سلسلة تعزٌز صحة المرأة

الحٌض
الحٌض هو جزء طبٌعً وصحً من النمو .ان إفراز الدم واألنسجة من الرحم فً كل شهر ٌطلق علٌها اسم الحٌض أو الطمث.
وٌمكن للحٌض ان ٌحدث فً أي وقت بٌن عمر  8و52عاما ،لكن غالبا ما ٌبدأ فً سن  11أو  .12إلٌك ما ٌساعد على
معرفة المزٌد عن:
 الدورة الشهرٌة
 ما ٌمكن توقعه فً كل شهر
 كٌفٌة استخدام الفوط الصحٌة والتامبون

الدورة الشهرٌة
بدء الحٌض هو من احدى العالمات الكثٌرة التً تدل على أن الفتاة أصبحت امرأة شابة .وهذا ٌعنً أن من الممكن للفتاة اآلن ان
تحمل أو تنجب طفال .كلما تكبرٌنٌ ،نتج جسمك الهرمونات التً تفعّل الدورة الشهرٌة .إن جزءا من تلك الدورة هو الحٌض
الشهري.
متوسط الدورة الشهرٌة هو  85الى ٌ 03وما ،اعتبارا من الٌوم األول من بدء الحٌض إلى الٌوم األول من الحٌض التالًٌ .مكن
للدورات العادٌة ان تتراوح بٌن  85إلى ٌ 02وما.
فً كل شهر ،وبعد  2أٌام من الحٌض ،تبدأ الطبقة داخل الرحم فً النمو وتزداد سماكة .إذا أصبحت االمرأة حامال ،فان من شأن
هذه البطانة المساعدة على تغذٌة الجنٌن ( نمو الطفل فً رحم المرأة).
حول الٌوم  51من الدورة ،تخرج البوٌضة من إحدى المبٌضٌن (الغدد التً تحتوي على البوٌضات) .وهذا ما ٌسمى باإلباضة.
تنتقل البوٌضات إلى أحد أنابٌب فالوب االثنٌن المتصلٌن بالرحم .عندما ٌتم تخصٌب البوٌضة بواسطة الحٌوان المنوي الذكري،
تتحرك الى داخل الرحم ،حٌث تتعلق على بطانته ،وتبدأ بالنمو لتصبح جنٌنا.
حول الٌوم  85من الدورة ،إذا لم ٌتم تخصٌب البوٌضة ،فان الطبقة السمٌكة داخل الرحم (بطانة الرحم) تبدأ بالنزٌفٌ .تدفق دم
الحٌض (ٌكون خلٌطا من الدم واألنسجة من داخل الرحم) من الرحم من خالل عنق الرحم إلى المهبل ثم الى خارج الجسم .هذا
النزٌف هو الحٌض الشهري .قد تستمر فترة الحٌض لدٌك مدة  0الى  2أٌام .لدى البعض ٌستمر  4أٌام .وتعاد العملٌة مرة أخرى
فً الدورة القادمة.
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متى ٌبدأ الحٌض ؟
فً معظم االحٌانٌ ،كون الحٌض االول خفٌف جدا ،نزول بضع قطرات من الدم  .تكون الدورة الشهرٌة منتظمة عند بعض
الفتٌات وممكن ان ٌحدث الحٌض مرتٌن فً الشهر أو أن ٌغٌب مرة خالل شهر واحد عند االخرٌاتٌ .مكن لهذا ان ٌكون طبٌعٌا"
عندما تبدأ الفتاة أولً مراحل الحٌض .وٌمكن أن ٌستغرق األمر بعض الوقت لٌصبح الحٌض منتظما".

كٌفٌة مراقبة الدورة الشهرٌة
ان استخدام تقوٌم لتعقب فترات الحٌض فكرة جٌدة .ضعً عالمة " "Xعلى أول ٌوم من الحٌض .اعتبري أول " "Xكالٌوم
االول من الدورة الشهرٌة .عدي األٌام لحٌن حلول الدورة الشهرٌة القادمة أي بداٌة الحٌض التالً .اذا كنت تقومٌن بهذا فً كل
شهر ،سوف تكونٌن قادرة على معرفة عدد األٌام بٌن فترات حٌضك .هذه العملٌة سوف تساعدك على معرفة توقٌت الدورة
الشهرٌة التالٌة.
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العناٌة الشخصٌة
خالل الدورة الشهرٌةٌ ،مكنك استخدام الفوط الصحٌة وبطانات اللباس الداخلً ،أو السدادات القطنٌة (تامبون) المتصاص تدفق
دم الحٌض .قد تحتاجٌن إلى استخدام العدٌد من هذه المنتجات .بعض الفتٌات ٌرغبن باستخدام السدادات القطنٌة فً أٌام التدفق
القوي ،والفوط الصحٌة أو بطانات اللباس الداخلً فً األٌام األخف تدفقا .والبعض ٌرغبن فً ارتداء السدادات القطنٌة أثناء
النهار ،والفوط الصحٌة لٌال .وٌستعمل البعض كافة المنتجات معا.
 الفوط الصحٌة
ٌتم ارتداء الفوط الصحٌة داخل المالبس الداخلٌة لجمع تدفق دم الحٌض .تأتً الفوط الصحٌة فً أحجام وأشكال وسماكة مختلفة.
لدى البعض "أجنحة" تطوى تحت مالبسك الداخلٌة لتوفٌر حماٌة أفضل .وبعضها ذات سماكة زائدة للتدفق الكثٌف .وأخرى
تحتوي على رائحة معطرة.
اختاري الفوطة نسبة إلى حجم جسمك ،وكمٌة التدفق ،وتأكدي بأنها تشعرك بالراحة .تجنبً استعمال الفوط التً تحتوي على
الروائح المعطرة اذا كانت تحسس جلدك.
تستخدم معظم الفتٌات الفوط عندما تبدأ مرحلة الحٌض مباشرةٌ .نبغً تغٌٌرها كل  1الى  3ساعات أو كلما تبدو ملىء أو عندما
تبدأٌن فً الشعور بالرطوبة أو عدم الراحة .تقوم بعض الفتٌات بتغٌٌر الفوط فً كل مرة تتبول فٌها.
 بطانات اللباس الداخلً
ان بطانات اللباس الداخلً هً أرق وأقصر من الفوط الصحٌة .استعملً بطانات اللباس الداخلً ألٌام التدفق الخفٌف ،عند نهاٌة
الحٌض لدٌكٌ .مكنك أٌضا استعمال بطانات اللباس الداخلً مع السدادات القطنٌة لحماٌة اضافٌة.
 السدادات القطنٌة أو التامبون
ٌتم وضع التامبون داخل المهبل للقبض على التدفق عندما ٌنزل الى خارج الجسم ٌ .أتً معظمهم مع قالب من البالستٌك أو الورق
المقوى الذي ٌستعمل كمساعد لتسهٌل انزالقه داخل المهبل ٌ .تدللى من التامبون خٌط قصٌر وٌترك خارج المهبل لتتمكنً من
إزالته فً وقت الحق.
ٌأتً التامبون بأحجام مختلفة وٌمكن أن ٌمتص كمٌات مختلفة من تدفق الدم .القً نظرة على العلبة لمعرفة مدى كمٌة
االمتصاص.
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ٌجب تغٌٌر التامبون بعد  4الى  3ساعات .فً األٌام األولى من الدورة الشهرٌة ،قد تحتاجٌن إلى تغٌٌره أكثر بسبب قوة تدفق
الدم .

قد تخشى بعض الفتٌات من استخدام التامبون المهبلً فً البداٌة  .وقد ٌبدو لك غٌر مرٌح أو من الصعب إدخاله فً المهبل .ولكن عند
استعماله ال ٌجب أن تنزعجً منه .عندما تدرجٌه مرة واحدة بشكل صحٌحٌ ،جب أن ال تشعري به .تحدثً مع والدتك أو شخص آخر بالغ
تثقٌن به عندما تشعرٌن بأنك مستعدة لمحاولة وضع التامبون.
(ال ٌستعمل لدى الفتٌات العذارى )
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أسئلة شائعة حول الدورة الشهرٌة
هل سوف ٌكون علً أن
أفوت صفوف الرٌاضٌة أو أن
آخذ االمور ببساطة عندما
أكون فً فترة الحٌض؟
لٌس إال إذا كنت ترٌدٌن ذلك .قد
تواجهٌن بعض التشنجات أو تشعرٌن
بالتعب أكثر من المعتاد ،ولكنها لٌست
كافٌة لتضعك على الهامش ٌ .مكنك أن
تعٌشً حٌاة طبٌعٌة عندما تكونٌن فً
الدورة الشهرٌة .فً الواقعٌ ،مكن
لممارسة الرٌاضة أن تساعدك فً
تخفٌف التشنجات وتعطٌكً الطاقة.

هل سٌعلم الجمٌع بأننً
فً فترة الحٌض؟

لن ٌنتبه أحد إال اذا أخبرتٌه بذلك .فالفوط
الصحٌة فً أٌامنا هذه مرٌحة ورقٌقة .ومن
المستحٌل المعرفة فقط من خالل النظر أن
شخصا ما ٌرتدي واحدة .ان وضع التامبون
داخل المهبل ،ال ٌمكن رؤٌته بالنظر إلٌه من
خالل المالبس.
ٌبدو بأننً أفقد كمٌة كثٌرة وفظٌعة
من الدم .هل ٌجب أن أقلق؟

ما ٌتراءى لك بأنه الكثٌر من الدم لٌس فً الحقٌقة الكثٌر ٌ .كون من الغرٌب فً البداٌة رؤٌة الدماء و خاصة عندما لم تكونً مجروحة .
تذكري ،أن الدم الذي تخسرٌنه خالل فترة الحٌض ٌجب ان تتم خسارته .فً فترة متوسطٌة ،سوف تخسرٌن فقط من  4الى  23ملعقة
صغٌرة من سائل الحٌض .ولكن قد تبدو وكأنها أكثر بكثٌر عندما تنظري إلٌها على الفوطة الخاصة بك.
إذا كنت تستخدمٌن أكثر من  21فوط أو سدادات قطنٌة ٌومٌا أو تقومٌن بتغٌٌر فوطة أو سدادة كل ساعة ،فهذا قد ٌكون عالمة على مشكلة.
إذا كنت تشعرٌن حقا انك تخسرٌن الكثٌر من الدم ،تحدثً إلى طبٌبك .انه أو انها سوف تقول لك ما اذا كان هذا االمر طبٌعٌا أم ال ،وما علٌك
فعله .قد ٌصف لك الطبٌب حبوب الحدٌد اذا كان ٌشعر بانك تخسرٌن الكثٌر من الحدٌد عبر الدم.
كٌف لً ان اعرف متى تبدأ
فترة الحٌض لدي ؟
إذا كنت تتبعٌن الجدول الزمنً ،وإذا كان لدٌك فترات منتظمةٌ ،جب أن تكونً قادرة على
معرفة متى سٌبدأ الحٌض لدٌك .إذا كانت دورتك غٌر منتظمة ،قد تكون لدٌك بعض
المؤشرات .تشعر بعض الفتٌات بتشنجات خفٌفة قبل ان تبدأ فترة الحٌض .قد ٌشعر
البعض بالتضخم أوالتن ّفخ وببعض األعراض األخرى .فً بعض األحٌانٌ ،فاجؤك الحٌض.
انه المر جٌد أن تكونً مستعدة .ضعً دائما فوطة إضافٌة أو سدادة قطنٌة فً محفظتك،
لالحتٌاط.

هل ٌمكن استعمال السدادات
القطنٌة أثناء السباحة؟
نعم .ال تتعارض السدادات القطنٌة مع ممارسة الرٌاضة البدنٌة ،بما فً ذلك السباحة.
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عندما ٌؤلمك الحٌض
تحدث لدى العدٌد من الفتٌات تقلصات خفٌفة فً أسفل البطن أو ألم فً أسفل الظهر عندما تبدأ فترات الحٌض ٌ.منحك التشنج
شعورا من الضٌق واأللم .هذا أمر طبٌعً  .تشهد بعض الفتٌات أٌضا تغٌٌرات أخرى تسمى ) (PMSفً األٌام أو األسابٌع قبل
البدء بفترات الحٌض.
األعراض السابقة للحٌض ()PMS
تتعرض العدٌد من االناث الى أعراض الدورة الشهرٌة التً ممكن ان تكون على حد سواء جسدٌة وعاطفٌة وذلك قبل فترات
الحٌض ،وتشمل:





حب الشباب
االنتفاخ
التعب
آالم الظهر






تتحجر الثدي
الصداع
اإلمساك
اإلسهال







جوع شدٌد
اكتئاب
توتر
صعوبة فً التركٌز
صعوبة فً السٌطرة على التوتر

قد تواجه الفتٌات بعض أو كل هذه األعراض فً مجموعات مختلفة .عادة ما تكون أعراض الدورة الشهرٌة فً أسوأ حاالتها خالل
االٌام ال 4قبل فترة الحٌض وتختفً بعد أن ببدأ الحٌض .هناك طرق لتخفٌف التشنجات الخاصة بك ،واألعراض االخرى.

!

فٌمكنك على سبٌل المثال:

• تناول وجبات متوازنة مع الكثٌر من الفواكه والخضروات الطازجة
• خفض كمٌة الملح (والتً ٌمكن أن تسبب فً احتباس الماء) ،والكافٌٌن (الذي ٌمكن أن ٌجعلك ذات حركة زائدة وقلقة)
• تناول األطعمة التً تحتوي على الكالسٌوم ،والتً قد تقلل من حدة أعراض الدورة الشهرٌة
• محاولة الحصول على مسكنات األلم من دون وصفة طبٌة مثل األسٌتامٌنوفٌن أو اإلٌبوبروفٌن للتشنجات ،والصداع ،أو آالم الظهر
• المشً السرٌع أو ركوب الدراجة لتخفٌف الضغط واآلالم
• أخذ حمام دافئ أو وضع كٌس الماء الساخن على البطن ،األمر الذي قد ٌساعدعلى االسترخاء
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مشاكل !!!
التشنجات الحادة
ان وجود التشنجات المعتدلة مع فترة الدورة الشهرٌة هو أمر طبٌعً .إذا كان لدٌك تشنجات حادة ،وغثٌان ،أو ألم شدٌد بحٌث ال
ٌمكنك أن تقومً بنشاطاتك المعتادة خالل فترة الدورة الشهرٌة و ال تساعدك مسكنات األلم  ،راجعً طبٌبك.
قد ٌكون طبٌبك قادرا على أن ٌساعد فً تخفٌف األعراض الخاصة بك .فإن الخطوة األولى هً أن نالحظ متى تحصل التشنجات أو
األلم فً الظهر .دوّ نً فً التقوٌم متى تحدث األعراض والوقت التً تكون به فً أشدها .اعرضً التقوٌم الخاص بك إلى طبٌبك
وصفً ما تشعرٌن به .قد ٌرغب طبٌبك فً اجراء فحص أو عدة اختبارات.

انقطاع الطمث
بعض الفتٌات ال تحضن خالل سنوات المراهقة .على سبٌل المثال ،قد ال تبدأ فترة الحٌض عند بعض الفتٌات أو أنها قد تتوقف عن
الوجود تماما .وهذا ما ٌسمى بانقطاع الطمث.
هناك العدٌد من األسباب األخرى لفقدان الدورة .السبب األكثر شٌوعا هو الحمل .وتكون االسباب األخرى لفقدان الدورة كما ٌلً:
 التغٌٌر المفاجئ فً الوزن
 مرض
 إجهاد
 ممارسة قصوة للرٌاضة (مثل الركض لمسافات طوٌلة كل ٌوم)
 مشاكل هرمونٌة
 أخذ بعض األدوٌة
وٌنبغً أن تستشٌر المرأة الشابة طبٌبها إذا كانت لم تبدأ بعد بفترات الحٌض فً سن ال 52أو إذا لم تشهد الحٌض لفترة  0أشهر.
(إذا كنت قد مارست الجنس وتعتقدٌن أنك قد تكونٌن حامال ،راجعً الطبٌب على الفور).

النزٌف الحاد
لدى بعض الفتٌات نزٌف أقوى من غٌرها .إذا كانت فترات الحٌض لدٌك أقوى من المعتاد أو تستمر ألكثر من أسبوع ،فإنها قد ال
تكون طبٌعٌة .فً معظم الحاالتٌ ،كون سبب هذه المشاكل الهرمونات .إذا تكرر النزٌف فً كثٌر من األحٌان أو فً الوقت غٌر
المناسب من الدورةٌ ،مكن أن ٌكون اشارة على وجود مشكلة .راجعً طبٌبك لٌتمكن من التحقق من سبب النزٌف الشدٌد .

أخٌرا ....
الحٌض هو أمر طبٌعً ،وعملٌة صحٌة  .فً معظم الحاالت ،ال ٌؤثر على أنشطتك الٌومٌة  .إذا كانت لدٌك أٌة مخاوف حول الدورة
الشهرٌة ،ناقشٌها مع شخص بالغ موثوق به أو مع طبٌبك.

معجم المصطلحات
انقطاع الطمث :غٌاب الدورة الشهرٌة ..
عنق الرحم :نهاٌة الرحم المنخفضة والضٌقة  ،والتى تبرز فً المهبل ..
الهرمونات :المواد التً ٌنتجها الجسم للتحكم فً وظائف األجهزة المختلفة ..
المبٌض :الغدد ،التً تقع على جانبً الرحم ،عددها اثنان ،تحتوي على بوٌضات تظهر فً مرحلة االباضة وهً التً تنتج الهرمونات
االنثوٌة..
اإلباضة :خروج البوٌضة من احد المبٌضٌن ..
الرحم :جهاز عضلً ٌقع فً الحوض عند اإلناث وٌغذي الجنٌن خالل فترة الحمل ..
المهبل :بنٌة تشبه األنبوب تحٌط به العضالت ٌمتد من الرحم إلى خارج الجسم..
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