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قد يكون التقدم في السن هو الوقت الذي حتظني فيه باملزيد من االحترام في عائلتك ومجتمعك ،ولكنه
كنت لديك
أيضا الوقت الذي تصبحني فيه أكثر عرضة للفقر ،وسوء املعاملة ،واملشاكل الصحية؛ فسواء
ِ
إعاقة أم ال ،ستشعرين بتغيرات كثيرة عندما تتقدمني في السن.
طريقتك في عمل كثير من األشياء ،فبعض النشاطات
مبا أن جسمك يكبر في السن ،فمن املرجح أن تغ ّيري
ِ
قد تتوقف ألنك لم تعودي قادرة على تأديتها ،وقد تعانني من مشاكل صحية أو تصبح لديك إعاقات لم
تكوني تعانني منها في السابق ،فبعض النساء قد يلجأن الستعمال عكاز أو كرسي متحرك ألنهن لم يعدن
يقدرن على املشي كسابق عهدهن ،كما قد تلجأ بعضهن الستعمال النظارات أو سماعات األذن.
كنت ذات إعاقة منذ الطفولة ،أو أصبحت ذات إعاقة في سن متقدم ،فإن هذا الفصل يحتوي معلومات
إذا
ِ
عن كيفية تطور أو تغير بعض اإلعاقات ،وكيف ميكنك العناية بصحتك مع التقدم في السن.

مشاكل صحية ناجتة عن التقدم في السن:
ال تفكر النساء بأنفسهن عادة إال بعد أن يكبر أوالدهن أو تبدأ أجسادهن بالتغير ،فقد تالحظني أن جسدك
كنت ،أو أن حركتك لم تعد سهلة.
أصبح متعبا أكثر ،وأنك لم تعودي قوية كما
ِ
فبمقدار فهمك للتغيرات التي قد تطرأ على النساء لتقدمهن في السن ،بقدر سهولة فهمك لطبيعة
التغيرات التي تطرأ على جسدك ،سواء كانت بسبب اإلعاقة أو بسبب الكبر .ملزيد من املعلومات حول
العناية بجسمك  .فيما يلي بعض املشاكل التي قد تعاني منها النساء اللواتي لديهن بعض اإلعاقات:
ألم أو ضعف في العضالت واملفاصل:
إذا كانت إعاقتك تعني أن أحد أطرافك ال يعمل بكفاءة طرف آخر ،فمن املرجح أن تكثري من استعمال
الطرف غير املتأثر مع مرور الزمن للتعويض عن الطرف الذي فيه إعاقة .فمثالً:
ساقيك مشلولة ،فمن املرجح أن تستعملي الساق السليمة أكثر من أي شخص ذي
• إذا كانت إحدى
ِ
ساقني سليمتني ،وقد تضعف املفاصل من االستعمال الزائد.
ً
متحركا أو عكازًا لفترة طويلة ،فستشعرين بألم وإرهاق في مفاصل اليدين،
كنت تستعملني كرسيًّا
• إذا
ِ
والذراعني ،والكتفني.
كنت صغيرة احلجم (قز ًما) ،فستبدئني تشعرين بألم في األكتاف والركبتني واألوراك بسبب املمارسات
• إذا
ِ
املتكررة من التسلق أو محاولة الوصول إلى أماكن مرتفعة.
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ً
متحركا أو تقضني وقتا طويال في الفراش ،فمن املهم التحرك وتغيير الوضعيات
كنت تستعملني كرسيًّا
إذا
ِ
قدر اإلمكان ملنع قروح الضغط (راجعي صفحة .)111
للنساء اللواتي يستعملن كراسي متحركة:
حتظى النساء اللواتي يستعملن كرسيا متحركا
بقدر أقل من التمرين واحلركة مع مرور الزمن؛
اطلبي من شخص آخر أن يساعدك على الوقوف أو
استخدمي مساعدات الوقوف لتتمكني من وضع
أيضا حاولي إبقاء
بعض الوزن على عظام القدمنيً ،
عظام الساعدين قوية من خالل رفع األشياء .للمزيد
من األفكار عن التمارين ،راجعي الصفحه .289

أعراض ما بعد الشلل
إذا كنت مصابة بالشلل في مرحلة مبكرة من عمرك ،فستبدئني تشعرين بضعف حاد ،وإجهاد ،وألم،
وصعوبة في التنفس بعد انتهاء الفيروس بسنوات ،وهذا يعني أن عليك أن تكوني حذرة أثناء التمرن،
فاإلفراط في استخدام عضالتك قد يسبب ضررًا ويجعل ضعفك يزداد سو ًءا .فبدال من ذلك ،قومي ببعض
متارين اإلطالة واحلركة حلماية جسمك من التعرض لشد عضلي.
املشي والتوازن
إذا كنت تستعملني سا ًقا صناعية ،فقد حتتاجني إلى إعادة مالءمتها ألنها لم تعد تناسبك من وقت آلخر،
وخاصة إذا لم تعودي تتحركني وتتمرنني بنفس القدر الذي اعتدت على ممارسته ،وأصبحت عضالتك أضعف
وأكثر نعومة.
إذا كنت معتادة على املشي من دون أي أدوات مساعدة ،فقد تصبحني بحاجة الستخدام عكاز أو كرسي
متحرك؛ كثير من النساء ينتظرن لوقت طويل قبل أن يقررن استعمال مساعدات املشي ،ولكن البدء مبكرًا
ويساعدك على
في استعمال عكاز أو كرسي متحرك قد يحميك من من التعرض للسقوط واإلصابات،
ِ
قدرتك على احلركة ،كلما زادت قدرتك على لعب دور أكبر في حياة اجملتمع
التحرك بشكل أسهل ،فكلما زادت
ِ
احمليط بك.
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التهاب املفاصل

إن التهاب املفاصل عبارة تورم وتصلب في املفاصل ،ويؤثر على الكثير من الناس وميكنه جعل الكثير من النشاطات
اليومية مؤملة أو أكثر صعوبة ،إذا أصيبت اليدان بالتهاب املفاصل ،فإن هذا قد يسبب الكثير من
املشاكل للذين يعانون من بعض اإلعاقات؛ فمثالً:
يديك لتحسس األشياء أو قراءتها باللمس ،فقد ال
كنت كفيفة وتستعملني
• إذا
ِ
ِ
تتمكنني من عمل ذلك بالشكل املعتاد.
كنت ذات إعاقة سمعية ،فقد ال تتمكنني من استعمال لغة اإلشارة بالشكل
• إذا
ِ
املعتاد.
• إذا كنت تستعملني أنبوبة قسطرة البول أو أنبوبة معوية لتسهيل عملية
اإلخراج ،فقد يصبح من الصعب ج ًّدا أن تفعلي ذلك بنفسك.
• إذا كنت تعانني من اجلذام وكانت يداك مصابتني بالفعل ،فإن التهاب املفاصل سيجعل استعمال يديك أكثر
صعوبة.
مشاكل اجللد
ً
سمكا ،وبالتالي تزداد سهولة اإلصابة بكدمات ،وهذا يحدث ألغلب
مع التقدم في السن ،يصبح اجللد أقل
النساء.
كنت جتلسني أو تستلقني لفترات طويلة خالل النهار ،فإن اجللد الرقيق يعني سهولة اإلصابة بتقرحات
• إذا
ِ
(راجعي صفحة .)203
كنت تستعملني أطرا ًفا صناعية ،تفحصي اجللد في املنطقة املالصقة للطرف الصناعي للتأكد من عدم
• إذا
ِ
احمراره أو التهابه.
كنت تعانني من اجلذام ،تفحصي جلدك يوميًّا ،فاجللد الرقيق يسهل اإلصابة بالتقرح والعدوى.
• إذا
ِ
كنت تعانني من شلل أو إصابة في احلبل الشوكي وال تشعرين بجلدك ،فاطلبي من شخص آخر أن يتفحص
•إذا
ِ
جلدك يوميًّا ملنع حدوث تقرحات ،وخاصة في املناطق التي ال تستطيعني رؤيتها ،مثل الظهر.
الرؤية والسمع
كنت ذات إعاقة سمعية ،فسيصعب
يصعب على الكثير من كبار السن أن يروا كما كانوا يرون في شبابهم ،فإذا
ِ
كنت معتادة على قراءة الشفاه.
معك بلغة اإلشارة ،أو إذا
شخصا يتكلم
عليك أن تفهمي
ً
ِ
ِ
ِ
كنت تعانني من اجلذام ،فإن التقدم في السن قد يؤدي إلى التهاب في العينني قد يؤدي إلى اإلعاقة البصرية
إذا
ِ
إذا لم يتم عالجه.
وبدأت تفقدين حاسة السمع ،فإن التواصل واحلركة بأمان سيصبحان أكثر صعوبة.
كنت ذات إعاقة بصريًّة
إذا
ِ
ِ
تساعدك على الرؤية ،والسماع ،واحلركة بشكل أسهل؛
قد
التي
التغييرات
بعض
جتري
أن
أسرتك
من
اطلبي
ِ
ِ
كنت تعانني من صعوبة الرؤية ،حاولي حتسني اإلضاءة داخل املنزل من خالل طالء اجلدران باللون األبيض
فمثالً إذا
ِ
أو استخدام مصابيح إنارة أقوى ،كما ميكنك متييز العتبات ومداخل األبواب بألوان مميزة بحيث ال تتعثرين وال
تصطدمني بها.
أمامك مباشرة ويتكلموا
إذا كانت حاسة السمع لديك تزداد سو ًءا ،فيمكنك الطلب من اآلخرين أن يجلسوا
ِ
بصوت واضح ولكن ليس الصراخ .أطفئي املذياع أو التلفاز عند الكالم مع اآلخرين للسماع بشكل أفضل.
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هشاشة العظام
بعد توقف النزيف الشهري ،يبدأ اجلسم بتقليل إفراز هرمون األستروجني (راجعي صفحة  )72وقد تصبح
توازنك،
تقدمك في السن على
عظامك أضعف ،والعظام الضعيفة تكسر بسهولة وتشفى ببطء؛ إذا أثر
ِ
ِ
ِ
كنت تعانني من نوبات صرع أو شلل دماغي ،فإن احتماالت سقوطك وكسر العظام الضعيفة تزداد .ميكن
أو
ِ
حماية العظام الضعيفة من خالل:
• تناول الغذاء الغني بالكالسيوم  ،وطعا ًما يحتوي على
الفيتامني سي ،مثل الفواكه واخلضراوات الصفراء.

• ممارسة التمارين التي تضع وزن ًا على العظام بشكل اعتيادي .
االرتباك العقلي
يعاني بعض كبار السن من صعوبة في التذكر أو صعوبة في
التركيز ،وهذا ال ميثل مشكلة لدى الكثير من الناس ،ولكن البعض قد يعاني من مضاعفات مرضية خطيرة
على الذاكرة والتفكير (الزهامير ،العته ،اخلرف) ،وبالتالي يصبحون مشوشني كليًّا وال يستطيعون التعرف على
األصدقاء وأفراد العائلة ،وقد يشعرون باخلوف واحليرة من األشياء االعتيادية والتي اعتادوا عليها في املاضي.
هناك احتمال بأن يصاب األشخاص الذين يعانون من حالة إحباط بالتشويش بشكل أكثر سهولة وقد تنتابهم
نوبات صرع.
جدي طرقا جديدة لعمل األشياء
منك أن جتدي طر ًقا جديدة لعمل األشياء واالستعانة باآلخرين
قد تتطلب التغيرات التي تصحب التقدم في السن ِ
عليك البدء
لذا،
متحرك،
كرسي
أو
عكاز،
أو
سماعات،
مثل
ملساعدتك ،وقد حتتاجني إلى استعمال أدوات مساعدة
ِ
يساعدك
بإيجاد طرق جديدة لعمل األشياء حاملا بدأت تشعرين أن جسمك يتغير ،كما أن معرفة ما يجب توقعه
ِ
تقدمك في السن.
على العناية بجسمك بشكل أفضل واالستمرار في البقاء بصحة جيدة قدر اإلمكان مع
ِ
ابحثي عن مساعدة
كنت تواجهني صعوبة في عمل بعض األشياء ،مثل األكل ،أو االستحمام ،أو ارتداء املالبس ،أو النهوض بعد
إذا
ِ
عليك أن تُري األصدقاء ،وأفراد العائلة ،وأي شخص تثقني به كيف ميكنهم مساعدتك ،أو رمبا
االستلقاء ،فينبغي
ِ
يساعدك.
كي
للسكن
مبكان
الشخص
سيحظى
وبذلك
،
معك
للعيش
صديقة
أو
قريبة
جللب
ميكنك الترتيب
ِ
ِ
إذا وجدت أنك تنسني األشياء ،فمن املفيد عمل قائمة باألشياء التي تريدين عملها كل يوم ،ومن ثم شطب
األشياء املنجزة ،أو ميكنك الكالم مع عائلتك في ذلك اليوم عن األشياء التي تريدين عملها وبذلك يقومون
بتذكيرك بها.
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االكتئاب
(الشعور باحلزن الشديد أو الشعور بال شيء على اإلطالق)
ً
يبدأ بعض الناس باإلحساس بعدم السعادة أو االكتئاب مع تقدمهم في السن ،ويرجع ذلك عادة إلى الوحدة،
أو التغير في احلالة الصحية ،أو العجز عن عمل القدر نفسه من األشياء التي اعتادوا على عملها ،وقد تشعر
النساء ذوات اإلعاقة واللواتي يعانني من التقليل في قدر الذات باملزيد من الوحدة واالكتئاب مع تقدمهن
في السن.
وبعض مؤشرات االكتئاب هي:
• الشعور باحلزن أغلب الوقت
• صعوبة النوم أو اإلفراط في النوم
• صعوبة التفكير بوضوح
• فقدان االهتمام بنشاطات املتعة ،أو األكل ،أو اجلنس
• مشاكل بدنية ،مثل الصداع أو املشاكل املعوية والتي ال ترجع إلى أي مرض
• التكلم واحلركة ببطء
• خمول جتاه أداء النشاطات اليومية
• التفكير في املوت أو االنتحار
ما الذي ميكن عمله للمساعدة في منع االكتئاب
حاولي أن تبقي نشيطة قدر اإلمكان ،وأن تتمرني ،وتأكلي بشكل جيد،
وعالوة على ذلك حاولي أال تبقي وحيدة ملدة طويلة ،أيضا ساعدي في
االعتناء باألطفال الصغار في مجتمعك ،والتقي بنساء كبيرات في السن
كنت تشعرين
وذوات إعاقة حيث ميكنكن جتاذب أطراف احلديث ومتضية الوقت سوية؛ إذا
ِ
باحلزن أو غير قادرة على النوم ،فيمكنك التحدث مع أحد أفراد العائلة الذين تثقني
بهم أو مع املكلفني بالعناية بصحتك .ملزيد من املعلومات عن الصحة العقلية ،راجعي
الفصل رقم .3
عندما تتوقف الدورة الشهرية (سن اليأس)
تتوقف الدورة الشهرية عادة بالتدريج على مدى سنة أو سنتني ،وفي الغالب بني سن  45و  ،55ويحدث ذلك
ألن املبايض تتوقف عن صنع البيض ،وينتج جسمك كميات أقل من هرموني األستروجني والبروجسترون؛
يتوقف النزيف الشهري لدى النساء املصابات مبتالزمة داون عادة قبل النساء األخريات.
إشارات:
• تغير في النزيف الشهري ورمبا تنزفني أكثر من املعتاد لفترة من الزمن ،أو رمبا تتوقف الدورة الشهرية
لبضعة شهور ثم تنزفني من جديد.
• قد تشعرين في بعض األحيان وبشكل مفاجئ بسخونة شديدة أو عرق (نوبات ساخنة).
• قد يصبح مهبلك أقل رطوبة وأصغر.
•تتغير مشاعرك بسهولة.
تبدأ هذه اإلشارات بالزوال عندما يعتاد جسمك على كميات أقل من األستروجني.
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إذا شعرت باالنزعاج أثناء نهاية الدورة الشهرية (سن اليأس)
إذا شعرت بعدم االرتياح ،جربي ما يلي:
• ارتدي مالبس واسعة ومريحة ومصنوعة من القطن ،وارتدي مالبس ميكنك خلعها
بسهولة إذا بدأت تعرقني.
• جتنبي املأكوالت واملشروبات الساخنة أو الالذعة ألنها تسبب نوبات سخونة.
• مارسي متارين رياضية بشكل اعتيادي.
• ال تكثري من شرب القهوة ،أو الشاي ،أو املشروبات الغازية (مثل الصودا ،والكوال)؛
ومينعك من النوم.
فهذه املشروبات حتتوي على الكافيني الذي يثير األعصاب
ِ
تناولت الكحول ،فاشربي كميات صغيرة ألن الكحول تزيد النزيف ونوبات
• إذا
ِ
السخونة.
• توقفي عن تدخني التبغ أو شمه أو مضغه فهو يسبب النزيف بشكل غير معتاد
ويزيد مشاكل العظام الضعيفة سو ًءا.
• أوضحي لعائلتك أن مشاعرك قد تتغير بسهولة ،وقد يكون من املفيد مناقشة
أحاسيسك مع نساء أخريات ميررن بنفس مرحلة سن اليأس.
• اسألي عن استخدام العالجات التقليدية في مجتمعك ،فمن املنطقي أن جتدي
طر ًقا مساعدة فعالة لدى النساء اللواتي مررن بسن اليأس.
كان األطباء في املاضي يوصون النساء بتعاطي دواء يسمى عالج استبدال
الهرمون( )HRTملساعدتهن على التعامل مع التغيرات وعدم الراحة أثناء سن
اليأس .لسوء احلظ تبني أن هذا الدواء يزيد خطر إصابة النساء بسرطان الثدي،
ومرض القلب ،وجلطات الدم ،والسكتة القلبية .لذلك يستحسن تفادي تعاطي
هذه األدوية.
العالقات اجلنسية بعد انتهاء الدورة الشهرية
بينما تشعر بعض النساء أثناء سن اليأس بالتحرر من املطالب اجلنسية للعالقة،
قد يزداد اهتمام بعض النساء باجلنس ألنهن لم يعدن يخفن من احلمل غير املرغوب
فيه ،إال أن كل النساء بال استثناء يبقني بحاجة إلى احلب واملشاعر.
مع تقدمك في السن ،قد تؤثر بعض التغ ّيرات التي تطرأ على جسدك على عالقاتك اجلنسية ،فقد تستغرقني
أيضا) .وألن جسدك لم
وقتا أطول قبل الوصول إلى حالة اإلثارة أثناء ممارسة اجلنس (وهذا يحدث مع الرجال ً
يعد يفرز نفس القدر من هرمون األستروجني ،فإن مهبلك قد يصبح أكثر جفا ًفا ،وهذا قد يجعل ممارسة
اجلنس مع زوجك عملية غير مريحة أو قد تؤدي إلى التهابات في املهبل أو اجلهاز البولي.
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مهم:
• ال تستعملي الزيوت لالنزالق إذا كنت تستعملني عازال طبيا ،فالزيوت ستضعفه وقد تؤدي إلى متزقه.
• ال تستعملي الفازلني أو الزيوت املعطرة لزيادة رطوبة املهبل ،فهذه األشياء تسبب تهيج اجللد.
• ال تستعملي أي شيء في مهبلك جلعله جا ًّفا ألن ذلك قد يسبب التهيج في املهبل والذي قد يسهل
اإلصابة بفيروس نقص املناعة البشري أو التهابات أخرى (راجعي الصفحة .)169
• إذا كنت تواجهني مشاكل في التبول ،اشربي بعض املاء أو العصير قبل ممارسة اجلنس بحيث تتمكنني من
التبول بعد ذلك مباشرة ،وهذا سيساعد في منع حدوث االلتهاب من خالل إخراج اجلراثيم التي قد تكون
اندفعت إلى املثانة من خالل أنبوب البول.
احمي نفسك من احلمل واألمراض املنقولة جنسيا ((STIs
ال يزال هناك احتمال أن حتملي ما لم تتوقف الدورة الشهرية لسنة كاملة ،ولتمنعي حدوث احلمل غير
املرغوب فيه يجب أن تستمري في استعمال واحدة من وسائل تنظيم النسل حتى تتأكدي من توقف
الدورة الشهرية لسنة كاملة ( 12شهرا) .
إذا كنت تستعملني وسيلة هرمونية من وسائل تنظيم النسل (حبوب ،حقن ،الزراعة) ،توقفي عن
استعمالها بعد سن  50سنة ،واستعملي وسائل أخرى غير هرمونية حتى تتمي  12شهرًا بعد آخر
دورة شهرية.
إذا لم تكوني متأكدة من خلوك أنت وزوجك من األمراض التي تنتقل عن طريق اجلنس مثل اإليدز /نقص
املناعة البشرية ،تأكدي من استعمال عازل طبي في كل مرة متارسني فيها اجلنس معه حتى وإن كان
احتمال حملك مستحيالً.
استمتعي بحياة نشيطة
حاولي أن تستمتعي بحياة نشيطة قدر اإلمكان ،فسواء مبساعدة من شخص ما أو باستخدام أداة مساعدة،
ميكنك لعب دور أكثر فاعلية في أسرتك ومجتمعك وميكنك عمل األشياء التي حتبني ،كما ميكنك التحرك
في مختلف أنحاء اجملتمع واحلفاظ على نشاطك العقلي واجلسدي.
ميكنك احملافظة على نشاطك الذهني من خالل القراءة أو اللعب مع أشخاص آخرين ،حيث إن اللعب بأوراق
متنحك
اللعب ،أو األلعاب ذات احلصى ،أو الكلمات ،أو الشطرجن ،أو األلعاب األخرى الشعبية في مجتمعك،
ِ
الفرصة لقضاء وقت ممتع والتحدث مع اآلخرين ،كما ميكنك مساعدة صغار السن على تعلم قراءة تاريخ
مجتمعهم وفهمه ،أو مساعدتهم على أداء فروضهم املدرسية.
إنك تتمتعني بحياة كاملة من احلكمة واخلبرة ،كما أن العمل مع العائالت ،واألشخاص املكلفني بتولي
الرعاية الصحية ،وكبار السن في اجملتمع ،يجعل النساء ذوات اإلعاقة والكبيرات في السن أكثر قوة وتأثرًا
على من حولهم.
حان الوقت لتعلم أشياء جديدة
تبلغ إمييلدا  67عا ًما ،وهي من مقاطعة باليسا في أوغندا ،وقد
التحقت مؤخرًا ببرنامج عاملي للتعليم األولي وعادت إلى
املدرسة ،واآلن تستطيع الكتابة والتحدث باللغة اإلجنليزية،
كما ويحبها األطفال في املدرسة وينادونها باجلدة.
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العمل على إحداث تغيري
على الرغم من أن إعاقتك تزداد سو ًءا كلما تقدمت في السن أكثر ،جدي نشاطات ميكنك عملها وبالتالي
االستمرار كعضو فاعل ونشط في اجملتمع ،فبخبرتك الغنية ،ميكنك عمل الكثير من األشياء لتحسني
أوضاع النساء ذوات اإلعاقة.

ما الذي تستطيع النساء ذوات اإلعاقة والكبيرات في السن فعله
(منحا حكومية) ،واملسكن ،والرعاية الصحية لكبار السن والذين
• تقدم العديد من احلكومات دخالً شهريًّا
ً
يعانون من إعاقة ،وإذا كانت احلكومة ال تقدم مثل هذه اخلدمات ،فيمكننا العمل مع غيرنا من النساء ذوات
اإلعاقة ،ومع أمهاتنا ،وأخواتنا ،وبناتنا ،وجيراننا لتغيير هذه القوانني ،ومثل هذا التغيير يستغرق وقتًا.

• ميكننا تشكيل مجموعات من النساء ذوات اإلعاقة والالتي يعشن سويا لتخفيف نفقات احلياة ومساعدة
بعضهن البعض ،فمثال املرأة ذات اإلعاقة البصر ّية ميكنها أن تكون آذان املرأة ذات اإلعاقة السمع ّية ،واملرأة
ذات اإلعاقة السمع ّية ميكنها أن تكون مبثابة عينني للمرأة ذات اإلعاقة البصر ّية.
• ميكننا أن نشارك خبراتنا الغنية مع نساء ذوات إعاقة يافعات أو فتيات ،فمن الوارد ج ًّدا أن نتمكن من
مساعدتهن في التخلص من املشاكل التي يواجهنها ألننا واجهنا نفس املشاكل عندما كنا في نفس
سنهن.
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