.ساهموا معنا

انسايت اندومتروزس
نقوم بتقدٌم المعلومات و االرشادات و المدعمم االجمتممماعمى
حتى تتمكن النساء من جمٌع االعمار و المطمبمقمات ممن ان
ٌكن فً وضع اقضل فى التعامل مع المحمالمه المممرضمٌمه و
لٌكن اكثر اٌجابٌه فٌما ٌختص بالعالج

خدماتنا











نشاطنا ٌهدف الً ترقٌه ادا جمٌع النساء من جمٌع االعمار
و االعراق.
نثمن ونشكر كل مجهوداتكم معنا باموالكم او وقتكم الثمٌن.
كعمممل خمٌمرج مسمجمل ,كمل المتمبمرعمات المممالمٌمه تمخمضم
الستثناءت ضرٌبٌه.
ساهموا معنا و ساعدونا فى بناء مجتمعنا.

انسايت
اندومتروزس

للمزيد من المعلومات

تشمل:

مقابالت مع المعلميه و المرشديه.
برامج تعليميه.
مطبىعات و مىقع على االوتروت.
اجتماعات مسائيه – متحدثىن و مىاضيع
وقاشات.
مجمىعات اعاوه و ارشاد.
استشارات عبر الهاتف ,االيميل او االسكايب.
وشرات اخباريه.
مكتبه.
مىقع فيسبىك للتىاصل االجتماعى.
برامج للشابات و اليافعات.

تجنب تاخر التشخيص
توجد محاضرات لاللقاء علً مجموعات العمل,
المجموعات االجتماعٌه و العاملٌن فى الحقل الصحى.

لالشتراك معنا
اتصلوا بنا لتكونوا حلقة الوصل مع
مجتمعكم المحلً و لتتمكنوا من استخدام
مكتبتنا و حتى تصلكم نشراتنا االخبارٌه.

الجميع مدعوون

للمزٌد من المعلومات و للتعرف على منظمتنا انساٌت
اندومتروزس  ,الرجا االتصال بنا على العناوٌن التالٌه:
تلفون (انٌت)07 8555 123 :
اٌمٌلinfo@insightendometriosis.org.nz :
موقعناInsightEndometriosis.org.nz :
فٌسبوكFacebook.com/InsightEndometriosis :
المعلومات و محتوٌات هذا الكتٌب ماخوذه من:
“Endometriosis: The complete reference for taking charge
of your Health” (2003), by Mary Lou Ballweg and the Endometriosis Association

هل تعانين من االم الطمث؟
هل لديك مشاكل فى الخصوبه؟

.

انساٌت اندومتروزس و بربل والك ماركات
مسجله ل ”اندومتروزس واٌكاتو“
منظمه خيريه مسجله بالرقم
)(CC10906
)(Endometriosis Waikato, 2011-2013

التهاب بطانه الرحم و كيف يمكننا مساعدتك

اندومتروزس
insightEndometriosis.org.nz
Facebook.com/InsightEndometriosis
النسخه العربيه
))Arabic Version

الهتاب بطانه امرمح

الاعراض املصاحبه

التهاب بطانه الرحم من الحاالت المرضٌه النسوٌه الشائحعحه
والتى قد تصٌب النساء فى اج عمر من دون تفرٌق.

 االم الدوره الشهرٌه.
 االم اثححنححاء او بححعححد عححمححلححٌححه
الححححجححححمححححاع او االتصححححال
الجنسى.
 مشاكل فً الخصوبه.
 مشاكل فً الجهاز الهحضحمحى
مححثححل الححغححثححٌححان ,االمسححاك و
االسهاالت.
 الفتور و الوهن الدائم.
 االم فً اوقات اخرج مثل اوقات االباضه.
 االم فً اماكن مختلفه مثل اسفل الظهر.
 االم اثناء التبول.
 افرازات قبل الدوره الشهرٌه.
 اضطرابات الجهاز المناعى.

قد تساعد البرامج الكلٌه الشخصٌه فً التخفٌف من االثار الجانبٌه.

هذه االعراه قد تتشابه مع اعراه امره اخرج و لكنها عماده مما
تكون دورٌه.

تعريف الهتاب بطانه امرمح
 حاله معقده تشمل اضطرابات فً الحجحهحاز الحمحنحاعحى و
اختالالت هرمونٌه.
 خالٌا شبٌهة بخالٌا جدار الرحم تبدو فى النمو و التكحاثحر
فً مناطق اخرج مثل المبٌضٌن ,قناة فالوب او الحبحطحن
و جدار الحوه.
 تبدا الخالٌا فى التكاثر مع ٌداٌه الحدوره الشحهحرٌحة و قحد
تسبب االلتهابات و االالم و اعراه اخرج قد تصل الحً
مشاكل فى الخصوٌة.
 قد ٌؤثر مره الحتحهحاب بحطحانحه الحرححم عحلحى االداء و
النشاط فى الحٌاة الٌومٌه و العمحلحٌحة و قحد ٌحتحسحبحب فحً
الغٌاب المتكرر عن العمل او الدراسه.

من يصيب مرض الهتاب بطانه امرمح؟
مره التهاب بطانه الرحم قد ٌصٌب جمٌع الساء محن كحل
االعراق او الثنٌات او الطبقات او االعمار بدون تمٌٌز بمحا
فى ذلك الٌافعات و الشابات.
تزداد نسبة خطر االصابة بمره التهاب بطانه الرحم عند
اللواتى ٌوجد لدٌهن تارٌخ
باصابات عائلٌحة بحمحره
التهاب بحطحانحه الحرححم او
اضطرابات الهرمونات.

الام غري طبيعيه اثناء ادلوره امشهريه
سٌدتى ,ال تتاخري ان اصابتك االم غٌر طبٌعٌه اثحنحا
الدوره الشهرٌه.

هل اشكو من مرض الهتاب بطانه امرمح؟











ٌرجً تقٌٌم حالتك الصحححٌحه بحعحد ااالجحابحه عحلحً
االسئله التالٌه:
هل تستعملٌن مخفف الالم الحدوره الشحهحرٌحه كحل
شهر؟
هل تضطرٌن الى الغٌاب عن العمل او الدراسحه
بسبب الدوره الشهرٌه؟
هل تحتاجٌن الى الراحه السرٌرٌه اثحنحاء الحدوره
الشهرٌه؟
هل تنتابك االالم فى منتصف الدوره؟
هل تصابٌن باالم اثناء او بعد عملٌه الجماع؟
هل تصابٌن باالم فً الجهاز الهضمى؟
هل تصابٌن باالمساك او االسهاالت بالتزامن مع
الدوره الشهرٌه؟
هل تصابٌن باالالم اثناء التبول اؤ اثنحاء امحتحالء
المثانه؟
هل اصٌب احد افراد عائحلحتحك بحمحره الحتحهحاب
بطانه الرحم؟

ماذا افعل؟
ٌ رجً مراجعه طبٌبك العمومً و محنحاقشحه االعحراه
المدونه فً االستبٌان معه.
 الرجاء طلب احالحه الحى اخحتحصحاصحى امحراه نسحاء
متخصص فً مره التهاب بطانه الرحم.


ٌرجى مراجعه اختصاصى امراه النساء علً وجه
السرعه.
الكشف المبكر ٌساعد فى ازاله االعراه و المحافظه على الخصوبه.



لمزٌد من المعلوماتٌ ,رجً االتصال بنا فً منحظحمحه
”انسايت اندومتروزس ”

مرض التهاب بطانه الرحم من االمراض الشائعه و الخطيره و لكنها ما زالت مجهوله للعامه و لم تغطى مكانتها طبيا.
يحتاج مرضى التهاب بطانه الرحم لالرشاد و المساعده.

