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مقدمة

هذه الن�سرة تناق�ش التغريات التي تطراأ على حياة و�سحة املراأة يف مرحلة منت�سف العمر مثل مرحلة �سن 

الأمان، الأمرا�ش التي قد تتعر�ش لها وفحو�سات الك�سف املبكر.  

سن األمان
على  القدرة  عدم  مرحلة  اإىل  اخل�سوبة  �سن  من  اإنتقال  مرحلة  متثل  ال�سهرية   الدورة  اإنقطاع  اأو  الأمان  �سن 

الإجناب. وهي جزء من عملية بيولوجية تبداأ معظم الن�ساء مبالحظتها يف منت�سف الأربعينات. ومعدل العمر 

يرتاوح بني 45- 55 �سنة. وال�سبب غالبا ما يكون اإنتهاء عدد البوي�سات املوجودة يف املبي�ش.

خالل هذه الفرتة الإنتقالية يبداأ املبي�ش باإنتاج م�ستويات منخف�سة من هرموين -الإ�سرتوجني والربوج�ستريون.

ويف معظم الأحيان ت�سل املراأة اإىل �سن الأمان ب�سورة تدريجية حيث يحدث عدم اإنتظام يف الدورة ال�سهرية يف 

ال�سنة التي ت�سبق �سن الأمان اإذ حتدث الدورة ال�سهرية على فرتات متقاربة ثم تبداأ بالتباعد كل �سهرين اأو اأكرث، 

ومن ثم يتوقف املبي�ش عن اإنتاج هذه الهرمونات وتتوقف الدورة ب�سكل كامل.

ولكن اأحيانا ت�سل املراأة اإىل �سن الأمان ب�سورة فجائية حيث تنقطع الدورة ال�سهرية فجاأة بعد اأ�سهر اأو �سنوات 

من الدورات املنتظمة. وي�ساحب هذه املرحلة الكثري من الأعرا�ش والتي تختلف �سدتها بني اإمراأة و اأخرى.

مراحل سن األمان:
مرحلة ما قبل اإنقطاع الدورة: تبداأ مرحلة ما قبل �سن الأمان نظريًا قبل 4 اأو 5 �سنوات من اإنقطاع الدورة. 

لكنها قد تبداأ عند البع�ش قبل ذلك، اأي مع حلول �سن الأربعني، والأعرا�ش التي تعانيها الن�ساء يف هذه املرحلة 

الإنتقالية من حياتهّن كثرية ومتفاوتة احلدة، وهذه الأعرا�ش ناجتة اأ�سا�سًا عن التقلبات الهرمونية وتتميز هذه 

م�ستويات  اإرتفاع  ي�سبب  املبي�سني، مما  يفرزه  الذي  الإ�سرتوجني  م�ستويات هرمون  تدريجي يف  برتاجع  الفرتة 

هرمونات “FSH” )الهرمونات املن�سطة للحو�سلة( امل�سوؤولة عن تطور ومنو البوي�سات وتق�سري طول الدورة 

ال�سهرية.

مرحلة ما قبل اإنقطاع الدورة هي مرحلة طبيعية و لي�ضت مر�ضا اأو اإ�ضطرابا ، وبالتايل فاإنها ال  تتطلب 

اأي نوع من العالج الطبي. ولكن اإذا كانت االأعرا�ض مزعجة، فباالإمكان اإ�ضت�ضارة طبيب ن�ضائي.

ثم  اأ�سهر من دون حي�ش.  اإنتظامها، فتمر  ال�سهرية  الدورة  تفقد  الوقت  مع  اإنتظام الدورة:  مرحلة عدم 

تنخف�ش م�ستويات الإ�سرتوجني كثريًا ، وتظل م�ستويات “FSH” مرتفعة، ثم تتوقف عملية الإبا�سة وينقطع 

احلي�ش متامًا. 
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هناك اأ�ضباب اأخرى لعدم اإنتظام الدورة ال�ضهرية منها:

• اأمرا�ش الغدة الدرقية	

• البدانة املفرطة اأو اخل�سارة الكبرية يف الوزن 	

• الإ�سطرابات يف الأكل	

• بع�ش اأدوية منع احلمل	

• الإ�سطرابات الهرمونية 	

• الر�ساعة الطبيعية 	

وبعد مرور 12 �سهرًا من دون دورة �سهرية، تكون فرتة ما قبل �سن الأمان قد  مرحلة توقف الدورة: 

انتهت، وبداأت فرتة �سن الأمان.

ومن املهم االإ�ضارة هنا اإىل اأن فرتة ما قبل �ضن االأمان ال تكون بالطريقة

 وال�ضرعة نف�ضها لدى جميع الن�ضاء.

أشكال سن األمان
• الإنقطاع الطبيعي للدورة لأ�سباب جينية: ب�سبب التقدم يف العمر، عند بع�ش ال�سيدات تتوقف الدورة 	

مرة واحدة وعند اأخريات تتوقف ببطء وبالتدريج على مدى عدة اأ�سهر اأو عدة �سنوات وتظهر ب�سورة 

عدم اإنتظام يف الدورة اأو وجود دورة خفيفة اأو غزيرة. 

عليك االإ�ضتمرار يف اإ�ضتخدام  و�ضائل منع احلمل، الأن اإحتماالت احلمل خالل فرتة 

التغري يف طبيعة الدورة اأو خالل �ضنه – �ضنتني من عدم اإنتظام الدورة ممكنة

• الإنقطاع املبكر للدورة قد يكون ب�سبب خلل يف وظيفة املبي�سني، اأو قد يكون لأ�سباب وراثية. على ال�سيدات 	

يف مثل هذه احلالة مراجعة طبيب اأمرا�ش ن�سائية ملعرفة ال�سبب واإجراء الفحو�سات ال�سرورية .

• اإنقطاع الدورة ب�سبب عملية جراحية كما يف عملية اإ�ستئ�سال كال املبي�سني، وبعد العملية بوقت ق�سري 	

تظهر على ال�سيدة اأعرا�ش �سن الأمان خا�سة اإذا مل ت�سل لهذه املرحلة ب�سبب �سغر ال�سن. 

• اإنقطاع الدورة لأ�سباب غري طبيعية: ال�سيدة التي خ�سعت للعالج الكيماوي اأو عالج الأ�سعة قبل و�سولها 	

اإىل �سن الأمان ت�سعر اأي�سا باأعرا�ش �سن الأمان.
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أعراض سن األمان
من اأهم اأعرا�ش مرحلة �سن الأمان

• عدم اإنتظام الدورة ال�سهرية ب�سبب الإ�سطراب يف عملية التبوي�ش.	

• ال�سعور بهبات ال�سخونة، التعرق يف الليل اأو زيادة اإفراز العرق ويعتقد الأطباء اأن ال�سبب يعود اإىل اإنخفا�ش 	

م�ستويات الإ�سرتوجني مما يوؤدي اإىل اإ�سطراب يف نظام �سبط حرارة اجل�سم

• جفاف يف املهبل: يوؤدي اإنخفا�ش م�ستوى الإ�سرتوجني اإىل تراجع يف ليونة اأن�سجة املهبل وميكن اأن ت�سبح 	

املراأة اأكرث عر�سة لالإ�سابة باإلتهابات املهبل وامل�سالك البولية.

وهناك اأعرا�ض اأخرى مثل:

• خفقان القلب	

• ه�سا�سة العظام	

• اإكتئاب، اإرهاق، ن�سيان	

• اإ�سطرابات يف النوم	

• �سرعة الإنفعال، تقلب يف املزاج	

• �سعف يف الرغبة اجلن�سية	

• جفاف يف اجللد	

• مننمة يف اجللد	

تتفاوت يف حدتها  االإنتقالية من حياتهّن  املرحلة  الن�ضاء يف هذه  تعانيها  التي  االأعرا�ض 

وهي حقيقية ولي�ضت تخيالت، وال ميكن معرفة االأعرا�ض التي �ضتعانيها كل امراأة، وال 

مدتها. الأن اإحدى مميزات فرتة ما قبل �ضن االأمان هي عدم القدرة على التنبوؤ مبا حتمله 

معها بالتحديد، ولكن اإذا  مل  ت�ضتطيعي التاأقلم معها نن�ضحك بزيارة طبيب ن�ضائي.

هل تعاين جميع ال�ضيدات من اأعرا�ض �ضن االأمان؟؟

نف�سك  تقارين  �سيدة لأخرى، فال  الأعرا�ش من  الأمان وتختلف هذه  �سن  باأعرا�ش  ي�سعرن  ال�سيدات  85% من 

الأكرب  قا�سية. اجلزء  اأعرا�ش  يعانني من  ب�سيط و%15  ب�سكل  الأعرا�ش  لديهن  بالأخريات. حوايل 15% تظهر 

من ال�سيدات 75-80% يعانني من هبات ال�سخونة، ولكن هناك بع�ش الأدوية التي تعمل على تخفيف الأعرا�ش .

النـــزيف املهـبلي غري الطبـيعي والذي يتكرر حدوثـــه اأكرث من مره قد يكون موؤ�ضـر 

على وجــــود م�ضـــكلة يف الرحــــم وملعـــرفة ال�ضــــبب يجب زيارة طبيب اأمرا�ض ن�ضائية 

الإجراء فح�ض داخلي وم�ضــــحة لعنــق الرحـــــم
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النزيف غري الطبيعي نعني به:

  حاد وغزير    ي�ستمر اأكرث من 7 اأيام

  يح�سل بعد اجلماع    يكون هناك تغري يف مواعيد الدورة

  يتكرر يف فرتة اأقل من 3 اأ�سابيع

هناك خطوات اأ�ضا�ضية ميكن اأن ت�ضاعد املراأة لعبور هذه املرحلة: 

• ال�سغط 	 الزائد،  الوزن  اأن  الدرا�سات  اأظهرت  اليومية:  العادات  حت�سني 

النف�سي، التوتر والتدخني ميكن اأن تزيد من حدة الأعرا�ش. 

• التخفيف من كمية الدهون، وزيادة كمية الكال�سيوم: لأن م�ستويات الكول�سرتول ترتفع يف هذه الفرتة، وتزيد 	

ال�سروري  من  لذلك  العظام.  وبه�سا�سة  القلب  مبر�ش  الإ�سابة  خطر  معها 

الوقت  نف�ش  ويف  الغذائي،  النظام  يف  امل�سبعة  الدهون  كمية  من  التخفيف 

الد�سم  قليل  احلليب  مثل  بالكال�سيوم  الغنية  الأطعمة  تناول  على  احلر�ش 

وم�ستقاته، واخل�سار مثل ال�سبانخ للحفاظ على �سحة العظام. 

	 الإبتعاد عن العوامل التي حتفز حدوث الهبات ال�ساخنة مثل البهارات احلارة

والكافيني والتدخني. 

• اإرتداء مالب�ش قطنية خفيفة خالل النهار ت�ساعد على التخفيف من الهبات ال�ساخنة وعلى امت�سا�ش العرق. 	

واأي�سا اأثناء الليل ت�ساعد على حت�سني نوعية النوم والتخفيف من التعرق الليلي ومن ال�سروري حتديد وقت 

حمدد للنوم واأن تكون الغرفة جيدة التهوية،  وميكن ت�سغيل مروحة هوائية اأثناء الليل.

• التخفيف من اجلفاف املهبلي: ميكن اإ�ستخدام م�ستح�سرات التزليق املتوافرة يف ال�سيدليات قبل اجلماع 	

KY jelly، اإذا كنت ت�سكني من احلكة اأو الأمل فعليك مراجعة الطبيب.

ال تعاين جميع الن�ضاء من هذه االأعرا�ض  والذي قد يفيد امراأة ما، قد ال يفيد اأخرى. 

واإذا كانت االأعرا�ض مزعجة فباإمكانك مراجعة طبيب ن�ضائي
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األمراض التي قد تصاب بها السيدات في 
منتصف العمر  

ب�سكل عام اإحتمالت الإ�سابة بالأمرا�ش تزداد مع  التقدم يف العمر، ومثال على 

ذلك اأمرا�ش القلب التي تعترب ال�سبب الرئي�سي للوفيات بني الن�ساء الفل�سطينيات، 

واأمرا�ش ال�سكري وال�سغط وه�سا�سة العظام واأي�سا ال�سرطان 

اإر�ضادات عامة للفحو�ضات الدورية التي ميكن القيام بها

مالحظات املرتفع الطبيعي الفح�ش

عوامل اخلطر الرئي�ضية لالإ�ضابة هي:

التقدم يف العمر

البدانة

التغذية ال�سيئة

اخلمول 

من90/140 

فما فوق

80/120 �سغط الدم

اإرتفاع ال�سكري يوؤثر على الكلى 

والعيون والقلب وال�سرايني

110-72

mg/dL
ال�سكري )�سوم(

م�ستوى الكول�سرتول يحدد اإذا كان 

ال�سخ�ش اأكرث عر�سة لالإ�سابة 

باأمرا�ش القلب اأو ال�سكتة الدماغية

 149-100

mg/dL
الكول�سرتول  الكلي

كتلة اجل�سم وحميط البطن موؤ�سر 

لحتمالت خطر الإ�سابة ب�سغط الدم 

املرتفع، ال�سكري واأمرا�ش ال�سرطان

اأكرث من 25 24.9-18.5 * كتلة اجل�سم
الوزن  / مربع الطول

اأكرث من 88 �سم حميط البطن 

* مثال: اإذا كان الوزن  80 كغم والطول 160�سم فاإن كتلة اجل�سم= 32 وهذا يعني وجود بدانة

اإذا كان هناك تاريخ عائلي لالإ�ضابة ببع�ض االأمرا�ض اأو الحظت تغريا ت على �ضحتك العامة،  

اأو لديك ا�ضتف�ضارات راجعي طبيبك لعمل الفحو�ضات الالزمة
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كيف تعدين نفسك لهذه المرحلة؟؟

الغذاء ال�ضحي: 

التغذية اجليدة ت�ساعد على تخفيف حدة 

اأعرا�ش �سن الأمان من خالل تزويد اجل�سم 

بالعنا�سر الغذائية ال�سرورية ل�سحة اأف�سل 

خالل هذه املرحلة النتقالية.

• يحتاج اجل�سم يوميا اإىل كمية حمددة من 	

الن�شاط  على  تعتمد  احلرارية  ال�شعرات 

اجل�سماين للمراأة. فاإذا كانت تاأكل اأكرث 

احلرارية  ال�سعرات  فاإن   ، حتتاج  مما 

الزائدة تتحول اإىل دهون. وهذا قد يزيد 

القلب،  باأمرا�ش  الإ�سابة  اإحتمالت  من 

ال�سكري وال�سرطان.

• املخزون. 	 هذا  باإ�ستخدام  يبداأ  وبعدها  �سنة   30 عمر  حتى  العظام  يف  الكال�سيوم  بتخزين  اجل�سم  يقوم 

وللحفاظ على عظام �سليمة وملنع الرتقق بعد هذا العمر فعلينا احل�سول على كمية كافية من الكال�سيوم 

وهي حوايل  1500 ملغم يوميا اإما من م�سادر طبيعية من خالل الطعام )احلليب ومنتجاته، ال�سردين، 

الطحينة، التمر، اللوز والتني(، اأو باللجوء اإىل الأدوية املكملة بعد اإ�ست�سارة الطبيب.

• احل�سول على فيتامني “د” اإما عن طريق التعر�ش لأ�سعة ال�سم�ش ملدة 15 دقيقة يوميا.  واأي�سا عن طريق  	

اإمت�سا�ش  على  ت�ساعد  لأنها  البي�ش  و�سفار  وال�سمك  الكبدة  مثل  “د”  بفيتامني  الغنية  الأطعمة  تناول 

الكال�سيوم.

• تناول وجبات غذائية متوازنة ومتنوعة حتتوي على الفاكهة واخل�سار الغنية بالفيتامينات.	

• التقليل من كمية الكربوهيدرات وال�سكر يف طعامك مثال تقليل كمية الأزر واخلبز والبطاطا التي تتناولينها	

• جتنبي الإكثار من كمية امللح فهذا يوؤثر على القلب وال�سغط والكلى.	

• �سرب كمية كافية من املاء يوميا )4-6 كوب(. 	

• التقليل من امل�سروبات التي حتتوى على الكافئني مثل ال�ساي والقهوة وامل�سروبات الغازية لأنها تقلل 	

من اإمت�سا�ش اجل�سم للكال�سيوم واأي�سا للحديد وت�سبب زيادة يف الوزن ب�سبب ال�سعرات احلرارية.
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الهرم الغذائي 
ويق�ضم اإىل اأربع جمموعات ح�ضب ال�ضكل التايل:

املجموعة االأوىل: الدهون والزيوت واحللويات

وهي متثل اجلزء العلوي ال�سغري من الهرم وتت�سمن هذه املجموعة الزيوت والزبدة والكرمية وال�سمن النباتي 

وبكميات  باإعتدال  املجموعة  تلك  اأغذية  بتناول  التغذية  وين�سح خرباء  الغازية،  واملياه  واحللويات،  وال�سكريات 

قليلة، ل�سعراتها احلرارية العالية، وقلة فوائدها الغذائية. 

املجموعة الثانية: االألبان

وحتتوي على الأغذية املكونة من احلليب واللنب واجلنب، وهي م�سدر غني بالكال�سيوم. 

املجموعة الثالثة: الربوتني 

 وحتتوي على اللحوم والطيور وال�سمك والبقوليات املجففة والبي�ش. 

واملجموعتني ال�سابقتني يف معظمهما من م�سادر حيوانية، وهما  م�سدران  مهمان  للربوتني والكال�سيوم 

واحلديد والزنك. 

املجموعة الرابعة: اخل�ضروات

حتتوي هذه املجموعة على الأطعمة النباتية، ويحتاج معظم النا�ش اإىل تناول املزيد من هذه املجموعة لإمداد 

اجل�سم مبا يحتاجه من الفيتامينات واملعادن والألياف. 

قاعدة الهرم: اخلبز واحلبوب واالأرز واملكرونة

وهي الأطعمة املوجودة يف قاعدة الهرم الغذائي، وتتكون معظمها من احلبوب، وتزودنا هذه املجموعة بالألياف 

والكربوهيدرات والفيتامينات واملعادن. 
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ممارسة الرياضة:

ممار�شة الريا�شة ملدة ن�شف �شاعة يوميا فالن�شاط البدين املنتظم ي�شاعد 

على تفادي زيادة الوزن، ويخفف من النزف ال�سديد اأثناء احلي�ش ومن حدة 

الت�سنجات، كما اأنه يح�سن املزاج ونوعية النوم.  كما اأنها:  

   حتافظ على الوزن وحت�سني القوام 

   ت�ساعد على متا�سك الع�سالت واملفا�سل وتقوية العظام، والدورة الدموية

   تقليل ال�سعور بالتعب عند بذل جمهود

   تعديل املزاج والرتكيز الفكري

ويعد امل�سي ملدة ن�سف �ساعة يوميا اأب�سط �سكل من اأ�سكال الريا�سة فهو يعمل على �سخ الدم من القلب اإىل جميع 

اأنحاء اجل�سم، وحرق ال�سعرات احلرارية والدهون والكول�سرتول يف الدم خا�سة اإذا كنت مت�سني بخطى ن�سيطة. 
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فحو�ضات الك�ضف املبكر » بدون وجود اأعرا�ض اأو مر�ض« ، 

نن�ضحك مبراجعة الطبيب لعمل هذه الفحو�ضات

الـتـكــــــرارالفـحــــــو�صــــــاتاإبتداء من عمر 

40

ß وقاية من الكزاز

مرة كل �سنتنيت�سوير الثدي بالأ�سعة  )ماموغرايف(

مرة كل 2-4 �سنواتفح�ش العيون، ال�سمع

مرة كل 6 �سهور- �سنةفح�ش الأ�سنان

مرة كل 3-5 �سنواتعنق الرحم

مرة كل �سنةفح�ش ال�سامة على اجللد

ح�سب تعليمات الطبيبفح�ش الكول�سرتول

مرة كل 3 �سنواتفح�ش ال�سكري

مرة كل 10 �سنواتتطعيم الكزاز

50
مرة كل �سنةت�سوير الثدي بالأ�سعة )ماموغرايف(

مرة كل �سنتنيفح�ش ترقق العظام

مرة كل 3 �سنواتفح�ش ال�سكري

مرة كل 2-4 �سنواتفح�ش ال�سمع

مرة كل �سنةفح�ش الدم يف الرباز

مرة كل 5 �سنواتتنظري مرن للقولون

مرة كل 10 �سنواتتنظري للقولون

ح�سب طلب الطبيبفح�ش ترقق العظام

65
مرة كل �سنتنيفح�ش العيون، ال�سمع
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 تلفون: 6264674-02، اخلط املساعد: 02-6277990
www.pfsjerusalem.org :املوقع األلكتروني 

info@pfsjerusalem.org 

خــدمــاتــنــا

o )ت�سوير الثدي بالأ�سعة ) املاموغرايف

o فح�ش للك�سف املبكر عن مر�ش ترقق)ه�سا�سة(  العظام

o برنامج  حما�سرات التثقيف ال�سحي لل�سيدات ، العاملني ال�سحيني والأطباء

o توزيع الن�سرات الطبية

o  )م�سروع م�ساعدة ال�سيدات امل�سابات ب�سرطان الثدي  )جمموعة ال�سروق

خدمات اخلط امل�ضاعد عن اأمرا�ض/ �ضرطان الثدي

 ن�ضائح ومعلومات

02-6277990   
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