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Біль внизу живота під час менстру
ації, або дисменорея, − один із  най
поширеніших розладів жіночого здо
ров’я. Первинна дисменорея, більш 
відома як менструальний біль, навіть 
здатна викликати патологічні зміни 
в структурі мозку. Цей циклічний бо
льовий подразник може призвести на
віть до зміни всієї нервової системи, 
зазначають спеціалісти. 

«Фізичний дискомфорт під час 
менструації однозначно позначається 
на психоемоційному стані жінки,  − 
стверджує психолог, член професійної 
психотерапевтичної ліги Леся Коваль
чук. − Менструація супроводжується 
зміною гормонального фону та комп
лексом психоемоційних проявів, які 
впливають на якість життя жінки 
й  можуть призводити до тимчасової 
втрати працездатності. На час болючої 
менструації чимало жінок відмовля
ються від своїх звичних планів і чека
ють, поки біль мине, замість того, щоб 
шукати шляхи вирішення проблеми».   

Експерти вирахували, що протягом 
життя у кожної жінки буває близько 
450 менструацій, що в сумі складає 
6 років. При цьому, за даними світо
вої статистики, 80% жінок стикалися 
з болем у критичні дні. З них 40−50% 
відчувають біль періодично, а 10−15% 
через біль навіть вимушені брати від
пустку чи лікарняний.    

Це щодо наших сучасниць. Адже 
раніше жінки не так часто переживали 
менструацію, адже після статевого до
зрівання їх практично відразу віддава
ли заміж. А згодом вони народжували 
багато дітей, яких годували груддю і, 
мабуть, їм було вже не до оцінок свого 
психоемоційного чи фізичного стану. 
Та й часто буває, якщо до вагітності 
менструації були хворобливими − піс
ля пологів вони проходили легко й без 
болю. Це зумовлено тим, що хвороб
ливість могла бути викликана, напри
клад, загином матки, а після пологів 
матка нарешті здобувала нормальне 
положення.   

Деяких питань у своєму житті ми просто воліємо 
уникати через глибоко закладені стереотипи. 
Особливо коли йдеться про функції нашого організму. 
Наприклад, ми не можемо це контролювати, 
це природно, треба потерпіти біль… Хоча питанням, 
як полегшити свій стан при менструації, сьогодні 
переймається чимало жінок. Більшість із них 
вже не хочуть терпіти, вони хочуть щось робити, 
щоб жити сучасно й комфортно навіть у так звані 
критичні дні.

СУТО ПРО МЕНСТРУАЦІЮ:  
чому жінці не живеться комфортно
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Зазвичай відчуття болю і дис
комфорту при менструації по
яснюються скороченням м’язів 
матки. У більшості жінок період 
активного маткової кровотечі су
проводжується помірною хворо
бливістю, проте у сучасних умо
вах їх можна не терпіти, а усувати.  

«Під час менструації матка ско
рочується, виштовхуючи з  себе 
відторгнутий шар ендометрію. 
Саме ці скорочення і викликають 
переймоподібний, ниючий біль, 
знайомий більшості жінок, − гово
рить акушергінеколог Людмила 
Шупенюк. − При болісних мен
струаціях слід насамперед зверну
тися до гінеколога. Фахівець допо
може визначити, з чим пов’язаний 
біль  − з анатомічними або фізіо
логічними особливостями жінки 
(первинна дисменорея) чи із за
хворюваннями репродуктивних 
органів (вторинна дисменорея). 
Якщо причина болю − саме спазм, 
із ним допоможуть впоратися пра
вильно підібрані спазмолітики. 
Вони сприяють скороченню діяль
ності матки і  знижують частоту 
спастичних скорочень».   

Можна вдатися і до занять 
спортом, який стимулює крово
обіг і певною мірою може полег
шити менструальний біль.   

«Однак не слід робити більше, 
ніж дозволяє ваш рівень фізичної 
підготовки. Через надмірні наван
таження менструації часто стають 
нерегулярними і можуть почина
тися в будьякий невідповідний 
момент», − стверджує україн
ська гімнастка, бронзовий призер 
Олімпійських ігор з художньої 
гімнастики Ганна Різатдінова.

І все ж, не потрібно взагалі від
мовлятися від спорту, якщо під 
час менструацій жінка відчуває 
себе задовільно. Правильні на
вантаження не лише тренують її 
судинну систему, але й вирівню
ють гормональний фон і зміцню
ють м’язи малого тазу. Під час за
нять рекомендовано пити більше 
рідини, тому що велику кількість 
вологи організм втрачає з кров’ю. 
Варто також уникати високоін
тенсивних навантажень, різких 
підйомів тягарів, стрибків і  пе
реворотів. Тренуватися потріб
но більш плавно і спокійно. При 
цьому надавати перевагу легкому 
та натуральному одягу, оскільки 
в цей період посилюється пото
виділення. Що ж до професійних 
спортсменів, жінці слід заздале
гідь повідомити свого тренера про 
свій стан, щоб тимчасово знизити 
інтенсивність навантажень.  

Тож сучасна жінка завжди 
може почуватися комфортно за 
будьяких умов, навіть у «критич
ні дні».  
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