
 

 

 

English Arabic العربية / 

Menopause and your mental 
wellbeing 

Changes in your hormones during menopause can impact your 

mental health as well as your physical health. You may 

experience feelings of anxiety, stress or even depression. 

Menopausal symptoms may include: 

 anger and irritability 

 anxiety 

 forgetfulness 

 loss of self-esteem 

 loss of confidence 

 low mood and feelings of sadness or depression 

 poor concentration – often described as 'brain fog' and/or 

lost words 

 انقطاع الطمث وصحتك النفسية

في هرموناتك خالل مرحلة انقطاع الطمث على صحتك النفسية يمكن أن تؤثر التغيرات 

فضالً عن صحتك الجسدية. قد تعانين من مشاعر القلق أو التوتر أو االكتئاب. يمكن أن تشمل 

 أعراض انقطاع الطمث:

 الغضب واالنفعال 

 القلق 

 النسيان 

 فقدان احترام الذات 

 فقدان الثقة بالنفس 

  واالكتئابالمزاج السيء ومشاعر الحزن 

 غالبا ما يُوصف "بتشوش الدماغ" و/ أو ضياع الكلمات –ز ضعف التركي 

ستعاني العديد من النساء اللواتي يمّرن بمرحلة انقطاع الطمث أو ما حول انقطاع الطمث من 

. كما ويمكن أن تتسبب قلة النوم والتعب بجعل أعراض االنفعال أو القدرة النوم مشاكل في

 على التركيز أو القلق أسوأ. 

https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/mental-health/insomnia
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Many women experiencing menopause or perimenopause will 

experience problems with sleeping. Lack of sleep and tiredness 

can also make symptoms including irritability, ability to 

concentrate or anxiety worse. 

Addressing problems with sleep may help you manage some of 

the mental health symptoms you can experience due to 

menopause. 

There are lots of different options that can help you with these 

experiences and improve your mental health and wellbeing 

during the menopause. 

Some women have been prescribed anti-depressants to help with 

the mental health-related symptoms during the menopause, but 

unless you have been diagnosed with depression there are other 

treatment options that are more appropriate. 

It’s important to realise that the mental symptoms of menopause 

are as real as the physical ones, and you should not wait to seek 

help if you are struggling. Speak to your local GP practice and 

they can provide you with the right support and help. 

قد تساعدك على معالجة بعض أعراض الصحة النفسية التي يمكن أن مشاكل النوم   إن معالجة

 تعانينها بسبب انقطاع الطمث.

هناك الكثير من الخيارات المختلفة التي يمكنها أن تساعدك في هذه الحاالت وأن تحّسن من 

 صحتك النفسية ورفاهيتها خالل مرحلة انقطاع الطمث.

كتئاب لبعض النساء لمساعدتهن في اعأعراض المرتبطة بمشاكل  لقد تم وصف مضادات اال

في الصحة النفسية خالل مرحلة انقطاع الطمث، ولكن ما لم يتم تشخيصك باالكتئاب، هناك 

 خيارات عالجية أخرى أكثر مالءمة.

اعأعراض الجسدية،  ها مثلأن أعراض انقطاع الطمث النفسية حقيقية مثل تدركيمن المهم أن 

يث حالمحلية  PGـ ال عيادة. تحدثي إلى تعانينأال تنتظري لطلب المساعدة إذا كنت ويجب 

 الدعم والمساعدة المناسبين. تقديميمكنهم 

Treatment options 

There are various treatments that you might want to consider to 

help relieve some of the psychological impacts of menopause. 

 خيارات العالج

https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/mental-health/insomnia
https://nhsinformstaging.azurewebsites.net/illnesses-and-conditions/sexual-and-reproductive/the-menopause/treating-menopause-symptoms
https://nhsinformstaging.azurewebsites.net/illnesses-and-conditions/sexual-and-reproductive/the-menopause/treating-menopause-symptoms
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Everyone is different so it's about choosing what's right for you. 

Treatments can include: 

 Cognitive behavioural therapy (CBT) 

 Hormone replacement therapy (HRT) 

 Counselling 

 Mindfulness 

Eating a healthy, balanced diet and exercising regularly can help 

to improve some menopausal symptoms. There are lots of helpful 

and free resources that can help you get active and feel good, 

including yoga, mindfulness and walking. 

Further information about the treatment options available 

الجات التي قد ترغبين في التفكير فيها للمساعدة في تخفيف بعض هناك العديد من الع

 عأمرا التأثيرات النفسية النقطاع الطمث. يختلف اعأشخاص عن بعضهم البعض لذلك يتعلق

 :ما يلي باختيار ما هو مناسب لك. يمكن أن تشمل العالجات

 العالج السلوكي اإلدراكي 

 العالج بالهرمونات البديلة 

 اإلرشاد النفسي 

 تمارين اليقظة الذهنية التامة 

ً إن  دان يمكن أن يساع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام و متوازناً وغذائياّ صحياّ  اتباع نظاما

تحسين بعض أعراض انقطاع الطمث. هناك الكثير من المصادر المفيدة والمجانية في 

وغا الي بما في ذلكالمتوفرة التي يمكنها مساعدتك في البقاء نشطة والشعور باالرتياح، 

 وتمارين اليقظة الذهنية التامة والمشي. 

 المزيد من المعلومات حول خيارات العالج المتوفرة

Depression 

You might experience mood changes as a result of menopause, 

but this should not be confused with depression. Depression is a 

more serious condition, where very low mood is more constant 

for longer periods of time. 

Menopause can cause an increased risk of depression. If you 

think you or someone close to you might be suffering from 

depression, you should speak to your GP. 

 االكتئاب

لمزاجية كنتيجة النقطاع الطمث، ولكن ال ينبغي أن تخلطي قد تعانين من تغيرات في الحالة ا

تمر يسبينها وبين االكتئاب. يعتبر االكتئاب مشكلة أكثر خطورة حيث أن المزاج السيء 

 لفترات أطول من الوقت.

وقد يتسبب انقطاع الطمث في زيادة خطر اإلصابة باالكتئاب. إذا كنت تعتقدين أنك أو أحداً ما 

 خاصتك. PGـ يعاني من االكتئاب، فينبغي عليك التحدث إلى المقّرب إليك 

 المزيد من المعلومات حول االكتئاب

https://www.nhsinform.scot/healthy-living/mental-wellbeing/therapy-and-counselling/talking-therapies-explained
https://www.nhsinform.scot/tests-and-treatments/counselling-and-therapies/counselling-and-psychotherapy
https://www.nhsinform.scot/healthy-living/mental-wellbeing/five-steps-to-mental-wellbeing#mindfulness-for-mental-wellbeing
https://www.nhsinform.scot/healthy-living/food-and-nutrition/eating-well/eatwell-guide-how-to-eat-a-healthy-balanced-diet
https://www.nhsinform.scot/healthy-living/keeping-active/getting-started/choosing-activities
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/sexual-and-reproductive/the-menopause/overview-of-the-menopause/menopause-and-your-mental-wellbeing
https://www.nhsinform.scot/healthy-living/mental-wellbeing/therapy-and-counselling/talking-therapies-explained
https://www.nhsinform.scot/tests-and-treatments/counselling-and-therapies/counselling-and-psychotherapy
https://www.nhsinform.scot/healthy-living/mental-wellbeing/five-steps-to-mental-wellbeing#mindfulness-for-mental-wellbeing
https://www.nhsinform.scot/healthy-living/food-and-nutrition/eating-well/eatwell-guide-how-to-eat-a-healthy-balanced-diet
https://www.nhsinform.scot/healthy-living/keeping-active/getting-started/choosing-activities
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/sexual-and-reproductive/the-menopause/overview-of-the-menopause/menopause-and-your-mental-wellbeing
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/mental-health/depression
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Further information about depression 

Physical changes and impacts 

Some of the physical changes that women can experience as 

they go through menopause can affect the way they feel about 

themselves, their confidence and self-esteem. 

The menopause can feel like a big change physically and 

mentally for many women, so it's important to give yourself the 

time and space you need to work through these changes. 

It can be difficult to find time for yourself when you are juggling a 

busy life, working and supporting family members, friends or 

children. If you can, try to remember to take time for yourself too. 

Finding time for a cup of tea, to read a book, go outside for walk, 

gardening or go online can give you a break from the pressures 

of life. Mindful breathing exercises and yoga can also really help. 

Speaking to other women online or in real life about the physical 

changes you're experiencing can also help. There might be 

Menopause Cafes or social media groups that allow you to listen 

to other women's stories, and to share your own. 

 التغيرات واآلثار الجسدية

غيرات الجسدية التي يمكن أن تعاني منها النساء خالل مرورهن يمكن أن تؤثر بعض الت

بمرحلة انقطاع الطمث على الطريقة التي يشعرن بها تجاه أنفسهن، وثقتهن بأنفسهن 

 واحترامهن لذواتهن.

يمكن أن تشعر العديد من النساء أن انقطاع الطمث يعتبر تغيراً كبيراً من الناحية الجسدية و

لمهم أن تُعطي نفسك الوقت والمساحة التي تحتاجينهما للعمل على تجاوز والنفسية. لذلك من ا

 هذه التغيرات.

ن في حياة مزدحمة وتعملين وتقدمي مشغولةوقتاً لنفسك عندما تكونين  يصعب عليك إيجاد قد

، حاولي أن تأخذي وقتاً لنفسك استطعت  الدعم إلى أفراد العائلة أو اعأصدقاء أو اعأطفال. إذا 

إيجاد الوقت لشرب كوباً من الشاي أو لقراءة كتاباً أو للخروج للمشي أو للبستنة أو  أيضاً.

ن تساعد تماريقد نترنت يمكنه أن يعطيك استراحة من ضغوطات الحياة. كما اإل علىللدخول 

 التنفس اليقظ واليوغا أيضاً.

قعية حول التغيرات يمكن أن يساعد التحدث إلى نساء أخريات عبر االنترنت أو في الحياة الوا

الجسدية التي تمّرين بها أيضاً. قد يكون هنالك مقاهي النقطاع الطمث أو  مجموعات تواصل 

 اجتماعي تسمح لك باالستماع إلى قصص نساء أخريات ومشاركة قصتك.

For more information in Arabic go to 

www.nhsinform.scot/translations/languages/arabic 

للمزيد من المعلومات باللغة العربية يُرجى االنتقال إلى 

ggg.sgw.s/mro.wams/sr.swn.s.msw/n.swn.www/.r.b.a 

https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/mental-health/depression
https://www.menopausecafe.net/
https://www.menopausecafe.net/
https://www.menopausecafe.net/
http://www.nhsinform.scot/translations/languages/arabic
http://www.nhsinform.scot/translations/languages/arabic
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