سئلة ال�سيدات عن تغيرات الخ�سوبة: 

هل �سيمكنني الإنج�ب بعد تلقي العالج؟
اإن كنِت ترغبين في الإنجاب، تحدثي مع طبيبِك قبل بدء العالج. 
يمك���ن لطبيبك اأن يحدثك عن اختياراتك العالجية ويحيلك لطبيب 

متخ�س�ض في الخ�س�بة. 


