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Ön söz
Əgər indi yeniyetməlik dönəmindən keçirsənsə və ya
gələcəkdə keçəcəksənsə və yaxud da sadəcə geri dönüb
xatırlamaq istəyirsənsə, səninlə bölüşmək istədiyimiz
bəzi məlumatlar var.
Yeniyetməlik dövründə fiziki, psixoloji və emosional
dəyişikliklər baş verir. Bu müddət ərzində hər kəs bu
dəyişiklikləri və inkişafı öz bədəninə uyğun şəkildə
yaşayır. Bu dəyişikliklərdən biri də sağlamlığın
göstəricisi olan menstruasiyadır.
Menstruasiya prosesini dişi bədənində doğulan
şəxslərin əksəriyyəti yaşayır. Bu proses fiziki inkişafın
olduqca təbii və normal bir hissəsidir. Lakin təəssüf
ki, cəmiyyətdə menstruasiya ilə əlaqəli çoxlu mənfi
yanaşmalar və qorxular var. Bu yanaşmaların əsas
səbəbi məlumatsızlıq, dişi bədəni üzərinə yüklənən rollar
və uzun dövrdən gəlib çatan yanlış inanclardır.
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Bu kitabı hazırlamaqda məqsədimiz menstruasiya ilə
bağlı məlumatlılığı artırmaq, bədənimizi tanımağa
kömək etmək və menstruasiya ilə əlaqəli istənilən
neqativ inancları dağıtmaqdır. Bilirik ki, bədənimizdəki
dəyişiklikləri hərtərəfli şəkildə öyrənəcəyimiz yerlər
və mənbələr azlıq təşkil edir. Bu səbəbdən bilməli
olduğumuz məlumatları bu kitabda bir araya topladıq.
Bu kitab vasitəsilə bədənində baş verən dəyişiklikləri
diqqətlə müşahidə edib, onların səbəbi və gərəkliliyi
barədə ətraflı məlumat əldə edə bilərsən.
Həyatın mühüm və xeyli dəyişiklik gətirdiyi yeniyetməlik
dövrünü daha az çaşdırıcı və daha çox özünə inamlı
keçirə bilməyin üçün bu kitabın sənə fayda verəcəyinə
ümid edirik.
Xoş mütaliələr!
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CİNSİ YETKİNLİK
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Cinsi yetkinlik
Yeniyetməlik, cinsi yetkinlikdən hüquqi yetkinlik
dövrünədək baş verən fiziki və psixoloji inkişafın keçid
mərhələsidir. Yəni uşaqlıqdan böyüklüyə keçiddir.
Yeniyetməlik dövründə sənin beynin, bədənin və
sosial rolların dəyişməyə başlayır. Bu fiziki, sosial və
emosional dəyişiklik tədricən baş verir və hər kəs bunu
yaşayır.
Yeniyetməlik bir neçə mərhələdə baş verir və hər
mərhələdə bədən özünəməxsus şəkildə dəyişə bilir. Bu
dövrlər ərzində fiziki dəyişikliklərlə yanaşı kimliyin
formalaşa bilir və müstəqilliyə doğru hərəkət başlayır,
gələcək maraqlar və düşüncənin inkişafı formalaşır,
seksuallıq aydınlaşır.
Cinsi yetkinlik prosesi yeniyetməliyin əsas
göstəricilərindəndir. Bəs bu proses niyə və nəyin
təsirindən baş verir?
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Cinsi yetkinlik prosesi bədəni reproduksiyaya
hazırlayır və cinsiyyət hormonlarının təsiri ilə baş
verir. Gonadotropin ifraz edən əsas hormon (qısaca
GnRH adlanır) beyində hipofiz vəzinə çatdıqda, daha
iki cinsiyyət hormonunu qan dövranına
buraxır: lüteinləşdirici hormon (qısaca
LH) və follikül stimullaşdırıcı hormon
(qısaca FSH). Dişi və erkək bədənlərində bu
hormonların hər ikisi var. Dişi və erkək
bədənində olduğundan asılı olaraq, bu
hormonlar bədənin müxtəlif hissələrində
LH

FSH

fəaliyyət göstərir.

Dişi bədənində cinsiyyət sisteminə təsir edə bilən
hormonlar həm də qalxanvari vəzdə və yumurtalıqda
istehsal olunur. LH və FSH yumurtalıqları
stimullaşdıraraq yeni bir hormon – estrogen ifraz
etməyə təsir edir. Yumurtalıqda istehsal olunan
digər hormon progesterondur. Progesteron bədəni
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ovulyasiyadan sonra hamiləliyə hazırlayır. Daha bir

əsas hormon androgendir. Erkək bədəni ilə müqayisədə
az istehsal olunsa da, testosteron kimi androgenlər,
boyun artmasına, menstruasiya prosesinə, reproduktiv
toxumaların bərpasına və seksual istəyə təsir edir.
Dəyişikliklər təxminən 8 yaşdan etibarən başlaya bilir,
amma hələ sənin bədənində dəyişiklik olmayıbsa və ya
ondan tez başlayıbsa, bundan narahat olmağa dəyməz.
Hər kəsdə bu dəyişiklik fərqli vaxtda başlayır və fərqli
dönəmi əhatə edir.
Bu dəyişikliklər bəzən qəribə ola bilər, ancaq məlumatlı
olmağımız bu dəyişikliklərə daha rahat alışmağa
kömək edir.

Dişi bədənində hansı dəyişikliklər
baş verir?
Döşlərin inkişafı: Döşlər adətən 8 yaşdan 13 yaşadək
böyüməyə başlayır. Hər kəsdə böyümə fərqli vaxtda
və müxtəlif formada ola bilər. Döş ucları da fərqli
ölçüdə və görünüşdə ola bilər. Bu dövrdə döş ucunuzun
həssaslaşdığını da hiss edə bilərsiniz. Telarxe adlanan bu
dövrdə estrogen hormonunun sayəsində sinə böyüməyə
başlayır. Bədəndəki hormonal səviyyənin dəyişməsinə
görə döşlər assimmetrik böyüyə, yəni biri digərindən
böyük və ya balaca ola bilər.
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Tüklər: Tüklər androgen hormonun təsirindən bədənin
bir çox hissəsində çoxalmağa və uzanmağa başlayır.
Üzdə tüklər dodaqların üstündə, çənə ətrafında, üzün
yanlarında görünür. Qoltuqaltında, qasıq və vulva
ətrafında tüklər daha sıx böyüməyə və qalınlaşmağa
başlayır. Qollar və ayaqlarda da tüklər çoxalır.
Tüklərimi qırxmalıyammı?
Bu dövrdə digər bədən dəyişiklikləri kimi görünən
yerlərdə tüklərin olması da səni qorxuda bilər. Amma
narahat olma, tüklər bədənin ən təbii və normal
hissəsidir. Məhz dişi bədənində doğulmusan deyə,
tükləri qırxmağa məcburiyyət hiss eləmə. Nə zaman
istəsən, hazır və təhlükəsiz hiss etsən, o zaman tüklərinə
müdaxilə edə və ya heç vaxt toxunmaya bilərsən.
Bədən formasında dəyişikliklər: Çanaq nahiyəsi
reproduksiyaya hazırlaşdığı üçün genişlənməyə başlayır
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və bu zaman çanağın arxa və yan hissələri böyüyə,
budlar yumrulaşa bilər. Qalxanvari vəzinin istehsal
etdiyi hormonlarının və androgenlərin təsirindən boy
və çəki artmağa başlayır. Cinsi yetkinliyə qədər dişi
və erkək bədənində piy və əzələ bölüşdürülməsi eyni
olur. Amma yeniyetməlikdən sonra bu dəyişməyə
başlayır. Boy və çəki artımı da bu dövrün əsas
dəyişikliklərindəndir.
Sızanaqlar: Yeniyetməlik dövründə üz, bel və sinədə
sızanaqların olması çox gözləniləndir. Əsas səbəb
hormonların təsirindən dərinin yağ ifraz edən vəzlərinin
çoxalması və bununla da dəri məsamələrinin
yolunun bağlanılmasıdır. Bakteriya məsamənin
içində qalıb çoxalır və beləliklə sızanaq yaranır.
Sızanaqların çoxalmaması və yaranmaması
üçün üzünüzü gündə 2 dəfə sabun və ilıq su ilə
yuya bilərsiniz. Qaşımaq, dəsmalla sərt silmək,
sızanağı sıxmaq bakteriyanın çoxalmasına
səbəb olur. Odur ki, sızanaqların olduğu yerlə
çox incə davranın.
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CİNSİY YƏT
ORQANLARINA SƏYAHƏT
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Dişi cinsiyyət orqanları haqqında
nələri bilməli?
Cinsiyyət orqanları bədənin daxilində və xaricindədir.
Xaricdəki cinsiyyət orqanlarının bəzilərini görmək olur,
bəzilərinə isə ancaq əl güzgüsü ilə baxa bilirik. Xaricdəki
cinsiyyət orqanı vulva adlanır. Vulvada qasıq təpəciyi,
klitor, Labia minora və labiya majora (daxili və xarici
cinsiyyət dodaqları), uretra (sidik kanalının xarici dəliyi),
anus, vaginal açılış olur.
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Xarici cinsiyyət
orqanları

Daxili və xarici dodaqlar vaginal
açılışı və uretranı qoruyan dodaqlardır.
Biri digərindən böyük olur və adətən
ölçüləri hər kəsdə fərqli ola bilər.

Uretra (sidik kanalı açılışı)
sidik kanalının vulvadakı açılışıdır.
Sidik həmin açılış vasitəsi ilə
bədəndən xaric olur.

Daxili cinsiyyət
orqanları
Vagina daxili cinsiyyət orqanıdır. Vagina təxminən 9 sm
uzunluğunda olur və menstruasiya baş verərkən menstrual
qan ordan axır və vulvaya çıxır. Uşaq da doğularkən vaginal
kanaldan gəlir. Əslində, uşağın ordan gəlməsini nəzərə
alarkən düşünmək olar ki, çox böyük orqandır. Ancaq elastik
orqan olduğu üçün vagina hamiləlik zamanı genişlənir,
doğuşdan sonra isə əvvəlki vəziyyətinə qayıdır.
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Klitor vulvanın qasıq təpəciyinə yaxın hissəsində
yerləşən kiçik süngərəbənzər orqandır. Klitorda
olduqca çoxlu həssas sinir ucları var və əsas vəzifəsi
seksual həzz verməkdir. Seksual olaraq həyəcanlanan
zaman klitor şişir, ona toxunanda və ya ovuşduranda
olduqca çox həzz verə bilir ki, bu həyəcanlı hissiyat
orqazm adlanır.

Anus bağırsaq kanalının xarici dəliyidir.
Həzm sisteminin sonunda yerləşib xaricə
açılan və nəcisin çıxdığı dəlikdir.
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Dişi bədənində iki yumurtalıq olur.
Yumurtalıqda hər ay 1 follikulun

Fallop borusu uşaqlıqla yumurtalığı
birləşdirən kanaldır.

partlamasından 1 yumurta buraxılır və
fallop borusu vasitəsi ilə onu uşaqlığa
göndərir. Yumurtanın əsas məqsədi
mayalanmaqdır.

Vagina ilə uşaqlığı

Uşaqlıq hamiləlik zamanı

birləşdirən kiçik keçid

uşağın böyüdüyü yerdir. O da

serviks adlanır. Serviksə

vagina kimi hamiləlik olarsa, 50

uşaqlıq boynu da deyilir.

sm-dək böyüyə bilər.

Serviks selik ifraz edir.

Vaginal kanal

Bu selik menstrual qan
ilə bərabər axa bilir.
Ümumiyyətlə, spermanın

Uşaqlığın daxili divarı endometrium
nazik qanlı qatdır. Menstrual qan orda
istehsal olunur. Əsas məqsədi uşaqlığı
hamiləliyə hazırlamaq və mayalanmış
yumurtanı qidalandırmaqdır.
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uşaqlığa keçməsini
təmin edir.

Himen nədir?
Himen vaginal açılışda yerləşən nazik elastik qişadır.
Himen doğuşdan hər dişi bədənində olmaya bilər və hər
kəsdə fərqli ölçülərdə ola bilər. Onun heç bir fizioloji və
ya tibbi məqsədi yoxdur. Sadəcə el arasında
Vaginal penetrasiya
penisin və ya hansısa
bir cismin vaginaya
daxil olmasıdır.

ona “qızlıq pərdəsi” deyilməsi, himenlə bağlı
yanlış təsəvvür yaradır. Himenlə bağlı əsas
mif onun bakirəlik göstəricisi olması və ilk
vaginal penetrasiya zamanı “deşilməsi” və ya
“qanamasıdır”. Əslində himen hər kəsdə fərqli

ölçüdə olur və ilk penetrasiya zamanı zədələnməyə və ya
qanamaya bilər.

Testis – erkək
reproduksiya orqanı
olan penisin hər iki
tərəfində yerləşir.
Həm testestron
hormonu, həm də
sperma istehsal edir.

Hamiləlik necə baş verir?
Hamiləliyin baş verməsi üçün sperma
ilə yumurta mayalanmalıdır. Sperma
erkək cinsiyyət orqanı olan testislərdə
istehsal olunur. Əsas funksiyası yumurtanı
mayalandırmaqdır. Hamiləlik vaginal cinsi

əlaqə zamanı erkək cinsiyyət orqanı olan penisdən
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spermanın vaginal kanala, ordan serviksə, ordan isə
uşaqlığa keçməsi ilə baş verir. Yumurta ilə mayalanmağa
hazırlaşan sperma yumurtanı fallop borusunda tapır,
mayalanma baş verir və daha sonra mayalanmış
yumurtahüceyrə uşaqlıq divarına yapışır. Bununla da
hamiləlik başlayır və döl 9 ay müddətində uşaqlıqda
böyüyür və daha sonra yeni bir körpə doğulur.

Ovulyasiya nədir?
Dişi cinsində doğulan insanların yumurtalıqlarında
milyonlarla yumurta hüceyrəsi olur. Yetkinlik dövrünə
qədər isə ümumiyyətlə, bədəndə 300.000 yumurta olur.
Hər yumurta hüceyrəsi təxminən bir qum ölçüsündədir.
Yetkinlik dövründə hər ay bu yumurtalardan biri
yumurtalıqlardan yola çıxır, fallop borusuna gəlir və bir
sperma ilə qarşılaşmağı gözləyir. Bu proses ovulyasiya
adlanır.
Bu vaxt uşaqlıq və onun divarı, yəni endometrium
yumurtanın gəlişinə hazırlaşır və böyüyəcək fetusu
qidalandırmaq üçün özünü hazırlayır. Mayalanma
olmadıqda isə menstruasiya prosesi baş verir.
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MENSTRUASİYA
NƏDİR?
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İlk menstruasiyanın hansı
əlamətləri var?
İlk menstruasiyadan öncə bədən menstruasiyanın
başlayacağı ilə bağlı müxtəlif cür xəbər verir. Bunlardan
biri döşlərin böyüməsidir ki, bu müddət 3-4 il çəkə bilər
və o müddətdə də mensturasiya başlaya bilər. Digəri
vulva və qasıq ətrafında tüklənmədir ki, bu müddətdən
sonra da mensturasiya başlaya bilər. Ən böyük göstərici
isə vaginal axıntıdır. Bu axıntı şəffaf və ya sarımtıl
rəngdə olur və axıntının başlamasından ortalama 6-18
ay sonra ilk mensturasiya başlayır.

Menstruasiya nə zaman baş
verir?
Ovulyasiya zamanı sperma və yumurta
qarşılaşmadıqda və ya mayalanma baş
tutmadıqda uşaqlığın qalınlaşmış divarına,
yəni endometriuma ehtiyac qalmır və
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uşaqlığın qalınlaşmış hissəsi partlamış yumurta ilə
Selik

birlikdə vaginadan xaric olunur. Bu axan mayenin

İfrazat

bir hissəsini qan təşkil etsə də, təkcə qandan ibarət

Qan
Toxuma

deyil. Maye həmçinin serviks seliyi, vaginal ifrazat və
endometrial toxumadan ibarətdir.
Menstruasiya ortalama 9-14 yaş arasında başlayır,
amma daha erkən yaşlarda da başlaya bilir. Ortalama
11-13 yaş arasında ilk dəfə mensturasiya baş verir.
İlk menstrual axıntı nizamlı olmaya bilər. Şəxsin
hormonal ifrazat mexanizmləri və cinsiyyət orqanları
yetkinləşdikdə, yumurtanın buraxılması prosesi başlayır
və menstrual axıntı nizamlı hala gəlir. Menstruasiya
dövrü ortalama 3-7 gün arası davam edir. Amma
müddət dəyişkəndir. Yəni, kimsə üçün bu daha qısa, kimsə
üçün də daha uzun ola bilər. Həddən artıq qısa və ya
uzun olduqda isə həkimə müraciət etmək lazımdır.

Sizcə mensturasiya zamanı nə qədər
axıntı olur?
1) 100 ml

2) 250 ml 3) 350 ml
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Menstruasiyanı təcrübədən keçirən insanlar hər
menstruasiya zamanı təxminən 2-3 yemək qaşığı
ölçüsündə, yəni 30-40 ml ölçüdə axıntı müşahidə edirlər.
Bu axıntı 4 qaşıq yəni 60 ml -də ola bilər. Bu da yenə
dəyişkəndir, kimdəsə zəif, kimdəsə güclü axıntı baş verir.
Menstrual axıntı dövrü ortalama hər 28 gündən
bir meydana gəlir, amma bu müddət də yenə 21-35
gün arası dəyişə bilir. Hər ay baş verən bu prosesə
menstrual dövriyyə də deyilir.

Menstruasiya ağrısı nədir?
Menstruasiya ağrısı menstruasiyadan əvvəl və ya
menstruasiya dövründə uşaqlığın sancılarından
qaynaqlanır. Həmçinin, menstrual axıntının vaginal
kanaldan çıxa bilməsi üçün uşaqlıq əzələləri sıxıla və bu
zaman aşağı bel ətrafında da ağrılar yarana
bilər. Lakin menstruasiya müddətini ağrısız
keçirənlər də ola bilər. Ağrı gündəlik işlərlə
(yatmaq, məktəbə getmək və s.) məşğul
olmağınıza mane olarsa, həkimə müraciət
etmək faydalı olar.
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Menstruasiya nə zaman bitir?
Menstruasiyanı təcrübədən keçirən insanlar
həyatlarında menopoz adlanan dövrlə də qarşılaşırlar.
Menopoz dövründə yumurtalıqdakı follikul miqdarı
azalır və buna görə estrogen istehsalı aşağı düşür.
Bir müddət sonra estrogen istehsalı dayandığı üçün
yumurtalıqlar balacalaşır. Nəticədə isə, menstruasiya
dövrü kəsilir və reproduktiv funksiya dayanır. Menopoz
yaşının orta hesabla 45-55 yaş arası olduğu qeyd edilir.
Xəstəlik və ya tibbi narahatlıqlar səbəbi ilə erkən də
başlaya bilir.

Menstrual dövriyyə
Menstrual dövriyyə dedikdə, menstruasiya axıntısının
– qanamasının ilk günündən növbəti menstruasiyaya
qədər olan dövr nəzərdə tutulur. Bu dövr 21-35 gündən,
ortalama 28 gündən bir baş verir.
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Yumurta döllənməyibsə, parçalanır. 24cü gün ərzində, hamiləlik baş vermirsə,
estrogen və progesteron səviyyəsi
azalır. Menstruasiya dövrünün son
mərhələsində mayalanmamış yumurta
uşaqlıq qişası ilə birlikdə bədəni
tərk edir. Beləliklə, növbəti dövr və
menstruasiyanın 1-ci günü başlayır.

Növbəti həftə (15 ilə 24-cü günlər)
arasında fallop boruları yeni çıxan
yumurtanın yumurtalıqdan uşaqlığa
doğru getməsinə kömək edir.

14-cü gündən bir neçə gün əvvəl estrogen səviyyəsi yüksək
həddə çatır və yetkin follikulun divarının çatlamasına və
yetişmiş yumurtahüceyrənin 14-cü gün yumurtalıqdan
çıxmasına səbəb olur. Yumurta 12 ilə 24 saat arası yaşaya
bilir. Ona görə bu günlərdən qorunmadan cinsi əlaqə baş
tutarsa, şəxsin hamilə qalma ehtimalı vardır.

26

1-ci gün menstruasiya ilə başlayır.
Uşaqlığı (bətni) daxildən örtən qan və
toxuma parçalanaraq bədəni tərk edir. Bu
menstruasiyadır. Bir çox insan üçün axıntı 4
ilə 8 gün arasında davam edir.

1-ci gündən 5-ci günə qədər
yumurtalıqlarda follikul inkişaf
etməyə başlayır. Hər follikulda
bir yumurta olur.

5 və 7-ci günlər arasında yalnız bir
follikul böyüməyə davam edir. Bu
vaxt yumurtalıqlardan gələn estrogen
hormonunun səviyyəsi artmağa
başlayır. Adətən 8-ci günə menstrual
axıntı dayanır və estrogen səviyyəsinin
artması ilə birlikdə uşaqlığın daxili
qatı böyüyür və qalınlaşır.
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Qeyri müntəzəm menstruasiya
Müntəzəm menstruasiya dövriyyəsi 21-35, ortalama 28
gün olduğu halda, bəzi təsirlərdən gecikə və uzun müddət
heç olmaya bilər. Menstruasiyanın başladığı ilk illərdə
bu cür qeyri-müntəzəm dövriyyənin olması normaldır.
Lakin ilk vaxtlardan sonra, xüsusi ilə də müntəzəm
dövriyyəniz olduğu halda daha sonra belə qeyrimüntəzəm davam edərsə, mütləq müayinə olunmaq
lazımdır.

Bunu yaradan səbəblər nədir?
Stress, ətrafımızda baş verən psixoloji, fiziki, sosial və ya mədəni
dəyişikliklərə normal bir psixoloji və fizioloji reaksiyadır. Lakin
xroniki stress bədənə neqativ təsir edə bilər. Belə ki, davamlı
stress cinsiyyət hormonlarının fəaliyyətinə təsir edə və bununla
da ovulyasiyanı dayandıra, menstruasiyanı qeyri-müntəzəm edə
bilər. Stress həmçinin, menstruasiyanı daha ağrılı keçirməyə də
səbəb ola bilər.
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Çəkinin kəskin dəyişməsi – Kəskin çəki itirmək və ya
almaq menstruasiyanın qeyri-müntəzəm olmasına,
və ya dayanmasına səbəb ola bilər. Əsas səbəb
qidalanarkən yaranan kalorinin ovulyasiya üçün lazım
olan hormonlara təsiridir.

Polikistik yumurtalıq sindromu (PCOS) – Polikistik yumurtalıq
sindromu (polikistoz) hormonal dəyişikliklər yaradan və səbəbi
tam bilinməyən bir haldır. Bu zaman yumurtalıqda olan follikul
inkişafını tamamlayıb çatlaya bilmir və yumurtalıqlarda çoxlu
sayda kiçik kistlər əmələ gəlir. Nəticədə çox seyrək və uzun
aralıqlı menstruasiyaya, artıq çəki və tüklənməyə səbəb ola bilir.
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Endometrioz - Endometrioz menstruasiyası olan hər 10
qadından birinə təsir göstərir. Bu, uşaqlığın divarında
yaranan endometrium toxumasının uşaqlığın xaricində
böyüdüyü bir vəziyyətdir. Endometrioz çox ağrılı
menstruasiya sancılarına,
ağır qanaxmalara,
uzanan perioda və
menstruasiyalar arasında
qanaxmaya səbəb olur.

Qalxanvari vəzinin problemləri - Qalxanvari vəzi
metobolizmə təsir edən hormonlar ifraz edir. Bunu az
və ya çox etməsi menstruasiyaya təsir edə bilir. Belə ki,
az və ya çox işləməsindən asılı olaraq, ağır və ya zəif
menstrual axıntı, yorğunluq, təlaş, çəki itirməyə gətirib
çıxara bilər.
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Nə zaman həkimlə məsləhətləşməli?
- Əgər azı 45 gündür başlamırsa;
- 21 gündən tez başlayırsa;
- 7 gündən çox və ağır axıntı ilə davam edirsə;
- Kəskin ağrılarla müşayət olunursa;
- Periodların arasında qanaxma olursa.

Cinsi sağlamlığımla bağlı hansı həkimlərə müraciət edə bilərəm?
Ginekoloq – dişi cinsiyyət sistemi xəstəliklərini müalicə edir.
Dermatoloq – dəri xəstəliklərini müalicə edir.
Endokrinoloq – endokrin sistemi xəstəliklərini, hormonal müalicəni edir.
Uroloq – sidik ifrazatı sistemini müalicə edir.
Proktoloq – düz bağırsaq və anus xəstəliklərini müalicə edir.

Vaginamı necə təmiz saxlaya
bilərəm?
Vaginanın təmizlik və sağlamlığına diqqət etmək
lazımdır. Vagina özü-özünü təmizləyən bir orqandır və
bu təmizləmə zamanı vaginal axıntılar əmələ gəlir.
Axıntı üçün gündəlik istifadə edilən pedlər ətirli
olduğundan, xarici reproduktiv orqanlarınızı
qıcıqlandıra, qaşıntı və ya qızartı əmələ gələ bilər. Ona
görə alt geyimini gün ərzində bir-iki dəfə dəyişdirmək
daha rahat hiss etdirə bilər. Eyni zamanda alt geyimi
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seçərkən də dar və ya sıxan, dərinizi qıcıqlandıra biləcək
materialdan olmamasına diqqət etmək lazımdır.

Hansı axıntı növləri var?
İnfeksiya səbəbindən yaranan bəzi axıntı növləri var.
Axıntının rəngi sarı, yaşıl, ağ parçacıqlı,
parçacıqlı qəhvə rəngi
və ya menstural axıntıdan kənar çəhrayı və ya qırmızı
olduqda, bu hansısa problemdən xəbər verə bilər.
İnfeksiya olduqda, axıntının tərkibi qatı formada və
pis qoxulu ola bilər. Rəngini dəyişən və ya pis qoxulu
bir axıntı aşkar edildikdə, ən yaxşısı həkimə müraciət
etməkdir. Sadalanan hallara həm də qızdırma, çəki itkisi,
qarın ağrısı kimi vəziyyətlər də daxil ola bilər.
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Çəhrayı

Şəffaf

Ağ

Sağlam axıntı,
ovulyasiya

Maya göbələyi
infeksiyası

Serviks qanaxması,
vaginal irritasiya

Sarı,
yaşıl

Qırmızı

Boz

Cinsi yolla
yoluxan infeksiya

Menstruasiya,
serviks infeksiyası

Vaginal
bakteriya

Vagina ilə vulvanın dialoqu
Səninlə məni həmişə
səhv salırlar.
Hə, mən daxili
orqanam, sən isə xarici. Amma
bir-birimizə bağlıyıq. Sənə nəsə
olanda mənə də təsir edir və
ya əksinə.

Hə, mən də narahat
oldum. Məndə də bəzi səpkilər
var, qaşıntı da var.
Uzun müddətdir ki,
dar alt paltarının içində
sıxılmışam, yəqin ona
görədir.

Yaxşı olar ki, sıxan alt
paltarı geyinməyəsən və
tez-tez dəyişəsən.

Bəs səni də yumaq
lazımdır?

Sanki qəribə axıntı
gəlir səndən, yaxşısan?

Deyəsən, ağ rəngli
axıntıdır. Hansısa infeksiya olma ehtimalı
var. Hərdən məndən sarı, yaşıl, qəhvəyi, ağ
rəngli və iyli axıntılar gəlir.
Özü də qatı olur.
Mən gərək müntəzəm
olaraq yuyulum və nəm
qalmayım, düzdür?
Hə, mütləq.
Üstəlik, çalış tualetdən
sonra həmişə öndən arxaya
doğru yuyulasan.

Yox, qətiyyən! Mən özümü
təmizləyirəm və bu təmizləmə zamanı
axıntılar yaradıram. Məni yumağa və
lazımlı bakteriyalarımı öldürməyə
ehtiyac yoxdur.
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Gigiyena üçün nə etməli?
1) Vulva mütəmadi olaraq ilıq su ilə yuyulmalı, yaxşı
qurulanmalı, nəm qalmamalıdır.
2) Vulva üçün heç vaxt ətirli sabunlar və ətirlərdən istifadə
edilməməlidir.
3) Tualetdən sonra təmizlənmə zamanı bakteriyaların
vaginaya girməsinin və infeksiyaya səbəb olmasının
qarşısını almaq üçün həmişə öndən arxaya doğru
yuyulmalıdır.
4) 100% pambıqlı alt paltarına üstünlük verilməli və
həddindən artıq dar geyimdən çəkinilməlidir.

Gigiyena məhsulları
Mensturasiya dövründə istifadə ediləcək bir neçə növ
məhsul var. Şəxs özü üçün rahat istifadə edə biləcəyi
məhsulu seçir:

Bir dəfə istifadəlik bezlər – əmici (hopdurucu)
materialdan hazırlanır və yapışqan hissəsi ilə
alt paltarının içinə yerləşdirilir (yapışdırılır) və
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mensturasiya axıntısını özünə hopdurur. Axıntının
miqdarından asılı olmayaraq, bezlər hər 3-4 saatdan
bir dəyişdirilməlidir. Mütəmadi dəyişmə bakteriya
yığılmasının qarşısını alır və qoxunun əmələ gəlməsini
dayandırır. Hər bez bir dəfə istifadə
edilir və istifadədən sonra bükülüb zibil
qutusuna atılır.

*Tualetə atmaq olmaz.
Yuyulub yenidən istifadə edilən
bezlər – birdəfəlik bezlərdən fərqli
olaraq, bir neçə il ərzində dəfələrlə
istifadə edilə bilən, yuyulan bezlərə bəzən ekoloji
cəhətdən təmiz olduqları, tərkibində kimyəvi maddələr
olmadığı və pula qənaət etmək üçün üstünlük verilə bilər.
Əmici parçalardan hazırlanan bez istifadə edildikdən
sonra yuyulub yenidən istifadə edilir. Onun bir dəfəlik
bezlər kimi yapışqan hissəsi yoxdur, amma əvəzində
qanadlarındakı düymələrlə bir-birinə bağlanır.
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Tampon –əmici materialın sıxılmış və boru formasına
salınmış formasıdır. Əllər təmiz yuyulduqdan sonra
tampon açılır və vaginanın içinə daxil edilir və
menstrual axıntını vaginanın içindən
sorur. 4-6 saatdan bir dəyişdirmək
vacibdir. Daha çox qaldıqda axıntı,
qoxu və ya infeksiya ola bilər. Və
heç vaxt tamponu bütün gün və ya
Toksik Şok Sindromu* – nadir görünən, amma
çox təhlükəli infeksiyadır. Bu infeksiya Stafilokok
adlanan bakteriyanın buraxdığı toksinlərdən
yaranır. Ən ağır halda, bədən bu toksinlərə cavab
olaraq hipotenziv şok keçirir və bu zaman ürək və
ağciyərin fəaliyyəti dayanır. Çox hopdurucu tampon
vaginada çox qaldıqda bu hala gətirib çıxara bilər.

gecədən səhərə
qoyub unutmaq
olmaz. Bu, insanı
toksik şok sindromu
(TSS)* adlanan bir
xəstəlik riskinə sala

bilər. Dəyişdirmək istəyərkən də uzun ipi vasitəsi ilə
asanlıqla dartılıb çıxarılır. Tampon istifadə edildikdən
sonra salfetə bükülüb zibil qutusuna atılır.

*Tualetə atmaq olmaz.

36

Menstrual fincan (eng.menstrual cup) – tampon
kimi, menstrual fincan da vaginaya daxil edilir.
Menstrual axıntı vaginadan çıxmadan fincanın içində
toplanır. Menstrual fincanlar tibbi silikon və ya lateks
kimi materiallardan hazırlandığı üçün rahatlıqla forma
ala bilir. Şəxs özünə uyğun rahat forma düzəltdikdən
sonra taxıb istifadə edir. Fincan 12 saatdan bir
boşaldılıb, yuyularaq, yenidən istifadə edilə bilər. Fincan
bir dəfə alınıb uzun illər istifadə edildiyi üçün ətraf
mühitə ziyan vurmur.

İstifadə edəcəyiniz məhsulları açıqda saxlamayın:
ped və tamponları istifadə edərkən açmamışdan
öncə əllərinizi yaxşıca yuyun.
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Təmizlik məhsulları
Vaginanın içində çoxlu faydalı bakteriyalar var. Bu
bakteriyaların tarazlığı pozularsa, infeksiyaya və ya
iltihablanmaya səbəb ola bilər. Ona görə də təmizlik
üçün ətirli sabunlardan, gellərdən və atiseptiklərdən
istifadə etmək bakteriyaların tarazlığını poza və
vaginanın sağlamlığına ziyan vura bilər. Sadəcə təmiz
su və ya ətirsiz sabunlarla vulvanı yumaq kifayətdir.
Amma ondan əvvəl yuyunma zamanı əlinizdən istifadə
edəcəyiniz halda öncədən əllərinizi sabun və təmiz su
ilə yuyun.

PMS-(Premenstrual sindromMenstruasiya öncəsi sindrom)
PMS menstruasiya başlamamışdan 5 -11 gün əvvəldən
bədənə fikizi və əqli təsir edən bir vəziyyətdir.
Menstruasiyası olan şəxslərin əksəriyyəti PMS ilə
qarşılaşa bilir. Menstruasiyanın başladığı ilk günlərdə
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simptomlar yekunlaşır. Bəs hansı simptomları ola bilir?
Əhval dəyişikliyi, narahatlıq, təlaş, yorğunluq, qida
istəkləri, sızanaqlar, şişkinlik, bel ağrıları, döş ağrısı, baş
ağrısı, qəbizlik, ishal və s.
PMS-nin dəqiq səbəbi məlum deyil. Buna baxmayaraq,
bir çox tədqiqatçılar bunun menstruasiya dövrünün
başlanğıcında həm cinsiyyət hormonu, həm də
serotonin səviyyəsindəki dəyişikliklə əlaqəli olduğuna
inanır. Estrogen və progesteron səviyyələri ayın
müəyyən vaxtlarında artır. Bu hormonların artması
əhval dəyişikliyinə, narahatlığa və əsəbiliyə səbəb
ola bilər. Yumurtalıq steroidləri menstruasiya öncəsi
simptomlarla əlaqəli fəaliyyətləri də tənzimləyə bilir.
Menstruasiyadan əvvəl bu cür simptomlarınız olarsa
və gündəlik həyatınıza mane olarsa, müayinə oluna
bilərsiniz.
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Özünə qayğı
İdman: Bəzi hallarda mədəni zorakılıqlar
səbəbindən cinsi yetkinliyə başlayan qızlara hərəkət
məhdudiyyətləri qoyulmağa başlayır. İdman
edə bilməmək, fiziki hərəkətin azalmağı isə
fiziki və əqli sağlamlığa təsir edir. Xüsusi
ilə menstruasiya ağrılarını azaltmaq üçün
yüngül idman hərəkətləri kömək edir.
Həmçinin düzgün metobolizm və yağların
düzgün bölüşdürülməsi üçün də fiziki hərəkət
önəmlidir.

Qidalanma: Meyvə-tərəvəzli və balanslı qidalanma
olduqca vacibdir. Bədənimizin ortalama 60%-i
sudan ibarət olduğundan gün ərzində çoxlu su içmək
enerjimizə, orqanlarımıza və beynimizə olduqca yaxşı
təsir edir. Yeniyetməlik dönəmində psixoloji
sağlamlıq qidalanmaya təsir edə və hətta
pozuntu halına çata bilər. Qızlar arasında
ən çox yayılmış qidalanma pozuntusu
anoreksiyadır. Anoreksiya özünü dəhşətli
şəkildə artıq çəkili hesab etməkdir. Bu psixoloji
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vəziyyət olduqca az qidalanma, çəkiyə kəskin nəzarət
və kəskin dieta ilə nəticələnə bilər. Əsas yaranma
səbəblərindən biri “mükəmməl qadın bədəni” ilə bağlı
“standartlar”-ın təsiridir.

Bədən görüntüsü: Yeniyetməlik dövründə görünüşünlə
bağlı narahatlıqlar yaşaya və özünü başqaları ilə
müqayisə etməyə başlaya
bilərsən. Ətrafımızda –
televiziyada, reklamlarda,
filmlərdə, sosial mediada
“mükəmməl bədən” kimi
təqdim olunan çoxlu
bədənlər var. Bu şəkillər
adətən düzəlişlər edilmiş,
seçilmiş şəkillərdir. Nəyə
bənzəmək istədiyini zamanla müəyyənləşdirəcəksən.
İndiki çaşqınlıqlar təbiidir və zamanla sən öz stilini
müəyyənləşdirdikcə azalacaq.

Əqli sağlamlıq: Bütün fizioloji dəyişikliklərin fonunda
həm də əqli dəyişikliklər yarana bilər. Bir gün sevincli
olub, digər gün tamamilə kədərli hiss edə bilərsən. Bu

41

əhval dəyişiklikləri normaldır və hormonların təsirindən
yarana bilər. Məsuliyyətlərin və dəyişikliklərin gətirdiyi
təlaş və qorxularla bağlı ailən, dostların və güvəndiyin
şəxslərlə bölüşə bilərsən. Acıqlı olduğun vaxtlar səni heç
kimin başa düşmədiyini hiss etdiyin anlar da olacaq. Bu
zaman ümidsiz olma və əmin ol ki, səni anlayacaq bir
şəxs həmişə var. Köməyə ehtiyacın olduqda bunu mütləq
ifadə edib tezliklə narahatlıqlarını həll edə bilərsən.

Sağlam münasibətlər: Yeniyetmə vaxtı ailənlə daha
az, dostlarınla isə daha çox vaxt keçirmək istəyə bilərsən.
Bu dövrdə bəzi dostluqların dərinləşə, bəziləri isə yoxa
çıxa bilər. Bəzi münasibətlərin isə hətta romantik ola
bilər. Dost və ya romantik münasibətdə olan şəxslər
bir-birini dəstəkləməli və həvəsləndirməlidirlər.
Münasibətdə bəzən güzəştə getməli olacaqsınız. Amma
sağlam münasibətdə həmişə güzəşt edən şəxs bir tərəf
olmamalıdır. Əgər dost və ya romantik partnyorunuz
sizi kiçik hiss etdirirsə, sataşırsa, fiziki və seksual olaraq
etmək istəmədiyiniz şeylərə sizi məcbur edirsə, o zaman
bu sağlam münasibət deyil. Yadda saxla, sağlam dost
və ya partnyor münasibəti səni özünlə bağlı yaxşı hiss
etdirməlidir.
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TABULAR
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Tabular
Menstruasiya ilə bağlı tarixən hər bir mədəniyyətdə
müxtəlif anlayışlar, yanaşma və tabular mövcud olub.
Tabu sözünün mənası qadağa deməkdir. Yəni olduqca
iyrənc hesab olunan və ya insanlar üçün çox müqəddəs
sayılan şeylər tabu ola bilər. Tabuların əksəriyyətinin
mənşəyi olduqca qədim zamanlara gedib çıxır. Lakin
bunların çoxu tarixən dəyişən, müəyyən inanclara
bağlı və həqiqəti əks etdirməyən fikirlərdir. Miflər isə
əfsanələr, rəvayətlərlə bağlı olan inancı ifadə edir.
Azərbaycanda menstruasiya ilə əlaqədar tabular və
miflərlə bağlı 215 nəfərin iştirakı ilə qısa sorğu keçirtdik
və qeyd olunan mif və tabuları növbəti səhifələrdə
aydınlaşdırmaq istərdik.
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Menstruasiya sözünün mənası
Menstruasiya sözünü azərbaycan dilində müxtəlif cür
adlandırmalar ifadə edir. Menstruasiya sözü daha çox
tibbi termin kimi qəbul olunduğundan, onun əvəzinə
çox zaman aybaşı sözü istifadə olunur. Hər iki sözün
kökü səma cismi olan ay sözündən gəlir. Bu adlanmanın
tarixi səbəbi göydəki ayın dövriyyəsi ilə ortalama
menstruasiya dövriyyəsinin eyni zamanlamasına görə
izah edilir. Həmçinin hər ay baş verdiyi üçün dövr
mənasına gələn period və ya reql da son dövrlər istifadə
edilməyə başlanmışdır.
Bir çox cəmiyyətlərdə, qadın bədəni üzərində olan
hakimiyyət və qadının öz bədəninə olan yadlaşmasından
irəli gələrək, yuxarıda sadalanan adlanmalar
əvəzinə “xəstəlik” sözündən də istifadə edirlər.
Amma xəstəlik mənaca sağlamlıqla bağlı bir
problemi və sağalacağı gözlənilən narahatlığı
ifadə edir. Menstruasiya sağlamlıqla bağlı bir
problemin göstəricisi deyil, əksinə, sağlamlığın
göstəricisidir və baş verməsi də tamamilə,
təbii prosesdir.
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Hansı sözləri istifadə edirlər?

Aşağı
məhəllədə
toydur

Bu kimi ifadələr menstruasiyadan utanıldığına görə və
onu gizlətmək üçün istifadə edilir...
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Lakin menstruasiya utanılacaq və
gizlədiləcək hadisə deyil
Cəmiyyət tərəfindən mensturasiya gizlədilməli bir
proses, ayıb bir hadisə kimi təqdim edilir. Bu səbəblə
də çox zaman menstruasiyası olan şəxslər bu prosesi
ətrafdan gizlətməyə ehtiyac duyurlar. Menstruasiyası
olan şəxslər adətən bunu bir-birindən gizlətmir, çünki
bunu öz aralarında adi bir proses hesab olunur. Bəs o
zaman kimdən gizlədilir?
Adətən oğlanlar və kişilərdən gizlədilir. Misal olaraq,
menstrual gigiyena məhsullarını açıq yerdə qoymaq
narahatlıq doğurur, daima gizli yerdə saxlamağa
çalışılır, menstrual qanın paltara hopmağı və
görünməyindən qorxulur və ya marketdən
menstrual vasitələr alarkən, satıcı oğlandırsa,
ondan almaqdan utanılır. Bu kimi gizlətmələrin
və xəcalətin səbəblərindən biri tarixən kişilərin
qadın bədəni üzərindəki hegemonluğundan irəli
gəlir və menstrual qanın murdar və qorxulu
hesab olunması, hətta bəzi mədəniyyətlərdə
kişilərin menstruasiyası olan qadına baxmamalı
olması ilə bağlı miflərə əsaslanır. Həmçinin,
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bunun sirr kimi saxlanılmasının səbəblərindən biri də
menstruasiyanın yetkinlik göstəricisi olması düşüncəsi və
bu fikrə əsaslanaraq böyüməyini göstərmək qorxusudur.

Menstruasiyanın başlaması uşaqlıq
dövrünün bitməsi demək deyil
Menstruasiya şəxsin fiziki halda reproduksiyaya
hazırlıq göstəricisi kimi qəbul edilir. Bu səbəbdən
menstruasiya başladığı zaman şəxsin artıq yetkin
olduğuna inanılır. Yəni, o, hamilə qala bilər. Bu inancı
əsas götürərək yeniyetmələr evliliyə məcbur edilir.
Amma qanunvericiliyə görə 18 yaşından aşağı hər kəs
uşaq hesab edilir və bir uşağın evliliyə cəlb edilməsi
cinayətdir. Ümumiyyətlə, evlilik, partnyorluq, cinsi
əlaqədə olmaq hüquqi yetkin olan şəxsin öz iradəsi və
qərarları çərçivəsində baş verməlidir. Buna heç bir başqa
şəxs müdaxilə edə bilməz. Həmçinin cinsi yetkinlik təkcə
fizioloji deyil, həmçinin psixoloji və sosial dəyişiklikləri
də əhatə edir və bu inkişaf prosesi bir neçə mərhələdə
baş verir. Menstruasiya bədəndə baş verən fizioloji
yetkinliyin başlanğıcı olsa da, cinsi əlaqədə ola bilmək,
ailə qurmaq və ya doğuş kimi məsuliyyətlərlə
assosiasiya edilməməlidir.
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Menstruasiya qanı murdar deyil
Menstruasiya qanının murdar olması tabusu bir çox
cəmiyyətlərdə onun vaxtilə müqəddəs hesab olunması
mifi ilə əlaqədardır. Belə ki, vaxtilə ilahi gücünün
olduğuna inanılan menstrual qandan qorxulub və
onu neqativ güclə əlaqələndiriblər. Menstrual qanın
xəstəlik gətirici və hətta ölümcül olması ilə bağlı miflər
bir çox mədəniyyətlərdə fərqli formada yayılıb və
menstruasiyalı qadın təhlükəli hesab edilib. Bununla
da menstruasiyalı qadına ünvanlanan “yemək bişirmək
olmaz, xəmir yoğurmaq olmaz, hətta başqa yerdə
saxlamaq lazımdır” kimi miflər bugünədək yayılıb.
Bəziləri də tarixən menstrual qanın bədəni toksinlərdən
təmizlədiyini, zəhərli olduğunu güman edirdi. Əslində
isə menstrual qanın yığıldığı endometrial toxuma insan
yaratmaq üçün lazım olan əsas qidalardan ibarətdir və
onun zərərli, toksinli olmaq ehtimalı yoxdur.
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Başqa hansi miflər var?

Menstruasiya zamanı çimsəm
menstruasiya dayanacaq və ya
yumurtalıqlara ziyan gələcək.

– Xeyr, menstruasiya zamanı çimməyin heç bir ziyanı yoxdur,
əksinə, çimmək təmizlik və gigiyena üçün önəmlidir. İsti duş
həmçinin əzələlərin rahatlamasına və menstrual ağrının
azalmasına təsir göstərir. Həkimlər menstruasiya zamanı yalnız
vanna qəbul etməməyi məsləhət görür. Bunun da səbəbi yarana
biləcək vaginal infeksiya riskinin
qarşısını almaqdır.
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Ağrılı menstruasiya yaşayanların cinsi
əlaqədən sonra ağrıları keçir.

– Xeyr, ağrı azalmasının cinsi əlaqə ilə heç bir əlaqəsi
yoxdur. Sadəcə yaş artdıqca menstruasiya ağrıları da
azala bilir. Eyni zamanda doğuşdan sonra və ya süd
vermə ilə əlaqədar hormonların təsiri ilə də azala bilər,
amma bu mütləq deyil. Ona görə insanlar yaş və ya
doğuş kimi faktorları nəzərə almadan bu yanlış inancı
irəli sürürlər.
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Menstruasiya zamanı idman
edilməməlidir.

– Xeyr, yüngül idmanlar ağrılı keçən menstruasiyaya çox yaxşı
təsir edir. Xüsusi ilə ağrılı menstruasiya keçirənlərə yüngül
yürüş, yoqa, pilates kimi idmanlar məsləhət görülür. Bu cür
məşğuliyyətlər menstruasiya zamanı yarana biləcək stress və ruh
düşkünlüyünə yaxşı təsir edir.
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Menstruasiya zamanı
dənizə girmək olmaz.

–Dənizin təmiz hesab edilən yerlərinə girmək

Girmək

olar, amma çıxdıqdan sonra əgər tampon
istifadə edilibsə dəyişdirilməlidir. Dənizə
girərkən menstrual fincan istifadəsi də
rahat üsullardan biridir. Mütəxəssislər
bakteriyalara görə hovuzu
məsləhət görmür.
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Menstruasiya zamanı dondurma və ya
soyuq içki içmək olmaz.

– Bu fikir doğrudur. Menstruasiya zamanı soyuq qida və ya içki
qəbulu zamanı yumurtalıqdakı və vaginal divardakı əzələlər gərilir
və bu səbəbdən narahatlığa səbəb ola
bilir. Xüsusi ilə ağrılı menstruasiya
keçirən şəxslərə çox soyuq və şəkərli
maddələrdən çəkinmək məsləhət
görülür.
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Menstruasiya ağrılı keçirsə, “sonsuzluğa
işarə”-dir.

– Xeyr, menstruasiya ağrısı hər şəxsdə
fərqli olur. Bəli, bu ağrılar hansısa bir
xəstəlik və ya problemin göstəricisi ola, ya
da olmaya bilər; ona görə də kəskin ağrı
şikayətləri zamanı həkimə müraciət ən
düzgün addımdır.

55

Menstruasiya başlayandan sonra boy
uzanmır.

– Cinsi yetkinlik dövründə hormonların təsirindən
dişi bədənində boyun uzanması ortalama 16-17
yaşadək davam edir. Yəni ilk menstruasiya boyun
uzanmağının dayanmağı demək deyil.
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