 ز خوی آ غذ بای چرر و سررش درد خرو یی درو  ،مصررف یوغرن
زیتوآ توصیو می دو ضمناً چربی گودت و پوست مرغ بر دتو دو .

سایر عالئم وتغییرات:
چروکیدگی پوست،زبرر دردآ آ و برو روی کرهری کرابر

درا بری

آ،کوچک ددآ پستاآ با و ی بای مفصهی ز یگر عالیم یائسگی ست.

سهم روزانه

مقدار هر سهم

 6تا  11سهم

يک برش نان  ،نصف نان همبرگر
يا نصف ليوان برنج ،ماکاروني يا
گندم و جو پخته

گروه غذایي

بزيج ت

 2تا  3سهم

 1تا  1/1فنجان (ترجيحا" تازه
باشد)

ميوهاج ت

 3تا  1سهم

ن ،اغالتاواريگتافتنوارها

یائسگی فرصت مناسبی بر ی رح ییزی یک برنامو بهد دتی
پیشگیری کنند مناسب بر ی زندگی سالمت ست.

 ویزش و تغذیو نق مهمی ی پیشگیری و یماآ بیمایی بای قهبری–

ا یاغالت

عروقی ،سر اآ ،چاقی ،یابت ،پوکی ستخو آ و فسر گی ی .
 مصرف مو لبنی مانند پنیر و ماست و سبزیجات ومیرو ارات مرانرنرد

تيت،ام ت،اپنيت

 2تا  4سهم

دغهم ،بویج ،پرتقال ،حربروبرات و

غذ بای ییایی مانند مابی توصیو
می دو .
 یژیم غذ یی حاوی مرو غرذ یری
غنی ز ویتامین با و مالح بو ویژ کهسیم و ویتامین ،Dمحردو یرت

گوتت،امتغ،ام اي،ا
حبوب ت،ا خمامتغ،اننونعا
مغزا ا(پس ه،اب رنم)

مصرف گودت قرمز و اایگزینی سویا توصیو میشو

 با تواو بو مشکل یبوست ی کثر فر  ،مصرف کافری مرایر رات 8

چتبياا اواقنداا

 2تا  3سهم

يک قطعه متوسط ميوه  ،نيم
فنجان ميوه قاچ شده يا سه چهارم
فنجان آب ميوه شيرين نشده
(ترجيحاً ميوه هاي تازه باشند )
 1ليوان شير  1 ،ليوان ماست ،
 33تا  41گرم پنير ( ترجيحا"ً از
نوع کم چرب )

دانااگها اعاو ااکااهاااا ا

ا اا

ا انا ا

دانااگها اسا اا ا ام ی اوا ا اا اا اوا اوا ا ا

با اا اایاشا ااایااتاناتارانااایاانا

ا اا ن اتانا ا

گ
یائاا ا اا

مقدار يک سهم متفاوت است اما
به طور کلي بايد روزانه 113-273
گرم گوشت بدون چربي  ،ماهي يا
مرغ مصرف شود  .يک برش
گوشت به اندازه کف دست (حدود
 03تا  113گرم وزن دارد به جاي
هر  33گرم گوشت بدون چربي
يک عدد تخم مرغ يا نصف فنجان
حبوبات پخته شده در نظر
بگيريد) .

از مصرف چربي و قند زياد پرهيز کنيد .

لیو آ ی یوز ) و مو پر فیبر نظیر ناآ کامل ،گندم و میرو برایری
مثل گالبی یسید  ،لو و لوزی بیمت ی .

سالمت خانو با مشاوی مامایی

یائسگی بو م نی قطع ئمی قاعدگی ست کو یک و ق و بی ی می برادرد و

سپس ،قرمزی ی سر،سینو و ست بو واو می ید .ی ین حالت فر حسراس

بین سنین  50تا  00سالگی و بو وی متوسط  05سالگی تفاق می فرترد .برر

گرما میکند و ممکن ست با ض ف غ و سرگیجو بمر بادد و برو مردت -05

خالف نظر عموم مر م یائسگی نشرانرو ی ز یرک نرزول ترهردیرد کرنرنرد

 35ثانیو و بو ندیت چند ساعت ول بکشد.پس ز آ یاو حر یت بردآ فرت

نیست,بهکو یک پدید دگفت نگیز ست کو فر با دتن یک برنامو سالمت

میکند و فر حساس سرما میکند .ت د حمهو با ممکن ست  8-50بای ی یوز

خو و با تواو بو تجربو  ،ن و خر مندی بنوز بم می تو ند ی ف الیت

بادد .ی زناآ چاق بو عهت ستروژآ تولیدی ی بافت چربی  ،حمهو برا کرمرترر

بای اتماعی ،قتصا ی ،سیاسی و  ..ی سطحی بسیای گستر مشرایکرت

ست.

ثمر بخ

دتو بادد .یائسگی دامل و مررحرهرو سرت .مررحرهرو قربرل ز

یائسگی :ی ین وی  ،سیکل قاعدگی نامنظم و فرو صرل آ کروترابرترر یرا
والنی تر ز م مول میشو .
مرحله بعد از یائسگي
ی ین مرحهو ،تخمد آ با بو خو میروند و ی بر یوی قابهیت برایویی
زآ بستو میشو  .با بستو ددآ ین ی ،یی یگر باز میرشرو کرو ی آ،
دکوفایی دخصیت زآ و یدد ذبنی و ،خو ی نشاآ میدبد.

پوکي استخوان:
پوکی ستخو آ ی زناآ یائسو مسئول بیشترین دکستگی ستخرو آ و
باال یفتن میز آ مرگ و میر نهاست .ی کل ب د ز  05سالگی،تو و
تر کم ستخو آ کم میشو کو با ضربو کوچکی ممکن ست دکستگری
یجا دو .

چو کنیم:

چه کنیم:
تنفس سریع ،کاب مصرف کافئین قهو  ،دکالت ،کاکرائرو)و ویرو ،مصررف
ویتامین  ،Eف الیت فیزیکی ،پیا یوی ،حفظ ت را ل یارو حرر یت مرحریرط ،
پود نازک ،کوبوش سیا و ویی ز سترس یوحی.

ف الیت فیزیکی،پیا یوی،یژیم پر کهسیم،ترک خانیات و لرکرل و
مو کافئین ی،کاب مصرف فسفاتهای غذ یی مانند گودرت گراو و
گوسالو ،قر ی گرفرترن ی مر ررت فرترا یوز نرو برو مردت 50
قیقو،مصرف نکر آ یوبرای غریرر ضررویی مرانرنرد برروفرن و
یندومتاسین

آتروفي:
بو کوچک ددآ و امع ددآ ستگا تناسهی خرایاری زآ ی وی آ یرائسرگری
تروفی گویند.قبل ز یائسگی بویمونهای زنانو ی ناحیو ترنراسرهری برو روی
بی ی مو لزای تردح میکر ند.نازک ددآ و صراف دردآ یرو ی و ژآ و

بي خوابي:
برخی ز یوبای گیابی،مصرف ویتامین بای بی ی ،وش گرم
قبل ز خو و کاب مصرف مو کافئین ی میتو ند کمک کرنرنرد
بادد.

خشکی آ سبب ی موقع نز یکی میشو و ممکن ست با خایش،خرونرریرزی و
عفونت بمر بادد .ستفا ز نرم کنند بای و ژآ و حفرظ فر رالریرت ارنرسری
مهم ترین عالیم یائسگي عبارتند از:

میتو ند سبب کاب

مسئله روحي

ین مشکل گر .

ز نجاییکو ستگا ی یی ی نز یکی و ژآ قر ی ی ،مرمرکرن سرت چرای
گرگرفتگي:

تروفی دو  .فع قطر ی ی ی  ،بی ختیایی ی حالت بای بیجانی پی مری

یکی ز مهم ترین و دایع ترین عالئم یائسگی ست و حدو  50یصد زنراآ

یدچر کو مابیبچو بای کنترل کنند دل می دوند کرو مری ترو آ برا ترمرریرن

یائسو ین عالمت ی یند .ی  55-50یصد مرو ی برو قردیی دردیرد و

حرکت امع ددگی کامل مانند وقتی کو می خو بی اهوی ی ی ی بگیرری ی

نای حت کند ست کو زندگی فر ی مختل میکند و سبب عصربرانریرت نرهرا

یوز سبب تقویت عضالت دد .حد قل  85تا  555تا ز ین حرکت برایرد ی یوز

میشو  .ین عالمت  3ما پس ز یائسگی دروع میشو و ی بیشتر مرو ی

نجام  .ین حرکت بو سا گی ی حالت بای گوناگوآ ز یستا آ  ،نشرسرترن،

تا  5سال و گابی  0سال مو ی  .قبل ز بروز ین حالت  ،فر چای تپر

دپزی و اایو کر آ می تو ند نجام دو تا سبب قو م عضالت دو .

قهب و حساس فشای ی سر میشو .

بسیایی ز زناآ با یسیدآ بو ین مرحهو کرو مرانرنرد مرر حرل یرگرر
زندگی ست بر مسئهو پیری تاکید یند .باید ی نظر درت کرو ز
نظر اسمی ین یائسگی نیست کو سبب فسر گی می دو برهرکرو یرن
تغییر ت بویموآ با بستند کو سبب بسیایی ز تفاقات می دوند کرو
با بویموآ یمانی می تو آ نها ی تامین و کنترل کر .

