الفصل اخلامس :العناية جبسمك

يعتقد بعض الناس أن اإلعاقة تعني أنك مريضة ،هذا ليس صحيحا .لكن اإلعاقة قد تعني أنك حتتاجني إلى
احلصول على عناية أكثر في روتينك اليومي لتبقي مستمتعة بصحة جيدة ..إنك كامرأة ذات إعاقة تعرفني
وتفهمني جسمك أفضل من أي شخص آخر .تعرفني أنك ال تستطيعني االعتماد على األلم دائما ً إلخبارك أن
شيئا ً قد أُصيب بأذى .حتتاجني لتفحص جسمك بعناية وبانتظام يومياً ،خصوصا ً األجزاء التي ال تستطيعني
اإلحساس بها أو رؤيتها ،أو إذا كان لديك شعور غير عادي ،أو ردة فعل غير مألوفة جلسمك ،أو ألم في مكان
ما ،أو أي قروح جلدية ،أو أمراض ،حاولي أن تكتشفي السبب .عند الضرورة ،تستطيعني أن تسألي فردا ً من
العائلة أو صديقا ً أو شخصا ً ما تثقني به ملساعدتك.
يحتوي هذا الفصل على معلومات تساعدك على البقاء بصحة جيدة ،ومنع العديد من املشاكل الصحية.
إذا احتجت مساعدة في العناية اليومية لك ،فإن هذا الفصل يحتوي على معلومات تساعدك على العمل
مع أفراد العائلة ومقدمي الرعاية لتزويدك بتلك املساعدة.
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ّ
تغذ ْ
ي جيداً لصحة جيدة

حتتاج جميع النساء لطعام جيد للقيام بأعمالهن اليومية ،ملنع املرض ،وللتمتع بوالدات آمنة وصحية .لكن
األكل غير اجليد (سوء التغذية) هو املشكلة والقصور الصحي األكثر شيوعا بني النساء في األقطار الفقيرة.
عندما ال يقسم الطعام بالتساوي داخل العائلة أو اجملتمع ،عادة ما تكون النساء ،خاصة النساء ذوات اإلعاقة،
هن اللواتي ال يحصلن على كفايتهن من الطعام .في بداية الطفولة ،غالبا ً ما تُعطى الفتاة طعاما ً أقل من
الولد ،ونتيجة لذلك ،قد تنمو بشكل أكثر بطئاً ،وقد ال تنمو عظامها بشكل صحيح ،وهذا قد يسبب إعاقة
كاف (سوء
فيما بعد .والفتاة التي ولدت بإعاقة ميكن أن تسوء إعاقتها .وأيضا ً املرأة التي ال حتصل على طعام ٍ
التغذية) تصبح مريضة ،وعلى األرجح قد تصاب مبضاعفات خطيرة.
لصحة أفضل ،يحتاج كل
فرد في العائلة ،مبا في
ذلك البنات والنساء الالتي
لديهن إعاقات ،طعاما ً
كافياً.

أخبرتني عاملة الصحة أنه
يتوجب علي شرب حليب
أكثر وتناول خضراوات خضراء.
لكنني حفظت كل احلليب
لزوجي وابني .وليس لدينا
نقود مبا فيه الكفاية لنشتري
خضراوات طازجة.

احلمية الصحية
لست بحاجة إلى أن تأكلي جميع األطعمة
املوجودة في صفحة  82لتتمتعي بصحة جيدة ،تستطيعني
تناول الطعام الرئيسي الذي أنت معتادة عليه ،وإذا
كان باإلمكان ،أضيفي العديد من األطعمة األخرى
كما هو متوفر في مجتمعك .إن األطعمة الغنية بالبروتني جيدة بشكل خاص لتحافظ على بشرتك
وعضالتك قوية،
واألطعمة الغنية بالكالسيوم (احلليب ومنتجاته ،اخلضار ذو األوراق اخلضراء ،حبوب الصويا ،األسماك الصدفية)
جيدة خصوصا للحفاظ على عظامك قوية.
فيما يلي بعض املقترحات:
• وجبة منخفضة التكلفة مثل األرز ،ودقيق الذرة ،والقمح ،والبطاطا وغيرها.
• الطعام الغني بالبروتينات احليوانية مثل احلليب ،والبيض ،والزبادي ،واجلنب ،والسمك ،واللحم ،التي تساعد
على منو اجلسم.
• مصادر أخرى من البروتني مثل الفاصولياء ،والعدس ،والبذور واألعشاب البحرية وبذور الصويا.
• اخلضار والفواكه الغنية بالفيتامينات واملعادن (فهي تساعد على حماية وبناء عظامك).
• كمية ضئيلة من الدهون والسكريات (التي تعطي طاقة جلسمك).
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ّ
تغذ ْ
ي جيدا من أجل صحة جيدة

منع األنيميا (فقر الدم)
ميكن أن تعاني أية فتاة أو امرأة من صحة سيئة عامة ،إذا لم حتصل على غذاء كاف ،وميكن أن تعاني أيضا ً
كاف .إن فقر الدم شائع
من فقر الدم (األنيميا) .إن هذا يحدث عندما ال تأكلني أطعمة غنية باحلديد بشكل ٍ
ج ًّدا بني النساء ،خاصة النساء احلوامل واملرضعات .إنه يسبب تع ًبا شدي ًدا ،ويقلل من مقاومة املرأة للعدوى
واألمراض .وميكن أن يسبب النزف احلاد أثناء الوالدة فقر الدم ،كما ميكن أن تسببه املالريا ودودة األنكلستوما.
(حتدثي مع عاملة الصحة حول كيفية الوقاية من املالريا ومعاجلتها .ميكن أن تعالج دودة األنكلستوما
بسهولة مع " ،"mebendazoleانظري صفحة .)316
تشمل عالمات فقر الدم:
• الشحوب في اجلفون الداخلية للعني واألظافر وداخل الشفة.
• الضعف ،والشعور بالتعب الشديد.
• الدوخة ،خاصة عند النهوض من وضع جلوس أو االستلقاء.
• اإلغماء (فقدان الوعي).
• ضيق التنفس.
• سرعة ضربات القلب.

92

ﺗﺮﺟﻢ ﻭﻧﺸﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻧﺠﻮﻡ ﺍﻻﻣﻞ

الفصل اخلامس :العناية جبسمك
للوقاية والعالج من فقر الدم ،حاولي تناول أطعمة غنية باحلديد يوميًّا ،مثل اخلضراوات ذات األوراق اخلضراء
الداكنة مثل السبانخ ،وأيضا ً في البيض واحلليب والزبيب والدبس واللحم.
من احملتمل أن حتصلي على احلديد بدرجة أكثر ،لو أنك:
• تأكلني أطعمة غنية باحلديد مع الطماطم أو الفواكه مثل املاجنو،
والببايا (شجر أمريكي استوائي) ،والبرتقال ،والليمون ،والكلس .كل هذه
األطعمة حتتوي على فيتامني سي الذي يساعد جسمك على االستفادة
من الكثير من احلديد املوجود في الطعام.
• تطهني الطعام في قدر حديدية .إذا أضفت طماطم ،أو عصير الكلس،
أو عصير الليمون إلى الطعام أثناء طهيه ،فإن الكثير من احلديد في
القدر سوف يدخل في الطعام.
• تضيفني قطعة نظيفة من احلديد مثل مسمار حديدي أو حدوة حصان إلى قدر الطبخ .تأكدي أنها مصنوعة
من احلديد الصافي ،وليس خليطا ً من احلديد ومعادن أخرى .بعض املعادن مثل الرصاص ضارة ،وتسبب عيوبا ً
خلقية.
• تضعني قطعة نظيفة من احلديد الصافي ،مثل مسمار حديدي ،في القليل من عصير الليمون لساعات
قليلة .ثم اصنعي الليمونادة بالعصير واشربيها.
• في العديد من األماكن ،تقدم املراكز الصحية أقراصا ً حديدية (كبريتات احلديدوز) للنساء احلوامل للوقاية
من فقر الدم.
حافظي على حركة جسمك:
حتتاج كل النساء لتمارين إلبقاء أجسامهن قوية ،ومرنة ،وفي صحة جيدة .إن التمارين تساعد عضالتك وقلبك
ورئتيك كي تبقى قوية ،وتساعد على الوقاية من ضغط الدم العالي لديك ،وضعف العظام ،واإلمساك.
أيضا على وقايتك من السمنة املفرطة .ليس من الصحي أن تكوني سمينة جدا ً ألن ذلك
تساعد التمارين ً
سيجعل جميع نشاطاتك اليومية أكثر صعوبة.
في بعض األحيان ،ال تسمح إعاقة املرأة لها باستخدام أو حتريك جسمها أو أجزاء منه جيدا إلى حد كاف
للقيام بالتمارين التي حتتاجها .إن العضالت التي ال تستخدم بانتظام تصبح ضعيفة ،أو ميكن أن تظهر فيها
التشنجات .إن املفاصل التي ال تتحرك في مداها الكامل من احلركة تتصلب ،وال يعود باإلمكان أن تستقيم
أو تنحني بشكل كامل.
لو كانت لديك إعاقة تؤثر على جسمك ،فتأكدي من حركة جميع أجزاء جسمك خالل مداها الكامل من
احلركة .أحيانا ً قد حتتاجني للمساعدة للقيام بذلك.
ميكن أن تساعد التمارين أيضا ً النساء اللواتي يبدون مكتئبات ،بعض أنواع التمارين حقيقة تساعدك على
الشعور بألم أقل .ينام العديد من الناس بشكل أفضل لو مارسوا التمارين بانتظام .عندما يكون جسمك قويا
وصحيا ،يكون لديك طاقة أكثر ،وتشعرين بتحسن ،وقليل من األلم.
معظم النساء يقمن بكل التمارين التي يحتجنها خالل نشاطاتهن اليومية العادية ،مثل حتضير وطبخ
الوجبات العائلية ،والتنظيف ،والعمل في احلقول ،وجمع اخلشب واملاء ،وحمل األطفال.
ميكن للنساء ذوات اإلعاقة القيام بتمارين قدر املستطاع.
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حافظي على حركة جسمك
إذا كان من الصعب عليك حتريك جسمك ،فحاولي تغيير موضعك في أغلب األحيان،
إذا كنت جتلسني طوال النهار ،فغ ّيري موضعك لفترة.

إذا كنت حدباء لألمام.

حاولي زيادة مرونة العضالت في الصدر.

ليس من الضروري أن تكون التمارين شاقة كي تكون مفيدة لك .من األفضل أن تبدئي ببطء ،خاصة إذا لم
تكوني تتحركني كثيراً ،أو إذا كنت ال تستطيعني حتريك جزء من جسمك ،إذا كان ذلك اجلزء ضعيفا ً أو مؤملاً،
أو إذا كنت تقضني الكثير من الوقت بنفس الوضع .إن عدم احلركة كثيرا قد يجعل املفاصل والعضالت
متشنجة ومؤملة ،أو قد يجعل اجلسم متجمدا ً في وضعية محددة .وعندما يصبح جسمك أكثر تعودا ً على
احلركة ،ستصبحني أكثر قدرة على العمل.
ميكن أن تكون الرياضة متعة:
حاولي إيجاد متارين مرحة .بعض النساء يرغنب في ركوب احلمار أو البغل.
إن السيطرة على احليوان ،وحترك جسمك لالستجابة مع حركاته ،وحفظ توازنك ،كلها أشكال ملمارسة
الرياضة.
أيضا
حاولي ممارسة التمارين مع شخص آخر .من اجليد االستمرار في ممارسة الرياضة عندما تقضني الوقت ً
مع صديق .من األفضل أيضا أن يكون معك شخص آخر باستطاعته املساعدة اذا احتجت إليها.
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والبعض اآلخر بالرياضة
بعض النساء يستمتعن بالرقص
بالنسبة للعديد من النساء ذوات اإلعاقة ،تعتبر السباحة واحلركة في املاء طريقة جيدة جدا ملمارسة
الرياضة .وألن وزن جسمك يكون أقل في املاء ،فإن النساء الالتي لديهن صعوبة في احلركة أو املشي ،يستطعن
غالبا ً التحرك في املاء بشكل أفضل ،أو أن األلم ّ
يقل في املاء.
تعتبر السباحة أفضل رياضة لشخص يعاني من التهاب املفاصل.
تأكدي أن املاء ليس باردا ً جداً .تتأذى العضالت من املياه الباردة بشكل أسهل.
إن حمل األشياء الثقيلة مرة بعد مرة يساعد في تقوية عضالتك وعظامك.

إذا كنت تستخدمني الكرسي املتحرك ،حاولي أن تدفعيه في محيطك بنفسك .إذا كان هذا غير ممكن،
حاولي أن ترفعي أشياء (مثل الصخور ،أو علب الغذاء ،أو زجاجة ممتلئة باملاء) مرارا ً وتكرارا ،سوف يساعد هذا
على إبقاء عضالت وعظام أكتافك وذراعيك قوية.
كيفية الرفع :انتصبي طوال ً واستقامة بقدر املستطاع ،خذي نفسا ً عميقا ً للداخل ،وبعد ذلك للخارج ،كأنك
تنفخني ،اسحبي عظام كتفك للخلف نحو العمود الفقري وأنت ترفعني ثقالً )جسما ً أو شيئاً( ،خذي نفسا ً
عميقا ً آخر للداخل وأنت حتملني الثقل .وبعد ذلك أخرجيه وأنت تنزلني اجلسم لألسفل ببطء.
متديد عضالتك
إن متديد عضالتك يجعلها أكثر مرونة ،لذلك بإمكانك االنحناء والتحرك بسهولة أكثر .بالنسبة للعديد
من النساء ذوات اإلعاقة ،فإن متديد
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والشد أيضا ً يقي من اإلصابات.
العضالت بانتظام يعني أن يشعرن بألم أقل،
ّ
التمدد والبدء بهدوء يساعد على منعك من إيذاء
مارسي متارين املرونة دائما ً قبل البدء بعمل أو مترين شاق.
ّ
التمدد،
نفسك ومن إيذاء عضالتك .إن التمدد بعد القيام بتمرين أو عمل شاق يعتبر ،أيضاً ،فكرة جيدة .إن
ّ
أيضاً ،يساعد جسمك على البقاء مرناً ،ومينع األلم والضعف عند تقدمك بالسن.
حافظي على حركة جسمك
لتمديد عضلة:
 .1اختاري مكانا تشعرين فيه باألمن وليس من احملتمل
السقوط منه .يجب أن يكون التمدد لطيفا ً وال يجوز أن يكون
مؤملاً .على سبيل املثال ،لتمددي أسفل ظهرك ،استلقي على
األرض ووجهك موجه لألعلى ،احني ركبتيك واسحبي كلتا
الساقني نحو صدرك قدر املستطاع دون أن تسببي أملاً.
عدي إلى
 .2حافظي على جسمك في هذا الوضع .وأثناء ذلك ّ
عدي إلى  10ثالث مرات) ال تثبي أو حتركي جسمك إلى
( 30أو ّ
اخللف ولألعلى.
 .3تذكري أن تتنفسي أثناء التمرين ،إذا بدأ التمرين يؤملك،
فحاولي حتريك اجلزء املمتد وبالتالي يكون التمرين أكثر لطفا.
لو لم يوقف هذا األلم ،جربي وضعا ً مختلفاً.
رمبا على النساء ذوات احلركة احملدودة أن يجربن زيادة مرونة بعض
العضالت .أحيانا قد حتتاجني شخصا آخر ملساعدتك ،إذا كان
الشخص اآلخر يساعدك في زيادة املرونة ،تأكدي أنه يحرك العضلة
ببطء ،بعد ذلك تستطيعني إخباره بالتوقف عند شعورك بالشد.
يرغب بعض الناس بوضع ثلج ،أو قطعة قماش أو منشفة دافئة ،أو
قناني ماء ساخن (إذا كانت متوفرة) على عضالتهم قبل التمرين،
بإمكانك أن جتربي هذا بنفسك لتري إذا كان جسمك يتحسن.
تقوم العديد من النساء اللواتي لديهن شد عضلي ،بتمارين زيادة
مرونة عضالتهن كل صباح قبل البدء بعمل اليوم ،لذا ال يتأملن كثيرا
أثناء النهار.
وفي الليل ،يقمن بالتمرين مرة أخرى ليساعد ذلك على النوم بشكل
أفضل ،ويكون األلم أقل خالل النهار.
جتد النساء األخريات أنهن يستطعن أن يشددن العضلة أثناء عمل
بعض املهمات األخرى .إذا كنت تستطيعني ذلك ،أوجدي طرقا ً للقيام
بالتمدد خالل نشاطاتك اليومية.
ّ
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لدى ماريا شلل دماغي .إنها تقوم بتمديد عضالتها
وفي نفس الوقت تقوم بعملها اليومي .حتافظ
الصخرة على جعل ساقيها مبتعدتني عن بعضهما
وبالتالي تسمح لها بتمديد العضالت داخل ساقيها
وهي تعمل .يساعد هذا على الوقاية من تشنجات
العضلة .وهي حتافظ على ظهرها مستقيما قدر
اإلمكان وهي متدد ذراعيها وساقيها ورقبتها.
إذا كان لديك ش ّد عضالت ،أو شلل ناجت عن الشلل الدماغي ،أو إصابة باحلبل الشوكي ،أو آالم مفاصل
شد عضالت أن يكن حذرات خالل ممارسة متارين مثل الركض ورفع
على النساء الالتي لديهن ألم مفاصل ،أو ّ
األثقال .هذه األنواع من التمارين من املمكن أن تضع جهدا أكثر من الالزم على العضالت واملفاصل ومن املمكن
أن تؤذي عضالتك بدال من أن جتعلها قوية.
إراحة ش ّد العضالت (التشنج)
غالبا ً ما يكون لدى النساء املصابات بالشلل الدماغي ،أو تصلب األنسجة املتعددة ،أو أمراض احلبل
الشوكي ،عضالت مشدودة ومتصلبة لدرجة كبيرة (العضالت املتشنجة) .قد تصبح العضلة متصلبة
جدا ً ما يؤدي إلى عدم قدرة املرأة على السيطرة على حركتها.
ملساعدة حتسني حالة العضالت املشدودة املتشنجة:
ضد العضالت املتشنجة .ذلك يجعلها مشدودة أكثر.
• عدم الدفع أو السحب املباشر ّ
• عدم تدليك العضالت املتشنجة .إن فرك وتدليك العضالت املتشنجة عادة ما يجعلها مشدودة أكثر.
• للتحكم بالعضالت املتشنجة ،جدي وضعا يساعد اجلسم على االسترخاء .حتريك اجلسم بلطف من
جهة ألخرى ميكن أن يساعدك .وأحيانا ،يساعد حتريك جزء مختلف من اجلسم على ارتخاء العضالت
املتشنجة .تستطيعني أيضا ً أن تستخدمي قماشا ً دافئا ً (مبلالً أو جافاً) ملساعدة العضالت املتشنجة
على االرتخاء.
إذا كنت تستخدمني عربة متحركة ،أو عكازتني،
أو الكرسي املتحرك بعجالت
إذا كنت تستخدمني عربة متحركة ،أو عكازتني،
أو الكرسي املتحرك ،فمن املمكن أن تبدأ لديك
مشكلة بكتفيك ورسغيك بسبب االستعمال
الكثير لذراعيك .ومن املمكن أن تتأذى وتنهك
ذراعاك وكتفاك بسهولة أكثر .وللمساعدة على
الوقاية من هذا ،ابسطي
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ذراعيك وكتفيك في أغلب األحيان ،على سبيل املثال:
النساء الالتي يستخدمن الكرسي املتحرك بعجالت ،غالبا ما يكون لديهن أذرع قوية .لكن من املهم أن تبقي
جميع عضالت ذراعيك وكتفيك قوية ،ليس فقط العضالت التي تستخدمينها لدفع الكرسي.
ملنع االستخدام املفرط لذراعيك وكتفيك ،حاولي أال تفعلي الشيء نفسه لفترات طويلة من الزمن .على
سبيل املثال التقاط األشياء ،استخدمي يدك اليسرى مرة ،ثم اليمنى في مرة أخرى.
طريقة جيدة أخرى لتقوية العضالت األخرى في كتفيك هي دفع كرسيك خلفا.

حافظي على حركة جسمك
إصابات من االستعمال املفرط
املفاصل هي األماكن في اجلسم حيث تتصل العظام .في هذه املفاصل ،تربط األوتار العضلة بالعظام .لو
كررت نفس احلركة مرارا وتكرارا مثل دفع كرسيك أو عربتك ،أو املشي بالعكازتني ،فإن أوتار رسغيك ميكن أن
تتلف.
سوف تشعرين بألم في يديك ،أو هنا ،عند نقر رسغك بلطف.

العالج:
• الراحة :ضعي رسغيك ويديك في وضع مريح قدر املستطاع .إذا توجب عليك االستمرار باحلركة أو دفع
نفسك ،ارتدي جبيرة إلبقاء يديك ورسغيك في وضع ثابت قدر اإلمكان.
• اجلبيرة :لعمل جبيرة ناعمة ،لفي رسغك وأسفل ذراعك بقماش حتى ال
تتحرك ،لفي القماش حول قطعة رقيقة من اخلشب لتساعد على إبقاء
املفصل مستقيماً .يجب أن يكون القماش ملفوفا ً بإحكام كاف لتحفظ
يسد مجرى الدم ،أو
رسغك من احلركة ،لكن ليس بإحكام شديد بحيث
ّ
لدرجة تسبب تخدير املنطقة .إذا استطعت ،ارتدي اجلبيرة أثناء حتركك ،وأيضا
أثناء استرخائك أو نومك.
• املاء :املئي وعاء باملاء الدافئ ،ووعاء باملاء البارد ،ضعي يديك ورسغيك باملاء البارد لدقيقة واحدة ،وبعدها
باملاء الدافئ ملدة  4دقائق ،افعلي ذلك  5مرات ،انتهي باملاء الدافئ على األقل مرتني في اليوم (إذا استطعت
بإمكانك عمل ذلك أكثر من  5مرات في اليوم) .يجب أن يكون وعاء املاء الدافئ األخير دائما ً الذي تضعني فيه
يديك.
• التمارين :بعد كل معاجلة في املاء ،م ّرني يديك ورسغيك .سيساعد هذا على منع كثير من الضرر من
عدي إلى  5خالل قيامك بكل واحدة من هذه األوضاع .إذا كنت تشعرين بألم في أي من
الوصول إلى األوتارّ .
تلك املواضع ،حاولي تغيير الوضع قليالً
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جلعله أكثر راحة .ك ّرري تلك احلركات  10مرات.

• الدواء :لو أن يديك أو رسغيك متأملتان أو منتفختان ،تناولي أسبرين أو دواء آخر يقلل من االلتهاب (انظري
صفحة .) 304
• العملية :إذا استمر األلم بعد  6شهور ،أو إذا بدوت أضعف ،أو إذا فقدت اإلحساس أو الحظت وخزا ً في يديك،
اطلبي مساعدة طبية .رمبا حتتاجني إلى حقن الدواء بحذر في معصمك ،أو قد حتتاجني إلى عملية.
الوقاية:
• إذا استطعت ،حاولي دفع أو حتريك نفسك بالطريقة التي تقلل من انحناء يديك ومعصميك ،وتقلل من
الضغط عليها.
• إذا كان باإلمكان ،اطلبي من شخص آخر أن يدفع كرس ّيك أو عربتك من وقت آلخر ،إلراحة يديك
ومعصميك.
• حاولي مترين يديك ومعصميك كل ساعة ،بتحريكها جميع احلركات املستطاع فعلها .إن هذا سوف يزيد
مرونة األوتار والعضالت ويقويها .إذا سبب هذا التمرين أملاً ،حتركي
ببطء ولطف.
إذا كانت يداك ومعصماك حمراء أو ساخنة ،قد تكون مصابة مبرض،
زوري عاملة الصحة مباشرة.
استخدام العكازات
إذا أردت استخدام العكازتني ،تأكدي أنهما مالئمتان لبعضهما
كما يجب .عندما تستخدمني العكازتني ،فإن معظم وزن جسمك
سوف تشعرين به على يديك .لذا ،تابعي النصيحة املدرجة في
صفحة  93للوقاية من وقوع الضرر على يديك.
إذا كان باإلمكان ،استخدمي دائما ً عكازتي املرفق ملنع الضرر احملتمل
على األعصاب في إبطيك .لكن إذا كنت تفضلني أو ميكنك احلصول
على العكازتني الطويلتني فقط ،تأكدي أنهما ال تضغطان إلى
أعلى داخل إبطيك .يجب أن يكون مرفقاك منحنيني بعض الشيء ،وهنا يجب أن تكون
مسافة  3أصابع بني العكاز وإبطك .إذا كانت العكازات الطويلة تضغط إلى أعلى حتت
إبطك ،فإنه مع مرور الوقت ميكن أن يسبب الضغط على األعصاب شلل اليدين.
التقلصات العضلية Contractures :
إن الذراع أو الساق التي تحُ نى ملدة طويلة ،ميكن أن تصبح مث ّبتة في وضع واحد
 ، Contractureبعض العضالت تصبح أقصر ،والذراع
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والعضالت كلها .لكن التمارين اللطيفة ميكن أن جتعل مفاصلك أقل صالبة قليال وتُبقي عضالتك قوية.
ملنع التقلصات وإبقاء عضالتك قوية ،حاولي مترين ذراعيك وساقيك كل يوم .إذا كان ذلك ضروريا ،جدي شخصا
يستطيع مساعدتك على حتريك أجزاء مختلفة من جسمك.

حافظي على حركة جسمك
أمثلة على التمارين التي ميكن أن تقي من بعض التشنجات وتساعد في احلفاظ على العضالت قوية

اجعليها مستقيمه

لتمرين عضالت الفخذ األمامية اثني

اجعليها مستقيمه

لتمرين عضالت خلف القدم
اثني ساقك

لتمرين الساق ارفعي اإلصبع لألعلى

ثم أريحيه

لتمرين الذراع
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اثني

اجعليها مستقيمة

ارفعيها لألعلى

مهم :إذا كان املفصل في وضع الثني ملدة طويلة ،فكوني حذرة وال متدديه بقوة.
الوقاية من املشاكل الصحية الشائعة
ألنك تعرفني وتفهمني جسمك أفضل من أي شخص آخر ،تستطيعني إخبار أفراد عائلتك ،وأصدقائك ،ومقدمي
الرعاية ،بالكيفية التي بإمكانهم مساعدتك بها بشكل أفضل .ال تخافي أو تخجلي من طلب املساعدة إذا
كانت لديك مشكلة.
بالرغم من أنه ليس من املمكن دائما منع املرض ،فإن معظم املشاكل الصحية لن تتطور لتصبح خطيرة إذا
عوجلت مبكرًا .إذا كان باإلمكان ،حاولي أن حتصلي على الفحوصات الصحية املنتظمة (انظري الفصل .)6
العناية اليومية
بإمكانك التمتع بصحة جيدة ومنع األمراض بغسل جسمك كل يوم وفحص جلدك بانتظام .إذا كنت
جتلسني أو ال تتحركني كثيرا معظم اليوم ،يجب أن تكوني
حذرة بشكل إضافي لفحص جلدك لتتأكدي من أنه بصحة
جيدة (انظري الصفحات  114إلى  .)117ابحثي عن االنتفاخ،
أو االحمرار ،أو إشارات أخرى لاللتهاب .إذا وجدت خدوشاً ،أو
جروحا ،أو قروحا جلدية ،اغسليها ّ
ضمديها حتى
وغطيها أو ّ
ال تصبح أسوأ .تستطيعني استخدام مرآة لتساعدك على
النظر إلى األماكن صعبة الرؤية .تقوم العديد من النساء
الكفيفات بفحص القروح اجللدية أو اإلشارات التحذيرية
األخرى ّ
بالشم أو باللمس
اغسلي شعرك بانتظام ،وافحصيه باستمرار ملعرفة إذا كان هناك
قمل .افحصي أيضا ً اجللد على رأسك ملعرفة إذا ما كان هناك جروح
أو جرب .وحاولي ارتداء مالبس نظيفة كل يوم ،خاصة مالبسك
الداخلية وجواربك.
على بعض النساء ذوات اإلعاقة إعطاء اهتمام لبعض العالمات
(الفرعية) ملعرفة متى تكون لديهن مشكلة صحية .على سبيل
املثال ،املرأة التي لديها مشاكل صحية
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بالرحم قد ال تشعر باأللم .لكنها قد تالحظ إفرازات أو روائح غير عادية من مهبلها .قد ال ترى املرأة الكفيفة
أن اجلرح أصبح خطيراً .لكنها قد تكون قادرة على الشعور ببعض األلم أو الورم.
العناية بالقدمني واليدين
إذا لم يكن لديك شعور كثير بقدميك ويديك ،كوني حذرة بحمايتها .ابحثي عن اجلروح والتقرحات كل يوم.
ويداك إذا لم تكوني تستطيعني الشعور بها .أو من املمكن أن تصبح هناك
قدماك
من السهل أن حتترق
ِ
ِ
ّ
ومغطى إلى أن يبرأ اجلرح.
تقرحات أو جروح دون أن تشعري .إذا وجدت تقرحا أو جرحا ،ابقيه نظيفا
احمي أجزاء جسمك التي ال ميكنها اإلحساس باحلرارة أو البرودة .احمي يديك بالقفازات السميكة أو
القماش املطوي أثناء التقاط أي شيء ساخن .وإذا كنت تعيشني في طقس بارد جداًّ ،
غطي يديك وقدميك
حلمايتها.

الوقاية من مشاكل صحية شائعة
استخدمي مرآة صغيرة لرؤية أسفل قدميك ،أو اطلبي من
شخص آخر مساعدتك .ابحثي عن:
• االحمرار ،أو التورم ،أو اجللد الساخن ،أو عالمات أخرى لاللتهاب.
• الشقوق ،أو القروح اجللدية ،أو اجللد الركيك.
• القيح ،أو النزف ،أو روائح سيئة.
• أظافر أصابع القدم النامية للداخل (حافة الظفر ملتصقة
داخل اجللد).
إذا كنت تشعرين بألم ،أو وخز ،أو احتراق ،أو ليس لديك شعور
بقدميك ،حتدثي مع عاملة الصحة .رمبا يكون لديك التهاب
وحتتاجني لألدوية لشفائها.
للمساعدة على الوقاية من االلتهاب ،اغسلي قدميك كل يوم
بالصابون واملاء الدافئ .أوالً ،افحصي درجة حرارة املاء مبرفقك
حيث تشعرين أكثر ،أو اطلبي من شخص آخر فحصه ملعرفة أنه
ليس ساخنا جداً .جففي قدميك جيدا ً خاصة بني األصابع.
إذا أصبح اجللد على قدميك جا ًّفا أو بدأ بالتشقق ،انقعي قدميك في املاء ملدة 20
ثم دلكيهما بزيت نباتي ،أو هالم (فازلني) ،أو كرمي مرطب.
دقيقة يوميًّاّ .
طرق أخرى حلماية قدميك:
• ال متشي حافية القدمني.
• ُقصي أظافر أصابع قدميك باستقامة من اجلانب إلى اجلانب اآلخر ،وليس دائريًّا،
وبالتالي لن ينمو داخل جلدك (ظفر إصبع القدم النامي للداخل) .وال تتركي أظافرك تصبح طويلة جداً،
وبالتالي ميكن أن متسك بأشياء وتتمزق .اطلبي من شخص ما مساعدتك عند احلاجة.
• تأكدي أن حذاءك مالئم متاما وال يحتك بجلدك وال يسبب بثورا أو مناطق حمراء.
• افحصي داخل حذائك قبل أن تضعي قدميك داخله ،إذا كانت هناك أشياء ميكن أن جترح أو تؤذي قدميك،
مثل الصخور الصغيرة ،أو األشواك ،أو األوساخ ،أو احلشرات.
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• ال جتلسي في وضعية تضعني ساقا فوق أخرى ،هذا يجعل من الصعب على الدم التدفق إلى قدميك.
• ال تقطعي املسامير اجللدية ،أو األجزاء املتصلبة من اجللد ،أو اجللد القاسي من قدميك .هذا ميكن أن يؤدي
إلى التهاب.
• ارتدي جوارب ،تأكدي أن اجلوارب ناعمة وال حتتك بقدميك .إذا كنت حتتاجني لتصليح الثقوب في جواربك،
حاولي أن جتعلي الغرز ناعمة جداً.
• في اجلو احلار ،حاولي اجللوس مكشوفة القدمني أغلب األحيان قدر املستطاع خالل اليوم .هذا يساعد على
توزيع الدم والوقاية من االلتهاب بني أصابع قدميك.
يجب أن تعتني النساء املصابات مبرض اجلذام (مرض هانسون) عناية خاصة بأقدامهن من اجلروح وااللتهاب.
ألن مرض اجلذام يسبب فقدان الشعور في الساقني والقدمني ،والنساء الالتي لديهن مرض اجلذام أقل احتماال ً
للشعور باملشكلة عندما تكون صغيرة وسهلة املعاجلة .إن النساء املريضات باجلذام غالبا ً ما يواجهن صعوبة
في حمل األشياء .جلعل األمر أكثر سهولة ،وملسك األشياء ومنع اإلصابات ،استخدمي أو اصنعي األدوات
مبقابض عريضة ناعمة ،أو لفي قماشا ً سميكا حول املقابض.
لصنع املقبض:
بإمكانك تشكيل املقبض على شكل يد شخص منقبضة.
استخدمي معجون " ،"epoxyأو لصقة باريس ممزوجة مع صمغ
قوي .اجعلي شخصا ميسك املقبض بإحكام وهو ال يزال لينا.
ثم اتركيه يتصلب.
ّ
بإمكانك أيضا ً أن تصنعي املقبض من الطني .أو تلفي عدة
طبقات من األوراق السميكة ،مثل أوراق املوز ،أو ّ
قش الذرة حول
املقبض.

في بعض األحيان ،يرفض طبيب األسنان رعاية
األشخاص الذين يعانون من الشلل الدماغي .ولكن،
من املهم أن يحصل كل الناس على رعاية جيدة
ألسنانهم.

العناية بالفم واألسنان
قد جتد النساء الالتي يواجهن صعوبة في السيطرة
وحتريك عضالت الفم واللسان ،أو اليدين والذراعني،
وكذلك النساء املصابات بالشلل الدماغي؛ من
الصعب تنظيف األسنان واللثة ،لكن األسنان إذا لم
يتم تنظيفها بانتظام ،فإن أي طعام يلتصق بها أو
باللثة قد يسبب تس ُّوسا .عند احلاجة ،اطلبي من
شخص ما تثقني به مساعدتك.
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النساء املصابات بالصرع (النوبات املرضية ،نوبات)
إذا كنت تستخدمني " "phenytoin
,(diphenylhydantoin
 )Dilantinملنع النوبات ،فمن املمكن أن يؤدي إلى
التهاب وتورم لثتك .إن العناية اجليدة بالفم ميكن
أن متنع الكثير من التورم .حاولي تنظيف أسنانك
بعناية بعد كل وجبة واملضمضة باملاء النظيف.
اهتمي بشكل خاص بالتنظيف بني أسنانك .إن إن أدوية الصرع ميكن أن تسبب انتفاخا ً وقرحة للثة،
وتغطي األسنان تقريباً .إن احلفاظ على أسنانك
تدليك لثتك بإصبع نظيف يساعد أيضا.
نظيفة ميكن أن مينع ذلك.

الوقاية من مشاكل صحية شائعة
إن معجون األسنان ليس ضروريا ً لتنظيف أسنانك .يستخدم بعض الناس الفحم أو امللح بدال ً من ذلك .إذا
كاف .استخدمي
كان لديك فرشاة أسنان ،فإن شعيرات الفرشاة هي التي تنظف ،لذلك فاملاء على الفرشاة ٍ
فرشاة بشعيرات ناعمة .إن الفرشاة التي تكون صلبة وقاسية تؤذي لثتك ،وال تساعدها .كوني حذرة إذا
قاس جدا ً وميكن أن يؤذي ويدمر لثتك .اخلشب اللني من شجرة
كنت تستخدمني عود املضغ .بعض اخلشب ٍ
النييم (التي تنمو في البلدان احلارة) جيد .ميكنك أيضا ً أن تلفي قماشا نظيفا حول النهاية املدببة لعود
صغير أو سواك وتستخدميه لتنظيف األسنان بحذر وحده.
العناية بالعينني
اغسلي وجهك كل يوم بصابون خفيف وماء نظيف ،هذا يساعد على وقاية العني من األمراض مثل التهاب
امللتحمة املعدي (الرمد) .هذا املرض يسبب االحمرار ،والقيح ،وتوهجا ً خفيفا ً في إحدى العينني أو كلتيهما.
تلتصق جفون العني غالبا بعضهما مع بعض بعد النوم .معظم الرمد مع ٍد جداً .تنتشر العدوى بسهولة
من عني إلى أخرى ،ومن شخص آلخر.
ال تستعملي نفس منشفة أو قماش شخص لديه التهاب بالعني ،واغسلي يديك دائما قبل وبعد ملس
عينيك .أبعدي الذباب عن عينيك ،فالذباب ميكن أن ينشر العدوى من شخص آلخر.
العالج:
أوالًّ :
ثم
وفاتر،
مغلي
مباء
مرطب
نظيف
بقماش
العينني
من
القيح
في
نظ
ّ
ضعي داخل العينني مرهم العني "( "erythromycinانظري صفحة ،)313
اسحبي جفن العني األسفل وضعي القليل من املرهم داخله.
إن وضع املرهم خارج العني ليس جيداً.
حتذير :ال تلمسي األنبوب مقابل العني.
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ذا كنت مريضة باجلذام
ً
بعض اإلعاقات ،مثل اجلذام ،تكون سببا على األرجح في أن يحدث لدى الشخص مشاكل في الرؤية ،واإلصابة
بالتهاب العني .إذا كان لديك مرض اجلذام ،فإن العضالت حول العني قد تكون ضعيفة ،أو قد ال يكون لديها
الكثير من اإلحساس .هذا يعني أن عينيك قد ال ترمشان وحدهما مبا فيه الكفاية ،إن عدم الرمش يسبب
جفافا أو التهابا للعني.
إذا كنت ال ترمشني في أغلب األحيان ،أو أن عينيك حمراوان ،بإمكانك:
• ارتداء نظارات شمسية ،خاصة النظارات الشمسية التي تلتف حول جوانب الوجه.
• ارتداء قبعة بحافة عريضة لتظليل عينيك.
• أغلقي عينيك بإحكام مرات عديدة خالل اليوم.
• أغلقي عينيك بإحكام ولفي عينيك ألعلى كثيراً.
• اغسلي اجللد حول عينيك كثيراً.
إذا كان قد تك ّون القيح ،فتابعي معلومات عالج التهاب امللتحمة املعدي (انظري
صفحة  .)99ابقي العني مغلقة قدر املستطاع ،إذا اضطررتّ ،
غطيها برقعة عني.
بإمكانك أن تصنعي رقعة عني من أي قماش نظيف ناعم أو شاش وتربطيها حول
الرأس (ولكن ليس بإحكام كبير) إلبقائها في موضعها.
أو
الصقي القماش أو الشاش بالعني.
ال تضغطي على العني  ،إذا لم تستطيعي إغالق جفنيك (تخلف اجلفن) ضعي على
عينك املغلقة قماشا ً نظيفا ً أو شاشا ً ملنع اجلفاف وااللتهاب والعدوى.
إلبقاء عينيك رطبتني وللوقاية من املرض ،ضعي بضع قطرات من املاء النظيف املالح
(قرص من امللح لكأس واحدة أو كوب من املاء النظيف) في كل عني.

التبوّل واإلخراج:
ليس لدى بعض النساء ذوات اإلعاقة سيطرة كاملة بشكل كبير على عمليتي التبول واإلخراج .هذا شائع
خاصة لدى النساء الالتي تؤثر إعاقتهن على العضالت في اجلزء السفلي للجسم ،مثل شلل األطفال أو
إصابة احلبل الشوكي .إذا لم تستطيعي غسل أعضائك التناسلية بنفسك ،اطلبي من فرد من العائلة أو
مساعد ليساعدك على إبقاء منطقة األعضاء التناسلية نظيفة وجافة.
إذا كنت حتتاجني الرتداء القماش أو ّ
احلفاظات (حفاظة األطفال) للبول أو البراز ،بدليها كثيرا ً ملنع الطفح ،أو
االلتهاب ،أو التقرحات اجللدية (انظري صفحة .)91
عندما تذهبني للخارج ،إذا كان باإلمكان ،خُ ذي غيارات إضافية من املالبس معك .فإذا فقدت السيطرة على
مثانتك أو أمعائك ،وتلوثت مالبسك ،فسوف تكونني قادرة على تغييرها وتفادي احلرج ،وأيضا تفادي اإلصابة
بااللتهاب.
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التبول واإلخراج
التحكم باملثانة
إن كنت تخرجني البول كثيرا أو لديك تسرب في البول ،فجربي مترين شد عضالت احلوض لتقوية العضالت
الضعيفة .يساعدك هذا التمرين على تقوية عضالتك بحيث تقل احتماالت تسرب البول لديك حني
تكبرين.
مترين شد عضالت احلوض
التمرين األول حني تتبولني .أثناء خروج البول ،أوقفيه بعصر العضالت في مهبلك .عدي حتى  ،10ثم أرخي
العضالت حتى يخرج البول .كرري ذلك عدة مرات حني تتبولني.
حني تتمكنني من التمرين ،حاولي ممارسته في أوقات أخرى
أثناء النهار .لن يعلم أحد ،حاولي ممارسته  4مرات في
اليوم ،شدي عضالتك من  5إلى  10مرات في كل مرة.
قد حتتاج بعض النساء إلى عملية جراحية للتحكم في
تسرب البول .إذا كان تسرب البول لديك كثيرا ولم تنجح
هذه التمارين في منع ذلك ،اطلبي نصيحة عاملة صحة
متمرسة في الصحة النسائية .هذا التمرين مفيد
جلميع النساء .فهو يساعدهن في تقوية عضالتهن ومينع
مشكالت مستقبلية لديهن.
تفريغ املثانة
إن كانت إعاقتك متنعك من التبول دون مساعدة ،ستحتاجني لوسيلة
أخرى لتفريغ مثانتك .ميكن لبعض النساء أن تتبول وتفرغ مثانتها إذا:
• نقرت صرتها فوق املثانة ،مباشرة أسفل الصرة وفوق العانة.
• ضغطت بيديها على أسفل البطن فوق املثانة.
• وضعت قبضة اليد فوق أسفل البطن وضغطت عليها برفق عبر ثني
اجلزء العلوي من اجلسد إلى األمام.
• مرري البول بالتسلسل عبر شد عضالت املعدة.
عليك استخدام هذه التمارين فقط إن خرج البول بسهولة بالضغط
برقة .إن لم تسترخ عضالتك ويخرج البول ،فإن الضغط على املثانة
يسبب عودة البول إلى الكليتني وضررهما.
إن لم تنجح أي من هذه الوسائل ،فقد حتتاجني إلى استخدام أنبوب
مطاطي أو بالستيكي يدعى أنبوب سحب البول .ال تستخدمي أنبوب
القسطرة البولية إال إذا كان ذلك هو الطريقة الوحيدة للتخلص من البول ،فحتى االستخدام احلذر ألنبوب
لسحب البول قد يسبب التهاب املثانة والكلى.
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استخدام أنبوب القسطرة البولية
أنبوب القسطرة هو أنبوب مطاطي مرن يستخدم لتصريف البول خارج املثانة .تضع الكثير من النساء
اللواتي يحتجن استخدام السحب ،أنبوب سحب بول نظيفا أو معقما في املثانة كل  4إلى  6ساعات
لتفريغها .وكلما شربت املرأة سوائل أكثر خالل اليوم ،احتاجت استخدام أنابيب سحب البول أكثر.
ال تشرب بعض النساء الكثير من املاء ألنهن ال يردن استخدام أنابيب سحب بول كثيراً .ولكن هذا ميكن أن
يسبب مشاكل أخرى .إذا لم تشربي سوائل مبا فيه الكفاية ،ميكن أن تصابي مبرض في مثانتك أو كليتيك ،أو
يصبح لديك صعوبة في اإلخراج (اإلمساك).
ً
ً
من املهم عدم ترك مثانتك حتى متتلئ متاماً .ميكن أن يسبب هذا ارتفاعا مفاجئا في ضغط الدم ""dysreflexia
(انظري صفحة  ،)113وميكن أن يسبب أيضا ً عودة البول إلى الكليتني وتدميرهما.
تتعلم العديد من النساء استخدام أنبوب سحب البول وهن جالسات على املرحاض .تستطيع النساء أيضا ً
أن يستخدمن أنبوب سحب البول وهن على الكرسي املتحرك ،ويفرغن البول في املرحاض أو قنينة .جربي
الطريقة التي تنجح معك .إن استخدام أنبوب سحب البول يحتاج تدريبا ً عندما تكونني جالسة ،ولكن جتد
العديد من النساء أن استخدام أنبوب سحب البول يجعل من األسهل لهن القيام بنشاطاتهن اليومية.
بالنسبة ملعظم النساء ،أفضل حجم ألنبوب سحب البول هو  .16ميكن أن جتد املرأة التي حجمها صغير أن
حجم  14يناسبها بشكل أفضل.
إن الشخص الذي يستخدم أنبوب سحب البول أكثر عرضة لإلصابة بالتهاب بولي من الشخص الذي ال
يستخدمه .يحصل هذا عاد ًة ألن أنبوب سحب البول يكون غير نظيف مبا فيه الكفاية وتدخل اجلراثيم إلى
املثانة .إن تنظيف أنبوب سحب البول جيدا هو أفضل طريقة ملنع االلتهاب البولي .اغسلي يديك دائما ً
بصابونة معتدلة وماء نظيف أو مغلي قبل أن تلمسي أنبوب السحب ،واغسليها قبل وبعد استخدامها.
ضعي أنبوب السحب في مكان نظيف في الوقت الذي ال تستخدمينه.
ألنبوب سحب البول بالون صغير
قرب الرأس .متت صناعة أنبوب
السحب بهذه الطريقة ليبقى
داخل املثانة لفترات طويلة من
الوقت .ميتلئ البالون باملاء عندما
يكون داخل املثانة ،وبالتالي ال
ينزلق للخارج 5 .سم مكعب من
املاء كافية جلعل األنبوب يبقى
داخل املثانة .إذا خرج األنبوب ،زيدي
كمية املاء إلى  12سم مكعب أو
 15سم مكعب.

أنبوب سحب البول
العادي

أنبوب سحب البول
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كيفية إدخال أنبوب سحب البول
 .1اغلي أنبوب سحب البول (أو أية حقنة أو أداة .2اغسلي اجللد حول األعضاء التناسلية بحذر
قد تستخدمينها) ملدة  20دقيقة .أو على األقل بصابون خفيف وماء
اغسليها جيدا ً في املاء الذي مت غليه وتبريده ،نظيف .احرصي على
وحافظي عليها نظيفة.
تنظيف املنطقة
التي يخرج منها
البول وثنايا اجللد
حوله (الفرج) .إذا لم
يكن لديك صابون خفيف ،استخدمي فقط ماء
نظيفا .إن الصابونة القوية ميكن أن تؤذي جلدك.
 .3اغسلي يديك .بعد الغسل ،املسي فقط  .4إذا كنت تستطيعني اجللوس وال تلمس أعضاؤك
التناسلية أي شيء ،مثل مقدمة كرسي ،أو على
األشياءالنظيفة جداً.
مقعد مرحاض نظيف .إذا كان يتوجب عليك
اجللوس على األرض أو سطح صلب آخر ،ضعي
قماشا نظيفا حتت وحول األعضاء التناسلية.

 .5إذا كان يتوجب عليك ملس أي شيء ،فاغسلي  .6غطي أنبوب سحب البول مبعقم ومطري مستند
على املاء (وليس زيتا أو هالم النفط) .إن هذا يساعد
يديك مرة أخرى مع صابون خفيف وماء.
على حماية اجللد الناعم لألعضاء التناسلية وممر
البول (اإلحليل) .إذا لم يكن لديك مطري ،تأكدي أن
أنبوب سحب البول ما زال رطبا من املاء الذي قمت
بغليه فيه أو نظفيه
به ،وكوني لطيفة
جدا وأنت تضعينه
في الداخل.
(يكمل في الصفحة
التالية
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 .7إذا أدخلت أنبوب سحب البول وحدك ،استخدمي مرآة ملساعدتك
في رؤية فتحة البول ،واستخدمي اإلصبع الثاني واإلصبع الثالث
لرفع اجللد فوق املهبل وإبقائه مفتوحا .تقع فتحة البول أسفل
البظر تقريبا على فتحة املهبل (انظري صفحة  .)78بعد أن تكوني
قد قمت بهذا بضع مرات ،سوف تعرفني أين تقع الفتحة ولن حتتاجي
استخدام املرآة.
 .8بعد ذلك ،املسي بإصبعك األوسط ،حتت البظر .سوف تشعرين بنوع
من النخز أو النقر ،وحتت ذلك متاما فتحة البول .ابقي على إصبعك
األوسط متاما ً فوق تلك البقعة ،وبيدك األخرى امسكي أنبوب سحب
البول النظيف  4إلى  5إنش من النهاية ،وأدخليه بلطف إلى داخل
الفتحة حتى يبدأ البول باخلروج .كوني حذرة جدا حتى ال تلمسي
قمة أنبوب سحب البول بأصابعك أو يديك.
سوف تعرفني إذا دخل أنبوب سحب البول إلى داخل املهبل بدال ً من
فتحة البول ،ألنه سوف يدخل بسهولة ،ولكن لن يخرج أي بول.
أيضاً ،عندما تزيلينه ،سوف تكون عليه إفرازات (مخاط من املهبل)
في داخله .اشطفي أنبوب السحب مباء نظيف ،وحاولي مرة أخرى .إذا
كان لديك مرض في الكلية أو املثانة ،حتدثي مع عاملة صحة .رمبا يكون لديك التهاب في املهبل.
مهم :لتجنب االلتهاب عند استخدام أنبوب سحب البول ،من املهم لك أن تكوني نظيفة جداً،
وأن تستخدمي فقط أنبوب سحب بول معقماً .إذا لم يكن من احملتمل استخدام أنبوب سحب بول
معقم في كل مرة ،فتأكدي أنه نظيف جداً.
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معاجلة والوقاية من االلتهابات البولية والتهاب املثانة
تستطيع معظم النساء اكتشاف ما إذا كانت عندهن التهابات بولية أو التهابات في املثانة ،ألنهن يشعرن
بألم أو حرقة عند تب ّولهن ،أو يكون لديهن ألم أسفل البطن بعد تب ّولهن مباشرة.
إذا لم يكن لديك إحساس بالبطن ،يجب أن تبحثي عن بعض هذه العالمات األخرى:
• حاجة متكررة للتب ّول في أغلب األحيان.
• بول عكر املنظر.
• بول رائحته سيئة.
• البول الذي يكون فيه دم أو قيح.
• الت َع ّرق أو الشعور باحلرارة (عالمات ارتفاع ضغط الدم املفاجئ
"( ،",dysreflexiaانظري صفحة .)113
عالج التهاب املثانة
ابدئي بالعالج عندما تالحظني األعراض.
اشربي الكثير من املاء .حاولي شرب كوب واحد من املاء النظيف على
األقل كل  30دقيقة .هذا سوف يجعلك تتب ّولني كثيرا ،ميكن أن يساعد
على إخراج اجلراثيم قبل أن يصبح االلتهاب أسوأ.
توقفي عن ممارسة اجلنس لبضعة أيام ،أو حتى تذهب األعراض.
إذا لم تشعري بتحسن من يوم إلى يومني ،فتوقفي عن استخدام املاء أو
األدوية النباتية فقط ،وابدئي بأخذ األدوية الطبية .إذا لم تشعري بتحسن
خالل يومني ،قابلي عاملة الصحة .رمبا يكون لديك مرض منقول جنسيًّا (انظري صفحة .)144

الدواء

أدوية لعالج التهاب املثانة
الكمية

متى يؤخذ

Cotrimoxazole
( 160ملغم  trimethoprimو 800
ملغم من (sulfamethoxazole

 2قرص  480ملغم

بواسطة الفم ،مرتني يوميا ملدة
 3أيام.

أو nitrofurantoin

 100ملغم

بواسطة الفم ،مرتني يوميًّا ملدة
 3أيام.
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أعراض التهاب الكلى:
• ألم أسفل أو وسط الظهر ،حا ّد في أغلب األحيان ،بإمكانه أن ميتد من األمام ،وحول اجلوانب ،وإلى
الظهر.
• غثيان وتقيؤ.
• الشعور باملرض الشديد والضعف.
• احلرارة والقشعريرة.
• أي عالمات من التهاب املثانة.
إذا كانت لديك أعراض التهاب املثانة والكلى ،من احملتمل أن يكون لديك التهاب كلوي .عندما يكون لدى املرأة
التهاب كلوي ،غال ًبا ما يكون هناك ألم كبير ،وميكن أن تصبح مريضة جداً ،وحتتاج مساعدة طبية مباشرة.
إن العالجات املنزلية ليست كافية .ابدئي بأخذ هذه األدوية الطبية مباشرة .لكن إذا لم تبدئي بالشعور
بالتحسن بعد يومني ،فقابلي عاملة الصحة.

الدواء
Ciprofloxacin
(ال تستخدميه إذا كنت
مرضعة).

أدوية اللتهاب الكلية
الكمية
 500ملغم

متى يؤخذ
بواسطة الفم ،مرتني في
اليوم ملدة  10أيام.

أو cefixime

 500ملغم

بواسطة الفم ،مرتني في
اليوم ملدة  10أيام.

أو cotrimoxazole
( 160ملغم  trimethoprimو 800
ملغم sulfamethoxazole

قرصان  480ملغم

بواسطة الفم ،مرتني في
اليوم ملدة  10أيام.

إذا لم يكن بإمكانك بلع األدوية ألنك تتقيئني ،فزوري عاملة صحة .سوف حتتاجني أدوية باحلقن.
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كيف تساعدين على منع االلتهابات البولية
• حافظي على أعضائك التناسلية نظيفة ،إن اجلراثيم املوجودة في األعضاء التناسلية ،خاصة الشرج ،ميكن
أن تدخل إلى الفتحة البولية وتسبب التهاباً .حاولي غسل األعضاء التناسلية كل يوم ،وامسحي دائما ً من
األمام إلى اخللف بعد اإلخراج .املسح األمامي ميكن أن ينشر اجلراثيم من الشرج إلى الفتحة البولية.
• حاولي ،أيضاً ،غسل أعضائك التناسلية قبل وبعد ممارسة اجلنس .ابقي القماش والفوط املستخدمة للدورة
الشهرية لديك نظيفة وجافة جداً.
• تأكدي من أن أنبوب سحب البول لم يتلف ،وبالتالي ميكن للبول اخلروج بسهولة.
• تب ّولي بعد ممارسة اجلنس .هذا يساعد على غسل قناة البول.
• اشربي الكثير من السوائل ،وف ّرغي مثانتك بانتظام.
• ال تستلقي طوال النهار .ابقي نشيطة قدر املستطاع.
معظم النساء يأخذن الدواء الطبي فقط عندما تكون لديهن عالمات لاللتهاب .لكن بعض النساء يصنب
بااللتهاب كثيراً ،غالبا ً عندما تبدأ الدورة الشهرية ،لذا يبدأن بأخذ الدواء بعدها.

التحكم باألمعاء
حاولي اإلخراج في الوقت نفسه كل يوم ،أو بني اليوم واآلخر .افعلي ذلك حتى لو كانت لديك حركة أمعاء
عرضية في وقت آخر .أخيراً ،سيتكيف جسمك مع البرنامج ،وسيخرج البراز بسهولة أكثر في الوقت املعتاد.
هذا يُدعى برنامج اإلخراج.
ميكن استخدام التحاميل الطبية مثل " "bisacodylوالغليسرين .تلك األقراص على هيئة رصاصة توضع
داخل الشرج تنشط األمعاء وتساعد على اإلخراج.
إذا كنت ال تستطيعني استخدام عضالت جسمك السفلية لإلخراج ،ميكنك أن تساعدي البراز في اخلروج
باستخدام اإلصبع .بإمكانك ،أيضاً ،استخدام هذه الطريقة إذا كانت لديك صعوبة في اإلخراج (اإلمساك)،
أو لديك براز قاس.
يخرج البراز أسهل غالبا ً عندما تكونني جالسة ،لذا حاولي إزالة البراز عندما جتلسني على املرحاض أو غيره.
إذا كنت ال تستطيعني اجللوس ،فحاولي فعل ذلك مضطجعة على جانبك األيسر .اطلبي من شخص ما
مساعدتك إذا اضطررت .كوني حذرة كي ال يأتي أي براز على مهبلك أو فتحة البول .إن اجلراثيم الضارة في
البراز ميكن أن تسبب التهاباً.
كيفية إزالة البراز
ّ .1
غطي يديك بقفاز بالستيكي أو مطاط نظيف ،أو كيس بالستيكي .ضعي زيتا ً نباتيًّا على إصبع السبابة،
أو على أي إصبع يعمل بشكل أفضل.
 .2ضعي إصبعك داخل الشرج حوالي  2سم ( 1إنش).
 .3حركي اإلصبع بلطف دائريًّا ملدة دقيقة تقريباً ،حتى تسترخي العضلة ويخرج البراز.
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 .4إذا لم يخرج البراز بنفسه ،أزيلي ما تستطيعني إخراجه .كوني لطيفة ،وبالتالي لن تخدشي أو جترحي
اجللد داخل الشرج.
 .5نظفي الشرج واجللد حوله جيداً ،واغسلي يديك.
بعض النساء يستطعن إزالة البراز أثناء جلوسهن على الكرسي املتحرك .لعمل ذلك ،اصنعي حفرة في األرض
أو ضعي وعاء لوضع البراز فيه ،بعدها حتركي لألمام على املقعد ،والتفي إلى جنب بقدر ما تستطيعني.
استخدمي شريطا ً مشدودا ً أو حزاما ً لسحب ساق واحدة أكثر وأعلى ،وهكذا بإمكانك الوصول إلى شرجك
تشدي النهاية األخرى للشريط حول كرسيك ،إلبقاء ساقك في موضعها.
بيديك .بإمكانك أن
ّ

اإلمساك (صعوبة اإلخراج)
غالبا ما يكون لدى النساء املصابات بالشلل الدماغي وإصابة احلبل الشوكي إمساك أو براز قاس ،األمر الذي
عدة أيام للخروج .وهذا قد يسبب مشاكل خطيرة كأن يشكل البراز كرة صلبة في املستقيم
قد يستغرقه ّ
(انحشار) أو ارتفاع ضغط الدم املفاجئ "( "dysreflexiaانظري الصفحات  111إلى .)114
ملنع اإلمساك
• اشربي على األقل  8أكواب من السوائل كل يوم .املاء هو األفضل إذا توفر لك.
• حاولي أن تأكلي الكثير من الفواكه ،واخلضراوات ،وأطعمة غنية باأللياف مثل جميع احلبوب ونبات املنيهوت
عال من األلياف.
والفاصولياء أو نباتات جذرية أخرى تكون على مستوى ٍ
• ابقي جسمك متحركا ً ومتمرنا ً قدر املستطاع.
• حافظي على نظام منتظم لإلخراج.
• أضيفي القليل من الزيت النباتي إلى طعامك كل يوم.
• د ّلكي بطنك.
• كلي الببايا (شجر أمريكي استوائي) أو املاجنو الناضجة ،أو املوز األخضر.
إذا لم تخرجي ملدة  4أيام أو أكثر ،فبإمكانك أن تأخذي ُمل ّينا ً خفيفاً ،مثل حليب أوكسيد املاغنيسيوم .لكن
ال تفعلي هذا إذا كان لديك أي ألم في معدتك .وال تأخذي امللينات كثيراً .ميكن استخدام حبوب املص التي
حتتوي على الغليسيرين (دولكوالكس صنف واحد) أيضا ً للتخفيف من اإلمساك.
االنتفاخات املؤملة حول الشرج (البواسير)
البواسير عروق منتفخة حول الشرج ،إنها في أغلب األحيان حتك ،وتسبب حرقة ،وتنزف .إن اإلمساك يجعل
البواسير
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أسوأ .إن النساء الالتي يستخدمن الكرسي املتحرك ،والنساء الالتي يجلسن في العادة ،والنساء املصابات
بالشلل الدماغي ،هن أكثر احتماال ً ألن تكون لديهن مشاكل بالبواسير كلما كبرن في السن .إذا كنت
تريدين إزالة البراز بيديك ،فانتبهي إلى النزيف ،هذه عالمة شائعة للبواسير.
ماذا تفعلني لو كانت لديك بواسير:
• اجلسي في طشت أو وعاء مستدير من املاء الفاتر لتخفيف األلم.
• اتبعي النصائح الواردة ملنع اإلمساك.
• انقعي بعض القماش النظيف في البندق الساحر (نبات طبي سائل) ،وضعيه على املنطقة املؤملة.
• ارفعي ردفيك في الهواء ،هذا ميكن أن يساعد على تخفيف األلم.

الدورة الشهرية

النزيف الشهري:
أثناء الدورة الشهرية ،تستخدم معظم النساء والفتيات فوطا ً من القماش املطوي ،أو حشوات من القطن
المتصاص الدم اخلارج من املهبل .وتثبت في مكانها بحزام ،أو دبوس ،أو مالبس داخلية .يجب أن تتغير الفوط
عدة مرات كل يوم ،وتُغسل جيدا ً بالصابون واملاء إذا أردت استخدامها مرة أخرى.
إذا كان باإلمكان ،بعد غسل القماش ،فجففيه في الشمس ،أو اكويه مبكواة حارة جداً .احلرارة سوف جتففه،
وتقتل اجلراثيم أيضاً ،وتقي من املرض عند استخدامه مرة أخرى .بني الدورة واألخرى ،احفظي القماش في
مكان نظيف وجاف بعيدا ً عن الغبار ،واألوساخ  ،واحلشرات.
بعض النساء يضعن داخل املهبل شيئا ً يشترينه أو يصنعنه من القطن ،أو القماش ،أو اإلسفنج .تدعى هذه
السدادات ،فتأكدي من تغييرها على األقل  3مرات كل يوم .إن ترك واحدة في
سدادات .إذا كنت تستخدمني
ّ
ّ
الداخل ألكثر من يوم قد يسبب التهابا خطيرا.
اغسلي أعضاءك التناسلية باملاء كل يوم إلزالة أي أثر للدم .استخدمي صابونا ً لطيفا ً إذا استطعت .إذا كنت
تتبولني باستخدام أنبوب سحب البول ،أعطي انتباها ً
خاصا لتنظيف املنطقة حول فتحة البول في فترة
ًّ
الدورة الشهرية .إذا دخل الدم في أنبوب السحب ،فاغسليه برفق للخارج مباشرة .ميكن أن يحجز األنبوب
البول ومينعه من اخلروج.
بعض النساء ذوات اإلعاقة قد يحتجن إلى مساعدة إضافية عندما يكن في فترة الدورة الشهرية .ال تشعري
بالسوء إذا جاء أحيانا ً الدم على مالبسك أو فراشك .هذا يحدث جلميع النساء أحياناً.
إذا احتجت للمساعدة للتبول واإلخراج ،فغ ّيري الفوطة في ذلك الوقت .إذا كان من الصعب عليك أن تغيري
الفوطة أثناء الليل ،فنامي وحتتك منشفة أو قماش حيث بإمكانك غسله بسهولة إذا جاء عليه الدم.
إذا كنت كفيفة:
في البداية ،عندما تبدأ الدورة الشهرية باحلدوث عندك ،فإنه من الصعب معرفة متى تبدأ ،ألنك ال تستطيعني
رؤية الدم .لكن بعد بضعة شهور ،سوف تصبح جزءا ً اعتياديًّا من حياتك .ومن
احملتمل أن يكون لديك أحاسيس في جسمك سوف تخبرك .خالل الوقت الذي يكون فيه وقت الدورة الشهرية
عندك ،تأكدي من تغيير فوطك أو سداداتك في كل مرة قدر املستطاع .اغسلي يديك بعد كل مرة تغيرين
فيها فوطتك أو د ّققي ملعرفة إذا كنت في فترة الدورة الشهرية .اطلبي من فرد من أفراد العائلة أو شخص
ما تثقني به ليفحص أنه ليس عليك أي دم على مالبسك .وإذا وجد ،اطلبي منهم مساعدتك على أن تتأكدي
أنك قادرة على إزالة لطخات الدم من مالبسك عند غسلها.
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إذا كنت تساعدين امرأة خالل فترة الدورة الشهرية ،فمن األفضل أن
تلبسي قفازات بالستيكية أو أكياس بالستيك في يديك ملنع الدم من أن
يلمس جلدك .بالرغم من أن فرصة انتقال األمراض من امرأة ألخرى أثناء
الدورة الشهرية صغيرة جدا ،إال أنها فكرة جيدة ملنع اإلصابة احملتملة
بالتهاب الكبد واإليدز.

مساعدة الفتيات اللواتي لديهن صعوبة في التعلم أو الفهم.
إذا احتاجت الفتاة التي لديها صعوبة في الفهم مساعدة في الرعاية اليومية ،ميكن أن تريها األخت األكبر،
أو العمة ،أو األم ،كيفية العناية بنفسها أثناء الدورة الشهرية.
• ضعي فوطة أو قطعة قماش داخل مالبسها
الداخلية وبالتالي تستطيع "ممارسة" والتعود على
• تأكدي من استخدام نفس النوع من الفوط أو استخدامها.
القماش الذي ستستخدمه الفتاة المتصاص • وضحي لها أن عليها أن تلبس مالبس داكنة عندما
الدم.
تبدأ الدورة الشهرية وبالتالي ستكون هناك فرصة
• أريها أين يتم حفظ الفوط أو قطعة القماش.
أقل لظهور أي لطخات من الدم.
• أريها أين يتم رمي الفوط أو القماش ،أو كيف يتم
غسلها إذا كانت لالستخدام مرة أخرى.

عدم االرتياح خالل الدورة الشهرية:
أثناء الدورة الشهرية ،يتقلص الرحم لكي يخرج البطانة .هذه التقلصات ميكن أن تسبب أملا في أسفل البطن
أو أسفل الظهر ،أحيانا تسمى تشنجات .األلم قد يبدأ قبل أو بعد بداية احليض مباشرة .إن السخونة على
البطن تساعد في تقليل التشنجات .املئي قنينة أو وعاء آخر باملاء الساخن وضعيه على أسفل بطنك أو
أسفل ظهرك ،أو استخدمي قماشا سميكا منقوعا في ماء ساخن .إذا لم تساعدك احلرارة ،بإمكانك أخذ
دواء لأللم اخلفيف مثل «( »ibuprofenانظري صفحة . )315
إن الدورة الشهرية جتعل عضالتك متقرحة ،أو جتعلك تشعرين بتعب أكثر من املعتاد .األعراض املعتادة
إلعاقتك قد تصبح أسوأ خالل الدورة الشهرية .جتد بعض النساء أن الثديني ينتفخان أو يتقرحان ويصبحان
مؤملني خالل الدورة الشهرية .بعض النساء تكون لديهن مشاعر عاطفية قوية وتصعب السيطرة عليها.
للمزيد من املعلومات حول الدورة الشهرية ،انظري صفحة .69
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األمراض اليت تسببها الفطريات
الدورة الشهرية الشديدة:
يحدث لدى بعض النساء نزيف غزير خالل احليض كل شهر ،قد يكون هذا طبيعيًّا للعديد منهن ،لكن
بالنسبة لألخريات ،قد يسبب فقرا في الدم (انظري صفحة  .)82يكون دم احليض غزيرا إذا نقعت فوطتك أو
القماش خالل أقل من  3ساعات .إذا حدث هذا ،خذي "( "ibuprofenانظري صفحة  .)315ميكن أن يبطئ هذا
النزف ومينع فقر الدم .إذا لم يساعدك ،أو إذا جاءك احليض أغلب األحيان أكثر من مرة كل  3إلى  4أسابيع،
حتدثي مع عاملة الصحة.
االلتهابات اخلميرية:
االلتهاب اخلميري إصابة شائعة تسببها الفطريات .حتدث عادة في األعضاء التناسلية ،أو على اجللد حيث
يبقى ساخنا ورطبا (من تسريب البول أو العرق) لفترة طويلة .اخلميرة ليست مرضا ً منقوال ً جنسياً.
اإلفرازات من املهبل (اخلميرة ،اإلفرازات البيضاء ،فترة الطهر ،فطر املبيّضات ،مرض القالع).
من الطبيعي أن تكون لديك كمية صغيرة من البلل أو اإلفرازات في املهبل .إنها الطريقة الطبيعية لينظف
ويحمي املهبل نفسه .أي تغيير في كمية اإلفرازات من املهبل ولونها ورائحتها يعني أحيانا ً أن لديك التهاباً،
ولكن ميكن أن يكون من الصعب أن تكتشفي من اإلفرازات نوع االلتهاب الذي لديك.
ميكن أن تصاب أي امرأة بالتهاب خميري في املهبل ،خاصة إذا كانت جتلس لفترات طويلة من الوقت كما تفعل
النساء الالتي يستخدمن الكرسي املتحرك .حتدث االلتهابات اخلميرية أيضا ً أكثر عند النساء الالتي لديهن
مرض السكري ،أو يأخذن مضادات حيوية .من األفضل للمرأة احلامل أن تُعالج قبل الوالدة ،وإال فسيصاب
الطفل بالتهاب خميري ويدعى مرض القالع).
التهاب اجللد:
التهابات اخلميرة ليست دائما ً في املهبل .ميكن للنساء أن يُصنب ،أيضاً ،بالتهابات اخلميرة على اجللد ،خاصة
بني ط ّيات اجللد حول األربية ،أو أسفل وداخل األفخاذ ،أو حيث يتالمس اجللد مع اجللد حول لفة من الدهن أو
حتت الثديني.
ميكن أن يصبح التهاب اخلميرة على اجللد قرحة مفتوحة إذا أصبح متسخا ً بالبراز أو البول .من املمكن أن
تبدأ إصابات خطيرة وتنتشر إلى مناطق أخرى من اجلسم.
بالنسبة للنساء محدودات احلركة الالتي يجلسن لعدة ساعات من الوقت ،من املمكن أن يكون هذا خطرا
بشكل خاص إذا وصل إلى العظام في قاع العمود الفقري.
عالمات عدوى اخلميرة:
• تشعرين بالرغبة الشديدة باحلك داخل وخارج املهبل.
• جلد أحمر المع داخل وخارج املهبل ،أو في ط ّيات اجللد األخرى ،أو أسفل داخل أفخاذك التي تنزف أحياناً.
• الشعور باحلرقة عندما تتبولني.
• إفرازات بيضاء متكتلة ،مثل احلليب اخلاثر أو اللنب الرائب.
• رائحة مثل العفن ،أو خبيز اخلبز.
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ميكن أن تعالج اخلميرة باألدوية الطبيعية .ومن األدوية الطبيعية خلط  3مالعق طعام من اخلل مع لتر (ثلث
واحد) من املاء املغلي واملبرد .انقعي قطعة من القطن النظيف في اخلليط وأدخليها في املهبل كل ليلة ملدة
 3ليال .أزيلي القطن كل صباح.
أدوية لاللتهابات الفطرية
انقعي قطعة نظيفة من القطن في " .%1 "gentian violetضعي القطن في املهبل يوميًّا ملدة  3أيام.
أزيلي القطن كل صباح .أو استخدمي أ ًّيا من األدوية التالية:
إن الكرميات املصنوعة من األدوية في األسفل ميكن أيضا أن تستخدم ألي جلد أحمر خارج املهبل أو
على الردفني أو الساقني .افركي الكرمي للداخل بلطف إلى املناطق امللتهبة.
الدواء

الكمية

متى تؤخذ

Miconazole

ضعي قرص مص  200ملغم

في أعلى املهبل ،كل ليلة ملدة
 3ليال.

أو nystatin

ضعي قرص مص  100000وحدة

في أعلى املهبل ،كل ليلة ملدة
 4ليال.

أو clotrimazole

ضعي قرصي مص  100ملغم

في املهبل ،كل ليلة ملدة  3ليال.

إذا كان ذلك متوفراً ،ميكنك أيضاً استخدام مسحوق مضاد للفطريات مثل  nystatinأو بودرة أطفال
غير معطرة .ضعي البودرة قليالً على املناطق املصابة.
الوقاية من االلتهابات اخلميرية:
تنمو اخلميرة بشكل أفضل في املناطق الدافئة والرطبة ،الطريقة األفضل ملنع إصابات اخلميرة هي أن حتافظي
على مهبلك ،واجللد حوله ،وردفيك ،اجللد حتت الثديني نظيف وجاف .هنا بعض االقتراحات:
بدلي مالبسك الداخلية كثيرا ً إذا كان ممكناً .بإمكانك استخدام قماش أو فوط
• إذا كان لديك تسرب بولّ ،
وبدليها كثيرا خالل اليوم.
احليض)
أثناء
تستخدمينها
نظيفة (مثل التي
ّ
• إذا كنت جتلسني معظم الوقت ،فحاولي تغيير موضعك على األقل مرة كل ساعة -قومي بذلك أكثر إذا
ومتددي وساقاك مفتوحتان ملدة  15دقيقة على األقل مرتني
كان ذلك ممكناً .حاولي أيضا ً النهوض من كرسيكّ ،
يوميًّا .سيمنع هذا ،أيضاً ،القروح اجللدية (انظري صفحة .)91
• إذا كنت ال تشعرين بجسمك السفلي ،فاستخدمي مرآة للنظر ورؤية ما إذا كان هنالك أي احمرار غير عادي
داخل أو حول املهبل .إذا لم تستطيعي القيام بهذا بنفسك ،فاطلبي من شخص ما تثقني به القيام بهذا،
خاصة إذا الحظت رائحة غير عادية من أعضائك التناسلية.
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• ارتدي مالبس داخلية نظيفة ،وجافة مصنوعة من القطن (ألنها متتص البلل) والتي تسمح للهواء بالدخول
حول أعضائك التناسلية وإبقائها جافة.
• عندما تضطجعني للنوم ،ال تلبسي أي مالبس داخلية ،يساعد هذا أعضاءك التناسلية على البقاء جافة.
• أثناء الدورة الشهرية ،غيري قطعة القماش أو الفوطة التي تستخدمينها المتصاص الدم عدة مرات في
اليوم .إذا كنت ستستخدمينها مرة ثانية ،اغسليها بالصابون واملاء واتركيها جتف متاما في الشمس.
• استخدمي سدادة (مصنوعة من القطن ،أو القماش ،أو اإلسفنج) داخل مهبلك ،وتأكدي من تغييرها على
األقل  3مرات يوميا .إن ترك واحدة داخل املهبل ألكثر من يوم قد يسبب التهابا خطيرا.
التهاب املهبل البكتيري:
التهاب املهبل البكتيري هو التهاب آخر تسببه إفرازات من املهبل .وهي ال تنتقل جنسيًّا .إذا كنت حامالً ،فإن
ذلك ميكن أن يسبب والدة طفلك مبكرا ً جداً.
أعراضها:
• إفراز أكثر من العادي.
• رائحة كريهة ،خصوصا ً بعد االتصال اجلنسي.
• حكة خفيفة.
العالج:
أدوية لإلفراز :لعالج  vaginosisالبكتيرية
الدواء
Metronidazole

الكمية

متى يؤخذ

 400إلى  500ملغم

بواسطة الفم ،مرتني يوميا ملدة
 7أيام.

أو ( metronidazoleجتنبي
 metronidazoleفي األشهر
الثالثة األولى من احلمل)

 2غرام ( 2000ملغم)

او clindamycin

 300ملغم

أو clindamycin

 5غرام  %2كرمي

بواسطة الفم ،جرعة واحدة.
بواسطة الفم ،مرتني في اليوم
ملدة  7أيام.
داخل املهبل وقت النوم ملدة 7

يجب أن تتم معاجلة شريكك باستخدام  2غرام من  metronidazoleبواسطة الفم ،مرة واحدة فقط.
مهم :ال تشربي الكحول خالل الوقت الذي تستخدمني فيه .metronidazole

118

ﺗﺮﺟﻢ ﻭﻧﺸﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻧﺠﻮﻡ ﺍﻻﻣﻞ

الفصل اخلامس :العناية جبسمك
مهم :ميكن أن تكون التهابات أخرى أو اإلفرازات في املهبل بسبب األمراض التي تنتقل جنسيًّا( .للحصول
على مزيد من املعلومات ،انظري صفحة .)148
القروح اجللدية
إن القروح اجللدية شائعة بشكل خاص لدى النساء اللواتي يستخدمن الكرسي املتحرك أو يستلقني في
السرير وال يحركن أجسامهن بشكل منتظم .تبدأ القروح اجللدية عندما يضغط اجللد على أجزاء العظم
كاف
بسبب اجللوس على الكرسي أو السرير .إن األوعية الدموية التي تُضغط تغلق ،وبالتالي ال يصل جزء ٍ
من الدم إلى اجللد .ونتيجة لذلك ،تظهر رقعة داكنة أو حمراء على اجللد .إذا استمر الضغط ،ميكن أن يتطور
األمر إلى قرحة مفتوحة وتصبح أكثر عمقا ً في اجلسم .أو ميكن أن تبدأ القرحة في اجلسم ،قرب العظم،
وتنمو تدريجيًّا نحو السطح .إذا لم تتم معاجلة القروح اجللدية ،ميكن أن ينتشر االلتهاب في اجلسم ويقتل
الشخص .ألن العظام تصبح مغطاة بطبقة قليلة من اللحم ،وتصبح املرأة أكثر عرضة لإلصابة بقروح
الضغط.
ومن األرجح أن تصابي بالقروح اجللدية إذا:
• كنت تستخدمني كرسيا ًّ متحركا ً أو جتلسني أو تستلقني في السرير معظم الوقت.
• كان عندك تسرب في البول.
• كانت حتصل لديك تشنجات للعضلة التي جتعل جسمك يحتك بالشراشف أو املالبس.
العالمات:
• جلد ساخن ،أو أحمر ،أو قامت ،وال يصبح لونه أخف عندما تضغطني عليه.
• جرح مفتوح على اجللد.
عندما تالحظني أولى عالمات القروح اجللدية:
• غ ّيري وضعيتك مرة واحدة في الساعة على األقل.
• استخدمي بطانية إضافية حلماية املنطقة من الضغط.
• استمري في مراقبة املنطقة لتالحظي إذا حتسنت أو ساء وضعها.
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قروح الضغط
إذا كان لديك تقرح جلدي:
• أبعدي كل الضغط عن منطقة التقرح ،وال جتلسي أو تستلقي على التقرح أبداً.
• اغسلي التقرح واجللد حوله بلطف مرتني في اليوم ،مع ماء نظيف أو مغلي وماء فاتر.
• اغسلي حول حافة التقرح أوال ،ثم استخدمي قطعة جديدة من قماش نظيف أو الشاش للغسل من
الوسط إلى األطراف.
• بعد التنظيف ،ضعي بعض املرهم على قطعة قماش أو قطعة شاش ،وغطي التقرح قليال .ميكنك استخدام
أي مرهم خفيف ،مثل كرمي املضاد احليوي أو هالم النفط (فازلني) .إن ذلك مينع جفاف اجللد وسيحمي أيضا
التقرح من الغبار واألوساخ والذباب واحلشرات األخرى.
• ملنع جفاف اجللد ،الذي ميكن أن يتشقق ويتمزق بسهولة ،ضعي بلطف القليل من املرطب مرة في اليوم.
• كوني حذرة بأال تفركي أو تدلكي اجللد حول التقرح .يضعف هذا اجللد أو ميزقه ويجعل التقرح أسوأ.
إذا كان التقرح عميقاً وفيه الكثير من األنسجة العضلية امليتة:
 يحتاج التقرح للتنظيف  3مرات في اليوم. إن التقرح في العادة يكون أكبر مما يبدو عليه ،ميكن أن يصبح عميقا حتت حواف اجللد .عندما يتم تنظيفه،انتبهي إلخراج األنسجة العضلية امليتة .قليالً قليالً ،يجب أن تتم إزالتها حتى ميكن رؤية األنسجة العضلية
احلمراء أو العظمة.
 اغسلي القرحة بالصابون واملاء في كل مرة تتم فيها إزالة األنسجة العضلية امليتة .استخدمي صابوناسائال يستخدم في اجلراحة إذا كان متوفرا .بعد ذلك ،اشطفي القرحة مباء نظيف أو مغلي مع ماء فاتر.
عالج منزلي للقروح اجللدية
بابايا (باو باو) :حتتوي هذه الفاكهة على مواد كيميائية تساعد على جعل
األنسجة العضلية القدمية في القرحة طرية وسهلة اإلزالة .انقعي قطعة
قماش معقمة أو قطعة شاش في "احلليب" الذي يستخرج من جذع الشجرة
أو الفاكهة اخلضراء لنبات البابايا .ضعي هذا في القرحة .كرريه  3مرات في
اليوم.
العسل والسكر :سيقتالن اجلراثيم ،ويساعدان في منع االلتهاب ،ويسارعان في
الشفاء .اخلطي العسل والسكر معا ً في عجينة سميكة .اضغطي بعمق
داخل القرحة ،وغطيها بقطعة قماش سميكة ونظيفة أو ضماد شاش( .ميكن
أيضا ً استخدام دبس أو قطع رفيعة من السكر اخلام) .نظفي القرحة واملئيها
على األقل مرتني في اليوم .إذا أصبح العسل والسكر ممتلئني جدا بالسائل من
القرحة ،فسوف يغذي هذا اجلراثيم بدال ً من أن يقتلها.
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إذا التهبت التقرحات اجللدية
إذا كان للتقرح اجللدي رائحة سيئة ومنتفخة وحمراء وساخنة ،أو إذا كان لديك حمى وقشعريرة ،فإن
القرحة ملتهبة .من األفضل الذهاب لعاملة صحة ميكنها أن تعرف أي اجلراثيم التي تسبب االلتهاب والدواء
األفضل .إذا لم يكن ذلك ممكنا ،ميكنك استخدام مضاد حيوي ،مثل " ،"doxycyclineأو " "erythromycinأو
"( "dicloxacillinانظري الصفحات اخلضراء ملزيد من املعلومات حول استخدام هذه األدوية).
• تشفى قروح الضغط من الداخل إلى اخلارج ،لذلك ،ستالحظني أن القرحة تبدأ باالمتالء تدريجيا .لن يحدث
هذا بسرعة ،لذلك حاولي أن تكوني صبورة.
• إذا كان ذلك ضروريا ،خذي براسيتامول  ""paracetamolلأللم (انظري صفحة .)320
إذا فقدت الشعور في جزء من جسمك ،من املهم لك ،ولعائلتك ومقدمي الرعاية ،أن تعرفي قدر اإلمكان عن
قروح الضغط وكيفية عالجها ومنعها .إن قروح الضغط منتشرة جدا عند األشخاص الذين لديهم إصابة
في احلبل الشوكي .وعادة تبدأ القروح في املستشفيات بعد فترة قصيرة من اإلصابة ،ألن الشخص املصاب
ال يتحرك مبا فيه الكفاية من وضع إلى آخر للتخفيف من الضغط .باهتمام قليل ،لن يحدث لدى أحد قروح
ضغط.
الوقاية من قروح الضغط
حتى إذا كنت ال تستطيعني القيام بحركات كبيرة ،حاولي التحرك أو نقل وزنك كل ساعتني على األقل .إذا
كنت تستلقني طوال الوقت ،اطلبي من أحدهم مساعدتك في تغيير وضعيتك إذا لم تكوني تستطيعني
فعل ذلك بسهولة بنفسك.
حاولي وضع مخدة أو بطانية ناعمة في األماكن التي يحتك اجللد فيها بعضه مع بعض ،مثالً بني ركبتيك
أو بني الرأس وذراعيك .ميكنك أيضا ً أن تستلقي أو جتلسي على شيء ناعم بقليل من الضغط على مناطق
العظم .إن املسند أو وسادة النوم التي مت جتويفها حول أجزاء العظم تساعد أيضاً.
ميكنك صنع مسند بسيط أو مخدة نوم من شنطة بالستيكية مملوءة بفاصولياء أو أرز غير مطبوخ ،بحيث
يتم تبديل احلبوب مرة في الشهر .إذا كنت تستخدمني كرسيًّا متحركاً ،حاولي التأكد أنك جتلسني دائما
على مسند جيد.
ارتفاع ضغط الدم املفاجئ الذي يرافقه صداع ()dysreflexia
افحصي جسمك بالكامل بحذر يوميًّا .ميكنك استخدام مرآة
لتنظري إلى ظهرك .إذا الحظت مكانا ً أسود أو أحمر ،حاولي جتنب
أي ضغط على هذه املنطقة حتى يعود لوضعه الطبيعي .حاولي
االغتسال يوميًّا بصابون خفيف وماء نظيف .حافظي على جلدك
جا ًّفا ،ولكن ال تفركيه .للوقاية من اجللد اجلاف ،الذي ميكن أن يتشقق ويتمزق بسهولة أكبر ،ضعي بلطف
قليال من املرطب مرة في اليوم .ال تستخدمي الكحول نهائيا على جلدك .إن الكحول يجفف اجللد ويجعله
ضعيفاً.
تناولي الكثير من اخلضراوات ،واألطعمة الغنية بالبروتني واحلديد ،مثل العدس ،والفاصولياء ،والبازالء
(خصوصا عندما تكون مورقة) ،واللحم (خصوصا الكبد ،والقلب ،والكلية) ،والسمك أو الدجاج .سيجعل
هذا جلدك وعضالتك بصحة جيدة وقوية ،األمر الذي سيمنع قروح الضغط.
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ضغط الدم العالي املفاجئ مع وجع الرأس ()dysreflexia
ميكن أن يحدث لدى األشخاص الذين لديهم إصابة احلبل الشوكي فوق الفقرة الصدرية السادسة للعمود
عال مفاجئ مع وجع رأس ( .)dysreflexiaإنه ردة فعل اجلسم لشيء ميكن أن يسبب عادة
دم ٍ
الفقري ضغط ٍ
أملا ً أو عدم راحة ،ولكن الشخص ال يشعر به بسبب اإلصابة .ميكن أن حتدث دياسيرفليكسيا ()dysreflexia
عندما يلمس شيء أو يثير عضو داخلي مثل اجلهاز اإلخراجي ،أو األعضاء التناسلية ،أو املثانة ،أو األمعاء أو
اجللد على اجلزء األسفل للجسم أو الثديني.
أسباب شائعة تسبب االرتفاع املفاجئ في ضغط الدم (:)dysreflexia
• مثانة ممتلئة جدا .ميكن أن يكون سبب هذا أن أنبوب سحب البول مثني أو مت لفه.
• التهاب مثانة ،أو حصى في املثانة أو الكليتني (انظري صفحة .)96
• براز كثير في اجلسم (اإلمساك ،انظري صفحة .)103
• تقرحات جلدية ،أو حروق ،أو جلد مثار رمبا ال تشعرين به (ملعلومات حول قروح الضغط ،انظري صفحة
.)109
• درجة حرارة عالية أو منخفضة على اجللد ،مثل االستلقاء على طاولة فحص باردة.
• تقلصات الرحم خالل الدورة الشهرية أو خالل ميالد الطفل.
• النشاط اجلنسي.
عالمات ارتفاع ضغط الدم املفاجئ " :"dysreflexia
.1التعرق ،خصوصا ً من وجهك ويديك
أو صدرك.
.2جلد محمر أو قامت فوق مستوى إصابة احلبل
الشوكي.
.3صدمات أو بثور على الذراعني والثدي.

 .4الرؤية املشوشة أو رؤية بقع.
 .5احتقان األنف .
 .6صداع حاد.
 .7الشعور باحلاجة للتقيؤ (غثيان).
 .8ضغط دم مرتفع مفاجئ (يصل إلى .)150/240

إن أيًّا من هذه املشاكل وحدها أو مع غيرها ،ميكن أن تكون إشارة إلى ارتفاع ضغط الدم املفاجئ "."dysreflexia
إذا كنت تعتقدين أن لديك ارتفاع ضغط دم مفاجئ " ،"dysreflexiaفإنك حتتاجني مساعدة مباشرة .حاولي
احلصول على تدريب لفرد من العائلة أو مقدم رعاية آخر عن كيفية رعايتك إذا حصل لديك ضغط دم
عال مفاجئ .عليك وعليهم التصرف بسرعة إلزالة السبب وتخفيض ضغط الدم .ميكنك استخدام هذه
املعلومات ليعرف املساعد أو العاملة الصحية كيف ميكن أن يساعدوك أيضا
إذا كان لديك ارتفاع ضغط دم مفاجئ "." dysreflexia
مهم :ارتفاع ضغط الدم املفاجئ " "dysreflexiaهو حالة طبية طارئة.
ميكن أن يسبب ضغط الدم العالي ضغوطا ً أو نزفا ً مميتا ً داخل الدماغ .ال
يجوز أن يترك مقدمو الرعاية الشخص املصاب بارتفاع ضغط الدم املفاجئ
" " dysreflexiaوحيداً.
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انتبهي دائما ً ألعراض ارتفاع ضغط الدم املفاجئ " ." dysreflexiaال تشير بعض األعراض إلى حالة طارئة،
لكنها الطريقة التي ميكن أن تعرف بها بعض النساء اللواتي لديهن إصابة في احلبل الشوكي أن شيئا ً
ما يحصل في أجسامهن .على سبيل املثال ،إذا بدأت بالشعور باحلر قليالً والتعرق ،أو إذا كان لديك شعور
بالوخز في جلدك ،ميكن أن يكون ذلك بسبب أن حذاءك أو
مالبسك ضيقة قليالً على جسدك ،أو أنك جتلسني على شيء قاس ،أو أن قسطرة البول ملتو أو منحن،
أو أن ظفر إصبعك ينمو داخل جلدك .عادة ،إذا كنت تستطيعني حل املشكلة ،فإن عالمات ارتفاع ضغط
الدم املفاجئ " " dysreflexiaستختفي.
عالج ارتفاع ضغط الدم املفاجئ "" dysreflexia
 إذا كنت مستلقية ،فاجلسي وابقي جالسة حتى تذهب األعراض. فكي أي مالبس ضيقة ،مبا في ذلك اجلوارب الضيقة أو اجلوارب النسائية .إذا كان سببها الضغط أو درجةاحلرارة ،غيري وضعيتك للتخلص من الضغط أو االبتعاد عن السطح احلار أو البارد.
 أزيلي أي شيء يحتك باجللد. -حتسسي أسفل البطن لتفحصي ما إذا كانت املثانة ممتلئة.

ارتفاع ضغط الدم املفاجئ الذي يرافقه صداع )(dysreflexia
إذا كنت ال تستطيعني التبول:
• أدخلي أنبوب سحب البول وأفرغي املثانة (انظري الصفحات 97
إلى .) 99
إذا كنت تستخدمني أنبوب سحب البول:
• هل هناك انحناءات أو ثنيات في أنبوب سحب البول؟ عدليها
وبالتالي ميكن للبول التدفق .هل أنبوب سحب البول مسدود؟
استبدليه .أو احقني  30سنتمترا مكعبا من املاء املغلي والفاتر (أو
محلول ملحي معقم) في أنبوب سحب البول لتنظيفه.
إذا كانت لديك عالمات على وجود التهاب بولي:
ً
ً
• انظري الصفحتني  .101 -100إذا كان ذلك هو املسبب ،احقني محلوال مخدرا في املثانة من خالل أنبوب
سحب البول .استخدمي  10سنتمترات مكعبة من ليدوكني  %1في  20سنتمترا مكعبا من املاء املغلي.
ثبتي أنبوب سحب البول  20دقيقة ثم اتركيه .االلتهاب يحتاج عالجا مبضادات حيوية.
إذا كانت أمعاؤك ممتلئة:
إذا كانت قد مرت فترة طويلة ولم تخرجي البراز ،ضعي بعض هالم ليدوكني على إصبع عليه قفاز وضعيه
برفق على الشرج لفحص ما إذا كانت األمعاء ممتلئة .وإذا كانت محشوة بالبراز ،ضعي أكثر من هالم ليدوكني.
انتظري  15دقيقة أو حتى يخف الصداع .ثم أزيلي البراز باإلصبع (انظري صفحة .)103
إذا لم تزل األعراض خالل  10دقائق ،فاستخدمي دواء .سيخفض " "Nifedipineمن ضغط الدم خالل  5إلى
 10دقائق.
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أدوية لعالج ارتفاع ضغط الدم املفاجئ ""dysreflexia

Nifedipine
أوNifedipine

تناولي وامضغي كبسولة  10ملغم
ضعي قرص  10ملغم في قليل من املاء النظيف
لعمل عجينة ناعمة وضعي العجينة حتت
اللسان.

إن البراز أو البول الكثير في جسمك يسبب ارتفاع ضغط الدم املفاجئ " ."dysreflexiaاحرصي على وضع
برنامج منتظم لعملية اإلخراج .اشربي الكثير من املاء وتناولي الطعام الذي يساعدك على احلصول على
حركة سهلة في األمعاء .باإلضافة إلى ذلك ،احرصي على التخلص من البول كثيرا .إذا كنت تستخدمني
أنبوب سحب البول ،تأكدي أنه غير مثني أو ملفوف.
التحكم باأللم
بعض اإلعاقات ،مثل التهاب املفاصل ،تسبب األلم في العضالت أو املفاصل .في بعض األحيان ،تتألم النساء
في جزء معني من أجسامهن .أو رمبا يتأملن من جميع أنحاء جسدهن .ميكنك محاولة عدة أشياء ميكن أن
تساعد في تخفيف األلم .إن احلرارة في العادة هي األفضل للقرحة ،واملفاصل املتصلبة أو العضالت .انقعي
املالبس في ماء ساخن وضعيها على املناطق املؤملة .يجب أن يكون املاء ساخنا ً بالقدر الذي تستطيعني وضع
يدك فيه بأريحية .إذا لم تراعي ذلك ،فإنك رمبا حترقني جلدك.
إن البرودة أفضل للمفاصل أو اإلصابات امللتهبة .ميكنك أيضا ً أن تعرفي أن املنطقة ملتهبة إذا كانت ساخنة،
وميكن أن تكون حمراء وتنتفخ .لفي ثلجا ً في قطعة قماش أو منشفة وضعيها على املناطق املؤملة .ال تضعي
الثلج مباشرة على جلدك .بعد  10أو  15دقيقة ،أزيلي عبوة الثلج واتركي جلدك يدفأ .عندما يدفأ جلدك،
ميكنك استخدام الثلج مرة أخرى.
حاولي إراحة املنطقة التي تؤلم .ال تشدي على العضالت أو املفاصل ،وحاولي جتنب األعمال الثقيلة أو اإلفراط
بالعمل الذي يسبب األلم.
تساعد احلركة اللطيفة عادة األلم .هنا بعض األفكار للحفاظ على مفاصلك وعضالتك تتحرك بطريقة
تسكن األلم:
• افركي املناطق املؤملة برفق.
• شدي عضالتك برفق.
• اطلبي من أحدهم عمل مساج لعضالتك.
• اسبحي أو حتركي في ماء دافئ نظيف.
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إن دواء مسكن األلم مثل " "paracetamolميكن أن يساعد في األلم ،لكنه لن يقلل االنتفاخ .يساعد اإلسبرين
و" "ibuprofenفي التحكم باأللم وتقليل االنتفاخ في املفاصل .ابحثي عن هذه األدوية في الصفحات اخلضراء
للحصول على مزيد من املعلومات حول تسكني األلم.
مهم :إذا بدأت أذناك بالطنني ،أو بدأت تتعرضني للكدمات بسهولة ،خذي كمية أقل من االسبرين.
إذا كنت تأخذين اسبرين أو " "ibuprofenألن املفاصل لديك منتفخة ،استمري في أخذ الدواء حتى بعد أن يبدأ
األلم في الذهاب ،حتى تصبح املفاصل أقل انتفاخاً .ال تأخذي كال ًّ من اإلسبرين و" "ibuprofenمع بعضهما
خالل  4ساعات.

العمل من أجل التغيري
في الوقت الذي يعتقد فيه الكثير من الناس أنه من املهم رعاية النساء ذوات اإلعاقة ،ال حتصل الكثير من
النساء اللواتي لديهن إعاقات في الواقع على الرعاية الكافية واملعلومات التي يحتجنها ليبقني يتمتعن
بصحة جيدة ونشيطة.
ما تستطيع العائالت ومقدمو الرعاية فعله:
إن الرعاية املقدمة من عائالتنا ومساعدينا جتعل حياتنا أسهل بطرق مختلفة .ميكنها أيضا ً أن تساعدنا
لنكون أكثر اعتمادا ً على الذات بتشجيعنا بالعمل قدر اإلمكان لرعاية أجسادنا .بالرغم من ذلك ،مثل النساء
اللواتي لديهن إعاقات ،ميكن أن نحتاج مساعدة إضافية:
 لنحصل على طعام صحي كاف وماء نظيف. ممارسة التمارين والتحرك لنحافظ على أجسامنا قوية ومرنة. االستحمام ،وتنظيف أسناننا. أزيلي البراز أو البول وغيري القماش أو الفوط املستخدمة المتصاصما ينتج عن الدورة الشهرية.
 افحصي ،ونظفي وعاجلي القروح اجللدية .للوقاية منها ،ساعدي املرأةعلى تغيير وضعيتها باحلركة أو حتريك وزنها على األقل كل ساعتني.
 ساعديها على االستلقاء أو اجللوس على سطح ناعم األمر الذي يقلل الضغط على مناطق العظم .إذا لمتتم معاجلة القروح اجللدية يكن أن تؤدي للموت.
 ضعي بعض األدوية والتجهيزات في البيت أو في مكان قريب ،خصوصا إذا كانت الرعاية الطبية بعيدة.حاولي أن يشمل ذلك مسكنات األلم ،ومضادا ً حيويًّا اللتهابات البول أو اجللد ،وشاشا ً نظيفا ً وأي أدوية
تستخدم بانتظام لعالج إعاقتها.
يستطيع معظمنا نحن األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية أو السمعية رعاية حاجاتنا اجلسدية .ولكن ،رمبا ما
زلنا نحتاج مساعدة في احلصول على معلومات للحفاظ على صحة جيدة .على سبيل املثال ،ميكن أن حتتاجك
امرأة كفيفة لقراءة معلومات حول الثقافة الصحية لها -حتى لو كانت بعض املعلومات محرجة .ورمبا حتتاج
امرأة ذات إعاقة سمعية إلخبارها حول رسائل صحية مهمة تسمعينها من املذياع أو من عاملة صحة.
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الفصل اخلامس :العناية جبسمك
ما تستطيع اجملتمعات فعله
تستطيع اجملتمعات فعل الكثير من أجل حتسني الظروف
التي سوف تسمح لنا برعاية أجسامنا ،وبالتالي
نستطيع أن نبقى نتمتع بصحة جيدة .إن العديد من
النساء اللواتي لديهن إعاقة فقيرات وبعضهن يعيش
حياة منعزلة .ومثل أي شخص آخر ،نحتاج للوصول
للرعاية ،والطعام املغذي ،وماء نظيف وتصريف صحي،
ومكان آمن للعيش فيه .نحتاج أيضا الرفقة ،واحترام
جيراننا .حتدثوا إلينا وإلى عائالتنا عن األشياء التي
يستطيع اجملتمع فعلها لنا ملساعدتنا في االعتناء
بصحتنا.
 قد يحتاج البعض منا رعاية يومية من عائالتناومساعدينا .يستطيع قادة اجملتمع ومجموعات اجلوار
تنظيم مساعدة أخرى وبالتالي اإليفاء باحتياجاتنا
والعائلة واملساعدون يستطيعون االستراحة.
 إن العديد من النساء الكبيرات اللواتي لديهنإعاقة فقيرات جدا ،أو يعشن وحدهن ،أو يجدن
صعوبة في إيجاد من يساعدهن .بالترتيب للمساعدين
أو الرفقة – أو تقدمي دعم عملي بطرق أخرى -يستطيع نحتاج إلى فحوصات صحية منتظمة
من قبل عاملي صحة ملتزمني برعايتنا
اجملتمع حتسني حياتنا بشكل كبير.
 ساعدونا في فالحة حقولنا أو الذهاب للسوق وبالتالينحصل على طعام جيد كاف .اعملوا لتجعلونا على يقني
أن النساء اللواتي لديهن إعاقة ميكنهن الوصول ملاء نظيف .نظموا مجتمعكم لبناء أو إعادة تشكيل
املراحيض واحلمامات وبالتالي ميكن استخدامها بسالم من قبل األشخاص الذين لديهم إعاقات (انظري
صفحة .)117
للحصول على مزيد من املعلومات حول الكيفية التي ميكن بها أن تبقى اجملتمعات والعائالت بصحة جيدة،
انظري الفصل العاشر حتت عنوان "عندما ال يكون للمرأة طبيب" ،وكتيبات الصرف الصحي والنظافة ،واملاء
للحياة.
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الفصل اخلامس :العناية جبسمك
العمل من أجل التغيير
جعل احلمامات واملراحيض أسهل لالستخدام
هناك العديد من الطرق جلعل املراحيض أسهل لالستخدام لألطفال والبالغني الذين لديهم إعاقات .كوني
خالقة في إيجاد وإظهار احللول التي يقدمها اجملتمع والتي تتالءم مع احتياجاتك.
إذا كانت املرأة تواجه صعوبة في القرفصة ،اصنعي يدا داعمة بسيطة أو كرسيًّا مرتفعاً .أو ،إذا كان
املقعد على األرض ،اصنعي فتحة في املقعد وضعيه فوق املرحاض.
إذا كانت املرأة تواجه صعوبة في التحكم بجسمها ،فاصنعي داعما لظهرها وجانبيها وساقيها وكذلك
حزاما للمقعد.
ً
ً
استخدمي حبال أو حاجزا إلرشاد األشخاص الكفيفني من البيت للحمام.
إذا كانت املرأة تعاني من صعوبة في تعديل أو خلع مالبسها ،فك ّيفي مالبسها لتصبح مطاطية أكثر
وأقل إحكاماً .خصصي مكانا ً نظيفا ً وجا ًّفا لالستلقاء وارتداء املالبس.
إذا كانت املرأة تواجه صعوبة في اجللوس ،ميكنك صنع درابزين ودرج قابل للتحرك.

ّ
ذكري الناس في اجملتمع بأن أي شخص لديه إعاقة له نفس احلاجة
من اخلصوصية كأي شخص ،وعليه أن يحصل على اخلصوصية التي
يحتاجها.
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