
Endometriose-Vereinigung Deutschland e.V.
info@endometriose-vereinigung.de

د �يكون  ا�ندوم�ي�تر�يوز  هذا �ت
) )اال�ن�ت�باذ ال�بطا�ن�ي الرحم�ي

�يد؟ ة المرن  معد�ن
ن

موعات المساعدة الذا�ت�يةهل �تر�يد�ي� م�ب

:
ن

د�ي� ��ت�نا �ت�ب عل� ص�ن

كما �يمك�نكم ال�تواصل مع�نا على اال�يم�يل:
info@endometriose-vereinigung.de

 المعلومات حول اال�ن�ت�باذ 
ن

�يد م� ة �بس�يطة. لد�ي�نا المرن رة مك�تو�بة �بلعن هذه ال�نسش
ة �بس�يطة. . هذه ل�يست مك�تو�بة �بلعن ال�بطا�ن�ي الرحم�ي

رح اال�ندوم�ي�تر�يوز ( �ش  )اال�ن�ت�باذ ال�بطا�ن�ي الرحم�ي
لك م�بسط �بسش

 المعلومات حول اال�ن�ت�باذ ال�بطا�ن�ي الرحم�ي
ن

• لك�ش�ير م�
�يات ال�ت�ي �ت�تعامل مع اال�ن�ت�باذ ال�بطا�ن�ي الرحم�ي �ن ا�ئمة �بالمس�تسش • �ت

موعات المساعدة الذا�ت�ية  ا�ئمة �بم�ب • �ت
ة للطلب اهرن رات ال�ب • الك�ت�ي�بات وال�نسش

�يس�بوك: �ن على �ن
ود�ي �نح�ن مو�ب

EndometrioseVereinigungDeutschland

رام: �ن على ا�نس�تاعن
ود�ي �نح�ن مو�ب

endometriose_vereinigung

ع�نوا�ن�نا:
Endometriose-Vereinigung Deutschland e.V.
Bernhard-Göring-Str. 152  04277 Leipzig

موعات المساعدة الذا�ت�ية٬  �ي م�ب • �ن
هم ال�بعض. اص �بع�ن �ن �يساعد اال�ش

موعات المساعدة  ن �ندعم م�ب
• �ن��

موعات المساعدة  �ي م�ب �ن
ررون  �ي الم�ت�ن الذا�ت�ية ، �يل�ت�ت

هم  و�ي�ت�د�شون مع �بع�ن
ال�بعض.

�نص�يحة
م�يع  �ي حب موعات المساعدة الذا�ت�ية �ن اد م�ب �يمك�نك ا�ي�ب

�ن�تر�نت ع�نا عل� االإ أ�ن�اء ألما�ن�يا عل� مو�ت
www.endometriose-vereinigung.de

؟
ن

ن �ن��
م�

مع�ي�ت�نا: ا�م حب
مع�ية عام ١٩٩٦ �تم �تا��يس ال�ب

 �باال�ن�ت�باذ ال�بطا�ن�ي الرحم�ي 
ن

اص الم�ا�ب�ي� �ن ن �ندعم االئ�ش
�ن��

م�يع أ�ن�اء ألما�ن�يا. �ي حب )ا�ندوم�ي�تد�يور( �ن

: م ال�تالىي �يمك�نكم اال�تصال مع�نا على الر�ت
0341 3065 304

�يد م�ن المعلومات: للمرن
www.endometriose-vereinigung.de

هر�ية ؟ الل الةورة السش و�ية �ن أالم �ت
�نهاك؟ اإ

ىي الحمل؟ صعو�بة �ن

 لس�نا اط�باء وط�ب�ي�بات.
ن

�ن��

ن �نعرف ال�ناس �باال�ندوم�ي�تر�يوز.
�ن��



حر�باء االمراض ال�نسا�ئ�ية . ن �ندعمك�ي
. �ن�� ن �نساعدك�ي

هر�ية �ن�� الل الدورة السش د�يد حن لم السش د �يكون االئ �ت
 ) �بس�بب اال�ندوم�تر�يوز )اال�ن�ت�باذ ال�بطا�ن�ي الرحم�ي

�ي  د�يد �ن  ألم �ش
ن

 م�
ن

اإذا ك�ن�ت�ي �تعا�ن�ي�ي�
هر�ية ، �ت�د�ش�ي  الل الدورة السش  حن

ن
ال�بط�

ل� ط�ب�ي�بك. الس�بب:اال�ندوم�ي�تر�يوز مرض  اإ
ا ط�ب�يًا. �ي�تطلب عالحبً

رى لكمات ا�ن
هر�ية هىي  للدورة السش

ا: الح�يض أو العادة  أ�يصن
هر�ية السش

�نص�يحة:
 المعلومات عل� 

ن
�يمك�نك�ي ال��ول عل� الك�ش�ير م�

�ن�تر�نت: ع�نا عل� االإ مو�ت
www.endometriose-vereinigung.de

علر ��ب�يل الم�شال:

ا�بة عaلى اس�ئل�تك.   ارا�ت�نا الك�ش�ير وه�ن مس�تعدات لال�ب �تعرف مس�تسش

عل؟ • ماذا �باإماك�ن�ي أن أ�ن
 �يمك�ن�ن�ي ال�ت�دث؟

ن
• مع م�

د ط�ب�ي�بًة او ط�ب�ي�بًا؟ • ك�يف أحب
( ؟ ماه�ي  اال�ندوم�تر�يوز )اال�ن�ت�باذ ال�بطا�ن�ي الرحم�ي

 ، ) ىي اال�ندوم�ي�تر�يوز )اال�ن�ت�باذ ال�بطا�نىي الر�مىي �ن
�ير اماك�نها. ىي عن ة �ن �ت�نمو االئ�نسحب

 أن �تل�تهب 
ن

ارج الرحم. �يمك� عل� ��ب�يل الم�شال حن
ف  ًا. وهذا �يكون مؤلمًا ك�ش�يرا. أح�يا�نًا �ت�نرن ة ا�ي�ن االئ�نس�ب

ا. هذه االل�تها�بات أ�ي�نً

لب الحاالت �تس�بب  اال�ندوم�تر�يوز )اال�ن�ت�باذ ال�بطا�نىي  ىي اعن �ن
( االلم: الر�مىي

ن
�ي ال�بط� • �ن

ن
�ي� ل� السا�ت واًل اإ �ي الظهر �نرن • �ن

ل� ال�مام • ع�ند للذهاب اإ
�نس  • أ �ش�ناء ممار�ة ال�ب

ال �تس�تط�يع �بعض ال�نساء 
المصا�بات �باال�ندوم�ي�تر�يوز 

 ) )اال�ن�ت�باذ ال�بطا�نىي الر�مىي
الحمل.

ل� ط�ب�ي�بك او ط�ب�ي�ب�تك!  الم ، �ت�د�ش�ي اإ  م�شل هذه االآ
ن

 م�
ن

ذا ك�ن�ت�ي �تعا�ن�ي�
.  اال�ن�ت�باذ ال�بطا�ن�ي الرحم�ي

ن
�يعرف �بعض االئط�باء الك�ش�ير ع�

)  اال�ندوم�تر�يوز )اال�ن�ت�باذ ال�بطا�ن�ي الرحم�ي

 أن �يكون لال�ندوم�ي�تر�يوز )اال�ن�ت�باذ ال�بطا�ن�ي 
ن

�يمك�
ًدا. هذا هو الس�بب  ة حب �تل�ن اكاًل م�ن ( ا�ش الرحم�ي

ا حر�باء أمراض ال�نساء. �ي أ�نها �تسم� أ�ي�نً �ن

حر�باء أمراض ال�نساء

و�ن�يًا د�يم ال�نص�يحة �تل�ت �باماك�ن�نا �ت�ت

 : م ال�تال�ي حددي موعًدا عل� الر�ت
     

ا�ن�ية. ارا�ت�نا م�ب ا��تسش

�نح�ن الدعم ر�تك �صن

0341 3065 304.

ك�بد

المرارة

لك�ية

ة �ي�ت االئمعاء الد�ت

رحم

ال�ب�نكر�ياس

 اال�ندوم�تر�يوز 

ولون ال�ت
الم�ب�يض

المه�بل

سد الأ�ن�ثى ر�يح �ج �تسث


