
 بسم هللا الرحمن الرحیم                           

 

 پریود درد مورد در یحقایق

 در خانمها از٪ 80 حدود. نیستید تنها ، دارید( دیسمنوره) دردناک قاعدگی اگر

 از توانید می شما. شوند می درد پریود دچار خود زندگی مراحل از بعضی

 به خانمها بیشتر. ببرید رنج یائسگی زمان تا اولیه نوجوانان از پریود درد

 می تجربه قاعدگی دوران در را ها ناراحتی از برخی اول روز در خصوص

 که است شدید کافی اندازه به درد این ها خانم از درصد 10 تا 5 در اما. کنند

 باشد کرده تجربه را پریود دردهای شما مادر اگر. کند می مختل را آنها زندگی

 با پریود درد ، خانمها از٪ 40 در. کرد خواهید رنج زیاد احتمال به نیز شما ،

 عدم ، متورم معده ، دردناک های سینه ، نفخ مانند ، قاعدگی از قبل عالئم

 .است همراه خستگی و حسی بی ، خلقی نوسانات ، تمرکز

  پریود درد مدیریت

 . دارد وجود ناراحتی کاهش برای ساده روش تعدادی

 .باشید آرامش در آروماتراپی روغنهای با گرم حمام در

 .بگیرید آغوش در را گرم آب بطری یک

 

 .است مؤثر ها خانم از برخی برای معده و پشت ماساژ

 

 خود قاعدگی دوره طی در و قبل روز چند در را گشاد و متناسب های لباس

 .بپوشید

 .کند کمک است ممکن یوگا مانند آرام ورزش
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 استراحت به اول روزهای در و دوره شروع از قبل منظم آرامش برنامه یک 

 .بخشد می بهبود را لگن ناحیه به رسانی خون و کند می کمک ها ماهیچه

 دوره عالئم برای خاص طور به که را مسکن یک ، سریع تسکین برای

 جواب اگر.استامینوفن شیاف مثل: جدید دکتر نظر بگیرید ، است شده طراحی

 مثل زیادی عوارض دیکلوفناک چون کنید استفاده دیکلوفناک شیاف از نداد

 اگرچه میشود ها کلیه آسیب باعث یا و روده و معده خونریزی و کردن زخم

 .نمیافتد اتفاق همه در عوارض این

 کاهش را درد عالئم توان می زندگی سبک تغییر با که است داده نشان تحقیقات

 :کنید امتحان را زیر موارد بنابراین. داد

 ، لگن ناحیه به اکسیژن عرضه کاهش با کشیدن سیگار که شود می تصور

 .دهد می افزایش را پریود درد بروز میزان

 .دهید کاهش را الکل مصرف

 .کنید میل سبزیجات و ساالد زیادی مقدار و فیبر پر غذاهای

 .کند می کمک شما به روزانه E ویتامین های مکمل که است شده داده نشان

 . است چرب کم که شوید مطمئن ، خورید می قرمز گوشت اگر

 . بخورید بیشتری ماهی و مرغ

 .کنید کم را بیسکویت و کیک ، شکالت ، شیرین غذاهای

 کاهش خود غذایی رژیم در را نمک مقدار ، آب احتباس از جلوگیری برای

 .دهید

 انتخاب شیرین های نوشیدنی جای به را معدنی آب یا خالص های میوه آب

 .کنید

 عصرانه پامچال گل روغن مانند( GLA) اسید لینولنیک گاما حاوی مکمل از

 .کنید استفاده B6 ویتامین یا آفتابگردان گل روغن یا
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 .کنند می کمک هورمونی تعادل حفظ به دو هر 

. کنید مراجعه خود معالج پزشک به معاینه برای ، دارد ادامه همچنان درد اگر

 :شود تجویز دارو است ممکن

 .مفنامیک اسید یا اسید ترانگزامیک: هورمونی غیر دارویی درمان

 شود می ناراحتی و درد از برخی کاهش باعث این تنها نه: ضدبارداری قرص

 .شد خواهد تر منظم و تر سبک شما های دوره بلکه

 به باید اینها: کنید خریداری ازداروخانه توانید نمی که تر قوی  دردهای ضد

  حالت بدترین در تا نمانید منتظر - شوند شروع قاعدگی دوره شروع محض

 بعضی برای است ممکن( IUS) رحمی داخل سیستم.کنید استفاده آنها از درد

 است بارداری از پیشگیری موثر بسیار روش یک این: باشد مناسب خانمها از

 .شود پریود دردهای و خون ریزش کاهش باعث است ممکن که

 کیسه آب گرم یا پتوی برقی موثرتر است

 and-concern.org/help-health-https://www.womens-منبع:

pain/-advice/factsheets/period 

                    

 جدید حسینتهیه و ترجمه:دکتر                 

 سایت تخصصی دکتر جدید                  

                    www.drjadid.com 
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