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Первинна дисменорея є однією з найбільш розповсюджених скарг і
гінекологічних проблем серед молодих жінок. Звісно дане захворювання не є справжньою загрозою життю, однак здатне впливати на
якість життя дівчат і в залежності від тяжкості перебігу може призводити до тимчасової недієздатності. З іншого боку, дисменорея є причиною емоційно-психічних порушень у деяких жінок, що проявляєть19
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ся дратівливістю, депресією, безсонням, булімією, анорексією та іншими. Сильний біль може сприяти розвитку астенічного стану, знижувати пам’ять і працездатність. Іноді провідним симптомом може
бути одна з перерахованих скарг, яка турбує хвору більше, ніж біль.
За даними різних авторів, дисменорея зустрічається у 9-80% жінок із
менструаціями [1, 2].
Серед 110 анкетованих учениць 24 (21,8%) відзначили наявність
больового синдрому під час кожної менструації, 64 (58,2%) при деяких і 22 (20%) при жодній. У 72 дівчат (81,8%) наявні додаткові симптоми(слабкість, головний біль, головокружіння, нудота, блювота,
діарея, посилене потіння)[3]. Згідно з шкалою NPIS 16(18,2%) учениць описали свій біль як слабкий (1-3 бали), 38 (43,2%) як помірний
(4-5 балів), 28 (31,8%) як сильний (6-7 балів), 4 (4,5%) як дуже сильний (8-9 балів) і 2 (2,3%) як нестерпний (10 балів). Для ліквідації больового синдрому і зникнення симптомів 52 (59%) учениці приймали
медикаменти, а саме: но-шпу, спазмалгон, анальгін, цитрамон, таміпул, нурофен, парацетамол 52 (59%) учениці знали про можливість
застовування нестероїдних протизапальних засобів для зняття симптомів болючої менструації, однак лише 14 (26,9%) серед них використовували їх для ліквідації болю, при чому 8 (15,4%) дівчат приймали
НПЗП у субтерапевтичних дозах [4]. У зв’язку з менструальним болем
пропускали заняття протягом останнього року 52 (59%) учениці: 36
(62,2%) з них відпрошувались із декількох уроків, 16 (30,8%) пропустили 1-2 дні [5]. Учениці оцінили свою шкільну активність/успішність
протягом болючої менструації як: дуже погано (4,5%), погано (31,8%),
посередньо (45,5%), добре (18,2%). Повсякденна активність протягом
болючої менструації була оцінена ученицями як: дуже погано (4,5%),
погано (36,4%), посередньо (36,4%), добре (22,7%) [6].
Таким чином, первинна дисменорея широко розповсюджена серед
учениць 10-11 класів шкіл Івано-Франківська і є однією з причин пропуску занять протягом останнього року. Значна частина дівчат окрім
больового синдрому має додаткові симптоми (слабкість, головний
біль, головокружіння, нудота, блювота, діарея, посилене потовиділення), що в комплексі має значний негативний вплив як на шкільну активність та успішність, так і на повсякденну активність учениць. Незважаючи на поінформованість частини дівчат про ефективне лікування, більшість використовують для ліквідації симптомів медикаменти, що не належать до першої лінії лікування первинної дисменореї
або НПЗП у субтерапевтичних дозах. Результати дослідження свідчать про необхідність здійснення широкої просвітницької роботи з
дівчатами-підлітками.
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