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Ära unusta usaldusväärseid rasestumisvastaseid vahendeid!

Naine olla on suurepärane! Kuid meeldib see meile või mitte,
üle tuleb elada ka raskemaid hetki – eriti need paar päeva enne
menstruatsiooni algust, kui hormoonid meid lausa hulluks ajavad.
Tujukus, tursed, rindade hellus ja vastupandamatu magusaisu
teevad paljusid naisi igal kuul õnnetuks. Kas kirjeldatud sümptomid on sulle tuttavad? Kui vastus on jah, võid olla üks 80%
viljakas eas naistest, kes menstruatsiooniga seotud
sümptomeid omal nahal kogevad.

Käesolev brošüür on mõeldud
just sulle – siit saad abi
sümptomite mõistmiseks ja
nõuandeid sümptomitega toime tulemise
kohta. Lisaks võid
leida väärtuslikke
näpunäiteid selle
kohta, kuidas igakuisest ebamugavustundest üle olla
ja rahulikult oma
igapäevaelu elada.

Päevande päevi”
en “

Mis on menstruatsiooniga seotud sümptomid?
Menstruatsiooniga seotud sümptomid
on päriselt olemas!
Ei, tegemist ei ole müüdiga. Kümnest naisest kaheksa tunneb end
veidi enne igakuise menstruatsiooni algust ebamugavalt. Neid
sümptomeid põhjustavad tsükli käigus toimuvad hormonaalsed
muutused ning mõne naise jaoks on need nii rasked, et mõjutavad
lausa nende igapäevaelu – nii isiklikes kui tööasjades. Siiski ollakse
menstruatsiooniga seotud sümptomite suhtes skeptilised. Eriti
mehed peavad seda naiste väljamõeldiseks, halvaks vabanduseks
tujukusele ja kontrollimatule õgimisele. On kasulik teada, et tippteadlased on määratlenud kaht liiki menstruatsioonieelseid häireid

Premenstruaalne sündroom (Premenstrual Syndrome, PMS)
tähendab kas füüsilisi või emotsionaalseid häireid, mis tekivad
üldiselt 5 päeva enne “päevi”. Sümptomid kaovad tavaliselt siis,
kui menstruatsioon algab või veidi pärast selle algust. Selleks,
et saaks öelda, et tegemist on PMS-iga, peavad sümptomid
väga tülikad olema ning tõsiselt naise igapäevaelu segama.

Premenstruaalne meeleoluhäire (Premenstrual Dysphoric Disorder,
PMDD) on PMS-i tõsisem vorm. PMDD sümptomid on kaugelt raskemad kui “tüüpilised” menstruatsioonieelsed sümptomid, millega
tavaliselt kuidagi hakkama saadakse. PMDD all kannatavatel naistel
on vähemalt viis selgelt kindlaks määratud sümptomit (vt allpool olevat loetelu), mis mõjutavad oluliselt nii naise kui teda ümbritsevate
inimeste elu. Kõigist viljakas eas naistest kannatab PMDD all kuni 8%.
Meditsiiniuurijad teevad endiselt tööd nende sümptomite täpse põhjuse väljauurimise kallal, kuid üks on kindel – need on seotud menstruatsioonitsükli jooksul toimuvate hormonaalsete kõikumistega.

Kõige sagedasemad menstruatsioonieelsed
häired on jagatud kahte rühma.
Tunnetega seotud sümptomid: halb tuju,
vihapursked, ärrituvus, ärevus, segadus,
sotsiaalsest elust tagasitõmbumine
Kehaga seotud sümptomid: hellad rinnad,
pundunud alakõht, peavalud, paistes jäsemed

Menstruatsiooniga seotud sümptomid on tavalised!
Sa ei ole üksi! Mingil hetkel oma viljakate aastate jooksul kogeb
selliseid sümptomeid kaheksa naist kümnest. Seega ei ole asi
ainult sinus – on üsna tõenäoline, et mitmed su sõbrannad
ja naissoost sugulased kannavad samasugust koormat.
Kõige enam esineb sümptomitest peavalu (31,3%), hootist
kõhuvalu (28,7%) ning söögiisu muutusi, suurenenud söögiisu
või isu kindlate toitude järele (22,1%). Ja nagu sellest veel ei
piisaks, on uuringutes leitud, et taolised sümptomid mõjuvad
negatiivselt ka naiste igapäevaelule. Nad võivad mõjutada su
suhteid partneri/perega (71%) – näiteks võid oma lähedaste
vastu täiesti ilma põhjuseta ebaõiglane olla – ning teha kahju
su töötulemustele (65%) – näiteks võid järsku avastada, et sa ei
suuda keskenduda ega tunne töötamiseks mingit motivatsiooni.

Menstruatsiooniga seotud sümptomid on keerulised!
Neid on raske diagnoosida. Menstruatsiooniga seotud sümptomid
on endiselt paras mõistatus – kuna nad võivad olla nii erinevad, on
ka nende kindlaksmääramine keeruline ülesanne. Sina võid näiteks
kurta, et ei suuda šokolaadist eemale hoida, kuid su õde või parim
sõbranna tegelevad hoopis teistsuguste probleemidega. Isegi kui
sul on täpselt samasugused sümptomid nagu kellelgi teisel, võid sa
neid temaga võrreldes kas intensiivsemalt või nõrgemalt tunda.

Kui kannatad mõne nimetatud sümptomi all regulaarselt ning alati
just paar päeva enne menstruatsiooni algust, oleks mõistlik sellest
oma arstiga rääkida.
Enne arstile minekut on alati tark end ette valmistada. Kui soovid
arstiga oma sümptomite liigist ja raskusastmest rääkida, võid esmalt
oma sümptomeid üles tähendada. Sellise “päeviku” pidamisest
võib kasu olla ka sümptomite “vallapäästjate” väljaselgitamisel.

Tahad rohkem
teada saada?
Külasta veeblilehte
www.meelespea.net
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Mida teha, et sümptomitega
hüvasti jätta?
●●Ürita paremini stressi maandada. Proovi
lõõgastumiseks näiteks joogat või tai-chi’d.
●●Võta aega regulaarse füüsilise aktiivsuse
jaoks. Endorfiinitaseme tõstmiseks tuleb
nädalas vähemalt kolm korda trenni teha.
●●Veendu, et puhkad piisavalt ning magad hästi.

Nõuandeid sümptomite leevendamiseks.

●●Pane oma sümptomid iga
päev päevikusse kirja.

Uurimuste käigus on selgunud, et ainult umbes 25% menstruatsiooniga seotud sümptomite all kannatavatest naistest otsib
nende leevendamiseks abi. Ülejäänud 75% ei ole spetsiaalselt
abi otsinud – paljud naised arvavad, et taolised sümptomid on
osa nende elust ja on õppinud nendega toime tulema. Ära saa
üheks neist naistest! Räägi oma sümptomitest naistearsti või
perearstiga ning näita talle oma päevikut. Viimase järgi saab arst
sümptomite esinemismustrist aimu. Tema otsustab, milline on
sinu jaoks sobivaim ravivõimalus – nende hulka kuuluvad elustiili
muutused, söögisedeli kohendamine, toidulisandid või ravimid.

●●Püüa tervislikult toituda. Lisa oma menüüsse
täisteratooteid, juur- ja puuvilju ja valgurikkaid toiduaineid, näiteks liha, kala ja mune.
Eelista rasva-, suhkru- ja soolavaeseid toite.
●●Tarbi vähem kofeiini ja alkoholi – seda
eriti menstruatsioonieelsel perioodil.
●●Ära suitseta.
●●Küsi günekoloogilt nõu nii hormoonravi
kui toidulisandite (vitamiin B6, vitamiin
E, kaltsium, magneesium) kohta.
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seksikalt?
Ära unusta usaldusväärseid
rasestumisvastaseid vahendeid!
Elu on põnev! Su lapsepõlv on möödas ja maailm koos kõigi
oma seiklustega on sulle valla. Poisid muidugi ootavad sind
samamoodi ees. Või võib-olla hoopis see üks ja ainus poiss?
Kui otsustad, et käes on aeg alustada seksuaalelu, võid sa
valida terve hulga rasestumisvastaste vahendite hulgast. Küsi
arstilt erinevate variantide kohta ning leia endale sobivaim.
Kui oled püsisuhtes, oleks mõistlik kaaluda rasestumisvastaseid
tablette. Tüdrukute seas on pillid kõige tavalisem rasestumisvastane
meetod. Pillid on ühed tõhusaimad rasestumisvastased vahendid,
kuid samas saab nende mõju igal ajal tühistada. See tähendab, et tänu pillile väldid sa
soovimatut rasedust, ent niipea, kui lõpetad

pillide võtmise, võid sa lapseootele jääda. Seega on oluline, et sul
oleks meeles iga päev pilli võtta. Lisaks rasestumisvastase kaitse
pakkumisele muudavad pillid ka su “päevad” kergemaks ja regulaarsemaks. Uuringute käigus on selgunud, et mõned suukaudsed
rasestumisvastased vahendid, eriti progestiin drospirenooni sisaldavad pillid, võivad menstruatsiooniga seotud vaevusi leevendada.
Kuid ole ettevaatlik! Pillid ei kaitse sind seksuaalsel teel
levivate haiguste eest. Kuni sa kahtled partneri eelmistes
armuseiklustes ega ole täiesti kindel, et ta ei kanna suguhaigusi, on targem lisaks pillidele kasutada ka kondoomi.
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