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 مقدمه

 !تو نوجوان عزیزبه سالم 

 ی پریود شوی.همین تازگی ها پریود شده باشی یا قرار است به زودشاید 

 ؟ترسیدی ؟شوکه شدی

ای، ناگهان هم این اتفاق بدون هیچگونه عالئم یا نشانه از دخترها، برای تو خیلی مثلاگر 

و  دانستیقبال چیزهایی در موردش میهم  دی. شاوکه شویاست شممکن رخ داد، 

نشان ! شروع شدن عادت ماهانه، کنمیعرض م کیبه هر حال، تبری؛  منتظرش بود

اتفاق  نیاست. ا رییباشد، در حال رشد و تغ دیدرست همانطور که با تکه بدن دهدمی

 ؟یبدان دیرا با ییزهایو چه چ ؟یچکار کن دیاست. حاال با یسالمت بوده و نشانه یعیطب

 

 .نگران نباش

را  یدوران بدان نیخوب و سرحال ماندن در ا یکه الزم است برا یکتاب تمام موارد نیا

 .گذاردیم ارتیدر اخت

این کتاب را مرکز مشاوره یاسان و انتشارات نسل یاسان به رایگان تقدیم همه دخترهای 

 ایران زمین و همه دخترهای فارسی زبانی می کند که این کتاب به دستشان می رسد. 
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 فصل اول:

 پریود می شویم؟چرا 

 های مختلفی دارد و هر کس یک چیز به آن می گوید.اسم پریود

 ی.قاعدگ کلیس ای یمثل قاعدگهای رایج و علمی آن هستند ها نامبعضی از آن

 عادت  مثالکنند ها برای این دوره استفاده میهم هستند که خیلی کلمات دیگری اما

هفت روزه، موج قرمز،  یدوره ،الزم یقرمز، مهمان هر ماه، نوار بهداشت تیماهانه، وضع

 بی.عص یهفته

به  یعنیشروع شده،  اتعادت ماهانه یوقت ،یگذاریآن م یرو یندارد که چه اسم یفرق

 نییبغل و پا ریز یدر حال رشد هستند و در نواح تیهانهیس یعنی نی. ایادهیبلوغ رس

 ی.زائد دار یتنه موها

دختر بچه به  کیاز  تا  ظاهرت کندیکمک م تدر دوران بلوغ به بدن راتییتغ نیا همه

رخ  یدختران به نحو یشود. بلوغ برا لیتبد جوان اینوجوان  کی هیشب شتریب یظاهر

 .بتوانند صاحب فرزند شوند ندهیکه در آ دهدیم

را در مورد بدن  ینکات دیبا افتد،یاتفاق م تیچرا عادت ماهانه برا یبفهم نکهیا یبرا

 .یبدان تخود
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. فقط دختران و دبه نام رحم دار زیانگشگفت اریعضو بس کی شداخل بدن در هر دختر

 نیرشد جن یبرا یقرار است مادر شوند، در بدنشان رحم دارند که مکان ندهیزنان که در آ

 .است

اندام  ی. نام علمتو است یآن اندام خصوص یبه واژن متصل است و قسمت خروج رحم

 .است یقرار گرفته، مادگ تیپاها انیکه م یخصوص

 یآن مجرا یبا سوراخ ادرار است که نام علم یاز منافذ در قسمت اندام خصوص یکی واژن

 .کنندیمحافظت م هیاز واژن هستند که از آن ناح ییهاقسمت اهای. البباشدیادرار م

 

 :افتدیاتفاق م لیدال نیعادت ماهانه به ا

 هاهورمون

را منتقل  امیپ نیا ( به رحمشوندیکه از مغز شما فرستاده م ییایمیش یهارسانامیپ)

 .آماده شود یباردار یرا شروع کند تا برا نیکه تمر کنندیم

نگه داشتن  یبرا یپر از خون و مواد مغذ ،یمخاط م،یضخ یرحم با بستر ،داخل بدن در

 .شودیآماده م نیجن

را فراهم   نیدارد که بستر رشد جن رحم( یبه نام آندومتر )بافت مخاط یاهیرحم ال داخل

 ژنیغذا، آب و اکس ،یمنیبقا به سرپناه، ا یمردم برا همه. مبزنیک مثال  ند. بگذارکیم

 نیچن قایدق ،آن یرحم و بافت مخاط دارند. شاید باور کردنش سخت باشد اما ازین
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رحم سرپناه و  نیهمچن د؛کننیرشد کودک فراهم م یرا برا یطیمح نیو چن اتیضرور

و خون  یآب و مواد مغذ بارحم  ی. بافت مخاطسازدیم ایرشد مه یرا برا یمکان امن

 شده است. دهیپوشان، کندیم نیرا تام ژنیاست که اکس

 .چرخه است کی نیا

پس از چند هفته اگر  م،یبازگرد م،یاز آن صحبت کرد ترشیکه پ "یبستر"اگر به  اکنون

 یتا خودش را بازساز دهدیهل م رونیرا به ب یکار نباشد، رحم بافت مخاط در ینوزاد

. وقتشه که ستین نجایا بچهانگار که خب ":دیگویاست که انگار م نطوریکند و نو شود. ا

رحم را به شکل عادت ماهانه  یبافت مخاط یسپس پوشش داخل ".نمک میرو ترم هامهیال

 .زدیریم رونیب ایاز واژن خارج کرده 

 یدو قاشق غذاخور به اندازه معموال فقط شودیخارج م از بدن انهیدر عادت ماه آنچه

است که همراه  یگرید یهاو بافت عاتیآن ما شتریب رسدیخون خالص است و بنظر م

 .شوندیآن خون از بدن خارج م

تازه مانند ورقه  یهارا با پوشش "ییبسترها" زد،یریرا م یکه رحم بافت مخاط یهنگام

رخ  کباریهر ماه  بایتفاق تقرا نی. اشودیچرخه دوباره شروع م نیو ا کندیدرست م

 .شودیچرخه محسوب م کی ودیاست که پر لیدل نیهم به .دهدیم
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 :مدو فصل

 م؟یداشته باش دیبا را یزیچه چ انتظار

از ترشحات واژن را اطراف  یسیخ ایرطوبت  یکم نکهیبه ا شود،یشروع م ودیکه پر یزمان

است که  یبه کرم لیزرد ما ای دیترشحات سف نیکرد )ا یعادت خواه د،یحس کن واژن

است(.  یعیکامال طب نیخشک شود؛ ا ریو ممکن است در لباس ز شودیخارج م از واژن

آن را  یممکن است تا وقت دهدیکه عادت ماهانه رخ م یبار نیاوقات اول یهگا ن،یبنابرا

 یکه شروع شده است. عادت ماهانه هم ممکن است مثل تمام یمتوجه نشو ینینب

  .زدیریم رونیب از بدنت یزیچ کنیاحساس ن توو  خارج شود از بدنت یات معمولترشح

 شتریممکن است ب شود،یخارج م از واژن یترنیخون سنگ انیجر یاوقات، وقت یگاه

است، به خصوص اگر در حال قهقهه  یعیکامال طب دیشد رشحاتت نی. ایکن شاحساس

 ریافلگرا غ تو توانندیم شحاتتر نی. ایباش یگرید نیانجام کار سنگ ایزدن، عطسه، سرفه 

 .کنندیآنها را تجربه م بارکیدخترها هر چند وقت  شتریهستند و ب یکنند، اما کامالً عاد
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 چطور باشد؟ دیعادت ماهانه با

خون  هیشب یاحتماال انتظار داشت ،یدانستیم یزیاز قبل در مورد عادت ماهانه چ اگر

 ستین یخون هیشب شهیاست که هم نیا کندیم ریدخترها را غافلگ شتریکه ب یزیباشد. چ

 .ینیبیم از بدنت یعضو دنیخراش ای یدگیکه هنگام بر

به  اهیس باًیاوقات تقر یاست و گاه یارو به قهوه رهیمعموالً قرمز ت ودیعوض، خون پر در

 .رسدینظر م

زخم خون  یزخم است، جا یرنگ جا هیشب ینیبیکه در عادت ماهانه م یخون رنگ

 .شودیاست که کهنه م یاخشک شده

 ،یعادت ماهانه باش لیاگر اوا نی. بنابرارودیم یرگی، رنگش رو به تبیشتر بگذردچقدر  هر

رحم مانده باشد، رنگش  ایدر واژن  یتر یتر است. و اگر مدت طوالنرنگ خون روشن

 .هستند یعیها طبرنگ نیا ی. تمامشودیم تررهیت

که به  یداشته باش رهیبه رنگ ت یخون یهااوقات در عادت ماهانه ممکن است تکه یگاه

 یکه مدت طوالن شودیلخته م یدارند. خون زمان یاها بافت ژله. لختهندیگویها لخته مآن

 .بماند در واژن

 دیبود دهیدراز کش یچرا که در تمام شب وقت د؛ینیبیها را ملخته خون نیها اصبح اغلب

. اگر لخته ها بزرگتر شودیدرون واژن شما جمع شده و صبح به شکل لخته خارج م خون

پزشک خود اطالع  ایبه مادر  دیاست، با ادیهستند و تعداد آنها زکف دست چهارم  کیاز 

 .یده
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 کشد؟یچقدر طول م پریود

اول  یاست که در روزها یعی. طبدکشیروز طول م 7روز تا  3از  انهیعادات ماه معموال

 ،شوی کیعادت ماهانه نزد یانیپا یباشد. رفته رفته هر چه به روزها دتریشد یزیخونر

 .شودیتر مکم یزیخونر

از  شیب پریود. اگر کشدیهفته طول م کیاز  شتریدختران ب یبعض یعادت ماهانه یگاه

 به پزشک دیاز دو هفته طول بکشد، با شیدوره ب کیاگر  ایده روز در هر ماه طول بکشد، 

 اطالع بدهی.

 

 درد دارد؟ پریود شدن ایآ

 .درد دارد یاست که فکر کن یعیهمراه است، طب یزیآنجا که عادت ماهانه با خونر از

اما  ،یدچار سردرد شو یبالفاصله بعد از شروع قاعدگ ایاوقات، ممکن است قبل  یگاه

ها هم ممکن است وقت ی. بعضشودیسردرد، برطرف م یبرا فیضع یهامعموالً با مسکن

 زیشکم )که لگن ن ریدر قسمت ز یشویم ودیکه پر ی. زمانیریبگ یا کمردرد دل درد

انقباض »فقط  ای یقاعدگ یآن دردها هب ،یکنی( درد را احساس مشودیم دهینام

اطراف واژن، تواند مانند درد در  یم یگرفتگ نیاوقات ا ی. گاهندیگویم «هاچهیماه

 کمر شما باشد. ایران  ییقسمت باال
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 دهند؟یها رخ مچرا انقباض

( یشود تا پوشش آندومتر )بافت مخاط یساخته شده است، فشرده م چهیکه از ماه رحم

کند.  هیرا تخل شودیاز واژن خارج م انهیاست که به هنگام عادت ماه یزیکه همان چ

 چهیمثل هر ماه  درستدرد می گیرد؛  رد،یگیتحت فشار قرار م چهیماه نیا یوقت

 .میاز آن بکش یادیکه کار ز یگرید

 

 ....یاچهیماه یهاانقباض یدرمان برا نیبهتر

 ورزش کردن یکم

 آب گرم دوش

 .آب داغ است یسهیاستفاده از ک و

 و پوبروفنی. ما ایبهتر باشد دارو مصرف کن دیشا ها افاقه نکرد،از آن کی چیه اگر

 .یکن هیبدون نسخه از داروخانه ته یتوانیداروها را م نی. امیکنیم شنهادیناپروکسن را پ

  یمصرف نکن پدر و مادرت یرا بدون اجازه ییدارو چهی اما یادت باشد
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 :فصل سوم

 رای خانم هاب یبهداشت لیوسا

استفاده از این وسایل باعث . داری ازین یلیکنترل و مراقبت از عادت ماهانه به وسا یبرا

 .شوندن یخون تها و تختحفهها، مللباس دشومی

 .هستند نوار بهداشتی یا تامپون لیوسال شام یدار ازیها نکه به آن یلیوسا

 دیگذاریم رتیهستند که در لباس ز یلینام وسا بیو غر بیعج یهااسم نیا

 لیوسا نیاند و امروزه اکردن آن کم نگذاشته دهیچیپ یمختلف برا یها و برندها شرکت

معطر  روزانه، بالدار، ،مسافرتی، شبانه )مثلهایاز مارک ها و بسته بند یرا در انواع مختتلف

 .( در بازار موجود هستندافتیو قابل باز

دوست  شتریکه ب ییتا آنها یمختلف را امتحان کن یهاها و مارکاندازه شاید الزم باشد

 . یخاب کنانت یدار

 

 یدرمورد نوار بهداشت زیچ همه

استفاده کنند.  یعادت ماهانه از نوار بهداشت نیاول یبرا دهندیم حیدخترها ترج شتریب

شکل است که در لباس  لیمستط ای یضیب یاپد پنبه کی یا پد بهداشتی ینوار بهداشت

 .کندیآمدن به خودش جذب م رونیرا هنگام ب یو خون قاعدگ ردیگیقرار م تریز
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 تریبه فاق لباس ز دارند، یکه در قسمت پشت ینوار چسب کیبه کمک  نواربهداشتی

آن قرار دارد  یقسمت چسب یکه رو یکاغذ ،یرا باز کن نوار است ی. فقط کافچسبندیم

که لباس  وقتی. یقرار ده تریفاق لباس ز یسپس آن را از همان قسمت رو و  جدا کرده

 دیبا وار. نخودش باشد یکه پد به همان شکل سرجا یدقت کن د،یکشیرا باال م تریز

 ممکن عقب باشد، یلیخ ایجلو  یلی. اگر خردیقرار بگ ریو در فاق لباس ز واژن ریز قایدق

باشد نه رو به  ریلباس ز یرو دینوار با یقسمت چسب .پس بدهد است خون به لباس

    ت. خود

خون  شود،یدر وسط جمع م ینوار بهداشت یشد تا وقت دیبالدار هم تول یهایبهداشت نوار

؛ جمع شود پد شودیباعث م گرید یکیزیف تیفعال ای دنیود هاوقت یپس ندهد. بعض

 .کندیدار مرا لکه ریو لباس ز دهیآن رس یهاپد جمع شود، خون به لبه یوقت

 ریمخصوص به خود را دارند که دور فاق لباس ز یهابالدار، نوار چسب یهایبهداشت نوار

 .را لکه دار نکند رتیلباس ز یهاخون لبه شودیباعث م نی. اچسبندیشما هم م

 

 ی...دار یادیز یهاانتخاب

 یو عادت ماهانه یبدن پیمختلف وجود دارد تا با ت یهاها و شکلدر اندازه نواربهداشتی 

بلندتر  یاندام و پدها زهیدختران ر یبرا یکوتاه تر یمطابقت داشته باشد. پدها هر کس

شامل کوچک، بزرگ،  هاآن ن،یبراقد بلندتر وجود دارد. بنا ایتر دختران درشت یبرا

 .شوندیو نازک م  میضخ
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 انتخاب کنند؟ دیدخترها چطور با 

. یکن دایرا پ موردعالقه و مناسب خودت یچند مورد را امتحان کرده تا نوار بهداشت دیبا

از فروشگاه به چشمتان  یخاص یکه در راهرو هاینوار بهداشت نیاز انواع ا یستیدر ادامه ل

 .میاکرده هیته خورد،یم

 

 روزانه ینازک با جذب باال مخصوص استفاده یبهداشت نوار

  .خورندیبدرد م فیخف اریبس یهایزیخونر یهستند که برا ینازک اریبس یپدها هاآن

. انهی(  مانند اواخر عادت ماهشودیهم گفته م ینیبمخصوص لکه ینوار بهداشت) که به آن 

 .کنندیعادات ماهانه استفاده م نیترشحات ب ینوارها برا نیدختران از ا یبرخ

 میضخ ای بزرگ

 یتا معمول فیخف یعادت ماهانه یبرابوده و   ترمیضخ یکم یاز مورد قبل یکی نیا

است  . ممکندارند ییالعاده باالپدها بزرگتر بوده و قدرت جذب فوق است. اینمناسب 

نازک هستند.  اریقدرت جذب بس نیبا هم گرید یاما برخ د،یاحساس کن یادیضخامت ز

 .مناسب هستند ،یدار دیشد یزیکه خونر یوقت یبرا هاینوار بهداشت نیا
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 مخصوص شب یبهداشت نوار

 شودیخارج م که از بدنت یخون ،یکشیدراز م یوقت ،یتصور کن یتوانیکه م همانطور

هستند  بزرگتر مخصوص شب بلندتر و یمختلف حرکت کند. پدها یهادر جهت تواندیم

دخترها به هنگام خواب  یرا پوشش دهند. بعض یشتریب یمنطقه یخواب هست یتا وقت

 خونریزی به شدت  یبستگ نی. اکنندیاستفاده م یمعمول یهایهم از همان نواربهداشت

 .دارد ،یخوریچقدر در خواب تکان م نکهیو ا

 قابل شستشو یهاینواربهداشت

 یدارند، مخصوص دختران یاجنس پنبهمجدد که  یقابل شستشو و استفاده یپدها

ضرر ندارند چرا  ستیز طیمح یبراا ه. آندهندیم تیاهم ستیز طیهستند که به مح

 دی. شاشوندیدرست م  یمجدد بوده و معموال از  مواد آل یکه قابل شستشو  و استفاده

 دایپ آنالین یهافروشگاه شتریها را در  بآن یتوانیها سخت باشد اما مکردن آن دایپ

 .یکن

 

 م؟را عوض کن ینوار بهداشت کباریهر چند وقت 

بسته به  یبهداشت ی. نوارهاکشدیکه عادت ماهانه از سه تا هفت روز طول م میگفت قبال

تمام  دیساعت قابل استفاده است. شا 7تا  2 نیتنها ب بودن عادت ماهانه دیشد ای فیخف

شد، وقتش است که  فیکث وسطش نکهینشده باشد اما به محض ا فیکث ینوار بهداشت
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شدن برسد عوض  سیخ به مرحله نکهیخود را قبل از ا ینوار بهداشت یآن را عوض کن

 .نشود سیخ تاست که پوست نیا یبرا یکن. نوار بهداشت

 .یوقتش است که آن را عوض کن ،یحس کرد یرا در نوار بهداشت یفینم و کث یوقت 

 

 م؟کن شکاره چ م،را عوض کرد ینوار بهداشت یوقت

ها را مثل دستمال آن شهیهم ایاصال! آ ؟یزیرا در توالت بر نواربهداشتی کثیف یتوانیم ایآ

نوار   یبسته اخلرا دآن  دیاشتباه است. با نیاحتماال بله. اما ا د؟یاندازیدر سطل زباله م

 گریهر نوع کاغذ د ای یدستمال کاغذ ،یکه چند لحظه قبل گذاشت یدیجد یبهداشت

دوست ندارد  چکسی. هیندازیسپس، آن را در سطل زباله ب. یچیبپ  همثل روزنامه باطل

 یرا ال است که آن نیدرستش ا نینابراب ندیشما را در سطل زباله بب فیکث ینوار بهداشت

 .دیندازیو سپس در سطل زباله ب دیچیبپ یزیچ

 هی. و قبل از پر شدن، آن را تخلدیتوالت، سطل زباله داشته باش کیخانه، بهتر است نزد در

و وقتی پریود هستی داردیبد همه جا را برم یبماند، بو یمدت طوالن دی. اگر بگذاردیکن

  .دیببر رونیزباله ها را ب شه،یاز هم زودتر
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 چهارم  فصل

 پریودمشکالت 

تر داشته باشد، اما کم کم آسان یندیعادت ماهانه ممکن است در ابتدا احساس ناخوشا

 جادیا تواندیکه م یاز مشکالت یچگونه با برخ یدانیکه م وقتی خصوصبه – شودیم

 یستیرودربا نیداشت، بنابرا یخواه ازیراه به کمک ن نی. احتماالً در اییایکند، کنار ب

)بله، پدران  یبپرس پدرت یحت ای ،یاعتماد دار اوکه به  یگرید خانم ،که از مادرت دینکن

 (.دانندیدر مورد عادت ماهانه م

 راحت کنند. تیکه کار را برا میکنیگوشزد م ما چند نکته را نجایا در

 

 !ویشیم ریغافلگ

 کیمان نزدعادت ماهانه گفتیکه به ما م میکردیم افتیدر یامکیخوب بود پ چقدر

 اما .یشویم ریاغلب غافلگ یعنی تو نینخواهد افتاد. ا یاتفاق نیاست. اما، نه اصال چن

شروع  ودتیپر اگر .یستیتنها ن تو کننده است و ریغافلگ هاخانمپریود شدن برای خیلی از 

چندبرگ دستمال را دوال کرده و داخل لباس  یتوانینبود م همراهت یو نوار بهداشت هشد

. یریقرض بگ تا زمانی که فرصت کنی از مربی بهداشت مدرسه یا دوستت یبگذار رتایز

 .شودیمدام جابجا م وو  ماندیثابت هم نم ؛آوردیدوام نم ادیدستمال توالت ز
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 خون دادن پس

ها ساعت تیشروع شده باشد و چه نوار بهداشت یارکنندهیبه طرز غافلگ ودتیپر چه

شده، افتضاح  یخون که ریو لباس ز شلوار. دیعوض نشده باشد، ممکن است خون پس ده

 .رسدیبنظر م

قابل  تلباس یرونیلکه در قسمت ب ایدوست بپرس آ کیاز  ،یشو یعصبان نکهیاز ا قبل 

خیلی رسند، اما  یوحشتناک به نظر م تو یبرا ودیپر یهاپس دادن. ریخ ایمشاهده است 

شد،  مشخصلباست  یرو اگر !نندیتوانند آن را بب ینم یحت تافراد پشت سروقت ها 

 .یرا عوض کن تیهالباس وقتی فرصت کنی ببند تا ژاکت دور کمرت ای شرتییسو کی

 

 هالکه

ها از شستن آن یها را بشور و براشدند، در اسرع وقت آن یخون هاملحفهها و لباس اگر

 ی. شستشوبردیم نیخون را از ب یلکه رتریسرد و صابون استفاده کن. آب داغ د آب

 نیرا هم ماش یبرود. مابق نیاز لکه از ب بزرگیتا قسمت  کندیم کمکمختصر با دست 

 کیرود،  یم نیاز ب یکه به سخت یدار ی. اگر لکه بزرگ و سمجبردیم نیاز ب ییلباسشو

 ی( مردک یداریآن را از داروخانه خر شودی) که مژنهیبه نام آب اکس عیما ییایمیماده ش

 تواستفاده از آن به  یبزرگتر بخواه که برا کی ازتواند به حل شدن خون کمک کند. 

 .کمک کند
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 یهاپاک کننده .یریکمک بگ از یک بزرگ تر بهتر است برای شستشو با مواد شیمیایی

فوق  ییایمیمواد ش هانی. اریزن رتیبه لباس ز میرا به طور مستق تکسیو وا یا یاسپر

 کنند. کیرا تحر حساس واژن هستند که ممکن است پوست یقو

 

 بد  یبو 

داشته باشد که  یاآزاردهنده یعادت ماهانه بو از دختران نگران هستند که یاریبس

 د،یهم احساس کرد ییندارد. اگر بو ییواقع، عادت ماهانه بو در متوجه آن شوند. گرانید

 بدن را یبو وخون عادت ماهانه عرق  یبعالوه یبهداشت نوار .بخاطر عرقتان است شتریب

 واژن یهیزائد در ناح یرشد موها لیدل به . در دوران بلوغ،کندیبه خودش جذب م زین

 بهو  ررا با آب و صابون بشو رتی. هر روز لباس زیکنیحس م یدیجد یبوها ربغل،یو ز

  .یرا کنترل کن بدنت یتا بو نرا عوض ک تیصورت منظم نوار بهداشت

 

 دهدیرخ م پریود یهاکه در شب یبد اتفاقات

 کیاست، خوب است که قبل خواب،  دیشد پریودت ای یخوریغلت م یلیشبها خ اگر

ه ب یتوانیم پر از خون شد و پس داد، نواربهداشتیاگر این طوری . یندازیب رتیحوله ز

 .ریحوله را بشو کیها، فقط ملحفه تمام  یجا
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 :پنجم فصل

  یزیر برنامه

. سخت یباش یمنتظر دوم دیبا یچه زمان یبدان یخواهیعادت ماهانه، م نیاز اول پس

 نیهفته پس از اول 12هفته تا  3دوم است اما احتماالً از  دوره ،ینیبشیپ یدوره برا نیتر

ها است که آن نیا ندهیآ یهاتمام دوره ینیبشیپ یراه برا نیشود. بهتریدوره شروع م

ه هست. فاصل تیهادوره نیکه چه مدت ب یبفهم یتا بتوان یعالمت بزن میتقو کیرا در 

 .افتدیاتفاق م نیا یچه زمان شهیکه هم دیآیم ، کامال دستتپریودبعد از چندبار 

از  یتعداد روزها نی)ا یرا درک کن تخود "طول چرخه"کند تا  یکمک م تو به میتقو

هایی هم روی تلفن همراه اپلیکیشن است(. یبعد ودیروز پر نیدوره تا اول کیروز اول 

اطالعاتی که خودت نه را با توجه به توانند سیکل عادت ماهاتر میهستند که خیلی دقیق

 ، تعیین کنند. دهیبه آنها می

روز  45از  شتریروز و ب 21از  کمتر اتطول چرخه ،مثل بیشتر دخترها باشیهم  تو اگر

 نخواهد بود. 
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 از قبل یزیر برنامه

 یخواهیو اگر م استاز قبل قطعا هوشمندانه  یزیراز است، اما برنامه ر کی شهیهم ندهیآ

 اریبس ،یکن یریجلوگ فتدیاتفاق ب تشدن ودیکه ممکن است هنگام پر ییهایاز ناراحت

 :یآماده باش شهیتا هم یاستفاده کن ستیل چک نیمهم است. از ا

چند  ای کی شهیشو که هم مطمئن .داری الزم را لیو وسا ینوار بهداشت ایکن که آ چک

 چیه  .یداشته باش ی، آمادگشدی ریغافلگ تا اگر یدار  در کمدت یبسته نوار بهداشت

! اگر  ستین ینوار بهداشت یخال یبسته کیکردن  دایتر از گشتن و پناراحت کننده زیچ

مادر یا پدرت بگو تا وقت داشته  به، استکم کم در حال تمام شدن  تینوار بهداشت

 نوار بهداشتی بخرند.  باشند برایت

احساسات  ودتان،یپر کینزد نکهی. ایشو یباشد که ممکن است دچار بدخلق ادتی

تر ممکن است راحت یعنی نیاست. ا یعیطب د،یرا به صورت همزمان تجربه کن یمختلف

که معموالً  یکن هیگر ییزهایچ یو ممکن است برا ،یاشده یو عصبان دیناام یاحساس کن

 راتییتغ نیاست، بهتر با ا کینزد پریودتکه  یبدان شی. اگر از پشدندینم ات هیباعث گر

 .دییآیخلق و خو کنار م

تر دوران مهم نیمهم است اما در ا شهیپوست صورت هم ؛غافل نشو مراقبت از پوستت از

 ودی. اگر در دوران پریزنیاز حد معمول جوش م شیدوران ب نیدر ا رای. زشودیهم م

 بد نیست با یک دکتر مشورت کنی.  ،یزنیجوش م شتریب
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 :سخن آخر

 خوب باشد حالت دوران نیدر ا چگونه

 یآمادگ دیبا یچه مسائل یراب و  افتدیدوران م نیدر ا یکه چه اتفاقات یدانیحاال م خب،

 ؟چطور است یمتوجه شدنبود، درست است؟  یمهم ی. مسئلهیداشته باش

خجالت  یشدن، از کس پریودندارد که بابت  یلیدل چیو ه ستین یبیو غر بیعج زیچ چیه

 :ندیگویو م شوندیم یها احساساتبزرگتر یبعض است. یعیاتفاق کامال طب کی .یبکش

 ".یخانوم شد گهیتو د زم،یعز"

مثل  دیباکه  ستیمعنا ن نیشدن به ا ودیپر .می شویما احتماال کالفه ا. یدانیمخودت 

 ستیقرار ن زیچ چیو ه ییبود شهیکه هم یهست یهمان دختر تو .یبزرگترها رفتار کن

بود، از حاال  ات که تا االن مورد عالقه یفقط عادت ماهانه است. هر کار نیکند. ا رییتغ

 نیبنابرا .دهدینم رییرا تغ زیچ چیه پریودو  یهمان کار را انجام ده یتوانیبه بعد هم م

 .یبمان تا خوب مثبت فکر کن
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