ن
المه�
كتيب التوجيه
ي
لمرافقات النساء ذوات
المحدودية عند
زيارة عيادة نسائية
أدوات عمل مساعدة الستخدام
المنظومة التعليمية "ليالخ"
ي ن
كوه� ،مديرة تطوير التعليم ،ش�كة سيغنيفيكاست لوسائل اإلعالم.
رئيسة التحرير :راما مارينوف
المحررات ش
ال�يكات:
ّ
وال�امج ،إدارة اإلعاقات ،وزارة
ال�امج الخاصة ،خدمة التقييم ،المعرفة ب
عنات فرانك | مديرة ب
العمل ،الرفاه والخدمات االجتماعية.
ك�ن شاليم.
شارون غانوت |مديرة المعرفة والمشاركة ،ي

تموز2021 ,
01

ت
ن
المه�
التوجيه
كتيب
بكتابة
ساهمن
الال�
الشكر واالمتنان للنساء
ي
ي
•الدكتورة ساغيت الون-اربال ،الطبيبة الرئيسية ،وزارة العمل ،الرفاه والخدمات االجتماعية
• ش
أسبل� ،مديرة نزل عىل إسم عتيدوت ،إدارة اإلعاقات ،وزارة العمل ،الرفاه والخدمات
شو�
ي
ي
االجتماعية
ّ
وال�امج ،إدارة
ال�امج الخاصة ،خدمة التقييم والمعرفة ،قسم التقييم ،المعرفة ب
•عنات فرانك ،مديرة ب
اإلعاقات ،وزارة العمل ،الرفاه والخدمات االجتماعية
ف
األجتماع ومركزة دورات استكمالية ،مركز "ألوري ــخالجنس
لسك ،مرشدة ومربية ي� المجال
• ي
ي
فال�ي ز ي
ي
هديرخ -عىل طول الطريق" مركز متعدد المجاالت للفرد للزوج وللعائلة .أدنام
ن
ت
المه� ف ي� نظام األسكان ريخاسيم .جمعية تساهار هليف
اس� فيشمان ،مستشارة ،مركزة المجال
ي
• ي
•أفيفيت شاينغروس ،مديرة مركز "ألوري ــخ هديرخ -عىل طول الطريق" مركز متعدد المجاالت للفرد
للزوج وللعائلة ،أدنام
الخض�ة
تنا-ميلح ،مديرة مهنية ،أكيم
•ياعيل
ي
ي
ف
وظي� ومرشدة مهنية مؤهلة.
•ترجمة مهنية وإعداد لغوي :دالية بصل -أخصائية عالج
ي
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المقدمة
ق
كبا� النساء ،يتوجب عليهن إجراء بعض الفحوصات
الفتيات والنساء ذوات اإلعاقة الذهنية التطورية،
ي
وحميم ،تكمن صعوبة بتشكيل
واإلجراءات الطبية المتعلقة بمجال صحة المرأة .وبما أن الموضوع حساس
ي
وساطة حول هذا الموضوع ،وأحيانا" تمتنع الفتيات والنساء من إجراء الفحوصات المطلوبة ،أو بدال" من ذلك،
غ� مريحة.
إجراء هذه الفحوصات يكون مصحوبا" بإحراج شديد ،توتر وأحاسيس ي
المنظومة التعليمية "ليالخ" طورت أساسا" للفتيات والنساء ذوات اإلعاقة الذهنية التطورية ،ولكن بإمكانها أن
تالئم لفئات متنوعة من الفتيات والنساء ،مع أو بدون إعاقة.
دور المرافقة �ض وري وذو أهمية إلنشاء بيئة متاحة ومشجعة قبيل زيارة طبيب النساء ،خالل الفحص ،وبعد
ن
المه� الذي أمامك يهدف إىل تزويد صندوق أدوات عمل مساعدة للمرافقة قبيل
انتهائه .وبذلك ،هذا الكتيب
ي
زيارة طبيب النساء أو خالل الزيارة نفسها.
ن
ئ
لتتمك� من مساندة المرأة وإتاحة الفرصة لها
لتهي� ذاتك قبيل اإلرشاد
نحن ندعوك لقراءة الكتيب بتمعن شديد،
ي
ي
ق
بتل� خدمة طبية بطريقة مالئمة بحيث تكون فعالة بإتخاذ القرارات المتعلقة بصحتها.
لممارسة حقها ي
لجنة التوجيه المرافقة:
ك�ن شاليم.
•شارون غانوت ،مديرة المعرفة والمشاركة ،ي
• ش
أسبل� ،مديرة نزل عىل إسم عتيدوت ،إدارة اإلعاقات ،وزارة العمل ،الرفاه والخدمات االجتماعية.
شو�
ي
ي
ّ
وال�امج ،إدارة اإلعاقات،
ال�امج الخاصة ،خدمة التقييم والمعرفة ،قسم التقييم ،المعرفة ب
•عنات فرانك ،مديرة ب
وزارة العمل ،الرفاه والخدمات االجتماعية.
ين
الموظف� ،خدمة التقييم والمعرفة ،قسم التقييم ،المعرفة
•نعما شبيط ،مديرة مجال تطوير المعرفة وتدريب
وال�امج ،إدارة اإلعاقات ،وزارة العمل ،الرفاه والخدمات االجتماعية.
ب
ش
ن
كوه� ،مديرة تطوير التعليم� ،كة سيغنيفيكاست لوسائل اإلعالم
•راما مارينوف
ي
•حايا يوسف ،الممرضة الرئيسية ،المديرة المؤقتة إلدارة الخدمات الصحية ،إدارة اإلعاقات ،وزارة العمل ،الرفاه
والخدمات االجتماعية.
•شلوميت ايالن ،ممرضة بديلة للممرضة المسؤولة عن األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة ،نظام الخدمات
الصحية ،وزارة العمل ،الرفاه والخدمات االجتماعية.
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موقع "ليالخ"  -بيئة تعليمية للنساء
ذوات اإلعاقة الذهنية التطورية
يث� اإلحساس بالخجل الذي يمكن تفهمه اىل جانب الصعوبة
تعد زيارة طبيب النساء حدثا" حميميا" والذي ي
المنوطة بذلك ،ليس فقط لدى المرأة فحسب ،وإنما لدى المرافقة أيضا" .الكتيب وبيئة ليالخ يهدفان لتسهيل
التطرق لهذا الموضوع المركب للمرأة ولمرافقتها عىل حد سواء.
تعليم المخصص للنساء ذوات اإلعاقة الذهنية التطورية وللمرافقات ،بحيث الهدف الذي
" ليالخ" هو موقع
ي
يصبو إليه يكمن بإتاحة المحتويات المتعلقة بصحة المرأة ومن أجل تهيئة النساء قبيل الفحوصات االعتيادية
ف ي� عيادة النساء .تدل األبحاث ان التهيؤ المسبق لزيارة متوقعة لدى طبيب النساء ،فهم طبيعة الفحوصات،
ف
ف
ت
ال� يتم استخدامها ي� العيادة ،تقلل بشكل ملحوظ المخاوف ،القلق واإلحراج ي�
والتعرف عىل األدوات واألجهزة ي
ين
تحس� الرعاية الطبية
وبالتال
هذا المجال ،ونتيجة لذلك ،فهذا قد يشجع التعاون من قبل النساء المتعالجات،
ي
المقدمة لهن.
ث
مهبل ،فحص ال" باب"-فحص مسح
األك� شيوعا :فحص
يعرض الموقع عيادة النساء والفحوصات األربعة
ي
ش
الشعاع .كل من هذه الفحوصات يقدم �يط فيديو
عنق الرحم  ,فحص الثدي اليدوي وفحص تصوير الثدي
ي
من الرسوم المتحركة باإلضافة اىل لعبة تفاعلية وأسئلة رئيسية متعلقة بالفحص .تم بناء الموقع من قبل طواقم
ف
من النساء المهنيات ،ذوات كفاءة ي� جوانب واسعة من التعامل مع النساء ذوات اإلعاقات الذهنية التطورية–
ف
ف
ين
الجنس
المجال�:
الوظي� ،المعالجات ي�
الطبيبات ،الممرضات ،األخصائيات االجتماعيات ،أخصائيات العالج
ي
ي
ت
ال� أجريت من قبلنا ،يبدو أن
واالجتماع ،مديرات األطر السكنية ي
وغ�هن .من خالل االختبارات المكثفة ي
ي
ف
ي� بالغرض.
افقة،
ر
الم
بمساعدة
الزيارة،
قبيل
التعليمية
المنظومة
استخدام
ي
نتيجة لنجاح بيئة البحث "ليالخ" األصلية ،تقرر توسيع نطاق المنظومات التعليمية من خالل إجراء تعديالت
ثقافية للنساء اليهوديات المتدينات ,العلمانيات ,الروسيات ,العربيات واإلثيوبيات .ج
ير� اختيار بيئة التعلم
ت
ال� ترافقينها.
المفضلة لك وللمرأة ي
الرئيس "ليالخ" -
هنا الرابط إىل الموقع
ي
/https://www.kshalem.org.il/home-page-funds
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أهمية زيارة طبيب النساء
ئ
الوقا� هو الطب الذي يمنع تطور األمراض بطريقة ث
أك� كفاءة ،بساطة وسهولة .ضمان زيارات منتظمة
الطب
ي
ف
إىل طبيب النساء يعد طبا" وقائيا" ي� هذا المجال .وبذلك فأن التعرف المسبق عىل الفحوصات ذات الصلة مهم
جدا".

كيفية استخدام كتيب اإلرشاد
الط� ،سيطلق عليها
سيتم استخدام كتيب اإلرشاد قببل مقابلة امرأة تنوي زيارة طبيب النساء ،وفقا" للسياق ب ي
ير� قراءة الكتيب بعناية ،مع ت
ال� ي ز
ت
المتعالجة .ج
ال� تفصل أدوار المرافق ،واألدوات لخلق التعاون،
ك� عىل الفصول ي
وغ�ها.
التأييد والمنارصة الذاتية ي
ت
ق
اف� متلقية الخدمة اليه (عىل سبيل
كما أنك مدعوة لقراءة فصل التوسع التابع للفحص الذي من المف�ض أن تر ي
الشعاع).
المثال – فصل توسيع المعرفة عن فحص تصوير الثدي
ي

الشخص لهذا الدور
وظائف المرافقة والتحدي
ي
ت
ال� تشمل مجاالت مختلفة ،وتنطبق عىل عملية تهيئة المتعالجة أثناء مرافقتها،
للمرافقة العديد من الوظائف ي
وأحيانا" عىل مرحلة المتابعة أيضا":
أ .التعارف المسبق
ف
ف
ال� تعمل المرافقة معها منذ ت
ف�ة ي ز
ت
وج�ة وتعرفها جيدا" .ولكن ي�
ه أمرأه ي
ي� معظم األحيان تكون المتعالجة ي
بعض األحيان من ض
ال�وري مرافقة امرأة لم نتقابل معها من قبل .من أجل أداء المرافقة بأفضل طريقة ممكنة،
ف
ف
الط�.
وبذلك من المهم جدا" أن
ي
تتعر� عىل الخلفية الشخصية للمرأة ،بما ي� ذلك تاريخها ب ي
ف
يمكن أن تتضمن الخلفية الشخصية معلومات حول الصعوبات السلوكية والعاطفية ي� المجال ،العالقات
الجنسية ،الخوف من االعتداءات الجنسية السابقة أو اإلصابات المعروفة والمبلغ عنها ،التطرق إىل الجسم،
وغ�ها.
التطرق إىل الحيض ،النظافة الشخصية ،ي
الط� مألوفا" :حاالت الحمل  ،أمراض النساء  ،اإلجراءات الطبية ،
باإلضافة إىل ذلك  ،يجب أن يكون الملف ب ي
وغ�ها.
األدوية  ،الزيارات السابقة لدى طبيب النساء  ،الشكاوى الطبية السابقة أو الحالية  ،ي
وه طبيعة الدورة الشهرية لدى المتعالجة.
وثمة مسألة أخرى ،من المهم معرفتها قبل زيارة طبيب النساء ،ي
ق
نز
ه
بأي ي
وت�ة تتل� الدورة الشهرية ،كم من الوقت تستمر عادة ،ما إذا كان ال�يف هو قوي للغاية أو ضعيف ،ما ي
ئ
ت
ز
ت
النسا�) ،م� تلقت الدورة
األخ�ة (إذا أمكن من المستحسن ال�ود بسجل دقيق قيد زيارة الطبيب
التواري ــخ
ي
ي
الشهرية األوىل ،وإلخ.
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ب الوساطة
ت
ين
الط� يمكن أن يكون بمثابة تحديا" لكل ث
الحيا� ،نحن مطالبات
الروت�
أن� .كنساء بالغات ،كجزء من
ي
السلوك ب ي
غ� المألوفة ،وأحيانا" أىل جانب المخاوف الصحية ،القلق ،أو
بإدارة صحتنا والتعرف عىل المصطلحات الطبية ي
األلم.
ف
ن
المه� ،الذين لم يعتادوا عىل العمل مع األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية التطورية ،سيجدون صعوبة ي�
الطاقم
ي
ف
التواصل مع هذه الفئة .من المهم أن نعرف أن األطباء يرصحون أيضا" أنهم يجدون صعوبة ي� تقديم الخدمة
المثالية لألشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية التطورية ،لعدم قدرتهم أن يكونوا عىل دراية بمستوى قدرة الفهم
ين
المتعالج�.
والموافقة الدى
الط� عىل
ونتيجة لذلك ،فإن للوساطة السليمة أهمية قصوى .كمرافقة ،يمكنك مساعدة المتعالجة والطاقم ب ي
حد سواء.
ف
الط� من عدة جوانب:
ت المساعدة ي� اإلدارة الصحية تتطلب الوساطة للوضع ب ي
ف
ش
ح دورك كمرافقة .كما ويجب لفت أنتباهه إىل أنه يمكنك مساعدته هو
.1
عر� عن نفسك للطبيب وا� ي
ي
أيضا" ،إذا لزم األمر.
ف
 .2خالل الزيارة ،ساعدي المتعالجة عىل فهم الوضع ،ش
و�ح ما الذي يحدث لها اآلن وماذا سيحدث ي�
ت
الط� .إذا كنت
ال� يطرحها وتعليمات الطاقم ب ي
المراحل التالية .تأكدي أنها تفهم أقوال الطبيب ،األسئلة ي
غ� متأكدة من ذلك ،كرري كلماتهم بلغة واضحة .إذا لزم األمر ،يمكنك أيضا" إيقاف الطبيب وطلب
ي
ث
تطل� منه التحدث بلغة أك� وضوحا".
المزيد من
ي
التفس�ات ،أو أن ب ي
ت
ال� يتم
الط� إىل التحدث إىل المرافقة بدال" من التحدث إىل المرأة ي
 .3غالبا" ما يميل األطباء والطاقم ب ي
ش
ت
ن
ال� يتم فحصها وليس "فوق
فحصها .من المهم توجيه المحادثة بحيث تتم مبا�ة ما يب� الطبيب والمرأة ي
رأسها".
ف
ن
تكو� بمثابة فمها والتحدث باسمها .خالل الزيارة ،يجب
 .4ومع ذلك ،ي� بعض األحيان سيتوجب عليك أن
ي
ف
ت
ال� قد يتم التطرق أليها ف ي� وقت الحق.
عليك أيضا
ي
التفك� ي� األسئلة ذات الصلة ي
ن
ت
ال� قد يكون الطبيب قد أفتقدها.
.5
ي
كو� يقظة للعالمات ،األسئلة أو المخاوف ي
 .6ف ي� حال توجب اتخاذ قرارات طبية ،فمن المهم أن تكون ش�يكة ف ي� اتخاذها قدر اإلمكان.
ث من المهم تشجيع التأييد والمنارصة الذاتية ،كما هو مفصل أدناه.

ج إذا تم إعطاءها إرشادات طبية ف� نهاية الزيارة ،فمن المهم كتابتها بوضوح ت
ح� يتمكن التحقق من تنفيذها
ي
بدقة.
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يز
التجه� قبيل اإلرشاد واإلطالع عىل المنظومة التعليمية
ين
تكون� عىل دراية حول
أ قبل االجتماع ،يجب التأكد من أنك متمكنة جيدا" من المنظومة التعليمية ،بحيث
كيفية تشغيل المنظومة التعليمية بأكملها .ولهذا الغرض كتب كتيب األرشاد للمرافقة من أجلك .حيث يمكنك
العثور عليه ف ي� القائمة الرئيسية للمنظومة التعليمية:
ش
ت�فت بمعرفتك

طبيب ا لنسا ء

غرفة ا لعالج

فحوصا ت

حول

أ د وا ت عمل مسا عد ة للمرا فقة

ب ف� حال كانت المتعالجة تعيش ف� أطار ن
سك� ،حددي بمساعدة مدير\ة اإلطار وقت ومكان االجتماع لغرض
ي
ي
ي
األطالع عىل المنظومة التعليمية ،مع األخذ ي ن
بع� االعتبار جدول أعمال المتعالجة واإلطار.
ث
ابح� عن موقع يتيح الخصوصية لمدة الوقت المطلوب لذلك ،عىل سبيل المثال – غرفة العالج.
ت
ي
ف
ف
ت
ال� تتيح األطالع عىل المنظومة التعليمية ي� ظل الظروف المثىل ،بما ي� ذلك
ث

قوم بأختيار مسبق للوسيلة ي
ي
ت
مك�ات الصوت إذا لزم األمر ،إلخ .هل ستشاهدن المنظومة التعليمية بواسطة
ع� اإلن�نت ،ب
االتصال ب
الذك أو الجهاز
اللوح (التابليت)؟
ي
الحاسوب ،الهاتف ي
ن
مب� المنظومة التعليمية يتضمن التعرف عىل غرفة العالج ،فيديو التعرف عىل طبيب النساء ،ومن ثم أربــع
ج
المهبل ،فحص ال" باب" -فحص مسح عنق
وحدات منفصلة لكل واحدة من الفحوصات األربعة (الفحص
ي
الشعاع) .يمكن مشاهدة جميع وحدات المنظومة
الرحم ,فحص الثدي اليدوي وفحص تصوير الثدي
ي
التعليمية ،ولكن ليس ض
بال�ورة .من المهم مشاهدة األجزاء األوىل ،ومن ثم -الفحص المحدد الذي ستخضع
له المتعالجة ف ي� المستقبل القريب.
ح يجب مشاهدة المنظومة التعليمية ببطء وبطريقة متاحة ،التوقف وقت الحاجة ،العودة اىل الوراء ،التأكد من
أنها فهمت وتشجيع الحوار.
خ من الممكن أن تشكل المتابعة الصحية لدى طبيب النساء بمثابة تحديا" لدى النساء ذوات األعاقة الذهنية
ت
ال�
التطورية ،لكونهن ال يتشاركن المعلومات ذات صلة بشكل دائم ،ونحن لسنا دائما" عىل دراية باألعراض ي
ن
التحض� للزيارة ،من أجل خلق حالة تفهم
تعا� منها المتعالجات .لذلك ،من المهم طرح الموضوع وقت
ي
قد ي
فيها المرأة ما هو الموضوع ذو الصلة الذي يتوجب األفصاح عنه لطبيب النساء أثناء زيارته.
ف
األخ�ة أشعر بحكة".
"� اآلونة
ي
ي
" منذ أن تناولت الدواء الجديد ،أذهب إىل الحمام ت
بف�ات متقاربة جدا"".
وكأن� ت
" أشعر ن
أح�ق".
ي
ش
ب�ء بارز".
" عندما ألمس صدري أشعر ي
ن
تغ�".
وز� ي
" ي
ت
" لم ق
دور� الشهرية منذ أشهر".
أتل�
ي
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ف
خ�تهن مما يمكنهن تهدئة
د ويمكن أيضا" النظر ي�
التحض� عن طريق مجموعات مهنية ،حيث تتشارك النساء ب
ي
للتحض� عن طريق مجموعات فعالية قصوى ،ويعود ذلك جزئيا" إىل
بعضهن البعض .تظهر الدراسات أن
ي
ف
أهمية الخطاب ي� "مجموعة األقران".
ين
(ليف�) لقد ذهبت إليه عدة مرات بالفعل إنه لطيف جدا"".
" أعرف الدكتور
ق
ف
ض
تقل� ،بضع
الشعاع .أنه فحص مؤلم بالفعل ولكن ال
الما� قمت بأجراء فحص تصوير الثدي
" ي� العام
ي
ي
ي
وينته".
دقائق
ي
ف
ن
تول اهتماما"
ذ ي� كل من جلسات المجموعة والجلسات الفردية ،عىل حد سواء ،يجب أن
ي
تكو� يقظة وأن ي
ف
ت
غ� عادية ،ج
ير�
تش� إىل الضيق من جانب المتعالجة .ي� حال واجهت ردود فعل ي
ال� يمكن أن ي
للعالمات ي
لفت انتباه عضوة الطاقم المهنية لذلك.
ف
ق
الكث� من النساء ذوات اإلعاقة الذهنية التطورية توجيهات بشأن حقهن ي� أجسادهن والحظر الذي
تتل�
ر
ي
ينطبق عىل الغرباء بلمس أجسادهن .من المهم التوفيق ي ن
ب� التناقض قبيل زيارة العيادة والتأكيد عىل أنه عندما
ن
الروتي� أو العالج لمشكلة طبية قائمة ،يجب عىل الطبيب لمس جسم المرأة
الط� ،سواء
ي
يتعلق األمر بالعالج ب ي
�ض
ويفعل ذلك ف ي� إطار واجباته ولمنفعتها .من المهم التأكيد عىل أن ذلك ال يشكل را" للجسم أو الخصوصية
هنا.
ف
الط� لعائلة المتعالجة ،إذا كان ذلك ممكنا .إذا كان هنالك شخص
ز كمرافقة ،فمن المستحسن أن
ي
تعر� التاري ــخ ب ي
من درجة القرابة األوىل (األم أو األخت) قد أصيب سابقا" بمرض خبيث مثل رسطان الثدي أو رسطان المبيض
ت
تأ� إىل الزيارة الطبية مزودة بالوثائق
أو رسطان بطانة الرحم أو رسطان القولون المستقيم ،فمن المستحسن أن ي
ش
ت
المبا� أمام المرأة المتعالجة ،مما قد
ال� يمكن تقديمها إىل الطبيب بشكل فعال ،وتجنب التوضيح
الطبية ي
ث
نز
ت
وال�
يولد القلق .باإلضافة إىل ذلك ،من المهم معرفة ما إذا كانت المرأة تميل إىل فرط تخ� الدم أو ال�يف – ي
ت
ت
ال� يجب عىل الطبيب اتخاذها.
ال� يمكن أن تؤثر عىل القرارات الطبية ي
ه ظواهر فسيولوجية ي
ي
س من المهم أيضا أن نعرف أنه ف� بعض األحيان هناك ذعر حول مسألة نز
ال�يف .ونتيجة لذلك ،قد يكون هناك
ي
تقارير مفرطة ،أو تقارير ناقصة بصدد هذا الموضوع.
ش إذا كان ذلك ممكنا ،فمن المفضل أجراء اإلجراءات الطبية برفقة امرأة قريبة من االمرأة المتعالجة (أم أو أخت
النفس األمثل.
أو مرشدة قريبة بشكل خاص) ،من أجل تزويد المرأة بالدعم
ي
ص نقطة مرجعية خاصة

ف
ن
ت
تعا� بعض النساء من ظاهرة تسىم فغينيساموس -ال�دد الشديد ي� لمس المنطقة التناسلية ،ألسباب
ي
ف
مختلفة .من المهم معرفة الظاهرة وأدراكها قبل لقاء المتعالجة مع الطبيب .ي� هذه الحالة من المهم إبالغ
المهبل ،مثل فحص الموجات فوق الصوتية الخارجية.
الطبيب وفحص إمكانية تقديم بديل للفحص
ي
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أدوات عمل لخلق ش
ال�اكة والتعاون
ف
الوع بكل ما يتعلق بالخلفيات المختلفة والثغرات ي� المناهج
	أ
ي
ت
ال� نشأوا وتعلموا فيها .قد تكون هناك أشياء واضحة بالنسبة
تتأثر الناس بالخلفية والعالقة الثقافية واألرسية ي
ف
غ
للمرافقة ،ولكن قد تتطرق إليها المتعالجة من زاوية نظر مختلفة.
وينب� أن نتذكري أنه ي� بعض األحيان
ي
تصورات المرأة من طبيب النساء ليست ض
بال�ورة نفس التصورات الخاصة بك ،كمرافقة ،بكل ما يتعلق بهذا
الموضوع.
ب فهم الصعوبات المحددة
تعد زيارة طبيب النساء حدثا" الذي يمكن أن يكون صعبا .من المستحسن االستفسار مسبقا" مع المتعالجة عن
أفكارها ومشاعرها حول هذا الموضوع ،وكذلك مناقشة الوصمات إذا وجدت .وحقيقة كون هذا الفحص يتضمن
ت
ال� ينطبق عليها تعريف "المحرمات" والوصمات ،قد تزيد الصعوبات
اللمس والكشف عن المناطق الحساسة ي
أك� نجاحا ودقة ،كلما كانت أدارة الزيارة الطبية ناجعة ث
 .كلما كان التحض� ث
أك�.
للخضوع للفحص
ي
ف
ف
ش
و� بعض األحيان يتجنبونها وقد تكون ردة فعلهم
ي� بعض األحيان يتحدث الناس عن صعوباتهم وي�حونها ،ي
ه
تحاول أن
مصحوبة بالضغط وعدم الرغبة بالتعاون بهذا الموضوع .كمرافقة ،من المهم أن
ي
تفهم بالضبط ما ي
ي
ف
ن
ض
ش
ت
تعا� من أي
�ء ما ،هل شهدت حدثا" صعبا" ي�
الما� ،هل ي
ي
ه خائفة من ي
ال� تواجه المرأة .هل ي
الصعوبات ي
ش
توف� الرد المتعمد
�ء آخر محدد يزعجها .إن فهم المشكلة المحددة للمتعالجة ،سيمكن ي
آالم ،هل هناك أي ي
والدقيق.
ت
ال� قد تمنح الدعم والتشجيع
ت	 اإلشارة إىل التجارب السابقة ي
ف
ض
ت
ت
وال� تمكنت فيها من التغلب عىل صعوبة مماثلة،
ال� مرت بها ي�
حاول ي
ي
الما� ي
ي
تذك� المتعالجة بالتجارب ي
ض
الما� عندما خضعت لعالج طب
العام
تتذكرين
هل
.
عليها
والتغلب
التأقلم
عىل
بقدرتها
"ربطها"
أجل
من
ي
األسنان؟ لقد تألمت بالفعل لكنك نجحت تجاوز األمر.
ث	 كما هو الحال دائما" ،ت
التحض� للزيارة الطبية ،من المهم التحدث إىل المتعالجة بطريقة
ح� أثناء
ي
ت
خ�اتك اإليجابية معها إذا كان ذلك مناسبا" بنظرك ،وباالعتماد عىل طبيعة العالقات
مح�مة .يمكنك مشاركة ب
بينكما.
ن
ت
ت
ي ن
تقوم� بإيصالها.
ال�
ج	 يجب أن
ال� تقدمينها ،وأن ي
ي
تكو� حساسة" لعمق المعلومات ي
تول اهتماما" للرسالة ي
ن
من المهم التحدث ش
وع ودراكة للغة جسد المتعالجة
بن�ة صوت واقعية وملموسة ،وأن
وال�ح ب
ي
تكو� عىل ي
ت
تع� عنها من خالل لغة جسدها.
ال� ب
والعالمات ي
ح	 تسليط الضوء عىل األدوار
زيارة عيادة نسائية يمكن أن تخلق االرتباك أو التناقض وفقا" للتثقيف الذي تتلقاه المرأة بشكل مكثف طوال
غ
ينب� ألحد أن يرى األعضاء الحميمة أو يلمسها).
حياتها ("أنا عىل جسدي" ،ال ي
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ف
يمكن تسوية التناقض من خالل أبراز موضوع األدوار .عىل سبيل المثال ،يحتاج بعض الناس إىل المساعدة ي�
الحفاظ عىل النظافة الشخصية ،بحيث يسمح ألولئك الذين يساعدونهم بفعل ذلك وفقا" لما هو مسموح
به ف ي� إطار دورهم هذا .كذلك يسمح أيضا" لطبيب النساء بأداء فقط ما هو مطلوب منه ف ي� إطار دوره هذا.
ف
خالل المحادثة ،من الممكن التوسع ي� مختلف المهن الطبية -يفحص طبيب العيون الرؤية ،ويمكن لطبيب
األرسة التحقق من التنفس ،وما إىل ذلك .باإلضافة إىل ذلك ،وكما أن أطباء األطفال لديهم وظيفة لعالج
األطفال فقط ،من المهم أن نوضح أن طبيب النساء يفحص ويعالج النساء فقط -مما يمكن أن يخفف من
ف
ض
كمر� .عىل سبيل المثال ،نحن ال
المتغ�
هلع الزيارة .ي� هذا السياق من الممكن أيضا التحدث عن سلوكنا
ي
نفتح أفواهنا عىل مرصاعيها أمام اآلخرين ،ولكننا نفعل ذلك عند زيارة طبيب األسنان.
خ	 تفضل بعض النساء مشاهدة المنظومة التعليمية بأنفسهن ،أحيانا" باإلضافة إىل مشاهدتها مع المرافقة
أو بدال" منها .ومن ض
ال�وري االنتباه لما تفضله المرأة ،ووفقا لقدراتها ،يمكن إرسال رابط المنظومة
التعليمية المالئمة لها.
د الحوار حول طبيب النساء والمنظومة التعليمية "ليالخ" ليس معدا" لمرة واحدة .لضمان خلق تعاون،
من المهم أن يكون هنالك استمرارية .من المهم التأكد من أنها تشعر بالراحة بعد األطالع عىل المنظومة
ظ
التعليمية .ت
تحاف� عىل اتصال دائم مع المرأة ،إذا كان ذلك
ح� بعد زيارة طبيب النساء ،من المهم أن
ي
ممكنا.
ن
	ذ كمرافقة ،يجب أن
تكو� حساسة لمجموعة متنوعة من المحتويات ،وإذا لزم األمر ،يمكنك االستعانة
ي
بعضوة طاقم مهنية حسب المواضيع مثل:
. 1والدة وتربية األطفال
 .2االعتداءات الجنسية
 .3صعوبة خالل ت
ف�ة نزيف الحيض
توضح للمرأة أنه أذا رغبت بذلك ،بأمكانك دخول غرفة الفحص معها والبقاء معها
	ر من الممكن أن
ي
المهبل).
خالل الفحص (عىل سبيل المثال بالفحص
ي
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التأييد والمنارصة الذاتية وحق االختيار
التأييد والمنارصة الذاتية هو مفهوم واسع ويشمل حقوق المرأة ،كما ويشمل القدرة عىل السؤال ،اتخاذ
كب�ة ،ألنها تزيد من شعور المتعالجة بالسيطرة عىل
القرارات وقدرة االختيار .عملية االختيار ذات أهمية ي
ف
حياتها بيديها .دورك كمرافقة هو ،ضمن أمور أخرى ،ضمان الحفاظ عىل حقوق المرأة ،بما ي� ذلك خيار
االختيار.
ق
الط� عىل العديد من الجوانب ،اعتمادا" عىل الحالة:
تل� العالج ب ي
يمكن أن تنطبق خيارات ي
أ ف� بعض األحيان يمكن اختيار جنس الطبيب ،وأحيانا يمكنك ت
ح� اختيار طبيب ي ن
مع� أو طبيبة معينة.
ي
ف
الصح .عملك كمرافقة هو التحقق من
غ� ممكن نتيجة لقيود النظام
لكن ي� بعض األحيان ،هذا ي
ي
ف
تفضيالت المرأة ،توضيحها وتنفيذها ي� حال كان ذلك ممكنا".
ب وقت االختبار وموقعه.
ت حضور طالب الطب (يحق لها طلب عدم حضور الطالب)
ت
ث إذا كان يجب إجراء عدد من الفحوصات أو العالجات وليس هناك أهمية طبية ألولوية ال�تيب بينها -
يجب تلبية تفضيالت المرأة.
ئ
ج ق
ض
أخصا� ذي صلة والصبو
تل� العالجات الطبية أو األدوية – من ال�وري أن يتم الفحص بمساعدة
ي
ي
ف
ق
ت
ن
ن
تل� العالج و�ض ورة
لتوازن يب� االحتياجات المتناقضة ي
ال� تعلو أحيانا" يب� رغبات المرأة ي� عدم ي
الحصول عليه من ناحية طبية.
ح  منح حق االختيار لقبول وسائل منع الحمل وإمكانية اختيارها حيثما أمكن.
تدخل معها إىل غرفة الطبيب أو حضور الفحص نفسه
خ يجب التحقق إىل أي مدى تريد المرأة منك أن
ي
مهبل)،
تخ�يــها أنه إذا قمت بالدخول معها اىل الفحص( ،عىل سبيل المثال بالفحص
أيضا" .يمكنك أن ب
ي
ن
ين
تكو� مكشوفة للمناطق الحميمة من جسدها.
ستقف� بجانب رأسها ولن
ي
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ن
التناسل لدى المرأة  -توسيع المعرفة
مب� جهاز التكاثر
ي
ت
ال� يمكن أن يكون خارجيا" أو داخليا".
جهاز التكاثر
التناسل – هو جزء من الجسم ي
ي
ت
ت
ال� ال يمكن رؤيتها إال
النظام
ال� يمكن رؤيتها واألعضاء الداخلية ي
الجنس للمرأة يشمل األعضاء الخارجية ي
ي
ت
ال� يستخدمها طبيب النساء أثناء زيارته.
بمساعدة األجهزة الطبية ي
عضل ومرن الذي يستمر إىل الرحم .من خالله يمر إفراز الحيض  /الدورة الشهرية.
المهبل – أنبوب
ي
ف
صغ�ة تسمح لدم الحيض للخروج
الداخل من المهبل ويربطه بالرحم .بل هو فتحة
عنق الرحم – يقع ي� الطرف
ي
ي
من الرحم إىل المهبل ومن هناك اىل الخارج.
الرحم  -موجود باستمرارية عنق الرحم .إنه عضو أجوف بجدران عضلية سميكة شكله وحجمه مثل األجاص.
داخل الرحم ينمو طفل أثناء الحمل.

*أجزاء من هذا الفصل مأخوذة من كتاب "من طفلة إىل فتاة" ،داليا نسيم ورونيت أرغمان.2004 ،

الرحم

قناة فالوب

عنق الرحم

المبيض
المهبل

الط� إديث وولفسون
الصورة مأخوذة من موقع المركز ب ي
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المهبل – توسيع المعرفة
الفحص
ي
المهبل مخصص للنساء وكذلك الفتيات ،بعد بدء ممارسة العالقة الجنسية .يتم إجراء االختبار عىل
الفحص
ي
ف
ت
خار�
ال� لم تبدأ بعد ي� ممارسة العالقة الجنسية ،فيتم فحصها بشكل
ج ي
كرس طبيب النساء .أما الفتاة أو المرأة ي
ي
فقط.
المهبل كمتابعة روتينية ،كل عام ،بهدف تشخيص المشاكل واتخاذ قرار بشأن العالج المناسب
يتم إجراء الفحص
ي
إذا لزم األمر .وباإلضافة إىل ذلك ،تقديم توصيات ومبادئ توجيهية بشأن وسائل منع الحمل ،إذا لزم األمر.
المهبل المقبول يتم باستخدام جهاز للفحص (تبديل) ،وبعد ذلك يتم دمج فحص يدوي .فقط عن طريق
الفحص
ي
اللمس اليدوي ،يمكن للطبيب فحص الرحم بعناية – الوضعية المتواجد فيها الرحم بجسم المرأة ،حجمه ،مرونته
ت
ف
ين
وقنا� فالوب وعنق الرحم .من خالل االختبار
المبيض�
ون� وجود كتل بالرحم .يفحص الطبيب أيضا منطقة
ي
ي
غ�ها من أمراض أعضاء الحوض.
يمكن اكتشاف أدلة لألمراض الخبيثة ،االلتهابات أو ي
ن
مهبل بالموجات فوق الصوتية لمنطقة
بط� أو
ي
إذا لزم األمر ،يستطيع الطبيب أيضا التوصية عىل أجراء فحص ي
المهبل والحوض .فحص الموجات فوق الصوتية يمكن أن يساعد بكونه فحص المتابعة السنوي وأيضا"
ف
غ� اعتيادية تشعر بها .هذا الفحص �ض وري إذا شعرت المرأة بألم قوي ي�
لتشخيص شكوى امرأة من حاالت ي
منطقة أسفل البطن وحول الحوض .ويمكن أيضا استخدام فحص الموجات فوق الصوتية عندما يكون هناك شك
طبيع .الموجات فوق الصوتية تساعد عىل تحديد حالة المرأة
غ�
حول مشاكل الخصوبة أو عندما يظهر نزيف ي
ي
ف
عندما يكون الطبيب قد شخص عن طريق اللمس أن هناك كتل ي� المبيض أو الرحم مما يتطلب الحصول عىل
إشارة أخرى للتشخيص والمزيد من التوضيح.
ئ
ن
ألخصا� أمراض النساء ،عىل
الروتي� ،الذي يجب إجراؤه سنويا ،يجب عىل األمرأة التوجه
أضافة اىل الفحص
ي
ي
سبيل المثال ،ف ي� الحاالت التالية:
	أ اضطرابات الحيض (عدم الظهور ،عدم انتظام الدورة الشهرية ،نز
ال�يف ،اآلالم)
ين
الثدي�
ب	 ضعف نمو
* ف ي� هذه الحالة يمكنك أيضا التوجه لجراح الثدي

ف
تغ�ات ي� الحلمة أو ظهور إفراز السوائل من الحلمة
ت	 ظهور ي

* ف ي� هذه الحالة يمكنك أيضا التوجه لجراح الثدي

ث	 الشعر المفرط وحب الشباب

* ف ي� هذه الحالة يمكنك أيضا التوجه لطبيب الغدد الصماء

غ� عادية
غ� عادية أو ذات رائحة ي
ج	 إفرازات مهبلية ي
ف
ح	 اإلحساس بكتلة ي� البطن أو المهبل
خ	 التهابات المسالك البولية المتكررة

ف
* ي� هذه الحالة يمكنك أيضا التوجه لطبيب األرسة أو طبيب المسالك البولية

	د
	ذ
	ر
	ز
	
س
ش	
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ف
غ� مري ــح بالحكة أو الوخز ي� المنطقة التناسلية
شعور ي
ف
ظهور اآلفات ،مثل الجرح أو البثور ،ي� المنطقة التناسلية
آالم أسفل البطن
لضبط وسائل منع الحمل
ألم أو صعوبة أثناء ممارسة العالقة الجنسية
الجنس
بعد االعتداء
ي

المهبل  -الصور
الفحص
ي
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فحص الثدي اليدوي – توسيع المعرفة
ف
يتم نصح كل امرأة أن تكون بمتابعة بأطار عيادة مخصصة للثدي .وعادة ما يعمل ي� هذه العيادات جراحون
وخ�ة ف ي� هذا المجال .اجراء فحص ضمن أطار مالئم يمكن أن يقلل من احتمال عدم اكتشاف
ذوي اهتمام ب
وبالتال يتيح مالءمة خطة متابعة
األورام ،ويقلل من عدد اختبارات التصوير ،وخاصة عندما ال يتطلب األمر ذلك،
ي
شخصية ث
أك� صحة ،اعتمادا" عىل معطيات المتعالجة.
من المهم أن نتذكر أن التصوير الشعاع للثدي العادي ال يستبعد الورم بشكل كامل ومن المهم الجمع ي ن
ب�
ي
االختبارات اليدوية واختبارات التصوير ت
ال� يتم مالءمتها من قبل الطبيب ،بشكل خاص لكل امرأة.
ي
خالل ت
ف�ة الحيض ،لدى العديد من النساء يظهر احتقان ف ي� الثدي وشعور باألمتالء .خالل الفحص اليدوي هذه
 .لذلك من المستحسن تحديد موعد لالختبار ف� وقت ث
الف�ة ،قد تكون أنسجة الثدي ث
ت
أك�
أك� إشكالية للفحص
ي
ين
أسبوع� من نهاية الدورة الشهرية .من ناحية أخرى ،بعض النساء ال يجدون صعوبة
حوال  10أيام إىل
مالءمة،
ي
ت ف
ف
ت
ط� أمام الخضوع للفحص ح� ي� هذا
ي� الفحص اليدوي ح� أثناء الحيض .وعىل أي حال ،ال يوجد أي عائق ب ي
الوقت.
 .ومع ذلك ،فإن بعض النساء ف� ت
خالل ت
ف�ات
ف�ات الحمل والرضاعة ،من الصعب ،عادة ،إجراء فحص يدوي
ي
بن
غ� صحيح .كما
طويلة من الوالدات المتتابعة،
يتجن� الخضوع للفحص مع مرور الوقت ،عىل الرغم كون ذلك ي
ف
ت
يمكن إجراء اختبار الثدي أثناء ف�ة الحمل .ي� حالة الشك ،سيقوم الطبيب باستخدام فحوصات إضافية ،وخاصة
الموجات فوق الصوتية.
ن
يوص البعض ببدء متابعة منظمة
الروتي� من قبل الطبيب ليست موحدة.
التوصيات لسن بدء الفحص اليدوي
ي
ي
ف
ف� سن ش
الع�ين .وبما أن معدل اإلصابة بالمرض منخفض جدا" لدى النساء ي� العقد الثالث من حياتهن ،وقد
ي
ف
ين
الثالث�.
خ�اء آخرون ببدء المتابعة مرة واحدة ي� السنة من سن
تتضمن المتابعة العديد من الضغوطات،
يوص ب
ي
نادرا" عندما يكون الفحص اليدوي إشكاليا بشكل خاص بسبب بنية الثدي ،يوىص بإجراء مراقبة يدوية بشكل
ف
ث ت ف
ح� ي� غياب عوامل الخطر (عادة كل ستة أشهر) .ي� هذه الحالة ،يمكن أن تساعد الموجات فوق
متكرر أك�
ز
ت
ن
ال� تتطلب المزيد من التوضيح.
الصوتية للثدي
ي
التمي� يب� أنسجة الثدي الصلبة العادية والكتلة ي
غ
وت�ة الفحوصات اليدوية ،ف ي� حالة زيادة المخاطر ،وفقا لمستوى المخاطر .من
ينب� تقديم توصية بخصوص ي
ي
ف
حيث المبدأ ،يوىص ي� هذه الحالة بإجراء فحص يدوي كل ستة أشهر مع فحوصات تصوير األشعة ،عادة مرة
ف
ت
ال� ستتم فيها المتابعة.
واحدة ي� السنة .ووفقا" للنتائج ،سيحدد الطبيب المعالج ي
وت�ة المتابعة والعيادة المعينة ي
ت
الذا� .ت
ح� قبل بضع سنوات ،أوىص األطباء كل أمرأه أن
وباإلضافة إىل ذلك ،يمكن ألي امرأة إجراء فحص الثدي
ي
ت
ذا� دقيق بنفسها مرة واحدة ف ي� الشهر .ولكن الدراسات الحديثة أظهرت أن مثل هذا الفحص
تقوم بإجراء فحص ي
ت
الدقيق ليس له أي ي ز
الذا� كل شهر.
م�ة ،وقد تخىل جمهور األطباء عن التوصية الصارمة ألجراء الفحص
ي
ف
و� الوقت نفسه ،يوىص بشدة بأن تكون المرأة عىل علم بتغ�ات الثدي وأن تجري فحصا" ذاتيا" كل ت
ف�ة،
ي
ي
باإلضافة إىل إجراء عمليات متابعة طبية روتينية ومنظمة.
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ت
العديد من النساء لديهن ي ن
يتغ� طوال
وال� غالبا ما تسبب األلم الذي ي
ثدي� مع بنية ليفية ي
(غ� مستوية ،متكتل) ،ي
وبالتال لتتكون كتل حميدة أو أكياس (تجويف وداخله سائل) .من المهم التأكيد عىل أنه ال يوجد
الدورة الشهرية،
ي
ف
عالقة ي ن
اللي� وخطر اإلصابة بالرسطان ،ولكن هناك حاجة إىل متابعة منتظمة من قبل الطبيب.
ب� بنية الثدي
ي
ف
ت
ت
تعت� خالية من األهمية .ي�
ال� ب
من المستحسن إجراء فحص ي
ذا� تزامنا" مع فحص الطبيب لمعرفة النتائج ي
أسبوع� إىل ثالثة أسابيع ت
ين
ح� يقوم الطبيب
حوال
غ� محددة بشكل جيد ،من الممكن االنتظار
حالة وجود كتلة ي
ي
ف
ف
تغي� ،أو إذا كان االنتظار مصحوبا"
بإجراء فحص ،ألن بعض الكتل
ستخت� تلقائيا" .ي� حال بقيت الكتلة دون ي
ي
ف
ف
تغي�ات
بضغوطات ،فمن المستحسن أن يتم فحصها ي� أقرب وقت ممكن .ي� حالة وجود كتلة قاسية أو ي
ملحوظة ،يوىص بإجراء فحص ف� أقرب وقت ممكن .من المهم أن نعرف أنه ت
ح� كتلة قاسية وواضحة يمكن أن
ي
تكون حميدة.
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فحص الثدي اليدوي – الصور
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الشعاع – توسيع المعرفة
فحص تصوير الثدي
ي
الشعاع هو فحص رسي ــع باألشعة السينية يتم خالله فحص أنسجة الثدي .هذا فحص
فحص تصوير الثدي
ي
ال يتطلب الكشف عن األعضاء الحميمة أو لمسها ،ويستهلك جرعة منخفضة من األشعة السينية لخلق صور
ألنسجة الثدي .الفحص يتيح تحديد الكتل ف� الثدي ف� وقت مبكر جدا" ،ت
ح� قبل أن يمكن األحساس بها.
ي
ي
ف
ث
األك� شيوعا ي ن
ب� النساء ي� إرسائيل اليوم ،ويتم اكتشافه لدى واحدة من كل تسع
رسطان الثدي هو المرض الخبيث
ف
حوال  74٪من حاالت رسطان الثدي لدى
نساء .ويزداد خطر اإلصابة به مع التقدم ي� العمر :يتم الكشف عن
ي
ف
ين
الخمس� .إذا تم تشخيص األورام ي� وقت مبكر ،تزداد فرص الشفاء إىل  .90٪الفحص فعال
النساء فوق سن
ف
حوال  80٪من األورام ي� الثدي.
جدا" ويتيح الكشف عن
ي
ت
ب�  50و  74عاما  ،يوىص بإجراء الفحص مرة كل ي ن
اللوا� تت�اوح أعمارهن ي ن
عام� .يوىص بإجراء
بالنسبة للنساء
ي
ف
ت
ث
ز
الفحص ف ي� بعض األحيان ي� سن أصغر وأك� تكرارا للنساء المعرضات لخطر م�ايد لإلصابة برسطان الثدي .عىل
ف
سبيل المثال ،النساء المصابات برسطان الثدي ف� سن مبكرة والنساء ت
الال� وجد أن لديهن نتائج ي� الثدي تتطلب
ي
ي
 .والنساء ت
ف
ف
الال� تم
ذلك
إىل
وما
الحلمة،
من
ات
ز
ا
ر
وإف
الثدي،
شكل
وتغي� ي�
المتابعة ،مثل وجود كتلة ي� الثدي،
ي
ي
ث
ت
ال� تسبب رسطان الثدي.
التشخيص الور ي
ا� عىل أنهن حامالت للطفرة ،ي
الشعاع هو بعد أسبوع من الحيض .ال ينصح بإجراء االختبار قبل أسبوع
الوقت الموىص به لفحص تصوير الثدي
ي
ث
ن
الثدي� كانا أك� حساسية.
من الحيض ،ألن لدى معظم النساء،
ي
ت
ن
ال� ستخصع للفحص حامال".
 يجب إبالغالتق� أو الطبيب إذا كان هنالك احتماال" أن تكون المرأة ي
ي
ف
ين
ين
ين
المحتوي� عىل
الثدي�
اإلبط� أو
 يجب تجنب استخدام مزيل العرق أو مسحوق التلك أو الكريم ي�ف
الشعاع للثدي وتجعل من
األلومنيوم .السبب :قد تبدو هذه المنتجات كبقايا كالسيوم ي� صورة التصوير
ي
تشف� الفحص بشكل صحيح.
الصعب فك
ي
ف
ن
ت
للتق� الذي سيجري الفحص.
ال� توجهت بسببها للفحص
ي
 يجب وصف المشكلة ي� الثدي يف
ئ
أخصا� األشعة بحيث تكون متاحة
 ي� بعض األحيان يجب إحضار صور من الفحوصات السابقة ونقلها إىلي
له عندما يقوم بفك شفرة الفحص.
ت
ال� تخضع للفحص لخلع قميصها وحمالة الصدر ،وإزالة المجوهرات من جسمها العلوي.
 يطلب من المرأة يف
ن
ا�،
التق� الثدي عىل سطح خاص عىل جهاز التصوير
سيضع
الشعاع للثدي .لغرض التصوير الفوتوغر ي
ي
ي
سيتم الضغط عىل الثدي لبضع ثوان ،من أجل تسطيح أنسجة الثدي قدر اإلمكان وتسهيل تحديد النتائج.
سيتم تصوير كل ثدي عىل حدة ،عادة ي ن
مرت�.
 للتصوير الفوتوغر فا� ،يتم الضغط عىل الثدي تلف�ة ي ز
وج�ة ي ن
ب� سطح االفحص واللوحة البالستيكية الشفافة.
ي
والهدف من ذلك هو تسطيح أنسجة الثدي قدر اإلمكان أثناء التصوير .قد يكون هذا اإلجراء مؤلما" إىل حد
ما ولكنه �ض وري لألسباب التالية:
19

 .1فهو يقلل من فرص أن ف
ت
ت
وال� ال
تخ� أنسجة الثدي اآلفات
ي
ال� عليه ،ي
الصغ�ة ي
ي
يمكن رؤيتها ف ي� الصورة.
 .2انها تسمح لك للحد من شدة اإلشعاع.
ت
ال� قد تتسبب ف ي� عدم وضوح الصورة.
 .3يمنع حركة الثدي ي
ت
ال� تخضع للفحص تجنب الحركة وحبس أنفاسها لبضع ثوان .عادة ،يتم
 أثناء الفحص  ،يطلب من المرأة يتصوير كل ثدي من ز ي ن
اويت� :من أعىل إىل أسفل وقطريا".
ت
ن
ال� تخضع للفحص
 إذا كان األلم ال يطاق ،يجب إبالغالتق� .من المهم أن نعرف أنه إذا شعرت المرأة ي
ي
ن
وبالتال تقليل
التق� الضغط بطريقة بطيئة جدا وتدريجية
بألم قوي ،فمن الممكن والمهم أن يطلب من
ي
ي
األلم.
 ف� معظم األحيان سوف ينته الفحص خالل نصف ساعة أو أقل .يمكنك العودة إىل ي نروت� حياتك
ي
ي
ف
الطبيع بمجرد انتهاء الفحص .يتم الحصول عىل النتائج ي� غضون أيام قليلة وإرسالها إىل الطبيب
ي
المعالج.
ال� يتم الكشف عنها ف� الفحص كحميدة .ت
ت
ح� لو تم اكتشاف عنرصا" مشبوها" ،فان
ي
 معظم النتائج يالكشف المبكر يتيح فرصا" أعىل للشفاء.
 إذا تم الكشف عن وجود كتلة أثناء الفحص ،سيتم إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية للثدي لمزيد منالتوضيح .ف� بعض األحيان ،ت
ح� عندما ال يتم العثور عىل نتائج مشبوهة ،يطلب من المرأة الخضوع
ي
الشعاع للثدي .إذا تواجد اكتشاف مشبوه ،يتم
للتصوير بالموجات فوق الصوتية بعد فحص التصوير
ي
توجيه المرأة إلجراء مزيد من التوضيح عن طريق أخذ خزعة.
ف
ف
 يمكن إجراء الفحص ي� معاهد التصوير والمستشفيات ي� جميع أنحاء البالد ،وفقا" لصندوق الصحتنتم إليه المرأة.
ة الذي
ي
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الشعاع  -الصور
فحص تصوير الثدي
ي

الشعاع
فحص تصوير الثدي
ي

الشعاع
آلة تصوير الثدي
ي
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فحص ال" باب" -فحص مسح عنق الرحم – توسيع المعرفة
 .رسطان عنق الرحم هو ثالث ث
ف
أك� أنواع الرسطان
وي�ز لداخل المهبل
يقع عنق الرحم ي� الجزء
السفل من الرحم ب
في
شيوعا" ي ن
ب� النساء ف ي� العالم .ي� إرسائيل ،يتم تشخيص  200-250حالة جديدة كل عام .أسباب تطور رسطان عنق
ف
كث� من الحاالت هناك صلة ي ن
الحليم ( .)HPVيمكن
وف�وس الورم
ب� تطور المرض ي
الرحم مختلفة ،ولكن ي� ي
ي
تقليل خطر اإلصابة برسطان عنق الرحم عن طريق أجراء فحص ال " باب"-فحص مسح عنق الرحم الكشف عن
ف
الحليم .ومن المهم التنويه ،أنه ي� إرسائيل ،أدخل
اآلفات قبل الخبيثة وكذلك من خالل لقاح ضد يف�وس الورم
ي
ف
ين
والبن� ف ي� الصف الثامن ،كجزء من التطعيمات الروتينية.
الحليم ي� مدارس البنات
لف�وس الورم
أيضا لقاح ي
ي
ف
ت
وال� من الممكن أن
يحدث الرسطان عندما تبدأ
خاليا عنق الرحم ي� النمو والنمو دون رقابة ،مما يشكل أوراما" ي
ف
التغ�ات السابقة للرسطان وأورام عنق الرحم المبكرة
تغزو أنسجة الجسم األخرى .ي� معظم الحاالت ،ال تصاحب
ي
ف
أي أعراض ،لذلك تعت� الفحوصات الروتينية كل ت
نز
ن
ف�ة حاسمة .باإلضافة إىل ذلك ،ي� حالة ال�يف يب� دورة شهرية
ب
ف
نز
غ� الطبيعية ،ال�يف عند ممارسة العالقة الجنسية أو بعد انتهائها ،ي� هذه الحاالت
وأخرى ،اإلفرازات المهبلية ي
ف
ق
لتل� استشارة طبية ي� أقرب وقت ممكن.
ج
ير� التوجه ي
التغ�ات قبل الخبيثة ،ت
ح� قبل تشكيل
فحص ال" باب" -فحص مسح عنق الرحم تؤدي إىل الكشف المبكر عن
ي
ف
ق
تل� العالج البسيط الذي
مرض الذي يتطلب الكشف عن األعضاء الحميمة .ي
و� هذه المرحلة المبكرة ،يمكنك ي
 .من المهم أن نتذكر ،أنه كلما تم تشخيص مبكر ث
أك� للمرض ،كلما زادت فرص نجاح
يمنع المرض وينقذ األرواح
العالج.
ت
ال�
خالل فحص ال" باب" -فحص مسح عنق الرحم يؤخذ عينة من عنق الرحم ،من أجل الكشف عن الحاالت ي
ف
ق
تل� العالج المبكر والفعال ي� حال كانت نتائج الفحص
لم يتطور بها رسطان عنق الرحم ،
ي
وبالتال اتاحة إمكانية ي
شاذة .يتم أخذ العينة لفحص مسح عنق الرحم خالل فحص أمراض النساء الروتينية لدى طبيب النساء ،وذلك
ين
الرجل� عن بعض ،إضافة ألستخدام المنظار
باستخدام عصا رقيقة .أثناء الفحص يستخدم الطبيب أداة ألبعاد
ت
وال� تجمع العديد من الخاليا.
المهبل لفحص عنق الرحم .ثم يقوم بفرش عنق الرحم بواسطة فرشاة خاصة ،ي
ي
عملية الفحص نفسها ال تؤلم ،عىل الرغم من أنه قد يكون هناك بعض االنزعاج خالله .بعد الفحص ،قد يظهر
ال�يف من المنطقة .هذا نز
هناك بعض نز
المخت� ،حيث يتم
خار� .بعد العملية ،يتم إرسال الخاليا إىل
ال�يف
ب
ج ي
ق
ف
حوال شهر .من المستحسن االتصال
تل� النتائج بعد
مسحها بحثا" عن ي
ي
تغي�ات ما قبل الخبيثة ي� الخاليا .يتم ي
ف
بالعيادة بعد هذه ت
غ� طبيعية ،يلزم التوجه
الف�ة من الزمن والتحقق من صحة النتائج .ي� حالة حدوث نتائج ي
لعيادة عنق الرحم للحصول عىل المزيد من التوضيح.
ووفقا" للتوصيات ،يجب إجراء الفحص ابتداء" من سن  25عاما" ،مرة كل ثالث سنوات .هناك نساء سيقدم لهن
طبيب النساء توصية بأجراء فحص ال " باب"-فحص مسح عنق الرحم بوت�ة عالية ث
أك�.
ي
يتمكن أجراء فحص ال " باب"-فحص مسح عنق الرحم أيضا" أثناء الحمل .من المستحسن عدم القيام بذلك
أثناء نزيف الحيض.
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فحص ال" باب" -فحص مسح عنق الرحم  -الصور
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المزيد من القراءة واإلثراء
ي ن
الع�ية والعربية
أ جنسانية وعالقات زوجية عند ذوي اإلعاقة الذهنية التطورية-كتيب إثراء
باللغت� ب
ي ن
الع�ية
ب مقدمة حول الترصفات المحفزة لدى األشخاص ذوي اإلعاقات الذهنية– كتيب إثراء
باللغت� ب
والعربية
ن
يعا� من محدودية ذهنية
ت التواصل مع شخص
ي
ث كيفية التحدث إىل شخص مصاب بالتوحد
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