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Физически симптоми при предменструална дисфория
от 22 яну 2014г.

Инфо
Заболявания
Коментари

 Инфо

Физическите симптоми при предменструалната дисфория са: подуване на корема, напрежение в гърдите, главоболие, ставни и мускулни болки, нежност на гърдите, общо подуване на
организма, повишаване на телесната маса.

Предменструалната дисфория представлява състояние, което се наблюдава при жената преди настъпване на менструация. То се характеризира с физически и психически промени в
организма й. Причини за нейното развитие могат да бъдат обичайни хормонални промени, тежко физическо натоварване, обездвижване, микози на половите органи, сексуално насилие,
злоупотреба с алкохол и кофеин, хиперсомния и др.

Освен с физически симптоми, предменструалната дисфория се характеризира и с: усещане за претоварване, чувство на тъга или безнадежност, намален интерес към всекидневните
дейности, чувства на напрежение или безпокойство, раздразнителност, безсъние, трудна концентрирация, моменти на паника, промяна в апетита, възможни мисли за самоубийство,
повишена нужда от сън, намален интерес относно ежедневните дейности и отношения, гняв, усещане за постоянен глад, дефицит на енергия, променливо настроение, депресия, чувство
за губене на контрол, уморяемост.

Проверете за възможни заболявания с Фрамар Диагностик

Ликвидация на маратонки до 60%

Купи само сега маратонки на цени от
35лв. Преглед и тест преди заплащане

 5.0/5 1 оценка

Добави в любими

ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ СИМПТОМ ФИЗИЧЕСКИ СИМПТОМИ ПРИ ПРЕДМЕНСТРУАЛНА ДИСФОРИЯ

Други уточнени разстройства на настроението [афективни разстройства]

0 коментара

КОМЕНТАРИ КЪМ ФИЗИЧЕСКИ СИМПТОМИ ПРИ ПРЕДМЕНСТРУАЛНА ДИСФОРИЯ

ОТ САЙТА ОТ ФОРУМА

Напиши коментар
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Коментирайте "Физически симптоми при предменструална дисфория"

Абонирайте се за промоции и
новости от Framar.bg!

Абонирай се

Вашата ел. поща...

Прочетох „Общи условия и Лични данни“ и съм съгласен с тях.

При възникнало съмнение за здравословен проблем или нужда от лечение, моля винаги се обръщайте за медицинска консултация към квалифициран и правоспособен лекар или
фармацевт. В никакъв случай не възприемайте дадената Ви чрез сайта информация като абсолютно достоверна и правилна, дори и същата да се окаже такава.

Български Фармацевтичен съюз

Изпълнителна агенция по лекарствата

Комисия за защита на потребителите

Министерство на здравеопазването

Общи условия
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