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DOJRZAŁA I SUCHA?

TAK BYĆ NIE MUSI!
Atroﬁa pochwy i sromu
Poradnik dla pacjentek

Kobiety żyją coraz dłużej.
Ponieważ w Polsce
menopauza występuje
ok. 49.-51. roku życia,
to jedna trzecia życia kobiet
przypada na okres
po menopauzie.
W miarę upływu lat między wiekiem dojrzałym a starością
zachodzi w naszym organizmie szereg zmian fizjologicznych
i hormonalnych. Wszystkie te zmiany są bezpośrednio powiązanie
ze zdrowiem i wpływają na wizerunek kobiecego ciała – jego
wygląd i sprawność. Mimo że coraz więcej wiemy na temat
menopauzy i dostępne są produkty pomagające złagodzić jej
objawy, kobiety wciąż niechętnie rozmawiają z lekarzami na
temat menopauzy i sfery intymnej. Panuje przekonanie, że
menopauza wyznacza koniec kobiecości – część kobiet
przyjmuje więc negatywne zmiany w swoim życiu seksualnym
jako naturalną kolej rzeczy. A tak być nie powinno.

Menopauza a życie intymne
Przekwitanie to okres, w którym następuje niedobór hormonów
(estrogenów, progesteronu i testosteronu), a wraz z nim zmienia
się seksualność kobiety: obniża się libido i zmniejsza częstość
stosunków płciowych.
Kobieta po menopauzie odczuwa zmniejszenie tkliwości sfer
erogennych i stały regres faz orgazmu. Jest to skutkiem
m.in. zmniejszenia przekrwienia skóry w momencie
podniecenia, zanikającej zdolności podnoszenia się warg
sromowych, zmniejszenia wymiaru poprzecznego i podłużnego
pochwy, zmniejszenia szyjki i trzonu macicy oraz opóźnienia
fizjologicznego zwilżania ścian pochwy w wyniku podniecenia.
W związku ze zmniejszonym przepływem krwi w pochwie
i sromie występują suchość pochwy, podrażnienia,
owrzodzenia, krwawienia i nadżerki. Sprzyja to infekcjom
grzybiczym i bakteryjnym, a także powoduje dyskomfort
i ból podczas współżycia seksualnego.

Dyskomfort sfery intymnej mogą pogłębiać także inne schorzenia
ogólnoustrojowe pojawiające się w wieku okołomenopauzalnym
i oddziałujące destabilizująco na kobiecą seksualność:
choroby uroginekologiczne (m.in. nietrzymanie moczu),
zaburzenia neurologiczne (prowadzące np. do anorgazmii),
choroby ogólnoustrojowe (m.in. często pojawiająca
się otyłość, nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa,
cukrzyca, jak i choroby tarczycy).
Istotną rolę w przebiegu menopauzy odgrywa styl życia, m.in.:
palenie tytoniu,
spożywanie napojów alkoholowych,
mała aktywność ruchowa,
przyjmowanie środków odurzających.
Nie bez znaczenia są również zażywane leki oraz stan psychiczny
kobiety: skłonność do występowania stanów depresyjnych,
problemy ze snem, ogólne zmęczenie i relacje z partnerem.

Tylko 25% kobiet
cierpiących z powodu atrofii
sromu i pochwy zgłasza ten
problem swojemu lekarzowi
– a TY co zrobisz?
Atrofia pochwy i sromu występuje u kobiet po menopauzie.
Dolegliwość ta może również dotknąć pacjentki z endometriozą,
zaburzeniami endokrynologicznymi, karmiące piersią przez
długi czas, leczone z powodu nowotworów złośliwych
narządów płciowych i piersi.
Do najważniejszych objawów atrofii pochwy i sromu
zaliczamy: suchość pochwy (ok. 27%), podrażnienie i świąd
(ok. 18%), upławy (ok. 11%), bolesne stosunki (ok. 10%) oraz
krwawienie po stosunku (ok. 3%). Fizykalne zmiany wynikające
z atrofii sromu i pochwy utrzymują się i nasilają z wiekiem,
chociaż ich stopień u poszczególnych kobiet znacznie się różni.

Objawy wzmagają się u kobiet z niską masą ciała i chorujących
na cukrzycę. Zanik pochwy częściej dotyka osoby nieaktywne
seksualnie.
Kobiety po menopauzie, pomimo istotnego pogorszenia
jakości życia, uznają problemy zdrowotne na tle atrofii
pochwy i sromu za naturalne, traktując swoje dolegliwości
jako nieuchronnie związane z okresem starzenia.

Bez względu na wiek, w którym atrofia
wystąpi, przypadłość ta jest uciążliwa
i pogarsza jakość życia.

Kobieto… rozmawiaj!
Największym wsparciem dla kobiet w okresie klimakterium, jak
również dla tych, które mają problemy „tam na dole”, pozostają
lekarze ginekolodzy, choć i z nimi część kobiet nie odbywa
szczerej rozmowy o swoich dolegliwościach i obawach.
Błędem jest jednak ograniczanie się do postrzegania menopauzy
czy problemów seksualnych jedynie w kategoriach medycznych.
Bardzo ważne jest wsparcie ze strony otoczenia, np. męża,
partnera lub dzieci. Kobiety, które widzą w swoich relacjach
przestrzeń do rozmowy o objawach menopauzy i problemach
seksualnych, z większą łatwością podejmują rozmowę z lekarzem,
a dodatkowo ich stan jest rozumiany przez najbliższe osoby oraz
samego partnera seksualnego.
Wyniki badań wskazują, że kobiety traktują menopauzę bardziej
pozytywnie, gdy mają ją już za sobą. Ważne jest zatem, aby
dzieliły się swoimi doświadczeniami w rozmowach z kobietami,
u których okres ten jeszcze nie nadszedł.

Pamiętaj:
Uciążliwe objawy ze strony pochwy i sromu nasilają się w trakcie
menopauzy i po niej lub mogą rozpocząć się kilka lat po jej
zakończeniu.
Menopauza i starzenie się mogą wpływać na pochwę
w następujący sposób:
Tkanki pochwy stają się cienkie, suche i mniej elastyczne,
ze zmniejszonym wydzielaniem śluzu.
Zwiększa się podatność na zakażenia pochwy (gdy
prawidłowe kwaśne pH pochwy staje się bardziej zasadowe).
Kruche i suche tkanki pochwy mogą pękać i krwawić.
Wymienione powyżej zmiany w obrębie pochwy są przyczyną
bólu podczas aktywności seksualnej i unikania stosunków
płciowych przez kobiety z dyskomfortem pochwy.

Popraw styl życia
Palenie papierosów wiąże się ze zmianami zanikowymi pochwy,
a także wcześniejszym występowaniem menopauzy, dlatego
należy dążyć do jego zaprzestania.
Niektórzy lekarze i towarzystwa naukowe zalecają regularne
stosunki płciowe, gdyż większa aktywność seksualna wiąże się
z mniejszymi zmianami zanikowymi pochwy.
Należy utrzymywać odpowiednią ogólną higienę sromu, który
powinien być suchy i nienarażony na działanie substancji
drażniących. Preferowane jest noszenie bawełnianej bielizny,
a także unikanie produktów perfumowanych.

Jak leczyć?
Głównym celem terapii atrofii pochwy
i sromu jest złagodzenie objawów.
Leczenie obejmuje stosowanie środków
nawilżających pochwę i lubrykantów,
produktów leczniczych hormonalnych
oraz niehormonalnych.

Sprawdź, czy powinnaś
porozmawiać z lekarzem
na tematy intymne:
Czy jesteś zadowolona ze swojej satysfakcji seksualnej?

TAK

NIE
Pomyśl, od jakiego czasu oraz jak długo
nie jesteś zadowolona ze swojej satysfakcji
seksualnej
Zaznacz, które z poniższych stwierdzeń
odnoszą się do Twoich funkcji seksualnych
niewielkie lub żadne zainteresowanie seksem
zmniejszone czucie narządów płciowych
zmniejszone wydzielanie śluzu lub suchość pochwy
problem z osiągnięciem orgazmu
ból podczas stosunku płciowego
częste i nawracające infekcje sromu i dróg moczowych
pieczenie, swędzenie sromu

Jeśli zaznaczyłaś co najmniej 1 odpowiedź,
zgłoś się natychmiast do lekarza ginekologa
i porozmawiaj z nim o Twoich dolegliwościach!
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