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حمي
االنتباذ البطا ّين ال ّر ّ
حمي؟
ما هو مرض االنتباذ البطا ّين ال ّر ّ

حمي عبارة عن تواجد أنسجة تكون عاد ًة
االنتباذ البطا ّين ال ّر ّ
يف رحم املرأة يف منطقة الحوض .وهي حالة شائعة ومستم ّرة
تصيب حوايل امرأة من عرشة نساء.

الرحمي؟
ما هي أسباب االنتباذ البطا ّين
ّ

يتم تحديد أسباب هذا املرض بشكل كامل .ولكن ،من
مل ّ
املمكن أنّ كم ّية من دم الحيض وبعض األنسجة قد تتد ّفق
من املهبل إىل تجويف الحوض يف أسفل البطن خالل ال ّدورة
الشّ هر ّية.
وتحافظ هذه األنسجة عىل نشاطها املعتاد كام كان عليه الحال
يف ال ّرحم مماّ يجعلها تنزف أثناء ال ّدورة الشّ هر ّية.

الرحمي؟
َمنْ ُيصاب باالنتباذ البطا ّين
ّ

لديهن قريبة
ترتفع احتامالت اإلصابة باملرض لدى ال ّنساء ال ّلوايت
ّ
مصابة .كام نعلم أنّ فرص اإلصابة مرتفعة لدى املراهقات.

الرحمي يف حالة:
قد تكونني مصاب ًة باالنتباذ البطا ّين
ّ

• الشّ عور بأمل قبل و /أو خالل دورتك الشّ هر ّية وهو أمل
متواصل ح ّتى بعد مرور يوم أو يومني من بداية ال ّدورة.
األمل لدى بعض ال ّنساء حا ّد للغاية مماّ يس ّبب غال ًبا الغياب
عن املدرسة أو عن العمل.
• الشّ عور بأمل خالل املامرسات الجنس ّية أو عند الذهاب إىل
املرحاض .تعاين بعض ال ّنساء من أمل يف أسفل البطن ،أو يف
الجانبني ،أو يف ّ
الظهر.
• صداع يف الفرتة املراوحة لدورتك الشّ هر ّية
• ال ّذهاب إىل املرحاض أكرث من العادة للتب ّول أو التغ ّوط.
خاص ًة خالل اقرتاب موعد ال ّدورة
• الشّ عور بتعب شديد ّ
الشّ هر ّية.
• الشّ عور بالحزن أو القلق خالل فرتات طويلة من ال ّزمن.

Arabic

ما ال ّذي ميكنك فعله؟

عليك مراجعة طبيبك ألنّ ال ّتشخيص والعالج املب ّكرين قد
يساعدان عىل منع حدوث مشاكل صح ّية عىل املدى ّ
الطويل.
مي ّثل تنظري البطن أفضل طريقة لتشخيص إصابتك باملرض وذلك
السة.
من خالل مترير أنبوب ميضء يف بطنك عرب شقّ صغري يف رُّ
يقوم األط ّباء بهذه العمل ّية يف املستشفى مع تخدير الشّ خص
إلزالة بعض األنسجة وتحليلها مجهر ًّيا.

طريقة العالج

• قد يتط ّلب ال ّتح ّكم يف األمل ال ّلجوء إىل بعض األدوية مثل
األدوية املضا ّدة لاللتهابات أو إىل العالج الهرمو ّين مثل
حبوب منع الحمل.
• تتط ّلب بعض الحاالت القيام بعمل ّية جراح ّية إلزالة أنسجة
بطانة ال ّرحم.
• طلب يد املساعدة لل ّتح ّكم يف مشاعر الحزن والقلق أمر
ها ّم كذلك.
عتمد عالجات أخرى حسب األعراض يف حالتك.
• س ُت ُ
• كام تبينّ أيضً ا أنّ املحافظة عىل حيو ّيتك ونشاطك أمر
سيساعدك عىل مواجهة املرض.
الشعور بآالم حا ّدة خالل الدّورة ّ
ُيرجى ال ّتذ ّكر ّأن ّ
الشهر ّية
ليس أم ًرا عاد ًّيا .إذا كنت تعانني من أمل شديد يجعلك تتغ ّيبني
فيتوجب
أي أنشطة أخرى،
عن املدرسة ،أو عن العمل ،أو عن ّ
ّ
عليك استشارة ّ
الطبيب وطلب املساعدة.

للحصول عىل املزيد من املعلومات ،يُرجى زيارة املوقعjeanhailes.org.au/health-a-z/endometriosis :

حمي (نسخة مخترصة) ـ تحديث شهر أبريل 2015
ملخص بيانات االنتباذ البطا ّين ال ّر ّ
ُص ّمم ملخّ ص البيانات ال ّتايل لغرض اإلفادة وال ّتعليم .هذه الوثيقة ال تهدف إىل تقديم نصيحة طب ّية
مختص.
وهي ال تع ّوض استشارة طبيب
ّ
هذا املرشوع من متويل مؤسسة ذي كويل ال ّتي تديرها مؤسسة أمناء مرصف إيه إن زد.

