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ما هي أسباب قصور االنتصاب؟1,3
ال يوجد سبب وحيد لقصور االنتصاب. هناك العديد من 

األسباب الجسمانية والنفسية لقصور االنتصاب. 

وفيما يلي بعض األسباب الشائعة:

مرض السكري	 

 المشكالت القلبية الوعائية )ارتفاع ضغط الدم، 	 
ومرض القلب(

 عالج سرطان البروستاتا	 

 العمليات الجراحية )في البروستاتا، والمثانة، 	 
والقولون، والمستقيم(

 األدوية )أدوية ضغط الدم، ومضادات االكتئاب(	 

 خيارات أسلوب الحياة )التدخين، واإلفراط 	 
في شرب الكحوليات، والسمنة، وقلة ممارسة 

الرياضة(

إصابات الحبل الشوكي	 

المشكالت الهرمونية	 

قصور االنتصاب ليس مجرد مشكلة 
طبية، بل يمكن أن يكون له أثر عميق 

على عالقاتك.4

كيف أثر قصور االنتصاب على 
عالقتك؟

"غابت الحميمية التي اعتدنا عليها. وفجأة، صار 
األمر كما لو كنا منفصلين تماًما. لم يكن هناك 

تواصل."

- توم

ما هو قصور االنتصاب )ED(؟
ف قصور االنتصاب على أنه العجز الدائم عن تحقيق االنتصاب أو المحافظة على صالبته بما يكفي  يُعرَّ

للمعاشرة الجنسية.1

ما مدى شيوع اإلصابة بقصور االنتصاب؟ 
قصور االنتصاب مشكلة شائعة ومن المهم أن تعرف أنك لسَت وحدك.
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في عمر 50 سنة 
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في عمر 60 سنة

في عمر 75 سنة

التصنيف التفصيلي لعمر الرجال المصابين بالعجز الكامل عن تحقيق أي انتصاب1

إجابات للرجال

 EDCures.com للحصول على مزيد من المعلومات بشأن قصور االنتصاب، تفضل بزيارة

EDCures.com للحصول على مزيد من المعلومات بشأن قصور االنتصاب، تفضل بزيارة
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للتعرف على مزيد من المعلومات عن قصور االنتصاب، من المهم أن تفهم كيف يؤدي القضيب 
عمله في الظروف الطبيعية. تنطوي عملية االنتصاب على 5 مراحل نذكرها فيما يلي:

االنتصابات وآلية عملها3

1.  االمتالء المبدئي 
مع اإلثارة النفسية أو الجنسية، تسبب الناقالت العصبية 
ارتخاء العضالت الملساء بالقضيب، ما يزيد تدفق الدم 
إلى األجسام الكهفية )الغرفتان الموجودتان داخل جسم 

القضيب(.

2.  االنتصاب الجزئي 
تتمدد شرايين القضيب للتكيّف مع زيادة تدفق الدم الالزم 

إلطالة القضيب وتمدده.

3. االنتصاب الكامل 
يُمنع تصريف حجم الدم الزائد من داخل القضيب 

إلى خارجه، ما يؤدي إلى تمدد القضيب وصوالً إلى 
االنتصاب الكامل.

4.  االنتصاب الصلب 
تتحقق الصالبة القصوى. يتضخم طرف القضيب وجسم 
القضيب األمامي حتى تنضغط أوردة القضيب انضغاًطا 
قسريًا. يزيد ذلك من احتقان القضيب بالدم ويُبقيه على 

صالبته القصوى.

5. العودة لالرتخاء 
تؤدي االنقباضات العضلية إلى زيادة تدفق الدم إلى 
خارج القضيب، فيقل طول القضيب ومحيطه حتى 

يرتخي.

 EDCures.com للحصول على مزيد من المعلومات عن العالجات المتاحة، تفضل بزيارة EDCures.com للحصول على مزيد من المعلومات عن العالجات المتاحة، تفضل بزيارة
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نزف إليكم أنباًء سارة إذ إن هناك خيارات لعالج قصور االنتصاب، والخيارات المتوفرة أمامكم 
متعددة. ال تكون األدوية الفموية فعالة لدى بعض الرجال، لذلك من المهم أن تكون على دراية 
بجميع خياراتك.5-7 سيناقشك طبيبك في الخيارات التي قد تالئمك، وكذلك مخاطرها وفوائدها 

المحتملة.

األدوية الفموية
هناك العديد من األدوية الموصوفة المتاحة التي قد 

تحسن تدفق الدم إلى القضيب. ولدى تناول هذه األدوية 
مع توفر اإلثارة الجنسية، يمكن أن يؤدي هذا إلى 

انتصاب.

خيارات عالج قصور االنتصاب3

تحاميل مجرى البول
ع يحتوي على حبيبة صغيرة )تحميلة(  يتم إدخال ُموّزِ
في مجرى البول وتُطلق الحبيبة. تذوب الحبيبة وتُزيد 

تدفق الدم إلى القضيب، ما يؤدي إلى حدوث االنتصاب. 

الحقن
في حالة العالج بالحقن، تُستخدم إبرة لحقن الدواء في 

القضيب مباشرةً. يتيح الدواء تدفق الدم إلى القضيب، ما 
يؤدي إلى حدوث االنتصاب.

غرسات القضيب
هي أجهزة طبية تغرس في القضيب بحيث تتيح للرجال 
المصابين بقصور االنتصاب تحقيق االنتصاب. ويكون 
الجهاز مخفيًا تماًما داخل الجسم. ولتشغيله، ليس عليك 

إال أن تضغط المضخة وترخيها في كيس الصفن 
لتحقيق االنتصاب.

أجهزة التفريغ المساعدة على االنتصاب
توضع أسطوانة بالستيكية على القضيب، وتؤدي 

المضخة )التي هي إما مضخة يدوية أو تُدار بالبطارية( 
إلى إحداث شفط تفريغي داخل األسطوانة، فيُسحب الدم 

إلى القضيب ما يؤدي إلى االنتصاب. 

يوضع شريط شد قابل للمط عند قاعدة القضيب 
للمساعدة على الحفاظ على االنتصاب.

 EDCures.com للحصول على مزيد من المعلومات عن العالجات المتاحة، تفضل بزيارة EDCures.com للحصول على مزيد من المعلومات عن العالجات المتاحة، تفضل بزيارة
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دعامة القضيب هي جهاز طبي يُغرس في جسم الرجل. وتُجرى الجراحة عادةً كإجراء لمريض 
داخلي.14

دخلت غرسات القضيب مجال االستخدام السريري 
 Boston منذ ما يزيد على 45 سنة8 وساعدت

Scientific أكثر من 500000 رجل على استعادة 
الحياة الجنسية النشطة والُمرضية.9 وتوفر الغرسات 
خياًرا للرجال الذين جربوا عالجات أخرى من دون 

نجاح. تبين عدة دراسات أن أغلب المرضى وشريكاتهم 
راضون إلى حد كبير عن النتائج.10

يمكن للتوصل إلى خيار عالجي لقصور االنتصاب 
أن يغير الحياة لدى كثير من الرجال وشريكاتهم. 

واختيار دعامة القضيب األنسب لك هو خيار شخصي 
جًدا. ونظًرا ألن كل نوع من الغرسات يقدم خصائص 

فريدة، يُستحسن أن تناقش مخاطر كل منها وفوائدها مع 
الطبيب لمساعدتك على انتقاء الخيار المناسب لك.

ما هي دعامة القضيب؟

خصائص دعامة القضيب:
مخفية تماًما داخل الجسم10	 

 يمكن أن توفر خيار عالج طويل األمد لقصور 	 
االنتصاب15

 فور تشغيلها، يمكنك أن تحافظ على انتصاب طيلة 	 
المدة التي تريدها15

 تلقائية – يمكنك الِجماع وقتما تتطلب حالتك 	 
المزاجية المعاشرة الجنسية15

 ال تعوق عادةً القذف أو النشوة.15	 

 مصممة لتشعرك كما لو أنك شخص طبيعي خالل 	 
المعاشرة الجنسية15

مخاطر دعامة القضيب10:
 ستجعل االنتصابات الطبيعية أو التلقائية، وغير 	 

ذلك من خيارات العالج التدخلي، مستحيلة

 إذا حدثت عدوى، فقد تُضطر إلزالة الدعامة	 

 قد تسبب قِصر القضيب أو انحنائه أو تندبه	 

 األلم )الذي يصاحب عادةً عملية التعافي(	 

 قد يحدث عطل آلي بالدعامة	 

 EDCures.com للحصول على مزيد من المعلومات عن العالجات المتاحة، تفضل بزيارة
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يمكن لقصور االنتصاب أن يقلل الحميمية بينكما، وأن يؤثر على ثقتك بنفسك وعلى عالقاتك 
األكثر أهمية.4 

تبيّن دراسات عدة أن غرسات القضيب يمكن أن تقدم 
النتائج الُمرضية التي يسعى إليها العديد من األزواج 

والزوجات. استشر طبيبك لتحديد نوع الدعامة األنسب 
لحالتك وألسلوب حياتك.

في إحدى الدراسات التي ضّمت 106 مريًضا من 
مرضى قصور االنتصاب، تلقى 32 منهم دعامة 

القضيب. ومن بينهم، كان 93% راضين عن 
الدعامة.11

رضا المرضى وشريكاتهم

رضا المرضى بصفة عامة عن عالجات قصور االنتصاب11

%93

%51

%40

0

 دعامة القضيب
العدد=32/30

 األدوية الفموية
العدد=31/16

نوع العالج

النسبة المئوية للمرضى ذوي الرضا المتوسط أو التام

 حقن القضيب
العدد=22/9

50100

غالبًا ما يتساءل المرضى إذا كان نشاطهم الجنسي 
سيظل على حاله، وإذا كانوا سيستطيعون التمتع بالنشوة 

واإلحساس. وفي دراسة ضمت 200 مريض و 

120 شريكة، وجد كل من الرجال وشريكاتهم دعامة 
القضيب ™AMS 700 ُمرضية12:

أفاد 92% من المرضى أن النشاط الجنسي ممتاز أو 
ُمرٍض في وجود الدعامة

أفاد 75% من المرضى بعدم تغيّر النشوة، وأفاد 
20% بتحسن النشوة بعد الجراحة

أفاد 96% من شريكاتهم أن النشاط الجنسي ممتاز أو 
ُمرٍض في وجود الدعامة

أفاد 50% من المرضى أن حاالت االنتصاب 
ُمرضية، وأفاد 48% أن حاالت االنتصاب ممتازة 

بعد الجراحة

050100
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 EDCures.com لسماع قصص المرضى الحقيقية، تفضل بزيارة EDCures.com لسماع قصص المرضى الحقيقية، تفضل بزيارة
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تتكّون دعامة القضيب القابلة للنفخ، المكّونة من 3 أجزاء، والممتلئة بالسائل من زوج من 
األسطوانات التي تُغرس في القضيب، ومن مضخة تُغرس في كيس الصفن، ومستودع يُغرس 

في أسفل البطن. 

تؤدي آلية ضغط المضخة وإرخاؤها إلى تحريك السائل 
داخل األسطوانتين، فيؤدي ذلك إلى االنتصاب. قم 

بإفراغ الجهاز عن طريق ضغط زر اإلفراغ الموجود 
على المضخة. يعود القضيب حينذاك إلى حالة اللين 

واالرتخاء والمظهر الطبيعي.16

دعامة القضيب المكّونة من 3 أجزاء مخفية تماًما داخل 
الجسم ومصممة إلحداث انتصاب طبيعي.

ومن ضمن خصائص دعامة القضيب المكّونة من 3 
 )AMS 700™ أجزاء تمدد محيطها )كل أسطوانات

.)AMS 700 LGX™ وطولها )أسطوانات

جهاز ™AMS 700 التعويضي للقضيب – دعامة قضيب قابلة للنفخ مكّونة من ثالثة أجزاء

خيارات إضافية للغرسات
توفر Boston Scientific نوعين 

إضافيين من غرسات القضيب، هما جهاز 
™Ambicor التعويضي للقضيب القابل 

 Tactra™ للنفخ والمكّون من جزأين، وجهاز
التعويضي للقضيب القابل للطي )القابل للثني( 

المكّون من جزء واحد. 

يرجى استشارة الطبيب لتحديد أي الغرسات 
أنسب لك.

 EDCures.com للحصول على مزيد من المعلومات بشأن غرسات القضيب، تفضل بزيارة

	   هي غرسة القصيب الوحيدة المتوفرة 
في السوق، والتي تضم أسطوانات تتمدد 

بحيث تزيد من محيط القضيب وطوله 
بنسبة 17%25-10

	   األسطوانات مصممة للتعامل مع أولى 
وأهم المخاوف التي تخطر ببال الرجال 

المصابين بقصور االنتصاب، وهو فقدان 
طول القضيب18,19

	   التمدد المنضبط مصمم لتوفير الصالبة 
القصوى والتمدد األمثل لكل من الطول 

والمحيط كذلك17

	   انتصاب قوي وصلب يمكن أن يستمر 
طيلة الفترة المرغوبة17

	   يضمن لك مظهًرا طبيعيًا خالل االرتخاء 
في وضع تفريغ الغرسة17

	   التمدد المنضبط مصمم لتوفير الصالبة 
القصوى والتمدد األمثل للمحيط20

	   انتصاب قوي وصلب يمكن أن يستمر 
طيلة الفترة المرغوبة17

	   يضمن لك مظهًرا طبيعيًا خالل االرتخاء 
في وضع تفريغ الغرسة17

 ،AMS 700 كل مزايا سلسلة غرسات   	
بما في ذلك تمدد محيط القضيب للمرضى 

الذين قد يكونون في حاجة ألسطوانات 
أقصر وأضيق20

	   التمدد المنضبط مصمم لتوفير الصالبة 
القصوى والتمدد األمثل للمحيط17

	   انتصاب قوي وصلب يمكن أن يستمر 
طيلة الفترة المرغوبة17

	   يضمن لك مظهًرا طبيعيًا خالل االرتخاء 
في وضع تفريغ الغرسة17

 غرسة القضيب
AMS 700™ LGX

 غرسة القضيب
AMS 700™ CX

 غرسة القضيب
AMS 700™ CXR

 EDCures.com للحصول على مزيد من المعلومات بشأن غرسات القضيب، تفضل بزيارة
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الجراحة
يُجرى إجراء الدعامة عادةً للمرضى الداخليين في 
المستشفى. وبشكل عام، يُسجل المرضى وصولهم 
صباح يوم الخضوع لإلجراء ويغادرون المستشفى 

خالل 24 ساعة. يتلقى المرضى التخدير أثناء 
الجراحة. يمكن للطبيب أن يخبرك بالمزيد من 

المعلومات عن اإلجراء الجراحي.

التعافي
وقد تصاب بألم وتقرح في موقع العملية الجراحية. عادةً 
ما يستغرق األمر بضعة أيام لتعود إلى روتينك اليومي 

المعتاد في النشاط الخفيف. وعادةً ما تكون المدة الكاملة 
للتعافي قبل استخدام الجهاز حوالي 6 أسابيع.

مع توفر المزيد من المعلومات التي يجب عليَّ معرفتها، ما الذي لم 
أفكر فيه؟

 EDCures.com للحصول على مزيد من المعلومات بشأن غرسات القضيب، تفضل بزيارة

AMS 700™ األجهزة التعويضية للقضيب من نوع

المضخة 

األسطوانات

المستودع 

EDCures.com للحصول على مزيد من المعلومات بشأن غرسات القضيب، تفضل بزيارة
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1.  كيف تُصنّف ثقتك في قدرتك 
على الحصول على انتصاب 

والحفاظ عليه؟

مرتفعة جًدامرتفعةمتوسطةمنخفضةمنخفضة جًدا

012345

2.  عندما حدث لك انتصاب مع 
اإلثارة الجنسية، كم مرة كانت 

االنتصابات صلبة بما يكفي 
لإليالج )إدخال القضيب(؟

ال يوجد نشاط 
جنسي

تقريبًا مطلقًا أو 
مطلقًا

بضع مرات 
)أقل بكثير من 

نصف عدد المرات(
أحيانًا )قرابة نصف 

عدد المرات(

أغلب المرات 
)أكثر بكثير من 

تقريبًا دوًما أو دوًمانصف عدد المرات(

012345

3.  أثناء المعاشرة الجنسية، كم 
مرة استطعت الحفاظ على 

انتصابك بعد اإليالج )إدخال 
القضيب(؟

ب المعاشرة  لم أُجّرِ
الجنسية

تقريبًا مطلقًا أو 
مطلقًا

بضع مرات 
)أقل بكثير من 

نصف عدد المرات(
أحيانًا )قرابة نصف 

عدد المرات(

أغلب المرات 
)أكثر بكثير من 

تقريبًا دوًما أو دوًمانصف عدد المرات(

012345

4.  أثناء المعاشرة الجنسية، إلى 
أي درجة كان من الصعب أن 
تحافظ على انتصابك بما يكفي 

إلتمام الِجماع؟

ب المعاشرة  لم أُجّرِ
الجنسية

صعب إلى أقصى 
غير صعبصعب قلياًلصعبصعب جًدادرجة

012345

بت المعاشرة  5.  عندما َجرَّ
الجنسية، كم مرة كانت 

ُمرضية لك؟

ب المعاشرة  لم أُجّرِ
الجنسية

تقريبًا مطلقًا أو 
مطلقًا

بضع مرات 
)أقل بكثير من 

نصف عدد المرات(
أحيانًا )قرابة نصف 

عدد المرات(

أغلب المرات 
)أكثر بكثير من 

تقريبًا دوًما أو دوًمانصف عدد المرات(

012345

اجمع األرقام المكافئة لألسئلة 1-5. اإلجمالي: 

يصنّف مقياس جرد الصحة الجنسية للرجال )Sexual Health Inventory for Men( شدة قصور االنتصاب حسب النقاط الَحديَّة 
التالية: 

1-7 قصور انتصاب شديد 8-11 قصور انتصاب متوسط 12-16 قصور انتصاب بسيط إلى متوسط 17-21 قصور انتصاب بسيط

ب
ص هنا لتسليمه للطبي

ق

خالل آخر 6 شهور

مستودع الصحة الجنسية 
3)SHIM( للرجال

 )ED( غالبًا ما يُستخدم هذا االختبار لمساعدة األطباء على تحديد درجة قصور االنتصاب
لدى المرضى.

ناقش اإلجابات مع طبيبك اليوم.
بعد أن تجري االختبار، ضع قائمة بما يخطر لك من أسئلة ومخاوف، قص االختبار الذي 
أكملته وسلِّمه إلى مكتب طبيب المسالك البولية لمزيد من المحادثة العميقة عن الخطوات 

التالية المحتملة.

 EDCures.com للحصول على مزيد من المعلومات بشأن غرسات القضيب، تفضل بزيارة
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الموجز المختصر للجهاز التعويضي للقضيب 
AMS 700™ القابل للنفخ من سلسلة

أجهزة سلسلة ™AMS 700 التعويضية للقضيب 
القابلة للنفخ ُمعّدة لالستخدام لعالج قصور االنتصاب 

المزمن، والعضوي )العجز الجنسي( لدى الذكور. 

يُحظر استخدام هذه األجهزة مع المرضى المصابين 
بعدوى نشطة بالجهاز البولي التناسلي أو عدوى 

نشطة بالجلد في منطقة إجراء العملية الجراحية أو 
المصابين )في حالة جهاز AMS 700 المزود 

بإنهيبيزون )™InhibiZone((، بالحساسية أو األرجية 
المعروفة إزاء ريفامبين )rifampin( أو مينوسايكلين 

)minocycline( أو غير ذلك من أدوية التتراسايكلين 
 .)tetracyclines(

سيجعل تركيب الغرسات االنتصابات الطبيعية أو 
التلقائية الكامنة، وغير ذلك من خيارات العالج 

التدخلي، مستحيلة. وقد يكون الرجال المصابون 
بمرض السكري أو إصابات الحبل الشوكي أو القروح 
المفتوحة أكثر عرضة لخطر العدوى. وقد يؤدي فشل 

تقييم تآكل الجهاز وعالجه إلى العدوى وفقدان األنسجة. 
وقد يؤدي الغرس إلى قِصر القضيب أو انحنائه أو 

تندبه. 

تتضمن اآلثار الجانبية الضارة المحتملة، على سبيل 
المثال ال الحصر، األلم في الجهاز البولي التناسلي 

)الذي يصاحب عادةً مرحلة التعافي(، والوذمة البولية 
التناسلية، والكدمات البولية التناسلية، واالحمرار 

الجلدي في الجهاز البولي التناسلي، وتَغلُّف المستودع، 
وعدم رضا المريض، والنفخ التلقائي، والعطل اآللي، 

وضعف التبول. 

قبل استخدام تلك األجهزة، يُرجى مراجعة تعليمات 
االستخدام لتتعرف على القائمة الكاملة لدواعي 

االستخدام، وموانع االستخدام، والتحذيرات، 
واالحتياطات، واآلثار الجانبية الضارة المحتملة.

األسئلة والمخاوف

ب
ص هنا لتسليمه للطبي

ق

 EDCures.com للحصول على مزيد من المعلومات بشأن غرسات القضيب، تفضل بزيارة EDCures.com للحصول على مزيد من المعلومات بشأن غرسات القضيب، تفضل بزيارة
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شهادات المرضى
تحكي القصص المذكورة ضمن هذه النشرة خبرات 

أشخاص يستخدمون عالجات AMS المرتبطة 
بقصور االنتصاب. وقد توجهت AMS بدعوة هؤالء 

األشخاص لمشاركة قصصهم بصراحة. وخالل 
استعراضك لها، يرجى أن تضع في اعتبارك أن تلك 

الخبرات تخص هؤالء األشخاص بعينهم. وكما هو 
الحال في كل عالج طبي، ال تتماثل االستجابات - 

وتتباين النتائج. 

الموجز المختصر للجهاز التعويضي للقضيب 
Ambicor™ من طراز

األجهزة التعويضية للقضيب القابلة للنفخ من طراز 
™AMS Ambicor ُمعّدة لالستخدام لعالج قصور 

االنتصاب المزمن، وأصلي المنشأ )العجز الجنسي( 
لدى الذكور. 

يُحظر استخدام هذه األجهزة مع المرضى المصابين 
بعدوى نشطة بالجهاز البولي التناسلي أو عدوى نشطة 

بالجلد في منطقة إجراء العملية الجراحية. 

سيجعل تركيب الغرسات االنتصابات الطبيعية أو 
التلقائية الكامنة، وغير ذلك من خيارات العالج 

التدخلي، مستحيلة. وقد يكون الرجال المصابون 
بمرض السكري أو إصابات الحبل الشوكي، أو القروح 
المفتوحة أكثر عرضة لخطر العدوى. وقد يؤدي فشل 

تقييم تآكل الجهاز وعالجه إلى العدوى وفقدان األنسجة. 
وقد يؤدي الغرس إلى قِصر القضيب أو انحنائه أو 

تندبه. 

تتضمن اآلثار الجانبية الضارة المحتملة، على سبيل 
المثال ال الحصر، األلم في الجهاز البولي التناسلي 
)الذي يصاحب عادةً مرحلة التعافي(، وعدم رضا 
المريض، والعطل اآللي، والنفخ التلقائي، وانحناء 

القضيب أو تغير اإلحساس به، والورم الدموي البولي 
التناسلي، والوذمة البولية التناسلية، والعدوى. 

قبل استخدام تلك األجهزة، يُرجى مراجعة تعليمات 
االستخدام لتتعرف على القائمة الكاملة لدواعي 

االستخدام، وموانع االستخدام، والتحذيرات، 
واالحتياطات، واآلثار الجانبية الضارة المحتملة.

 EDCures.com للحصول على مزيد من المعلومات بشأن غرسات القضيب، تفضل بزيارة EDCures.com للحصول على مزيد من المعلومات بشأن غرسات القضيب، تفضل بزيارة
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مالحظات
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قم بالخطوة التالية
يمكن لقصور االنتصاب )ED( أن يؤثر على حميميتك وثقتك بنفسك وقد يؤثر على عالقتك بشريكتك. 

ولكن هناك أخباًرا سارة، فاليوم، صارت كل حالة تقريبًا من حاالت قصور االنتصاب قابلة للعالج.

 EDCures.com للحصول على مزيد من المعلومات عن العالجات المتاحة، تفضل بزيارة

تحدث إلى طبيب مسالك بولية متخصص في قصور االنتصاب وسيقدم لك خيارات العالج كاملةً، بما 
في ذلك الغرسات.

 EDCures.com شاهد قصص المرضى الحقيقية على

 هل أنت في حاجة لمساعدة للتوّصل إلى طبيب خبير على مقربة منك؟ 
 تفضل بزيارة خاصية "توصل إلى اختصاصي غرس األطراف االصطناعية 

 EDCures.com على ")Find an Implanter(
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 جميع العالمات التجارية مملوكة لمالكيها المشار إليهم. 
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