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ما هو انقطاع الطمث؟

يحدث انقطاع الطمث عندما يتوقف النزيف الشهري 
)الطمث( ملدة عام. هذا يحدث عادة حوايل سن الـ 50 عاما.

انقطاع الطمث يحدث أحيانا يف وقت سابق ألوانه مام كان 
متوقعا نتيجة لعالج الرسطان، أو جراحة أو ألسباب غري معروفة.

ملاذا يحدث انقطاع الطمث؟

تولد املرأة ولها حوايل مليون بويضة وتنفذ هذه البويضات 
خالل فرتة النزيف الشهري. بحلول موعد انقطاع الطمث تكون 

هذه البويضات قد استهلكت.

الهرمونات وانقطاع الطمث

الهرمونات هي مواد كيميائية يكّونها جسمِك، وهي ترسل 
رسائل من خالل مجرى الدم. إّنها تساعد عىل التحكم يف 

العديد من وظائف الجسم مثل النزيف الشهري.

يف سن انقطاع الطمث ينخفض مستوى اثنني من الهرمونات 
“األسرتوجني” و“الربوجسرتون”، مام يسبب أعراضاً مثل:

•   حكة يف الجلد •  نوبات الحرارة

•   أمل يف الثديني •   التغريات املهبلية

•   الطبع الحاد •   تقلبات املزاج

•   األوجاع واآلالم

ما اّلذي ميكنك فعله؟

•   اتباع نظام غذايئ صحي يساعد عىل التخلص من التعب 
وتغريات املزاج مثل رسعة الغضب أو البكاء. 

•   املحافظة عىل نشاطك يساعد عىل التعامل مع نوبات 
الحرارة والتوتر وتقلبات املزاج. 

•   كتابة أعراضك ووقت حدوثها.

•   العناية بعقلِك وجسمِك.
•   املحافظة عىل استقرار حرراة جسمك من خالل استعامل 

مروحة اليد، ورذاذ املاء عىل الوجه وارتداء طبقات من 
املالبس لخلعها عندما تشعرين بالّحر.

•   مامرسة االسرتخاء والسيطرة عىل التنفس قد يساعد يف 
مقاومة نوبات الحرارة. 

•   العالج املعروف بإسم عالج استبدال الهرمون )HRT( قد 
يكون مفيداً للنساء الاليت تعانني من أعراض حادة. وينبغي 
النظر يف املخاطر واملنافع عندما ُتقررين مع طبيبِك ما إذا 

 .HRT كنِت ستستخدمني
•   هناك أيضا األدوية غري الهرمونية التي ميكنها أن تساعد. 

راجعي طبيبِك إذا كنِت:

•   قلقة بسبب النزيف غري املنتظم أو الثقيل.
•  تعانني من األعراض التي توقفِك من امليض ُقُدماً يف حياتِك. 

•  تشعرين بالحزن أو القلق لفرتات طويلة.
•   تعانني من تغريات يف طريقة تفكريك أو أكلك أو نومك ألكرث 

من أسبوعني.

ملخص بيانات انقطاع الطمث )نسخة مخترصة( ـ  تحديث شهر أبريل 2015

ُصّمم ملّخص البيانات الّتايل لغرض اإلفادة والّتعليم. هذه الوثيقة ال تهدف إىل تقديم نصيحة طبّية 
 

وهي ال تعّوض استشارة طبيب مختّص. 

هذا املرشوع من متويل مؤسسة ذي كويل الّتي تديرها مؤسسة أمناء مرصف إيه إن زد.


