
  

؟ یبئسگی یکی اس هزاحل طجیؼی ٍ هْن سًذگی چیست یائسگی

  ٍ پبیبى ثبرٍریدائوی لبػذگی  هطخصِ اصلی آى لطغاست کِ 

 51سبلگی ٍ ثِ طَر هتَسط  55تب  45ثیي سٌیي  . یبئسگی هی ثبضذ

 .سبلگی اتفبق هی افتذ

  برخی مشکالت مربوط به دوران یائسگی:

خَاثی،  سزدرد، ثی:  شاوٍ َاي مزبًط بٍ اعصاب ي ريانو

سزگیجِ، افسزدگی ٍ احسبط ًباهیذی در طی ایي دٍرُ سیبد اتفبق 

ػبطفی داضتِ  ءافتذ . هوکي است ثسیبری اس ایي هطکالت هٌطبهی

. ثٌبثزایي حوبیت ػبطفی در ایي دٍراى اس طزف ًشدیکبى ثسیبر ثبضذ

  ثبضذ.هْن هی

 

ػجبرتست اس احسبط گزهب در لفسِ سیٌِ ، گزدى ٍ  گزگزفتگی :

کِ ثِ سزػت افشایص هی یبثذ ٍ سِ تب چْبر دلیمِ دٍام هی یبثذ .  سز

           هتؼبلت احسبط گزهب هوکي است لزس ٍ تؼزیك اتفبق افتذ.

  پص للت ٍ احسبط ضؼف ّوزاُ هی ثبضذ.تگز گزفتگی اغلت ثب 

  

اس ػَارض ضبیغ ایي دٍراى هی ثبضذ ٍ ثِ  پَکی استخَاى:  پًکی استخًان

  احتوبل ضکستگی ، ًبتَاًی جسوی در ایي دٍراى افشایص هی یبثذ.ػلت افشایص 

 

توصیه هایی جهت پیشگیری از عوارض مربوط به 

 دوران یائسگی:

ٍػذُ ٍ همذار غذا در  5تؼذاد ٍػذُ ّبی غذا ثبیذ حذالل رٍسی  

 ّز ٍػذُ کن ثبضذ. 

اهب  ًوبییذ. اس خَردى غذاّبی چزة ٍ سزخ ضذُ خَدداری  

چزثی گَضت ٍ  "ضوٌب. تَصیِ هی ضَد هصزف رٍغي سیتَى

 پَست هزؽ ثزداضتِ ضَد. 

هصزف پزٍتئیي اس طزیك گَضت لزهش هحذٍد ضَد، سَیب جبًطیي  

 هٌبسجی هی ثبضذ . 

لبضك چبی خَری در رٍس  1-5/1هصزف لَُْ، ضکز ٍ ًوک ثِ   

 هحذٍد ضَد. 

 گزيٌ َذف : سوان میاوسال

 شبکٍ بُذاشت ي درمان شُزستان قذس

 ياحذ سالمت جمعیت ي خاوًادٌ
 

گاه علىم زپشکی و خدمات بهداشتی  ردمانی   دانش
 اریان

 ستان قدسرشه ن  شبکه بهداشت و ردما
 

 آشىایی با ديران یائسگی



 

ن، لغض)سجشیجبت ٍهیَُ جبت  ، (پٌیز ٍ هبست)هصزف هَاد لجٌی  

  ، حجَثبت ٍ غذاّبی دریبیی هبًٌذ هبّی تَصیِ هی( پزتمبلَّیج، 

 ضَد.

اهالح ثِ  ،رصین غذایی ثبیذ حبٍی هَاد غذایی غٌی اس ٍیتبهیي ّب  

 ثبضذ.  Dٍیضُ کلسین ٍ ٍیتبهیي 

غذاّب ثبیذ در حذ اهکبى در ٍضؼیت طجیؼی خَد هصزف ضًَذ، اس  

 هصزف غذاّبی هٌجوذ ضذُ ٍ کٌسزٍ ضذُ ثبیذ تب حذ اهکبى

 . ًوبییذپزّیش 

 8) ثب تَجِ ثِ هطکل یجَست در اکثز افزاد، هصزف کبفی هبیؼبت  

لیَاى در رٍس ( ٍ هَاد پز فیجز ًظیز ًبى کبهل، گٌذم ٍ هیَُ ّبیی 

 سرد اّیوت دارد. هثل گالثی رسیذُ، آلَ ٍ آلَ

 هصزف ،هطکل است ضوبکِ جَیذى غذا ثزای  صَرتیدر 

ّبیی  آش ّب، ّبی ًزم، سَحغذاّبی ًزم هثل اًَاع پَرُ، گَضت 

 .هیَُ تَصیِ هی ضَد کِ حجَثبت سیبدی ًذارًذ ٍ آة

 

 

ٍرسش ٍ تغذیِ ًمص هْوی در پیطگیزی ٍ درهبى ثیوبری  

، پَکی استخَاى ػزٍلی، سزطبى، چبلی، دیبثت _ّبی للجی 

              ٍرسش هی تَاًذ خطز ثیوبری ٍ افسزدگی دارد.

 درصذکبّص دّذ.  10 -50ػزٍلی را  _ للجی

ثِ  ثْتز است  هٌؼی ًذاضتِ ثبضذٍرسش کِ  در صَرتی 

سبلگی  35الل یک رٍس در هیبى لجل اس سي حذهٌظن صَرت 

ضزٍع ضَد. اس اًَاع ٍرسش ّبی هٌبست در ایي سٌیي، پیبدُ 

 ثبضذ. رٍی ٍ لذم سدى هی

هذت سهبى کبفی اًجبم ضَد. در ٍ طَر هٌظن ِ ثبیذ ثٍرسش  

( در صَرت توبیل دلیمِ ضت 30ٍ  دلیمِ صجح 30 "تزجیحب)

فبصلِ سبػت  3الی  2  ثِ ٍرسش ثؼذ اس غذا ، السم است

ّب ثی  در افزاد خیلی چبق ٍ یب کسبًی کِ سبل . رػبیت گزدد

 ذ.حزکت ثَدُ اًذ، ضزٍع فؼبلیت ّب ثبیذ ثسیبر آّستِ ثبض

 

 
 

 اًجبم َّرهَى درهبًی ثب ًظز پشضک هی تَاًذ ثسیبری اس ػَارض 

 .یبئسگی را کبّص دّذ

  دلیمِ در رٍس( 30تب  15)ثِ هیشاى   استفبدُ اس ًَر هستمین آفتبة 

 د.هی ضَ Dٍیتبهیي   هٌجز ثِ افشایص جذة

در صَرت کن خَاثی، خَردى یک لیَاى ضیز لجل اس خَاة  

 .گزددتَصیِ هی

سیگبر  ًوبییذ.اس هصزف سیگبر ٍ سبیز ػبدات ضذ سالهت پزّیش  

 -للجی  یسجت کبّص جذة کلسین ٍ افشایص خطز ثیوبری ّب

 ػزٍلی هی ضَد. 

طجك ًظز پشضک را ّب  يهَاد هؼذًی ٍ ٍیتبهیحبٍی هکول ّبی  

 .هصزف ًوبییذ

، رصین غذایی کن ًوک ٍ  ذیکِ فطبر خَى ثبال دار صَرتیدر  

ثزای تٌظین رصین  . هی ضَد در صَرت ًیبس کبّص ٍسى پیطٌْبد 

 . ًوبییذثبیذ ثب هتخصصیي تغذیِ هطَرت  "کبّص ٍسى، حتوب

 

آدرس: شُزقذس ، بلًار شُذاء ، خیابان شُیذ شاٌ 

 41861804، تلفه : 082بًداغیان، پالک 

 شبکٍ بُذاشت ي درمان شُزستان قذس
 

کتاب کلیذَاي طالیی سالمت یائسگی بزاي آیىذٌ  : مىابع آمًسشی

 اس گذشتٍ تز  اي شیزیه

 يسارت بُذاشت ، درمان ي آمًسش پششکی 

 دفتز سالمت جمعیت ، خاوًادٌ ي مذارس 

 ادارٌ سالمت میاوساالن

 



 


