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“Un drum în viaţă: Bucșani - între București și Europa!
Servicii sociale pentru copii și tineri din mediul rural din judeţul Giurgiu”
Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România

MENSTRUAȚIA

Multe fete și femei simt dureri în timpul sau imediat 
înainte de menstruaţie. Durerea este cauzată, în primul 
rând, de contractarea uterului pentru a curăţa mucoasa 
uterină. Pentru a reduce durerea, încercaţi să puneţi un 
prosop cald în zona lombară. Calmantele pot ajuta de 
asemenea la diminuarea durerii. La fel de utile pot fi 
șiexerciţiile, deoarece corpul elimină endorfine în 
timpul mișcării. Gândește-te la endorfine ca fiind 
asemenea unor calmante cu care te-a înzestrat natura. 

Alte persoane recurg la o carte sau un film favorit și un bol de îngheţată, consumând remedii 
naturale sau aprinzând luminări parfumate. Orice te ajută să te relaxezi poate fi un lucru bun.       
E important să descoperi ce funcţionează pentru tine - aici nu există lucruri bune sau greșite. 
Încearcă să nu îţi planifici o mulţime de activităţi de făcut în timpul menstruației.

Ce facem cu durerile și crampele menstruale?

Ce fel de tampon trebuie să folosești?Gradul de absorbţie de care ai nevoie depinde de cât de 
mult sânge pierzi și de dimensiunea corpului tău. O femeie scundă șisubţire poate să aibă un flux 
mai abundent decât o persoană mai înaltă și mai plinuţă. Cu cât fluxul tău este mai abundent, cu 
atât gradul de absorbţie al absorbantului trebuie să fie mai mare. Selectarea nivelului de 
absorbţie presupune ceva exerciţiu, dar ca idee, dacă un tampon trebuie schimbat înainte de cele 
4 ore, atunci ai nevoie de o protecţie cu un grad mai mare de absorbţie. Pe de altă parte, dacă 
atunci când scoţi tamponul, ai o senzaţie de disconfort și tamponul are încă multe fibre albe, ar 
trebui să alegi unul cu o capacitate mai mică. Gradul de absorbţie de care ai nevoie poate fi 
diferit de la o zi la alta. 

Cât de des trebuie să-ți schimb tamponul?           
Ar trebui să folosești tamponul care ţi se 
potrivește, care are cea mai mică putere de 
absorbţie și pe care să îl schimbi la fiecare 4-8 ore. 
Este bine să alternezi o dată la 24 de ore 
tampoanele cu un absorbant.

Totul despre folosirea tamponului sau absorbantului în această perioadă
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Menstruația Vârsta la care începe și când se oprește menstruația                           face parte din viaţa oricărei femei.
În fiecare lună, ţesuturimembranare noi se formează în 
uter. Într-un anumit moment, de obicei la jumătatea 
perioadei dintre ciclurile menstruale, ovarele 
eliberează un ou denumit ovul. Dacă ovulul este 
fecundat de un spermatozoid, membrana mucoasă 
rămâne intactă. Dacă niciun ovul nu este fecundat, 
uterul va începe 

să sângereze la aproximativ 14 zile după ovulaţie pentru a 
elibera corpul de membranele, particulele și fluidele care s-au 
format în uter. Aceasta durează câteva zile și poartă numele de 
MENSTRUAȚIE.
    Cuvântul menstruaţie provine din cuvântul latin pentru lună, 
menses, indicând frecvenţa cu care sângerează majoritatea 
femeilor: aproximativ o dată pe lună. În general, un ciclu 
normal poate fi de 21-35 zile, 28 fiind durata medie. În special 
în primii ani de menstruaţie, ciclurile pot varia ca durată și pot 
fi foarte rare. 
    Fiecare ciclu este divizat în patru etape:

O fată poate avea primul ciclu menstrual între 9 și 14 ani. Vârsta exactă variază și diferă de la 
persoană la persoană. O fată matură din punct de vedere sexual are un ciclu menstrual o dată la 
fiecare 29-31 de zile.

În timpul sarcinii, mucoasa uterină are rol de a hrăni copilul din uter, prin urmare femeia 
însarcinată nu are menstruație. Menstruația apare din nou după nașterea copilului.

Menstruația încetează la aproximativ 40-50 de ani, variind de la femeie la femeie. Acest lucru 
marchează sfarșitul etapei fertile din viața unei femei și este cunoscut sub numele de 
menopauză.

Igiena este un pas important în perioada menstruației pentru prevenirea infecțiilor. Astfel, 
acordăm o atenție din ce în ce mai mare produselor pe care alegem și materialelor pe care le 
purtam. Este însă important să știm că perioada menstruației la femei cere o atenție mai mare. 
În acest sens, medicii specialiști susțin că nu ar trebui să ne orientăm în alegerea produselor cu 
un parfum cât mai plăcut, ci dimpotrivă, ar trebui să ne orientăm spre produsele cât mai naturale.

Pașii pe care trebuie să îi urmăm pentru menținerea unei igiene intime cât mai riguroase în 
perioada menstruației sunt cât se poate de simpli. 

Igiena mâinilor este foarte importantă. Este recomandat să vă spălați foarte bine mâinile 
înainte și după schimbarea absorbantului sau al tamponului intern, deoarece orice tip de bacterie 
regasită la nivelul mâinilor sau al 
buricelor degetelor poate fi o sursă de 
infecție din momentul în care a venit în 
contact cu zona vulvo-vaginală.

Multe dintre femei, resimt în această 
perioadă o nevoie mai acută și mai 
frecventă de a se spăla. Singura 
restricție impusă de specialiști, în acest 
sens, face referire la frecvența 
efectuării spălăturilor intravaginale. 
Astfel, dacă frecvența spălăturilor de 
acest gen va crește în această perioadă, 
riscați să distrugeți flora naturală, 
crescând astfel riscul apariției unor 
infecții.

PRIMA ETAPĂ:
În fiecare lună, corpul căptușește uterul cu o 

membrană mucoasă pentru a fi pregătit pentru 
un ovul fecundat.

ETAPA A DOUĂ: 
În această fază, denumită ovulaţie, un ovul 

se dezlipește din unul dintre ovare înainte să 
treacă prin tuburile falopiene, îndreptându-se 
spre uter, proces care poate dura câteva zile. 
Anumite femei simt o ușoară durere în timpul 
ovulaţiei, dar majoritatea nu au niciun 
simptom specific.

ETAPA A TREIA: 
Dacă ovulul se întâlnește cu un 

spermatozoid în drumul său către uter, femeia 
poate rămâne însărcinată. În caz contrar, 
corpul va observa acest lucru și va acţiona în 
sensul înlăturării căptușelii mucoase și al 
eliminării ovulului nefecundat, cât și a 
fluidelor - menstruaţia.

ETAPA A PATRA:
Menstruaţia se declanșează și femeia începe 

să sângereze. Acest lucru se repetă luna 
următoare și în medie de 400 de ori până ce 
femeia ajunge la menopauză șimenstruaţia 
încetează. 


