
عوارض و بیماری های پس از
یائسگی را بشناسید.

بیماری های پس از یائسگی را نباید ساده در نظر گرفت؛ چرا که این بیماری ها می توانند سبک
زندگی زنان یائسه را کامًال تحت تأثیر قرار دهد و به همین خاطر، بانوان عزیز باید با بیماری  های

پس از یائسگی آشنا باشند تا بدون استرس بتوانند به درمان آن بپردازند.

عوارض و بیماری های پس از  <  مقاالت  <  اخبار  <  دکتر دلیری
یائسگی را بشناسید.
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دانلود PDF این مقاله

در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم ؟ 

یائسگی چیست؟
همه چیز درباره بیماری های پس از یائسگی
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سونوگرافی غربالگری در تهران

برای درخواست وقت مالقات و نوبت دهی با ما در تماس باشید



تماس با ما

یائسگی چیست؟
گرفت. نظر  در  یائسگی  دوران  آغاز  می توان  را  بعد  به  سالگی   53 الی   50 حدفاصل 
متأسفانه بیماری های پس از یائسگی را برخی نمی شناسند. به دلیل نبود اطالعات کافی
بسیاری از بانوان با مشکالت و بیماری های این دوره آشنایی ندارند و به همین علت،
زندگی لذت های  از  این سن خاص  از  از عبور  بعد  نتوانند  بایدوشاید  شاید آن چنان که 
و است  بانوان  زندگی  در  مهم  مرحله  یک  یائسگی  گفت  می توان  شوند،  بهره مند  خود 
باید از شرایط  با قطع شدن عادت ماهانه نشان می دهد. در برخی  را  اولین نشانه خود 
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یائسگی بیماری های  برای تشخیص  تهران  در  غربالگری  به متخصص سونوگرافی  بانوان 
مراجعه کنند.

 چنانچه بانوان بیشتر از یک سال عادت ماهانه را تجربه نکنند، یعنی وارد دوره یائسگی
خود شده اند و باید این نکته را در نظر گرفت که بسیاری از بیماری های شایع متأسفانه
کاهش متأسفانه  استروژن  هورمون  که  دلیل  این  به  می آید.  وجود  به  دوره  این  در 
خوی و  خلق  در  حتی  زندگی  بر سبک  عالوه  را  تغییراتی  می تواند  امر  و همین  می یابد 
زندگی و معمولی  از بخش های طبیعی  این دوره هم یکی  به هر حال  ایجاد کند.  افراد 
بانوان است که مانند بسیاری از دوره های دیگر باید با آن روبه رو شوند و در این میان،
نیز دوره  این  بیماری های  از  بسیاری  تشخیص  برای  تهران  در  غربالگری  سونوگرافی 

پیشنهاد می شود.

https://en.wikipedia.org/wiki/Estrogen


همه چیز درباره بیماری های پس از یائسگی

بی میلی جنسی

مشکالت جنسی را نباید در دسته بندی بیماری های پس از یائسگی نادیده گرفت.
بی میلی باعث  که  است  آزاردهنده ای  حقیقتًا  بیماری های  از  یکی  نیز  بیماری  این 
جنسی زنان یائسه می شود و حتی به لکه بینی و خونریزی بعد از مقاربت هم شاید
ختم شود و بهتر است بدانید که برخی حتی دردناک بودن نزدیکی را نیز باید جزء

عوارض این بیماری تحمل کنند.

در بسیاری از مواقع این بیماری به افسردگی زن و شوهر هم دامن می زند و همین
امر می تواند روی سبک زندگی این افراد تأثیر ناخوشایندی بگذارد. بی میلی جنسی
به خاطر خشکی واژن عمدتًا رخ می دهد که همین امر باعث می شود تا زنان یائسه
را آلی  ایده  خود شرایط  با همسر  نیز  این سن  در  نتوانند  بایدوشاید  که  آن چنان 
سونوگرافی متخصص  به  که  است  این  ما  توصیه    کند.  تجربه  جنسی  ازنظر 
غربالگری مراجعه کنند تا در مورد بیماری های واژن و عفونت هایی که وجود دارند

اطالعات بیشتری کسب کنند.

افتادگی لگن



یکی از بیماری های پس از یائسگی می تواند افتادگی لگن باشد که این بیماری را
لگن کف  عضالت  که  چرا  گرفت؛  نظر  در  می توان  بیماری ها  رایج ترین  از  یکی 
متأسفانه ضعیف می شوند و به خاطر کم شدن هورمون استروژن چنین بیماری به

وجود می آید..

ضعیف شدن عضالت کف لگن سبب می شوند که اندام های لگنی به راحتی در جای
خود قرار نگیرند و همین امر به انواع افتادگی منجر می شود که شاید به افتادگی
برای معموًال  و  گردد  ختم  هم  کوچک  روده  یا  و  مقعد  مثانه،  رحم،  واژن،  کانال 

تشخیص می توان از خدماتی نظیر سونوگرافی غربالگری استفاده کرد.

و مدفوع  و  ادرار  بی اختیاری  شکم،  قسمت  در  سنگینی  لگنی،  دردهای   معموًال 
افتادگی لگن در یائسگی به آزاردهنده  ازجمله عوارض خطرناک و  همچنین کمردرد 
افتادگی و همچنین شدت نوع  باید  و متخصص  شمار می آیند که معموًال پزشک 
آن را ارزیابی کند تا بتواند از روش های درمانی متفاوتی استفاده کند. البته برخی

از روش های درمانی شاید موقت و برخی دیگر شاید دائمی باشند.

بی اختیاری ادرار

بی اختیاری ادرار یکی از آزاردهنده ترین بیماری های پس از یائسگی است که به
خاطر پایین آمدن سطح هورمون استروژن عملکرد مثانه و مجاری ادرار نمی تواند
ناحیه کف لگن این چنین را اعمال کند. به هر حال شدن  عضالت  عملکرد مناسبی 
بیماری را در زنان یائسه به وجود می آورد که البته سن بانوان می توانند در شدت

این بیماری مؤثر باشد.

 بسیاری از درمان های خانگی، برخی از داروهای شیمیایی و برخی از حرکات ورزشی
و حتی برخی از لیزر برای درمان این بیماری استفاده می کنند که هر کدام می تواند
به شکلی تأثیرگذار باشد. انتخاب سونوگرافی برای بهترین سونوگرافی جنین را تنها
به موقع تشخیص  برای  سونوگرافی  بهترین  که  چرا  داشت؛  مدنظر  همیشه  نباید 

این چنین بیماری هایی نیز به چشم می آید.



دل درد

دل درد و دل پیچه هم می تواند از جمله بیماری های پس از یائسگی باشد که به
خاطر ناراحتی گوارشی و یا حتی سرطان رحم و تخمدان این چنین مشکلی به وجود
عزیز بانوان  دردی  دل  و  پیچه  دل  گونه  هر  بااحساس  شرایط،  این  در  که  می آید 
یائسه باید هر چه سریع تر به انجام آزمایش های ضروری بپردازند تا پزشک معالج

از روش های درمانی قابل قبولی برای برطرف کردن این بیماری استفاده کند.  

بیماری های قلبی و عروقی

بیماری های قلبی – عروقی نیز از جمله بیماری های پس از یائسگی به شمار می آید
که متأسفانه برخی در این شرایط به خاطر این که این بیماری ها را نادیده می گیرند،
هورمون آمدن  پایین  می شوند،  رو به رو  خود  فوت  و  مرگ  همچون  خطراتی  با 
و داده  دست  از  را  خود  انعطاف  بدن  عروق  دیواره  که  می شود  سبب  استروژن 

ریسک ابتال به گرفتگی عروق و سکته قلبی را افزایش دهد.
 

سخن پایانی

شما صحبت با  مفید  و  مختصر  صورت  به  یائسگی  از  پس  های  بیماری  مورد  در 
کرده ایم که البته بهتر است شما از همان ابتدای کار با متخصصین زنان و زایمان
از را  شما  جدی  آزمایش های  و  معاینات  انجام  با  تا  باشید  داشته  گفتگویی  نیز 
از بهتر  جلوگیری  حقیقتًا  چراکه  دارند؛  نگه  دور  شده  گفته  بیماری های  به  ابتالء 
درمان است. در هر صورت ضمن بروز هر گونه درد در قسمت های مختلف بدن و یا
ایجاد سؤال و ابهامی خاص با متخصصین ما در این مجموعه در تماس باشید.      



 از تیم طراحی سایت و سئو سایت تابان شهر انرژی گرفته با 

ما بهترین و به روزترین مراقبت های
حاملگی نسبت به سایر مراکز بارداری
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بایدها و نبایدهای دوران بارداری 
وظایف متخصص زنان چیست؟ 
تاثیر نوشیدن مایعات در بارداری 
سونوگرافی آنومالی چه زمانی

انجام می شود؟
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