РЕПРОДУКТИВНОТО
ЗДРАВЈЕ
КАЈ ЖЕНИТЕ СО
ТЕЛЕСНА
ПОПРЕЧЕНОСТ
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РЕПРОДУКТИВНАТА
СЛОБОДА Е ПРЕСУДНА!
Доколку не можеме да имаме
контрола врз овој личен аспект од
нашиот живот, не можеме да се
грижиме за ништо. Репродуктивноста
не би требало да се гледа како некаква
привилегија или корист, туку како
основно човеково право
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Попреченоста и прашањата
поврзани со сексуалноста
Сексуалноста е значаен дел од човековата природа. Лицата кои имаат
физичка или интелектуална попреченост, од раѓање или поради несреќа или болест стекната подоцна
во животот, може да имаат тешкотии
да ја изразат својата сексуалност на
соодветен начин.
Нивната сексуална функција или
чувство може да биде ограничено и
тие да бидат загрижени поради сликата за себе. Тие исто така може да
бидат несигурни за тоа како да преговараат кога се во врска или да ја
изразат својата сексуалност, поради
недостаток од знаење или поради
физички или когнитивни ограничувања.
Лицата со попреченост може да
имаат ограничени можности за сексуална врска од повеќе причини,
вклучувајќи недостаток на приватност и зависност од други во текот на секојдневниот живот. Изнаоѓањето начин да ја изразат сексуалноста може да
биде клучен дел од рехабилитацијата кај лицата кои имаат стекнато физичка
попреченост во зрелоста.

Сексуална функција

Телесната попреченост може да интерферира со сексуалната функција. Телесната попреченост може да го ограничи сексуалниот однос во одредени позиции
или да предизвика проблеми со сексуалната возбуда или либидото (или двете).
Некои состојби, како што е церебралната парализа, предизвикуваат неконтролирани мускулни контракции кои може да интерферираат со сексот или мастурбацијата и може да предизвикаат стегање на вагиналните мускули, што ја прави
пенетрацијата невозможна.
Лицата со попреченост треба да разговараат со доктор или со група за поддршка, за да добијат предлози за тоа како да се справат со своите сексуални проблеми. Тие би можеле да имаат потреба да чујат/споделат искуства за наоѓање или
одржување на сексуалните позиции, односно ним им е потребно е да истражуваат различни форми на интимност, помалку физички напорни од оние што ги
практикуваат тие. Ова може да вклучува орален секс, заемна мастурбација и користење на сексуални помагала, како што се вибратори. Постојат многу сексуални помагала кои се на располагање, кои се дизајнирани за лесно да се користат
од страна на лице со телесна попреченост.
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Сексуална сензација

Луѓето со одредени типови на попреченост, како што се повреди на ’рбетниот
мозок, може да имаат ограничени или да немаат воопшто сексуални сензации,
но сè уште да чувствуваат сексуална желба и возбуда. Во многу случаи, „фантомски“ оргазам може да почувствуваат и во другите делови на телото, со нивна
правилна стимулација. Некои попречености, како церебрална парализа, може
да предизвикаат болни мускулни грчеви за време на сексот. Лицата со попреченост треба да разговараат со доктор или со група за поддршка (врсничка поддршка) за начините како да се зголеми сексуалната сензација.

Бременост

Жените со попреченост се, генерално,
плодни исто како и жените без попреченост. И покрај тоа што една жена со
попреченост која избира да има дете
може да биде дискриминирана од
страна на луѓе кои мислат дека лицето
со попреченост е асексуално или, пак,
не е способно да има односи или да
се грижи за детето, жените со попреченост имаат право и можност да бидат мајки
исто како и жените без попреченост. Она што е потребно за некои жени со попреченост е да се обезбеди соодветна медицинска помош и поддршка во текот на бременоста, како и породување со царски рез.

РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЈЕ - Гинеколошки прегледи
Посетата на гинеколог понекогаш може да претставува многу непријатно искуство, особено доколку сте девојка или жена со телесна попреченост. Причините
се многубројни: од немање физички пристап до најголем број гинеколошки ординации, преку непристапни и неадаптирани тоалети, до несоодветна опрема (гинеколошки стол што се спушта, платформа за мерење на телесната тежина и др.).
Кога треба да се направи прегледот?
• Ако девојката има 16 години, а не добила прва менструација;
• Ако е сексуално активна или ако го планира тоа во блиска иднина;
• Ако е сексуално активна, а циклусот доцни;
• Ако има болни грчеви во долниот дел од стомакот кои не поминуваат;
• Ако се забележи невообичаен исцедок од матката, чешање, пецкање, ранички,
меурчиња или брадавички;
• Ако планира и сака информации за контрацепција, сакана и несакана бременост.
• Пред да се започне со хормонска терапија или ако е во менопауза.
• Треба веднаш да се направи преглед доколку има појава на крварење надвор
од вообичаениот период.
Доколку е сексуално активна или постара од 18 години, пожелно е девојката/жената
да прави гинеколошки преглед еднаш во годината. Можеби треба да оди и почесто
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на преглед доколку планира наскоро да
забремени, доколку има историја на гинеколошки здравствени проблеми или
има мајка или сестра кај кои бил дијагностициран рак на грлото на матката
или рак на дојката пред менопаузата.
Во Р. Македонија, секоја девојка со наполнети 12 години има законско право
и треба да избере матичен гинеколог.
Што се случува во текот на прегледот?
• Анамнеза и физички преглед. Во текот на прегледот, пациентката не треба да се плаши или да се срами доколку сака да му постави прашање на својот гинеколог, а тој
треба да одговори на сите поставени прашања, на јазик разбирлив за пациентката.
• Гинеколошки преглед.
• Советување/инструкции за контрацепција или доколку е жената постара од 45 год.
• Ако е потребно, гинекологот може да направи и дополнителни прегледи.
Како се поставува на столот?
Пациентката со телесна попреченост треба да му посочи на медицинскиот персонал дека ѝ треба помош за качување на столот и совет како тоа да се направи
најбезбедно. Не треба да се дозволи пациентката да биде жртва, како што не
треба ниту да се дозволи некој да ја повреди од незнаење или брзање. Таа има
право на ист квалитет на здравствена заштита како и секој друг.
Вообичаено, за преглед на карличниот предел, жената лежи на грб со раширени нозе,
свиткани колена и стапала врз метални потпирачи во долниот дел на столот. Меѓутоа,
доколку попреченоста ја ограничува пациентката во нејзината мобилност и движење,
постојат неколку алтернативни позиции кои можеби би биле поудобни или попрактични за неа. Со правилно упатство од страна на пациентката, медицинскиот персонал ќе може да ја најде најудобната положба за неа додека трае прегледот.
Како пациентката да се подготви за прегледот?
• Да планира тоа да биде кога нема да има менструација.
• Да ги извести соодветните медицински лица за видот на попреченоста.
• Да си направи список со прашања и проблеми (често, поради збунетост, се заборава да се праша нешто што е битно).
• Пациентката да земе некој лек за да се спречи спастичноста.
• Пожелно е да се носи облека што лесно се соблекува.
• Пожелно е да праша дали е потребно да се донесе урина за анализа.
• Ова секако би било полесно да се направи дома отколку во ординацијата, особено
доколку нема пристапен и адаптиран тоалет за жени со телесна попреченост.
Доаѓањето кај гинеколог не мора задолжително да значи и преглед. На девојката/жената можеби ќе ѝ биде потребно само да добие корисни информации во
врска со своето репродуктивно здравје, за неплодноста, контрацепцијата, абортусот, бременоста, сексуално преносливите болести, менопаузата.
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КОНТРАЦЕПЦИЈА
Што е контрацепција?
Контрацепцијата претставува метод
или средство со коешто се спречува
непланирана бременост. Постојат повеќе видови на контрацептивни средства и методи и може да се избере соодветно средство според потребите,
животниот стил или здравствената
состојба. Најпогодното контрацептивно средство може да се избере во
консултација со матичниот гинеколог.
Во Македонија се достапни следниве контрацептивни средства:
• машки кондоми
• комбинирана хормонална орална
• контрацепција (хормонални орални таблети)интраутерична влошка или спирала
Контрацепцијата и девојките/ жените со попреченост
Во повеќето случаи, плодноста на жената не е нарушена од страна на нејзината
попреченост, бидејќи овулацијата и менструацијата се контролирани од хормони. Сепак, изборот на контрацепција за лицата со попреченост би можел да биде
ограничен поради повеќе причини. На пример:
• Некои медицински состојби поврзани со одредени типови на попреченост
може да го направат користењето на контрацептивни пилули помалку безбедно.
• Одредени лекови може да го зголемат или да го намалат дејството на контрацептивните пилули. Девојки/ жени со мултиплекс склероза, церебрална парализа или други нервно-мускулни заболувања користат лекарства кои можат да
бидат контрадикторни со контрацептивните пилули, во смисла на намалување
на нивната ефикасност и можност за несакана бременост.
• На некои лица со физичка попреченост може да им биде тешко да го стават и
да го отстранат кондомот. Не треба да им се препорачува користењето кондом
на лица кои имаат проблем со моториката на рацете, на кои ќе им биде тешко
да го користат.
• Спирала Мирена со прогестин е друго многу ефикасно средство, но за жените
со повреда на ’рбетниот столб не е препорачлива поради тоа што нема да почувствуваат доколку спиралата им создаде некои несакани компликации. Понекогаш е можно спиралата да навлезе во ѕидот на матката, што предизвикува
болка, но не и кај пациент со повреда на ’рбетниот столб.
• Цистична фиброза – нема контраиндикации при користење хормонални орални пилули, спирала, кондоми. Мажите со цистична фиброза најчесто се неплодни, но поради превенција од СПИ, потребно е да се користи кондом.
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• Мултиплекс склероза – генерално, пилулите се прифатлив метод на контрацепција за девојки/ жени кои немаат тешка попреченост во мобилноста/движењето. Секој тип на хормонални орални контрацептиви кои содржат естроген не е препорачлив за девојки/ жени кои не се подвижни, поради зголемен
ризик од тромбоза.
• Повреди на ’рбетниот мозок/столб – постои зголемен ризик за развивање
тешка венска тромбоза поради нивната ограниченост или отсуството на
движење. Употреба на ХОК со естроген (т.е. употреба на комбинирани ХОК)
има контраиндикации кај овие девојки/ жени. Постојат проблеми поврзани
со употребата на спирала кај девојки/ жени со повреда на ’рбетниот столб.
Губењето сензација во пределот на карлицата ќе ја спречи девојката/ жената
да забележи непријатност или болка која може да укажува на перфорација
или ектопична бременост.
• Ревматоиден артритис – употребата на хормонални орални контрацептиви
кај овие девојки/ жени се поврзува со подобрување на симптомите. Но кај
девојките/ жените кои имаат тешки оштетувања во движењето, употребата
на ХОК има контраиндикации.

СЕКСУАЛНО ПРЕНОСЛИВИ ИНФЕКЦИИ
Сексуално преносливите инфекции (СПИ) се инфекции кои, најчесто, се пренесуваат преку незаштитен сексуален однос (вагинален, анален и орален), како и
преку споделување сексуални помагала/играчки. Во светот постојат 30 различни
бактерии, вируси и паразити кои можат да бидат пренесени по сексуален пат.
Најчестите состојби кои ги предизвикуваат се: гонореја, кламидија, сифилис,
трихомонас, генитален херпес, генитални брадавици, ХИВ, Хепатит Б и др. Дел
од овие инфекции (на пр., ХИВ и хепатит Б) може да бидат пренесени и од мајка
на дете, како и по крвен пат.
Не мора да имате многу сексуални партнери за да се инфицирате со СПИ.
Повеќето СПИ може да бидат излечени. Колку порано се открие присуството на
некоја СПИ, толку поефикасен ќе биде третманот.
Некои инфекции, како на пример ХИВ, гениталните брадавици и гениталниот херпес, засекогаш остануваат во телото на човекот. Но, сепак, со постојните лекови, симптомите на овие инфекции може да се намалат. Лековите, исто
така, може да го превенираат или да го одложат појавувањето компликации кај
ХИВ-инфекцијата.
Жените со попреченост се подложни на СПИ еднакво како и жените без попреченост.
Општи симптоми
Не секој кој е носител на СПИ задолжително пројавува симптоми. Всушност, најчесто
симптомите и не се појавуваат. Симптомите може да се појават по неколку недели, месеци или, пак, воопшто да не се појават, а лицето да ја пренесува инфекцијата на други.
Типичните симптоми на СПИ се:
• Невообичаен исцедок од вагината/пенисот
• Печење или чешање при мокрење
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•
•
•
•
•
•

Чешање, осип, брадавички, плускавци во делот на гениталиите или анусот
Болка или крвавење за време на сексуален однос
Крвавење помеѓу две менструации
Крвавење по сексуален однос
Болка во тестисите
Болка во долниот дел на абдоменот

Девојките/жените и, генерално, лицата кои имаат повреда на ’рбетниот столб
може да немаат, т.е. да не почувствуваат никакви симптоми кои би сигнализирале постоење на СПИ. Освен тоа, девојките/жените и, генерално, лицата кои имаат повреда на ’рбетниот столб може да имаат симптоми и знаци на автономна
дисрефлексија. Доколку имате некој од овие проблеми и помислите дека може
да имате СПИ, веднаш посочете му го тоа на вашиот гинеколог.
• Во секој случај (дури и да ги немате овие симптоми), убаво е да се обратите на
лекар ако:
• Сте имале незаштитен секс со нов партнер;
• Имате сексуален партнер кој покажува некој од симптомите;
• Планирате да имате дете.
Откривање:
Постојат различни методи преку кои можат да се откријат СПИ (ова се однесува
и на мажи и на жени):
• Целосно испитување на видливите симптоми на инфекцијата;
• Тестирање на урината;
• Тестирање на крвта;
• Земање брис од уретрата, раните или плускавците;
• Земање брис од грлото или ректумот (поретко).
Кај жените, тестовите и испитувањата можат да вклучат:
• Гинеколошки преглед;
• Земање брис од вагината или од грлото на матката.
Како да го дознаете вашиот ХИВ-статус?
ХИВ-статусот се открива само преку специфичен тест на крвта – ХИВ-тест. На многу места тестирањето за ХИВ во Македонија е доверливо, анонимно, доброволно и бесплатно.
Како да се заштитите од СПИ?
Единствената превенција од СПИ е користење КОНДОМ!
Дополнително, ризикот од пренос на СПИ се намалува доколку:
• Не споделувате вибратор или сексуални помагала/ играчки со други лица;
• Не практикувате сексуални односи кога имате некој од симптомите на СПИ
без да користите кондом
• Се вакцинирате за Хепатит Б.
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ПЕРИМЕНОПАУЗА И МЕНОПАУЗА
До природна менопауза доаѓа кога жената нема менструација најмалку една година, а да не е бремена. Менопауза која се случува по оперативно отстранување
на јајниците или по повреда на јајниците при некаков медицински третман, како
што е хемотерапијата или зрачењето, се нарекува провоцирана менопауза.
Перименопауза е периодот на промени којшто трае најмногу до десет години од
моментот на нормална менструација до моментот кога таа целосно изостанува.

Вообичаените промени во перименопаузата се:
• намален фертилитет (родност);
• бранови на топлина (валунзи);
• промени во урогениталните органи;
• промени во менструалниот циклус;
• промени во сексуалната функција;
• промена на расположението.
Некои од симптомите може да бидат поизразени кај жените со попреченост, особено кај лицата со невролошки болести, како што е повреда на ’рбетниот столб
и мултиплекс склероза, поради веќе постојната вазомоторна нестабилност, како
и кај жени со болести на зглобовите или сврзните ткива кои користат кортикостероидна терапија.
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УРИНАРНА И ФЕКАЛНА ИНКОНТИНЕНЦИЈА КАЈ
ЖЕНИ СО ПОПРЕЧЕНОСТ
Уринарна инконтиненција е неспособност да се задржи мочта поради
неможноста да се контролира мочниот меур.
Најчести видови на уринарна инконтиненција:
• Стресна инконтиненција
• Ургентна инконтиненција
• Функционална инконтиненција
• Целосна инконтиненција
Фактори на ризик
• Ризикот се зголемува со возраста, почесто се јавува кај жените, поради
преголема тежина, при менопауза, хроничен запек, одредени лекови, честа појава на инфекции на уринарниот тракт или камен во бубрезите, како и
претходни операции во пределот на карлицата;
• Бремени жени, жени кои имаат пролонгирано породување и проблеми при
породувањето или жени на кои им е отстранета матката;
• Жени со попреченост – состојби кои делуваат врз мозокот или врз ’рбетниот столб, како што се мултиплекс склероза, Паркинсонова болест или деменција, параплегија и квадриплегија.
• Пушењето, дијабетесот, прекумерното консумирање кофеин или алкохол
спаѓаат исто така во фактори на ризик за уринарната инконтиненција.
Дијагноза и лекување
Пациенти со уринарна инконтиненција треба да се упатат на уролог или урогинеколог.
Постојат многубројни опции за третирање на уринарната инконтиненција, во
зависност од нивото и видот.
• Физикална терапија.
• Лекови и медицински помагала, перкутана стимулација на нервите, средства
кои се инјектираат во ткивата околу мочниот канал со чија помош се стеснува
каналот и се намалува истекувањето на мочта; реконструктивна хирургија,
стимулација на сакралниот нерв; зголемување на мочниот меур.
• Бихевиористичка техника: стекнување навика за контрола на мочниот меур
(празнење на одреден временски период, двојно празнење), избегнување
средства што го иритираат мочниот меур и кои придонесуваат за влошување
на инконтиненцијата.
Како да се спречи уринарната инконтиненција?
Со промена на животните навики:
• вежби за зајакнување на мускулите,
• одржување на соодветна тежина,
• да се внесува храна со многу влакна,
• да се внесуваат повеќе течности,
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• да се ограничи или избегнува користењето кофеини и алкохолни пијалаци,
• да се престане со пушење.
За спречување на појавата на инфекции на уринарниот тракт и одржување
на функцијата на бубрезите, може да помогне и следното:
• целосно празнење на мочниот меур и
• редовно празнење на одреден временски интервал.
Овие препораки се од големо значење и особено треба да ги применуваат жените со попреченост, кај кои постои поголем ризик од хронични инфекции и
многу е подобро тие да се спречат отколку да се лекуваат со антибиотици.
Фекална инконтиненција
• Под фекална (или анална) инконтиненција се подразбира повремена или
трајна неможност да се контролира празнењето на цревата, што се одразува
во неспособност на задржување на столицата.
• Многу почесто се јавува кај жените отколку кај мажите.
• Можни причини: констипација (запек), оштетување на нервите на аналниот сфинктер, пролив, повреди настанати при одредени оперативни зафати
(анални фистули, хемороиди), воспалителни заболувања на цревата или болести кои делуваат врз нервниот систем.
Дијагноза и лекување
• Исцрпен разговор и детален клинички, интернистички и невролошки преглед, кој исто така опфаќа и преглед на вагината, анусот и ректумот;
• Дигиторектален преглед, сигмоидоскопија, колоноскопија, аноректална манометрија, проктосигмоидографија, трансректален ултразвук, електромиографија на сфинктерот.
Во стратегијата за лекување спаѓа:
• Промена на животните навики (промена во исхраната, вежби и внесување
течности за поредовен метаболизам);
• Корисно е да се води дневник, каде што ќе се бележи внесената храна.
• Да се избегнува храна што предизвикува дијареа, како и кофеин, конзервирано и чадено месо, алкохол, многу зачинета храна, млечни производи, некои видови овошје, мрсна храна, вештачки засладувачи.
• Може да помогне и доколку се јаде почесто, а помали количини, да се пие
вода пред, а не во текот на јадењето, да се консумира храна која содржи
растворливи или сварливи влакна, да се пие многу вода да се избегне дехидратација (во случај на дијареа), што исто така помага и за омекнување на
столицата (доколку имате тврда столица).
• Лекови, електрична стимулација на коренот на сакралните нерви, анална
електрична стимулација.
• Биофидбек терапија (Biofeedback therapy).
• Оперативен зафат.
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КЕГЕЛОВИ ВЕЖБИ
Кегеловите вежби помагаат да се спречи и да се излекува уринарната инконтиненција. За правилно правење на Кегеловите вежби, важно е најнапред да
се идентификуваат вистинските мускули со коишто треба да се прави стегањето (контракцијата). Тие се истите мускули кои ги затегнуваме кога ни се оди
во тоалет, но мораме да ја задржиме урината поради неможност да се оди во
тоалет во моментот. Вежбањето треба да оди постепено, без да се заморат
мускулите, бидејќи како резултат на замор, може да се влоши состојбата.

Започнете ги Кегеловите вежби на тој начин што ќе ги затегнете вагиналните мускули
10 секунди, а потоа ќе ги опуштите 10 секунди, за потоа повторно да ги затегнете 10
секунди, и така продолжувате со времетраење од една до три минути.
За да се постигнат резултати, најважно е вежбите да се прават во континуитет
по ритам:
• првата седмица, двапати на ден со времетраење од 1 до 3 минути.
• втората седмица, двапати на ден, со времетраењеод 3 до 5 минути.
• третата седмица, двапати на ден со времетраење од 5 до 7 минути.
• четвртата седмица, трипати на ден со времетраење од 5 до 7 минути.
Доколку веќе се соочувате со проблемот на инконтиненција, потребни ќе бидат неколку месеци редовно правење на Кегеловите вежби за да почувствувате резултати.
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ВИЕ ПРАШАВТЕ
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Дали жената со попреченост може/смее да остане бремена и дали тоа ќе има
последици врз нејзиното здравје и здравјето на детето?
Попреченоста, самата по себе, нема како последица неможност да се забремени и да се роди здраво дете. Многу жени со попреченост се мајки на едно
или на повеќе деца.

Како и да е, попреченоста доаѓа како резултат на болест или повреда, кои
по својата природа се разликуваат, и затоа е потребно одговорот на ова прашање да се третира индивидуално.
Секоја девојка/жена со попреченост треба да се консултира со матичниот гинеколог и со специјалистите по одделните заболувања, за да може да добие
конкретен одговор дали и кои ќе бидат последиците по нејзиното здравје и
здравјето на детето.
Дали привременото користење катетер може да предизвика проблеми со инконтиненција?
Користењето катетер не може да предизвика инконтиненција (неконтролирано мокрење). Потребно е да се направат испитувања за да се утврди што
ја предизвикува инконтиненцијата. Општо, како што старееме, често имаме
проблем со нервозен мочен меур. Кај лицата со физичка попреченост овој
проблем е уште почест.
Дали пилулите за контрацепција придонесуваат за зголемување на телесната
тежина?
Првите генерации на пилули за контрацепција придонесуваа за зголемување на телесната тежина. Но, денес пилулите содржат толку мало количество на хормон што заштитуваат од несакана бременост без да предизвикаат зголемување на телесната тежина или други негативни ефекти.
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Во младинските центри „Сакам да знам“ (ХЕРА),
можете да добите бесплатни гинеколошки и
дерматолошки прегледи и советувања.
Потребно е само да се јавите на телефонските броеви:
Водно 02/3176 950
(Центарот има пристапен влез,
хидрауличен гинеколошки стол
кој се спушта до висина од 60 см)
Шуто Оризари 02/2651 955

Повеќе информации за проектот
„Жената во мене” и/или
„Сексуалност и лица со попреченост”
може да најдете на:
www.hera.org.mk,
Весна Матевска (лице за контакт)
vesna.turmakovska@hera.org.mk
http://mobilitychallenge.weebly.com,
Јасмина Ристеска (лице за контакт)
mobilitychallenge@hotmail.com
Оваа брошура е изработена во рамките на програмата „Жената во мене“, спроведена од Мобилноста предизвик, Х.Е.Р.А и Центарот за Истражување на Жените со попреченост од Хјустон, Тексас.
Истата е дел од проектот „Партнерства за Зајакнување на Заедниците“, спонзорирана од Државното Одделение за Едукација и Култура на САД, а во организација на Mobility International USA. Ниту
една од овие две организации не се одговорни за споделените гледања тука.
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