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الجھاز التناسلي لدى اإلناث والذكور

بمشاركتكم في ندوات الصحة النسائیة،

یمكنكم الحصول على معلومات حول:

 الجھاز التناسلي

وفترة ما بعد الوالدة.   ما ینبغي االنتباه إلیھ في الحمل والوالدة

 مالحظات ھامة بخصوص النظافة والتغذیة

 أمراض الجھاز التناسلي

 وسائل منع الحمل

 التربیة الجنسیة لألطفال والبالغین.

الندوات

 الجھاز التناسلي لدى اإلناث والذكور

 النظافة والتغذیة

 األمومة اآلمنة

 وسائل منع الحمل

 مشكالت الصحة النسائیة

 التربیة الجنسیة لألطفال والبالغین.

شاركوا في ندوات الصحة النسائیة من 

أجل حیاة أكثر معرفة وصحة وأماناً.
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یمكن حمایة الصحة اإلنجابیة للمرأة والصحة الشاملة،

عن طریق سلوك صحي بسیط ومراقبة صحیة منتظمة.

الصحة النسائیة

من المحتمل أن تواجھ النساء، في فترات مختلفة من حیاتھن، أوضاعا تنطوي على مخاطر،ً

تخص الصحة النسائیة. الحصول على معلومات بخصوص ھذه األوضاع الخطرة،

واتخاذ إجراءات الوقایة الضروریة، ھما أمران ممكنان. كما أن التشخیص المبكر،

في بعض األمراض، قد ینقذ حیاة المریض.

بسبب خصائصھن البیولوجیة، تعیش النساء المشكالت المتعلقة بالوظائف 

اإلنجابیة أكثر من الرجال. یمكن للنساء، طوال فترة الخصوبة من أعمارھن،

َأن یصبن بأمراض في أعضائھن التناسلیة كالسرطان،

أو األمراض المعدیة عن طریق الجنس.

یمكن تجنب من مشكالت الصحة اإلنجابیة بواسطة السلوك الصحي السلیم.

إن سالمة الصحة اإلنجابیة مرتبطة، أیضا، بسالمة الصحة العامة. ً

من أجل حیاة صحیة:

8     النوم بین 6- ساعات یومیاً.

     القیام بتمارین بدنیة 3-4 مرات في 

     األسبوع (إن المواظبة على التمارین البدنیة، طوال العمر،

     یخفض من احتماالت مشكالت صحیة كارتفاع الضغط، وأمراض القلب 

     والشرایین، و –في األعمار المتقدمة- ترقق العظام)

     إجراء معاینة طبیة عامة، مرة في السنة.

     عدم استخدام األدویة بدون استشارة طبیب.

     عدم التدخین وتناول المشروبات الكحولیة.

     القیام بمراقبة مستوى الضغط الدم والسكر والكولسترول، كل سنة.
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أنواع العدوى المنتقلة المتنقلة بواسطة الجنس

ھي مجموعة من األمراض التي تنتقل بالعدوى، بواسطة االتصال الجنسي،

من شخص مصاب بالمرض، أو یحمل المكروب،

إلى شخص سلیم (كالسیالن والزھري والكالمیدیا والمشعرة

HPVوالقرحة اللینة والتھاب الكبد ومرض اإلیدز ومرض  والھربس التناسلي والثآلیل)

كیف تحدث العدوى؟

توجد الجراثیم المسببة للعدوى في الدم واإلفرازات المھبلیة والسائل المنوي والمني.

تحدث العدوى باالتصال الجنسي أو عن طریق الدم أو باالنتقال من األم إلى طفلھا.

مسبب للعدوى

دم غیر خاضع لالختبار ومنتجات الدم

من األم إلى طفلھا (بواسطة الحمل – الوالدة،

واإلرضاع)

االستخدام المشترك لحقنة أو شفرة حالقة أو مقص

 

استخدام شفرة حالقة أو أدوات المانیكوروالبیدیكور

بصورة مشتركة عند الحالق

االتصال الجنسي الفرجي أو الفموي أو

الشرجي بدون وقایة

غیر مسبب للعدوى

عضة حیوان، أو لدغة نحل أو ذباب أو حشرة

التقبیل واللمس والمداعبة والمصافحة

والمعانقة واالحتضان

البصاق والبلغم والدمع والعرق والسعال والعطس

تقاسم الحیاة المشتركة، النوم في نفس البیت 

أو نفس الغرفة، دورات المیاه المشتركة

السباحة في مسبح مشترك

مشكالت الصحة النسائیة
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التشخیص والمعالجة المبكرین یساعدان على استعادة

 لصحتھ، كما یحمیانھ من اإلصابة بالعدوى.

یجب علینا أن نتذكر:

     أن المعالجة یجب أن یشارك فیھا الشریك الجنسي.

     أن یتم إتمام المعالجة المقترحة حتى لو اختفت األعراض.

     یجب االمتناع عن االتصال الجنسي،

     طوال فترة المعالجة، أو استخدام الواقي حتماً.

یوجب القانون إعالم الشریك الجنسي باإلصابة بعدوى ینتقل جنسیا. احصلوا على المعلومات،ً

ً احصلوا على اللقاحات، استخدموا الواقي، ال تلمسوا الدم أو مشتقاتھ لمسا مباشرا.ً

مشكالت الجھاز التناسلي والقناة البولیة لدى النساء

قد تظھر مشكالت كترھل األعضاء التناسلیة أو التبول غیر اإلرادي، ألسباب كإصابات 

سابقة بعدوى تناسلیة، أو والدات صعبة، أو كثرة اإلنجاب، أو نوع األدویة المستخدمة،

أو العملیات الجراحیة أو حاالت اإلمساك. من أجل الوقایة من المشكالت 

المتعلقة بالجھاز التناسلي الخارجي لدى النساء:

     یجب شرب الماء بمعدل ٦-٨ كؤوس كل یوم، واالمتناع عن الحد

     من كمیة السوائل في الطعام.

     یجب أال یتم العمل على تخفیض الوزن بدون استشارة خبیر حمیة.

     یجب االعتماد، في الغذاء، على المواد الغنیة باأللیاف،

     لتجنب اإلمساك، ویجب القیام بنشاط بدني كاٍف.

     یجب تجنب تناول األغذیة واألدویة التي تزید من إدرار البول، في ساعات ما قبل النوم.

َّمر      یجب االقالل من استھالك المشروبات المحتویة على مادة الكافئین والشاي المخ

     وعصیر الفواكھ والطعام المنكھ ببھارات.َّ
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3-4یجب استخدام دورة المیاه مرة كل  ساعات، وعدم تأخیر طرح الفضالت البولیة والبرازیة.      

     یجب عدم الضغط على النفس عند التبول أو التبرز.

     یجب العنایة بنظافة األعضاء التناسلیة، واتباع قواعد النظافة العامة.

     إذا ظھرت مشكالت التبول والتبرز أثناء الحمل، یجب اتخاذ تدابیر مناسبة لھذا الوضع،

     ومواصلة ھذه التدابیر في فترة النفاس أیضاً.

     یجب معالجة األمراض المسببة لمشكالت التبول والتبرز، وتقییم استخدام الدواء وإعادة تنظیمھ.

تمرین الكیغل

تمرین الكیغل ھو شد وإرخاء العضلة التي نستخدمھا إلیقاف التبول. یتم، في ھذا التمرین،

ٍشد العضالت الواقعة أسفل األعضاء التناسلیة الخارجیة لخمس ثوان، وإرخاءھا لعشر ثوان.

یمكن تكرار ھذا التمرین ٨٠-١٠٠ مرة في الیوم.

الترھالت في األعضاء التناسلیة، وتواتر التبول، تجنب        یقّوي العضالت السفلیة، فیساعد في

     وتسریب البول أو البراز.

     یزید قوة وحساسیة العضلة المھبلیة، فیؤثر بصورة إیجابیة في الحیاة الجنسیة.

     ھذا التمرین مھم جدا وعلى النساء ممارستھ طوال العمر.ً

سرطان الثدي

واحدة من كل ً  أكثر أنواع السرطانات شیوعا لدى النساء ھو سرطان الثدي.

ثماني نساء معرضة لإلصابة، في أي مرحل من مراحل حیاتھا، بسرطان الثدي.

مظاھر الخطر المبكرة في سرطان الثدي:

     ظھور كتلة في الثدي أو تحت اإلبط أو فوق عظم الترقوة.

     احمرار أو تقرن على الثدي، أو آفات جلدیة عنیدة تشبھ 

     الجروح قرب حلمة الثدي. 

     انخماص أو تقّعر في بقعة من الثدي.

     خروج سوائل من حلمة الثدي.

     قعر في حلمة الثدي.
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1 4 52-3

ھناك ثالث طرق مھمة للفحص من أجل التشخیص المبكر لسرطان الثدي. وھي المعاینة الذاتیة،

والمعاینة العیادیة (یقوم بھا طبیب) والتصویر (الماموغرافي)

     على النساء من الفئة العمریة 40-69 القیام بتصویر ماموغرافي مرة واحدة كل سنتین.

     على النساء من الفئة العمریة 20-39 الحصول على معاینة عیادیة للثدي مرة كل سنتین؛

     والفئة العمریة 40 وما فوق مرة كل سنة.

     على النساء ذوات الدورة الطمثیة المنتظمة القیام بمعاینة ذاتیة للثدي،

     في غضون األسبوع األول بعد انتھاء الدورة، كل شھر؛ أما النساء اللواتي 

     لیست لدیھن دورة طمثیة منتظمة، فیجب أن یقوم بالمعاینة الذاتیة في یوم محدد من كل شھر.

المعاینة الذاتیة للثدي

تتم المعاینة الذاتیة للثدي على مرحلتین، األولى بالنظر، والثانیة باللمس الیدوي.

المرحلة األولى: المعاینة البصریة

ھي معاینة الثدیین بالنظر،

ً وقوفا أمام المرآة في غرفة مضاءة جیدا، وتقییم حالتھما من حیث الحجم،ً

واالنتفاخ أو التقلص، والتغیر في اللون، أو التغیر في شكل الحلمة.

تتم ھذه المعاینة في أربع خطوات:

1ٍ. تفحص صورة الثدیین في المرآة، بالوقوف أمامھا بجذع عار وذراعین مرتخیتین على الجانبین.

2. ترفع الذراعان إلى األعلى، ویتم تفحص صورة الثدیین في المرآة.

3. توضع الذراعان على الخاصرتین، والضغط الخفیف بحیث تنشد عضالت الصدر،ّ

ویتم تفحص صورة الثدیین في المرآة.

4.الذراعان مرتخیتان على الجانبین،

واالنحناء إلى األمام بحیث ینفصل 

الثدیان عن الجسد، ویتم تفحص 

صورتھما في المرآة.

°

°

°

المرحلة الثانیة:المعاینة الیدویة

ھي تقییم حالة الثدیین من حیث الصالبة واالنتفاخ والتكتل واإلفراز،

بواسطة الفحص الیدوي في وضعیة االستلقاء.

1. بعد االنتھاء من المعاینة البصریة،

استلقي على ظھرك فوق سطح صلب.

ضعي ذراعك القریب من الثدي الذي ستفحصینھ، تحت رأسك،

وضعي تحت كتفك وسادة رقیقة.

3-2. أوصلي أصابعك الوسطى والسبابة والبنصر معا، وضعیھا بجانب الحلمة.ً

استخدمي في المعاینة باطن األصابع ولیس أطرافھا ابدئي باللمس كل نسیج الثدي،

بدًء من الحلمة، بحركات دائریة، وبفواصل تتراوح بین 1-1,5 سم.

تأكدي من وجود صالبة أو تورم أم ال. ال تضغطي على ثدیك كثیرا أثناء المعاینة.ً

4- بعد االنتھاء من المعاینة، اسحبي ذراعك من تحت رأسك، ومددیھا بجانبك 

ضعي أصابع یدك األخرى تحت إبطك، وابدئي باللمس من األعلى إلى األسفل.

تأكدي من وجود صالبة أو تورم تحت یدك، أو عدم وجودھما.

في الخطوة األخیرة، أمسكي بالحلمة بین اإلبھام والسبابة،

واضغطي علیھا برفق، للتأكد من إفراز سائل من عدمھ.

مشكالت الصحة النسائیة
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سرطان عنق الرحم

إن سرطان عنق الرحم ھو مشكلة صحیة مھمة بالنسبة للنساء، ویحتل المرتبة الثانیة، بعد سرطان 

الثدي، بین أنواع السرطان الشائعة عالمیا. أھم سبب لسرطان عنق الرحم ھو العدوى الناجمةً

عن عامل الثئلیل التناسلي الذ یطلق علیھ اسم HPV. وھو أحد أكثر أنواع العدوى المتنقلة

بواسطة الجنس شیوعا. مظاھر الخطر المبكرة لسرطان عنق الرحم:ً

     النزف الدموي في أعقاب االتصال الجنسي

     إفراز سائل یشبھ مرق اللحم المشوب بالدم

     آالم الخصر والحوض

     نزف الدم خارج الدورة الطمثیة

     نزف الدم بعد سن الیأس

وسائل التشخیص المبكر لسرطان عنق الرحم:

المراقبة الصحیة المنتظمة: على كل امرأة لدیھا حیاة جنسیة،

اعتبارا من عمر ١٨ سنة، أن تخضع لمراقبة منتظمة كل عام.ً

اختبار اللطاخة: بواسطة أنبوب مزود بفرشاة، یتم أخذ 

لطاخة (عینة) من داخل وخارج عنق الرحم، ویرسل إلى المخبر للفحص.

HPV: ھو بحث عن نماذج HPV عالیة الخطورة التي   اختبار

تسبب سرطان عنق الرحم. للوقایة من سرطان عنق الرحم،

یجب أخذ لقاح HPV اعتبارا من سن التاسعة،ً

والحصول على اختبار اللطاخة، والمعاینة النسائیة السنویة.

°

°

°

°

°

سن الیأس

سن الیأس ھو فقدان المبیض لنشاطھا، وانتھاء الخصوبة والطمث. لیس كل انقطاع للطمث عالمة

على سن الیأس. انقطاع الطمث، بصورة متواصلة، طوال ١٢ شھرا، یعني بدایة سن الیأس. یختلف ً

سن الیأس من شخص آلخر. وھو یبدأ وسطیا في سن ٤٥-٥١. سن الیأس لیس حالة مرضیة، بل ً

مرحلة طبیعیة في حیاة المرأة. مع بدایة سن الیأس تزداد مخاطر اإلصابة بارتفاع الضغط 

وأمراض القلب والشرایین وآالم المفاصل والعظام وترقق العظام وسرطانات الثدي وعنق الرحم.

یؤدي انخفاض كمیة الھرمونات األنثویة، في سن الیأس، إلى مشاعر ضیق تختلف من شخص 

إلى آخر. قد ال تكون المعالجة الھرمونیة ضروریة لكل امرأة.

الطبیب ھو الذي یتخذ القرار بھذا الشأن بما یتوافق مع كل حالة.

في سن الیأس

احصلي على غذاء كاٍف ومتوازن، مع نسبة زائدة من  الخضار والفواكھ.

ال تسمحي بزیادة وزنك.

ً لكي تحصلي على نوم مریح، خذي حماما فاترا، واشربي الحلیب أو منقوع األعشاب.ً

خذي الكالسیوم وفیتامین د، واستفیدي من أشعة الشمس.

 تجنب من اإلمساك.

عدم استھالك  الكثیر من مشروبات الكافئین كالشاي والقھوة.

عدم تدخین واستعمال الكحول.

ابتعدي عن الضغط النفسي والمشروبات الساخنة، وخاصة القھوة، والكحول ً

والبھارات، ألنھا ستسبب لك ارتفاع الحرارة والتعرق وارتفاع خفقات القلب.

البسي طبقات من المالبس، لكي یسھل خلعھا في حال ارتفاع الحرارة.

البسي ثیاب داخلیة بیضاء قطنیة وأكثري من تبدیلھا.

واظبي على تمارین كیغل.

مارسي المشي والریاضة.

مارسي أنشطة اجتماعیة.

استخدمي جل مرطب لتالفي الجفاف أثناء االتصال الجنسي.

ال تھملي المراقبة الصحیة النسائیة السنویة، في سن الیأس أیضاً.

مشكالت الصحة النسائیة
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