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מעל ומעבר:
סובלת מתסמיני
גיל המעבר?
מה אפשר לעשות

גיל המעבר

אין דרך קלה להגיד את זה:
גיל המעבר מביא איתו שלל
תסמינים הפוגעים באיכות
החיים .אבל יש בהחלט דרך
קלה לעבור אותו ולצמצם
את הסבל  -עם מודעות
וטיפול נכון | שיר־לי גולן

נעבור גם את זה

כשאנחנו מגיעות לגיל  40ומשהו
אנחנו מביטות בהשתאות באנרגיות
של בנותינו המתבגרות )ובקנאה
מסוימת בעורן הצח של בנות ה־20
ומשהו ,ושלא לדבר על זקיפות קומתן( .אנחנו
רחוקות מלהיות זקנות ,מתגאות בצדק בניסיון
החיים שערכו לא יסולא בפז ,אבל מגלות שכדי
לשמר את מראה ה״לא רואים עלייך את הגיל"
יש צורך בטיפולים קוסמטיים סדירים ,מדף
של תוספי תזונה )כורכומין ,מישהי?( ,פחות
ופחות קלוריות ,יותר ויותר אימוני כושר ואם
אפשר ,שנת צהריים .הפונטים על מסך המ
חשב או הסמארטפון מצטמקים לנגד עינינו
)ברוך בואכם וארור בואכם ,משקפי הקריאה(,
השיבה נעשית אמירה פמיניסטית )או נצבעת
אחת לשלושה שבועות בדיוק( וצריך לפנות
יותר מחמש דקות לאיפור בבוקר .ואז ,בדיוק
כשנדמה לנו שהתרגלנו לסימני הגיל האלה,
מצפה לנו השלב המכונה גיל המעבר שמלווה
לעיתים)כן ,לא תמיד( בתופעות כמו :יקיצות לי
ליות מיותרות ,קשיי הירדמות ,אקנה ,עצבנות,
פרצי בכי לא מוסברים והשמנה מוסברת עוד
פחות ,בעיות זיכרון ,יובש בנרתיק ולא פעם גם

גלי החום הידועים לשמצה .מצוידות בכל הטוב
הזה ,פלא שבא לנו לצרוח?!
הבשורות הרעות הן שזה קורה לרובנו ובני
גוד למה שאולי היינו מעדיפות לחשוב  -זה לא
אירוע נקודתי אלא תהליך שנמשך שנים .הב
שורות הטובות הן שאפשר לצמצם את הסבל,
ושלרוב  -זה חולף כשנה לאחר הפסקת הווסת.
"גיל המעבר ,כשמו ,הוא המעבר מפוריות
לאי־פוריות ,והמנופאוזה היא הפסקת הווסת.
התקופה הבעייתית היא תקופת הפרי־מנו־
פאוזה ,שמתחילה בממוצע בין גיל  47לגיל
 52ויכולה להימשך שנה עד ארבע שנים .אז
מתחילים השינויים ההורמונליים" ,מסבירה
הפסיכיאטרית ד״ר ציפי דולב" .הגוף לא אוהב
שינויים ובתקופה הזאת השינויים משפיעים
באינספור חזיתות אף שמקורם בשחלות .המח
זור החודשי נעשה לא סדיר ,הווסת מתארכת או

דווקא מתקצרת ,הדימומים עצמם כבדים הרבה
יותר או דווקא קלים יותר ,ונשים חוות ,בעו
צמות ובשילובים משתנים ,תופעות כמו גלי
חום ,מיגרנות ,כאבים במפרקים או בשרירים,
אי־נוחות במערכת העיכול ותחושת נפיחות,
דלקות חוזרות במערכת השתן ,יובש בריריות
בכלל ובנרתיק בפרט ,עלייה במשקל ,הפרעות
שינה ,התקפי חרדה ,נטייה למצבי רוח ,עייפות,
התקפי בכי ,דיכאון וירידה בחשק המיני".
הפסיכיאטרית ר״ד גבי אייזנברג״רומנו,
המנהלת המקצועית וממייסדות מרפאת"עולם
ומלואה" ,מדגישה שמדובר בשלב טבעי ונור
מלי בחיי האישה ובשום אופן לא במחלה .ד״ר
אייזנברג־רומנו" :בתקופה הזאת נשים חוות
תופעות גופניות שעלולות לפגוע באיכות
חייהן ,כמו גלי החום והזעת היתר הגורמים
להפרעות בשינה והיובש בנרתיק .לצידן ,מו־

התקופה הבעייתית היא תקופת הפרי־בונופאחה,
שמתחילה בממוצע בין גיל  47לגיל  52ויכולה
להימשן שנה עד ארבע שנים

פיעים תסמינים נפשיים כמו אי־שקט ,עייפות,
ירידה באנרגיה ובמצב הרוח עד כדי התפתחות
מצב דיכאוני ,תחושות חרדה והוסר ריכוז .כל
אלה עלולים לערער את ביטחונה של האישח
בזוגיות או במקום העבודה ולחלופין ,להיות
מושפעים מהשינויים שחלים בעולמות האלה.
צריך לזכור שבשלב הזה הילדים מתבגרים
ונזקקים פחות לליווי ההורים ,נוצרים קונפ
ליקטים בין מתבגרים להוריהם ולפעמים מת
פתחת אצל האם תחושה שאיבדה את תפקידה
המרכזי ושלילדיה אין עוד צורך בה .הדברים
שזורים אלה באלה :גלי החום עלולים לגרום
ליקיצות ליליות שיפגעו בשנת הלילה ובמצב
הרוח ,שמושפע כידוע מחסך שינה או מפגיעה
באיכות השינה ,וייתכנו הפרעות שינה שאינן
קשורות לגלי חום; השינויים בתיאבון עלולים
להוביל להשמנה שבתורה תפגע בדימוי העצ
מי ומתוך כך בחשק המיני ,שיכול להיפגע גם
מהיובש בנרתיק".
"המעגלים חופפים לכן חשוב להיות ערים
לדברים ,לזכור שהתופעות הן פיזיולוגיות ולא
פתולוגיות ולקבל את זה .בעידנים מוקדמים,
סיום גיל הפריון היה גם סיום החיים ,אלא שעם
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