
 شرظان رذم چّصت ه چگُىٌ درنان نی طُد ؟

 

 تػرِف شرظان رذم

رذم ِک غضُ تُ زالی ه گالةی طکل اشت کٌ در قصهت پاِّو طکم ةّو نثاىٌ ه راشت رهدً قرار دارد . دُِارً ٍای 
قاةل   رذم از ده الٌِ ةافتی تظکّل طشً اشت : الٌِ دازلی ه الٌِ زارحی . از ده گُطٌ ةاالِی رذم ده لُلٌ ظرِف ،

اىػعاف ه ىرم ةٌ ىام لُلٌ ٍای رذهی ةٌ ظرف دُِارً حاىتی لگو کظّشً نی طُد کٌ اىتَای آن ةغُرت طّپُر در 
نرُظٌ طکم آزاد اشت ، غهل لُلٌ ٍا ٍشاِت تسهک آزاد طشً از تسهشان ه ٍهچيّو تسم ةارهر طشً ةٌ ظرف رذم 

 . اشت
ٍر ناً رطش نی کيش ه حشارش ضسّم نی طُد تا ةرای در زىاىی کٌ در شيّو ةارهری ٍصتيش الٌِ دازلی رذم 

ةارداری آنادً طُد . اگر زن ةاردار ىظُد ، ةافت ضسّم طشً ، ٍهراً ةا زُن از راً نَتل ةٌ ةّرهن نی رِزد کٌ اِو 
 ذالت را قاغشگی گُِيش

  
 رذم شرظان غلل 

ةار آزناِض ه ِا ةّظتر ، اگر ىتّخٌ رضاِت  اِو گرهً ةاِصتی شاالىٌ نػاِيٌ ه آزناِض پاپ اشهّر ةظُىش . ةػش از شٌ
 . ةسض ةُد ، زنان آزناِض ةػشی ةا ىظر پزطک تػّّو نی طُد

غلت هاقػی شرظان رذم نظسص ىّصت ه پزطکان ةٌ ىشرت نی تُاىيش تُضّد دٍيش چرا ِک زن شرظان نی گّرد ه 
ه ِا عشنٌ اِخاد ىهی طُد ، نصری دِگری ىهی گّرد . آىچٌ هاضد اشت اِو اشت کٌ شرظان رذم ةٌ غلت ِک آشّب 

 . ىّصت ه کصی از دِگری شرظان ىهی گّرد . غُانلی ةيام زعرشاز ، زعر اةتال را افزاِض نی دٍيش
 غُانل زعرشاز

 . طُد نی زِاد شو افزاِض ةا اةتال زعر.  اشت طاِع ةاال ةٌ شال ۰۵ شو : شرظان رذم ةّظتر در زىان
در دهران ِائصگی ةرای ةرظرف کردن غالئم اِو دهران ه ِا حلُگّری از پُکی درنان ةا اشترهژن : در زىاىی کٌ 

اشتسُان ه کم کردن زعرات ةّهارَِای قلتی ه شکتٌ ، اشترهژن نغرف نی کييش ، طاىس اةتال ةٌ شرظان رذم ةّظتر 
 . اشت . اشتفادً ظُالىی ه ةٌ نقشار زِاد اِو زعر را افزاِض نی دٍش

 . ظان رذم در زىان چاق ده ةراةر زىان ةا هزن نػهُلی اشتچاقی : زعر اةتال ةٌ شر
دِاةت ه فظار زُن ةاال : ةػضی از داىظهيشان اغتقاد دارىش کٌ دِاةت ه فظار زُن ةاال ، زعر اةتال ةٌ شرظان رذم را 

 . ةّظتر نی کيش
 . اشتشاِر شرظاىَا : زعر ةرهز شرظان رذم در نتتالِان ةٌ شرظان رهدً ةزرگ ه پصتان ةّظتر 

 . ىژاد : زعر اةتال در ىژاد شفّش ةّظتر از ىژاد شّاً اشت
 شاِر نُارد : ىازائی ، ىانيظم ةُدن غادت ناٍاىٌ ، ِائصگی دِررس ٍم از دِگر غُانل زعرشاز ٍصتيش

 تُنُرٍای رذم ِا زُش زّم ٍصتيش ه ِا ةش زّم
 تُنُرٍای زُش زّم

 . نَهترِو تُنُر زُش زّم ، فّترهم رذم اشت



 زن ِک.  طُىش نی پّشا شالگی ۰۵ هم ٍا طاِع ترِو تُنُر زُش زّم رذم ٍصتيش . اِو تُنُرٍا ةّظتر در ذشهدفّتر
رىش ه اذتّاج ةٌ درنان ٍم ىشا غالئهی فّترهم نُارد ةّظتر در.  ةاطش داطتٌ فّترهم چيش زنان ِک در اشت نهکو

 ةػضی نُاقع غالئهی هحُد دارد .  نرل تُنُرٍا ،ىشارىش هلی ةاِش تُشط پزطک کيترل طُىش . ةر ذصب اىشازً ه 
   غالئم اعلی هٍظشاردٍيشً تُنُرٍای زُش زّم

 زُىرِزی ىانيظم
 ترطد

 تکرر ادرار
هقتی فّترهم ٍا شتب زُىرِزی طشِش طُىش ه ةا فظار رهی اغضای نخاهر اِخاد درد کييش درنان حراذی ه ِا ظتی 

رشش ، فّترهم ٍا کُچک نی طُىش ه در پارً ای نُارد زُد ةسُد از  اىخام نی گّرد . هقتی زن ةٌ شو ِائصگی نی
 . ةّو نی رهىش

 تُنُرٍای ةشزّم
اِو تُنُرٍا ةافتَا ه اغضاء نخاهر را نُرد ذهلٌ قرار نّشٍيش . اِو تُنُرٍا ٍهچيّو از راً حرِان زُن ه ليف ةٌ 

 . ه کتش اىتظار نی ِاةش تهام ىقاط ةشن نيتظر نی طُىش . شرظان رذم ةٌ اشتسُاىَا ، رٌِ ٍا
زُىرِزی غّرغادی ةسغُص ةػش از ِائصگی ، طاِع ترِو غالنت شرظان رذم اشت . زُىرِزی نهکو اشت کم ِا زِاد 
ةاطش . . شرظان رذم نػهُالو ةػش از ِائصگی اِخاد نی طُد ه ةٌ ٍهّو شتب زُىرِزَِای دهران ِائصگی ىتاِش شادً 

 تلقی طُد .
 : رذم شرظان يشًهٍظشاردٍ اعلی غالئم 

 زُىرِزی ه ترطد غّرغادی ةسغُص ةػش از ِائصگی ه ِا زُىرِزی زِاد ٍيگام ٍيگام غادت ناٍاىٌ
 اطکال ه ِا درد در ٍيگام ادرار کردن

 نقارةت دردىاک
 درد در ىاذٌّ لگو

اهقات ارتتاظی  غالئم ِاد طشً در ةاال نهکو اشت نرةُط ةٌ شرظان رذم ه ِا شاِر طراِط غّرغادی ةاطش ، هلی اغلب
 . ةا شرظان ىشارد

ةاِش ةٌ پزطک نراحػٌ کيش ه پزطک ةا اىخام نػاِيات ه آزناِض ٍای زِر  اگر زن دچار ِکی از غالئم فُق طش ، 
 : نتُحٌ ةّهاری زُاٍش طش

تغّّراتی نػاِيات ةالّيی ه آزناِظگاٍی دشتگاٍَای ادراری ، تياشلی ه گُارطی . در نػاِيٌ دازلی اگر تُنُر ه ِا 
 . ةاطش نػلُم نی طُد

 . ىهُىٌ ةرداری از الٌِ دازلی ةافت رذم ه ةررشی آن زِر نّکرهشکُپ
اىخام آزناِض پاپ اشهّر ) ىهُىٌ ای از شلُلَای گردن رذم ه ةاالی نَتل حهع آهری نی طُد ه ةرای آزناِض ةٌ 

 پاپ اشهّر را اىخام دٍيش(تهام زاىهَا ةػش از ازدهاج ةاِش آزناِض . ( آزناِظگاً ارشال نی طُد
  اهلٌّ ٍای نراقتت ه پّظگّری اعُل 



نتاشفاىٌ در نُرد شرظان رذم، تصت غرةالگری نقرهن ةٌ عرفٌ نُردقتُلی کٌ ةتُاىش نّزان نرگ ه نّر اِو ةّهاری 
ه را کاٍض دٍش هحُد ىشارد انا زُطتستاىٌ ناٍّت شرظان رذم ظُری اشت کٌ اکثرا غالئم آن در نراذل اهلٌّ 

قاةل درنان تظسّص دادً نی طُد ه زُد را ةٌ عُرت زُىرِزی غّرظتّػی از رذم ىظان نی دٍش ه نػهُال ةا 
 . نراحػٌ ةّهار ةٌ پزطک نتسغص نُرد ةررشی ه قاةل درنان زُاٍش ةُد

 رهطَای درناىی نتشاهل
نی طُد . تػشاد کهی از درنان اغلب ةٌ رهش حراذی عُرت نی گّرد ه در نُاردی ٍم از اطػٌ درناىی اشتفادً 

 . ةّهاران ةا طّهی درناىی ه ٍُرنُن درناىی نػالخٌ نی طُىش
اىتساب رهش درناىی ةٌ اىشازً تُنُر ، طراِط ٍُرنُىی ةّهار ، شو ، هضػّت غهُنی ةّهار ه ةسغُص درحٌ ةيشی 

شت ه فقط ةافت رذم را شرظان رذم ةصتگی دارد . نيظُر از درحٌ ةيشی اِو اشت کٌ آِا شرظان در نراذل اهلٌّ ا
 . نتتال کردً اشت هِا ةٌ اغضای نخاهر ذهلٌ کردً هاىتظار ِافتٌ اشت

 . حراذی : نػهُالو رذم ، لُلٌ ٍای رذم ه تسهشاىَا ةّرهن آهردً نی طُىش 
اطػٌ درناىی : اطػٌ درناىی ناىيش حراذی در هاقع درنان نرل ضاِػٌ اشت ه فقط شلُلَای شرظاىی را در نرل 

از ةّو نی ةرد . اِو رهش نهکو اشت ٍهراً ةا حراذی ةاطش ه ِا قتل ه ةػش از حراذی نُرد اشتفادً قرار  ضاِػٌ
 . گّرد

ٍُنُرن درناىی : درنان ةا ٍُرنُن پرهژشترهن عُرت نی گّرد ه در هاقع ِک درنان غهُنی اشت کٌ ةغُرت 
 . زُراکی هِا تزرِقی نُرد اشتفادً اشت

از دارهٍا اشت . اِو دارهٍا زُراکی ِا تزرِقی ٍصتيش ناىيش ٍُرنُن درناىی ، طّهی طّهی درناىی : اشتفادً 
 . درناىی ٍم ِک درنان غهُنی اشت ه در زناىی کٌ شرظان نيتظر طشً اشت ، ةکار نی رهد

 اثرات حاىتی رهطَای درناىی
ی نُاقع ، تَُع ، اشتفراغ حراذی : ةػش از درآهردن رذم ، زن اذصاس درد ه ِا زصتگی غهُنی نی کيش . در ةػض

ه اطکال در دفع ادرار ه نشفُع هحُد دارد . زىاىی کٌ تسهشاىَای آىَا ةا رذم ةرداطتٌ نی طُىش ، فُری ِائصٌ نی 
 . طُىش ه غالئم ِائصگی ناىيش گرگرفتگی ه غّرً در آىَا پّشا نی طُد

ةػضی از زىان نهکو اشت تغّّر تهاِالت حيصی تهاِالت حيصی نػهُالو ةػش از درآهردن رذم تغّّری ىهی کيش . التتٌ 
 . در اِو نُاقع ةصّار نفّش ه کارشاز زُاٍش ةُد زن از طٍُر نراقتت ه  پّشا کييش کٌ نظاهرً ه ذهاِت

اطػٌ درناىی : اثرات حاىتی ةصتگی ةٌ نقشار اطػٌ درناىی ه نرل ضاِػٌ دارد . ةّهاران ٍيگام درنان ةسغُص در 
ٍصتيش . اشتراذت نَم اشت هلی پزطکان تُعٌّ نی کييش تا حاِی کٌ انکان دارد ةّهاران  ٍفتٌ ٍای آزر آن زصتٌ

 . فػالّت نػهُل زُد را داطتٌ ةاطيش
ٍُرنُن درناىی : زىاىی کٌ ترت درنان ةا پرهژشترهن ٍصتيش نهکو اشت زهد زصتٌ طُىش ه تغّّراتی در هزن ه 

 . اطتَای آىَا پّشا طُد
ت حاىتی در ٍر نُرد نتفاهت اشت ه ةصتگی ةٌ نقشار درنان ه ىُع داره دارد . ةّهاران طّهی درناىی : اِو اثرا

ةّظتر در نػرض اةتال ةٌ غفُىت قرار نی گّرىش ، ةٌ آشاىی زُىرِزی پّشا نی کييش ، ةشىظان کُفتٌ ه اىرژی ه تُان 



هَای دٍاىی طُىش. اِو غالئم ةٌ تَُع ، اشتفراغ ، کهی اطتَا ه زز آىَا کم نی طُد ه نهکو اشت دچار رِزش نُ ،
 . تشرِج ةػش از دهرً درنان از ةّو نی رهىش

 


