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لنتحدث عن ذلك.
یمكنك إیجاد حل حاسم

٤

اقرأ ھذا الدلیل، ثم تحدث مع طبیبك ومع أحد مرشدي 
مرضي ضعف االنتصاب.

ما أشد صعوبة الحیاة بضعف االنتصاب. قد تظن أنھ ال 
أحد یتفھم ما تشعر بھ وأنھ ال أحد یود الحدیث عنھ.

ھناك مالیین الرجال غیرك ممن یعانون من ضعف 
االنتصاب، و یتفھمون تماما إلي أي مدي یؤثر علي ً

الحیاة الیومیة. مرشدو المرضي خاصتنا ھم أناس حقیقیونُ
ً  یعانون من ضعف االنتصاب، وقد وجدوا حال ناجحا ً

لمشكلتھم، و مستعدون للتحدث عنھ.

مرشدو المرضي یعلمون أنھ مع صراعك مع ضعف 
االنتصاب، تشعر أنك لست أنت.  تشعر أن جسدك 

ُال یعمل بصورة صحیحة، و أن مَزاجك سیئ. قد تشعر  ِ
باالكتئاب، باالمتعاض و القلق. اإلحساس بأنك غیر ما

عھدت نفسك قد یشغل كل دقیقھ من وقتك. قد تحجم حتي
عن تقبیل شریكة حیاتك خوفا مما قد یحدث أو قد الیحدثً

بعدھا.

مرشدو المرضي خاصتنا یتحدثون لآلخرین عن خبرتھم 
الحیاتیة مع ضعف االنتصاب، یفصحون عن كیف كانوا 

ِمع ضعف االنتصاب، ماذا تتوقع إذا أصبت بھ، ویشاركونك ُ
خبرتھم عن كیف عادوا إلي طبیعتھم.

ھؤالء المرشدون اقتنصوا حیاتھم من براثن ضعف 
االنتصاب، ویؤمنون بأن ذلك بإمكانك أنت أیضاً.

٥



ضعف االنتصاب: 
ِشائع و قابل للعالج

إن كنت تعاني من ضعف االنتصاب، 
فلتعلم أنك لست وحدك:

ُالثالثین ملیون رجل یعاني ما یقارب من  َ
١
في الوالیات المتحدة األمریكیة من ضعف االنتصاب 

واحد من كل أربعة رجال 
فوق سن ٦٥ یعاني من درجة ما 

من ضعف االنتصاب١

٦٧

ً رغم أن ضعف االنتصاب شائع، إال أنھ لیس مصیرا محتوما ً
١
. مع تقدم السن، ویمكن التغلب علیھ في أغلب األحوال 

ُھنالك العدید من وسائل العالج، بما فیھا األقراص، الحقن َ
وأجھزة السحب. دعامة العضو الذكري ھي حل فعال 

. دعامة العضو الذكري ھي ٤ ِومرضي بدرجة كبیرة  ُ
ِعملیة جراحیة. و قد یرشح طبیبك خیارات أخري أوال، ً َُ

إال أن دعامة العضو الذكري تعطیك نتیجة عالیة الفعالیة 
٢
. ِو مرضیة للغایة لحیاة ملُؤھا النشاط الجنسي  َ ِ ُ

َّدة تؤخذ في االعتبار، فلنبدأ. ِھناك الكثیر لنتعلمھ، و أمور ع



٨

كیف یحدث االنتصاب ١

تؤدي االستثارة الجنسیة و الرغبة الجنسیة إلي عمل كل 
من المخ و األعصاب و القلب و األوعیة الدمویة 

والھرمونات إلحداث زیادة سریعة في تدفق الدم إلي 
العضو الذكري.

یمأل الدم اسطوانتین تحتویان علي أنسجة دمویة إسفنجیة
َّداخل و بامتداد العضو الذكري، تسمیان بالجسمین ُ َ

الكھفیین.

بینما یمتلئ الجسمین الكھفیین بالدم یتمددان، مما یؤدي 
إلي الضغط علي األوردة الدمویة و بالتالي، احتباس الدم 

بداخل العضو الذكري. و ھكذا، یصبح العضو الذكري 
ً ًّ َصلبا و متمِددا، لیحدث االنتصاب.َ ُ

ُِتحدث مشاكل ضعف االنتصاب حینما یحجم المخ عن 
إرسال إشارات كافیة، أو أي إشارات علي اإلطالق، 
َ أو حینما ال یكون ھناك تدفق كاف للدم، أو في حالة تلف َ

أنسجة االنتصاب

الشكل األول

الشكل الثاني

الشكل الثالث

٩



ما ھو ضعف االنتصاب؟ ١

ضعف االنتصاب ھو حالة مستدیمة من عدم القدرة علي 
ٍاإلبقاء علي انتصاب كاٍف للجماع . یكون ذلك علي ھیئة:

ً -  عدم حدوث انتصاب نھائیا
-  حدوث انتصاب بصورة متفاوتة مع ضعف متكرر 

-  حدوث انتصاب إال أن صالبتھ التستمر بما یكفي للجماع

أسباب ضعف االنتصاب

في أكثر من ٨٠٪ من الرجال المصابین بضعف 
٣ ً . عادة یمكن ً االنتصاب، یكون السبب مرضا جسدیا 

تحدید السبب، و یمكن للعالج الصحیح مساعدتك للعودة 
٢. ِإلي حیاة جنسیة مرضیة  ُ

١
: ِاألسباب المرضیة الجسدیة  َ َ

ـ إصابة (كإصابات المخ أو النخاع الشوكي)
ُـ مرض (كالسكري أو ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع َ َ َ
 الكولیستیرول)

ـ جراحة (مثل جراحة استئصال البروستات)
ـ اعتیاد استخدام مواد معینة (مثل تدخین التوباكو، 

  المخدرات، الكحولیات و بعض األدویة)

١٠

من حاالت ضعف االنتصاب ھي بسبب 
َمرض جسدي ٣ َ َ َ

بإمكان العالج الصحیح مساعدتك علي
ِالعودة لحیاة جنسیة مرضیة. ُ

الخیارات العالجیة ١
توجد طرق مختلفة لعالج ضعف االنتصاب. یمكن لطبیبك 

مناقشة تلك الخیارات معك، و مساعدتك علي تقییم احتیاجاتك 
الشخصیة، و كذا فوائد و مخاطر كل خیار عالجي.

ـ تغییر نمط الحیاة مثل التوقف عن التدخین، تخفیض الوزن، 
ِ  والتغذیة الصحیة

® ® ®
، سیالس أو لیفیترا َـ أدویة فمویة مثل فیاجرا 

ـ أجھزة السحب
ـ الحقن الدوائي المباشر بالعضو الذكري

ـ دعامة العضو الذكري

ِبعض الرجال یجدُون أن ھذه الخیارات التصلح لھم أوالتعمل 
َِكما ینبغي نتیجة حالة صحیة، أو اختیارات متعلقة بنمط 

الحیاة أوبالطبیعة الشخصیة. من الممكن في ھذه الحاالت أن 
ً ً ِتكون دعامة العضو الذكري خیارا فعاال ومرضیا. ً ُ

١١

 قمت باتخاذ كل اإلجراءات التي ظننت أنھا قد تساعد، لكن ُُ
الشيء ساعدني. قلت في نفسي: حسنا، البد أن أتخذ ھذه ً

الخطوة، فھي الَخیار الوحید لدي. و الشیئ الوحید الذي ندمت 
ِعلیة ھو أنني لم اتخذ تلك الخطوة مبكرا، فأنا رجل أسعد ً َ ُ

كثیرا بعد دعامة العضو الذكري كولوبالست تایتان ً
ـ مارتن٭



٩٨  
ُیعرب المرضي عن  َُ َ ِ

٤ معدالت رضا بنسبة ٩٨٪  ً
بدعامة العضو الذكري القابلة للنفخ

دعامات العضو الذكري كولوبالست

َُدعامة العضو الذكري ھى جھاز غیر ظاھر یزرع داخل 
َُالعضو الذكري للرجل، وھو مصمم لمساعدة الرجل علي 
الحصول علي االنتصاب. متي تم زراعة الدعامة، فإنھا 
َتساعد الرجل علي استعادة السیطرة علي جسِده، ویمكن  َ
استخدامھا في أي وقت كان، بعكس الخیارات العالجیة 
األخري التي قد تتطلب فترة انتظار قصیرة حتي تظھر 

فعالیتھا.  دعامة العضو الذكري ھي خیار فعال للرجال َ
الذین یعانون من ضعف االنتصاب مع عدم نجاح 

الخیارات األخري في عالجھ. 

تستدعي دعامة العضو الذكري عملیة جراحیة روتینیة، 
ویمكن لألغلبیة العظمي من الرجال العودة للمنزل خالل 

یوم من الجراحة. و بعد التعافي الكامل، یمكنھم معاودة 
. سیقوم طبیبك بمناقشة ١ النشاط الجنسي خالل ٤-٦ اسابیع

تفاصیل الجراحة والتعافي معك، وكذا كیفیة استخدام 
الدعامة. 

لسنوات عدیدة، طالما تمتعت دعامات العضو 
الذكري بمعدالت أمان و فعالیة عالیتین كخیار أساسي 

، وتعطي األمل وتمكن ٤ُ ِلعالج مرضي ضعف االنتصاب  ِ َُ
من العودة للحمیمیة والحیاة الطبیعیة للكثیر من الرجال 

الذین یعانون من ضعف االنتصاب. 
تقِدم كولوبالست نوعین من دعامات العضو الذكري:َُ

٧
عنھا صالبة  ِـ دعامة جینیسیز Genesis المرنة ، وینتج َ

َّ  دائمة بالعضو الذكري، و ترجح لمن یعانون من قدرة ُ َ
  محدودة في استخدام الیدین. 

٤
ـ دعامة تایتان Titan القابلة للنفخ  وینتج عنھا انتصاب 

ً ُ َ  قید التحكم، أكثر شبھا باالنتصاب الطبیعي من حیث َ
  األداء والشعور.

١٢١٣

دعامة العضو الذكري بنوعیھا ھي مخبوءة بالكامل داخل 
الجسم، و تعطي الرجل المصاب بضعف االنتصاب القدرة 

علي الحصول علي انتصاب فوري، في أي وقت یشاء، 
وألي مدة یرغب فیھا ھو أو شریكتھ. الدعامة تعید للرجل 

زمام األمور وتعیده إلي الحیاة الطبیعیةُ



دعامة كولوبالست تایتان®
الدعامة القابلة للنفخ ٥

دعامة العضوالذكري كولوبالست تایتان ھي جھاز 
مصنوع من مادتي السیلیكون والبیوفلیكس الطریتین َ®

ُعالیتي االحتمال واالعتمادیة، علي ھیئة دورة سائل مغلقة. 
یتكون الجھاز من ثالث أجزاء متصلة بأنابیب سیلیكونیة:

١٢٣

مستودع السائل 
(یوضع بالبطن)

اسطوانتین 
(توضعان 

بالعضو الذكري)

َمضخة َّ َ
(توضع بكیس 

الخصیتین)

عندما تقوم بالضغط علي الجزء الكروي من المضخة، 
یتحرك السائل من المستودع إلي االسطوانتین بالقضیب، 

لیحدث االنتصاب. عندما تضغط علي زر االرتخاء في 
المضخة، یخرج السائل من العضو الذكري عائدا إلي ً

ًالمستودع، لیترك ارتخاء طبیعیاً.

قم بزیارة موقع Titaninflate.com لمقطع فیدیو توضیحي

٤
مواصفات تایتان 

ـ  سھولة االستخدام و النفخ

ـ  اإلرخاء بخطوة واحدة
ـ  تقریبا غیر ملحوظ في حالة االرتخاءً

ـ  یعمل ویعطي شعورا شدید القرب من االنتصاب الطبیعي ً
ٍـ  یعطي أعلي قطر ممكن للعضو الذكريُ

١٤

المضخة 

االسطوانتین

المثانة

الخصیتین

المستودع

١

٢

٣

دعامة العضو الذكري الوحیدة
المتمتعة بمحبس مانع في قاعدة 

المستودع ٤

ُمصمم لیضاھي االنتصاب  ِ ََُ
الطبیعي في الشكل و األداء 

ََُالمضخة مصممة بحیث تأخذ 
ً َِحیّزا صغیرا إلخباء أفضلً

"أعادت دعامة كولوبالست تایتان الحمیمیة و التلقائیة لحیاتنا 
ُالعاطفیة، افتقدنا ذلك مع األقراص و أجھزة السحب و الحقن، َ

التي جعلت حیاتنا العاطفیة میكانیكیة أكثر مما ینبغي، وأقرب 
َإلي الكدح، عنھا إلي التعبیر عن الحب فیما بیننا"َ

ـ رایموند٭

١٥



١٦

قضیبین
صلبین

٧
مواصفات جینیسیز 

ـ سھل االستخدام لك و لشریكتك
ـ اختیار جید للرجال الذین یعانون من صعوبة في استخدام 

  الیدین
ـ حیث أنھا تبقي صلبة حتي في حالة عدم االنتصاب، 

  فإنھا قد تكون أصعب في اإلخفاء في المالبس 

كولوبالست جینیسیز®
ِدعامة العضو الذكري المرنة ٦ َ

ِجینیسیز ھي دعامة مرنة للعضو الذكري، تتكون من  َ
ِقضیبین صلبین لكن مرنَین، یوضعان داخل و بطول  ِ َ
العضو الذكري. بخالف ذلك، ال توجد لھذا الدعامة 

أجزاء أخري. للحصول علي انتصاب، فإنك ببساطة 
ُتمسك بالعضو الذكري و توجھھ في االتجاه المطلوب. ُ ِ

َ ُِوعندما تفرغ، تقوم بثنیھ ألسفل إلخبائھ.َ

َمعلومات ھامة حول المخاطرَ
دعامة العضو الذكري تستدعي جراحة. مخاطر الجراحة 

المحتملة تتضمن ـ دون الحصر ـ مضاعفات مثل االلتھاب، 
التورم، األلم أو عدم االرتیاح. بعد زراعة الدعامة، قد تكون 

ھناك احتمالیة ما لاللتھاب، االختراق، تحرك الدعامة من 
موضعھا، أو الخلل المیكانیكي في الدعامة، مما قد یستدعي 

جراحة أخري. سیقوم طبیبك بتقدیم معلومات كاملة عن 
المخاطر المحتملة طبقا لحالتك.ً

١٧



١٨

أسئلة شائعة

س. ھل یمكنني القذف و الحصول علي النشوة الجنسیة 
      في وجود دعامة القضیب؟

ج. ینبغي أن تتمكن من القذف و الحصول علي النشوة 
    الجنسیة في وجود دعامة القضیب، طالما أنھ كانت 

٨ . استشر طبیبك حول ُ     لدیك تلك القدرة قبل الدعامة 
    توقعات ما بعد زراعة الدعامة.

س. ما ھي مدة التعافي؟َ
ِ الناس یختلفون و مدة التعافي تتباین، إال أن المدة  ج.
    القیاسیة ھي ٤-٦ سابیع، تستطیع بعدھا ممارسة 

. یقوم طبیبك بتحدید المسموح لك ١     النشاط الجنسي 
    والممنوع عنك خالل تلك المدة. من المھم بمكان اتباع 

ُ    كل تعلیمات طبیبك للحصول علي النتیجة المثلي.

س. ھل سیحدث انخفاض بالطول عند زراعة دعامة 
      العضو الذكري؟

ِ یتم تھیئة الدعامة لتماثل صفتك التشریحیة، و الدعامة ُ ج.
    في حد ذاتھا ال تؤدي إلي أي انخفاض في الحجم. 

    حسب تاریخك المرضي، قد یحدث تغیر في صفتك 
ُ    التشریحیة أو شيء من الضمور مما قد یؤدي إلي 

    بعض التناقص في الطول قبل جراحة الدعامة، ومن 
    غیر المستبعد أن یحدث نقص في حدود ١-٢ سنتیمتر 

١٠.     من طولك األصلي في حالة االنتصاب

س. ھل سیالحظ أحد وجود الدعامة؟
ج. الدعامة مخبأة بالكامل داخل جسدك. دعامة العضو 

    الذكري تایتان القابلة للنفخ تكون تقریبا غیر ملحوظھ. ً®
ً     یظھر العضو الذكري مسترخیا و طبیعیا في حالة ً

، و مجرد النظر للرجل ال یِشي بأنھ قد ٤ َ    االرتخاء 
® َ    زرعت لھ دعامة. دعامة العضو الذكري جینیسیز ُ ِ

ِ    المرنة تبقي صلبة في وضع عدم االنتصاب وقد تظھر  َ
    من خالل المالبس.

س. كم تدوم دعامة العضو الذكري؟
ج. أظھرت إحدي الدراسات العلمیة أن ٦٠٪ من الدعامات 

    المزروعة للمرة األولي تدوم ١٥عاما أو أكثر دون إعادة ً
٩ .     الجراحة أو استخراج الدعامة 

س. ھل سیكون بإمكاني الحصول علي انتصاب طبیعي 
      تلقائي في وجود الدعامة؟

ج. تایتان و جینیسیز كالھما تعطیانك القدرة علي الحصول 
٥٫٦

 .     علي انتصاب فوري و تلقائي، أي وقت تشاء 
    إال أن جراحة زرع الدعامة تؤدي إلي استحالة حدوث 

    انتصاب طبیعي دون االعتماد علي الدعامة. لذا، یتوجب 
    علیك إمعان النظر في ما إذا كانت الدعامة ھي الخیار 

    الصائب لك.

س. ما الفرق بین الدعامتین جینیسیز و تایتان؟
ِ كالھما تساعدانك علي الحصول علي انتصاب مرضي  ُ ج.

ِ    للجماع. الفارق الرئیسي ھو أن جینیسیز ھي دعامة مرنة  َ
    مكونة من قضیبین صلبین لكن قابلین لالنثناء، یوضعان 

    داخل العضو الذكري (في الجسمین الكھفیین).  
    ال توجد أجزاء أخري لھذه الدعامة. للحصول علي 
    انتصاب، تقوم ببساطة باإلمساك بالعضو الذكري 

ُ     وتحریكھ إلي الوضع المطلوب. عندما تفرغ، تعید العضو َ
    الذكري إلي الوضع المنثني. 

    أما مع تایتان، فتقوم بنفخ االسطوانتین بالضغط علي 
    الجزء الكروي من المضخة الموجودة بكیس الخصیتین، 

ِ    و تفرغھما بالضغط علي محبس التفریغ لیعود السائل من ُ
    االسطوانتین إلي المستودع. 

١٩

"بإمكاني األن الدخول إلي أي مكان و أنا الشخص الذي 
طالما رغبت أن أكونھ، واثق، مطمئن، أعرف ما أرید. 

فارق شاسع"

ـ برایان٭



١- ما ھو تقدیرك لثقتك في 
    تحقیق االنتصاب واإلبقاء 

    علیھ ؟

٢- عندما حدث لك االنتصاب
    مع اإلثارة الجنسیة, كم من 
    المرات كان االنتصاب قویا 
    بدرجة تكفي لدخول المھبل؟

٣- أثناء عملیة الجماع، كم من 
    المرات استمر االنتصاب 
    بعد الدخول إلى شریكتك ؟

٤- أثناء عملیة الجماع ما 
    درجة قدرتك على إبقاء 

    االنتصاب الستكمال 
    الجماع ؟

٥- عندما حاولت الجماع كم 
    من المرات كان ذلك 

ِ    مرضیا (مقبوال) بالنسبة  ُ
    لك ؟

منخفضة جدا

١صفر

١صفر

١صفر

١صفر

١

لم یحدث 
نشاط جنسي

لم أحاول

تقریبا لم یحدث 
أو لم یحدث أبدا

لم أحاول

تقریبا لم یحدث 
أو لم یحدث أبدا

تقریبا لم یحدث 
أو لم یحدث أبدا

فى غایة
الصعوبة

لم أحاول

١١
مقیاس الصحة الجنسیة للرجال 

علي مدي الستة أشھر السابقة:

٢٠

منخفضة

٢٣٤٥

٢٣٤٥

٢٣٤٥

٢٣٤٥

مرتفعة جدامرتفعةمتوسطة

٢٣٤٥

نادرا 
(أقل كثیرا من 
نصف الوقت)

أحیانا
(نصف الوقت 

تقریبا)

غالبا 
(یزید كثیرا عن 
نصف الوقت)

تقریبا 
دائما أو دائما

تقریبا 
دائما أو دائما

تقریبا 
دائما أو دائما

نادرا 
(أقل كثیرا من 
نصف الوقت)

أحیانا
(نصف الوقت 

تقریبا)

غالبا 
(یزید كثیرا عن 
نصف الوقت)

نادرا 
(أقل كثیرا من 
نصف الوقت)

أحیانا
(نصف الوقت 

تقریبا)

غالبا 
(یزید كثیرا عن 
نصف الوقت)

صعبةصعبة جدا
صعبة

بعض الشیئ
غیر صعبة

قم بحساب مجموع نتائج األسئلة من ١-٥
المجموع: ........... 

ِیقیّم مقیاس الصحة الجنسیة للرجال مدي شدة ضعف َ ُِ
االنتصاب كالتالي:

ضعف انتصاب شدید ١-٧
ضعف انتصاب متوسط ٨-١١

ضعف انتصاب متوسط إلي بسیط ١٢-١٦
ضعف انتصاب بسیط ١٧-٢١

٢١



٢٢

مساندة شریكك المصاب بضعف االنتصاب

ال تلومي نفسك
عندما یعاني الرجال من ضعف االنتصاب، عادة ما تلوم 
الزوجات أنفسھن. یعتقدن أنھ خطأھن، أن شریك الحیاة 

ً لم یعد منجذبا لھن. كثیرا ما یفوتھن أن ضعف االنتصاب ً
غالبا ما یكون نتیجة مشكلة طبیة.ً

قومي بواجبك
الكثیرون یرون ضعف االنتصاب كمشكلة جنسیة، بینما 
َعادة ما یكون مشكلة جسدیة. تسھم حاالت مرضیة مثل  َ

السكري، و ارتفاع الكولیستیرول، و الحاالت المبكرة 
١

. حتي  من أمراض القلب في إحداث ضعف االنتصاب
١ َاألدویة، بعضھا قد یستِدر ضعف االنتصاب .َ

 كلما أدركت مبكرا أن المسألة ھي مسألة طبیة، كلما ً
كانت بدیة الشفاء أسرع.

ال تتعاملي مع المسألة بمشاعر سلبیة
عادة ما یشعر مریض ضعف االنتصاب بأحاسیس عمیقة 

ُِمن الخجل، الوحدة، القلق و االكتئاب. كثیرا ما یعرب ً
ُِعن أن عدم قدرتھ علي الحصول علي االنتصاب تشعره ُ
ُبأنھ أقل رجولة. قد یتردد في التقبیل أو االحتضان  ُ
الستشعاره الحرج مما قد یؤدي ذلك إلیھ. مواجھتھ 

َُِبمشاعر األلم أو الغضب قد تشعره بأنھ محل ھجوم ُ َ
فینسحب أبعد فأبعد. 

"الحظت بعد الجراحة تغیرات في زوجي من حیث 
َاعتداده بنفسھ. أشعره األمر بالراحة و السعادة. یشعر  َ

أنھ رجل جدید"
ـ أنابیل٭

٢٣

إفتحي قنوات التواصل
تحاوري معھ، لكن لیس في غرفة النوم. إحرصي علي َ

وجود مسافة زمنیة و مكانیة بین حواركم و آخر اتصال 
جنسي. قومي بإعالمھ بالحاالت الصحیة التي تؤدي إلي 

ُ َ ِضعف االنتصاب، و اقترحي بتلطف أن یزور طبیبھ. قد َ
ِیطلب بعض الرجال من قریناتھم أن یصاحبنَھم لزیارة  ُ

ً ً ُِالطبیب، بینما یفضل آخرون مناقشة خصوصیة مع الطبیب. َ
َلنَدعھم یقررون. ُِ

ال تقولي لھ أن ضعف االنتصاب ال یھم
البعض یعتقد بأن قولھم لشریك الحیاة أن ضعف االنتصاب 

ِلیس باألمر الجلل ھو نوع من المساعدة. الواقع ھو أن األمر  َ
قد یعني الكثیر بالنسبة لھ، و التقلیل من أھمیة األمر یبعث 

إلیھ برسالة مفادھا أنك ال تفتقدین التواصل الحمیمي الجنسي 
معھ، مما قد یجرح مشاعره. 
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