
 

 

 

English Arabic العربية / 

Supporting someone through the 
menopause 

The menopause can be associated with many physical and 

emotional changes for women, and this can make it a challenging 

and complicated time. 

If you know someone who might be going through menopause or 

perimenopause, it's useful for you to find out more about how you 

can support them. Some women will drop out of the workforce if 

not supported, adapting working polices, such as providing 

access to flexible working, can help women remain in the 

workplace. 

 يمر بانقطاع الطمث لمنتقديم الدعم 

يجعله  دمما قيمكن أن يرتبط انقطاع الطمث بالعديد من التغيرات الجسدية والعاطفية للنساء، 

 .وعسيًراوقتاً صعباً 

إذا كنت تعرف شخصاً ربما يمر بمرحلة انقطاع الطمث أو ما حول انقطاع الطمث، فمن 

المفيد أن تعرف المزيد عن كيفية دعمه. سوف تنسحب بعض النساء من أماكن العمل إذا لم 

يتم دعمهن. إّن تعديل بعض سياسات العمل مثل إتاحة العمل المرن يمكنه أن يساعد النساء 

 ن العمل.لبقاء في أماكعلى ا

Learn more about menopause المزيد حول انقطاع الطمث تعلم 

ً  تعلمكإن  فكرة عما قد تمر به شريكتك أو خذ ، حيث ستأأنت واآلخرين يعتبر خطوة مهمة حقا

 أحد أفراد أسرتك أو صديقتك أو زميلتك.



 2 

Getting yourself and others informed is a really important step. It'll 

give you an idea of what your partner, family member, friend or 

colleague might be going through. 

A good first step would be to learn about all the various 

symptoms of the menopause, the impact these symptoms may 

have on your loved one and others as well as the potential 

treatments and support available. 

Further information about menopause 

قد تتمثل الخطوة األولى الجيدة في معرفة جميع أعراض انقطاع الطمث المختلفة، والتأثير 

التي تحدثه هذه األعراض على حبيبتك واألخريات فضالً عن العالجات المحتملة والدعم 

 المتوفر.

 المزيد من المعلومات حول انقطاع الطمث

Listen to them 

Communication is key. Ask them about how they feel or what 

they're going through. It's important to keep in mind that not 

everyone might want to talk about certain symptoms or feelings. It 

is also important to remember that everyone’s menopause is 

different so don’t make assumptions about what they are 

experiencing. However, letting them know you're there if they 

need you will make them feel supported. 

 استمع إليهن

. اسألهن عن شعورهن أو عما يمّرن به. من المهم أن نأخذ في عين هو األهم التّواصل

االعتبار أنه قد ال يرغب الجميع في التحدث حول أعراض أو مشاعر محددة. ومن المهم أن 

أيضاً أن مرحلة انقطاع الطمث تختلف من شخص آلخر لذلك ال تقم بوضع افتراضات تتذكر 

سيعطيهن شعور إذا احتجنك  بوجودك حولهن تخبرهن. ومع ذلك، أن إحداهن حول ما تمّر به

 الدعم.

Encourage them 

They might not feel like doing things they normally would, and 

their self-esteem might be low. Words of encouragement can 

help make them feel more uplifted and empowered. 

 قم بتشجيعهن

وقد يكون احترامهن لذواتهن  عادة،قد ال يشعرن بالرغبة في أن يفعلن أشياء يرغبنها 

 ا. يمكن أن تساعد كلمات التشجيع على جعلهن يشعرن بمزيد من الرفعة والتمكين.منخفضً 

https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/sexual-and-reproductive/the-menopause/overview-of-the-menopause/menopause
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/sexual-and-reproductive/the-menopause/overview-of-the-menopause/menopause


 3 

Inviting them to engage with a range of people or activities will 

also provide opportunities to feel good about themselves even 

when experiencing symptoms. 

وسيتيح دعوتهن إلى المشاركة مع مجموعة من األشخاص أو األنشطة أيضاً فرصاً للشعور 

عند معاناتهن من األعراض. بأنفسهن بشكل جيد حتى  

Help with their symptoms 

An active, healthy lifestyle can ease some of the symptoms of 

menopause. You can encourage them to go for a walk, a swim or 

try a yoga class to get more active. 

Cutting down on alcohol and quitting smoking can help reduce 

the symptoms of menopause, so changing the ways you spend 

time together or socialise can really help. For example, cooking a 

healthy meal together rather than going to the pub. 

You can also talk to them about the treatment options they're 

offered by their GP. They might even appreciate your support or 

company when they go to the GP if appropriate. 

Further information about symptoms of menopause 

 ساعدهن فيما يخص أعراضهن

يمكن أن يخفف اتباع أسلوب حياة نشطاً وفعاالً من بعض أعراض انقطاع الطمث. يمكنك 

 تشجيعهن للذهاب للمشي أو السباحة أو تجربة درس يوغا ليصبحن أكثر نشاطاً.

عد التقليل من الكحول واإلقالع عن التدخين على التقليل من أعراض انقطاع يمكن أن يسا

الطمث، لذلك فإّن تغيير الطرق التي تقضيا بها الوقت معا أو تجتمعا بها يمكن أن يساعد حقاً. 

 إلى الحانة. الذهابعلى سبيل المثال، قوما بطبخ وجبة صحية معاً بدالً من 

 نر. حتى إنهن قد يقدّ PG ـخيارات العالج المقدمة لهن من اليمكنك التحدث معهن أيضاً عن 

 إذا كان مناسباً. PGـإلى التذهبن دعمك أو صحبتك لهن عندما 

 المزيد من المعلومات حول أعراض انقطاع الطمث

Sexual wellbeing and intimacy 

Women can experience a loss of sexual desire or sex drive 

(libido) due to hormone changes that take place during 

menopause. They may find they no longer want to have sex and 

 الصحة الجنسية والعالقة الحميمة

يمكن أن تعاني النساء من فقدان الرغبة الجنسية أو الدافع الجنسي بسبب تغيرات الهرمون 

التي تحدث خالل مرحلة انقطاع الطمث. قد يجدن أنهن لم يعدن يردن ممارسة الجنس ويمكن 

ألعراض األخرى التي يمكن ان أن يكون ذلك مزعجاً جداً لهن و/ أو لشركائهن. وقد تتضمن ا

 تؤثر على الرغبة في ممارسة الجنس التالي:

https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/sexual-and-reproductive/the-menopause/overview-of-the-menopause/signs-and-symptoms-of-menopause
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/sexual-and-reproductive/the-menopause/overview-of-the-menopause/signs-and-symptoms-of-menopause
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that can be very upsetting for them and/or their partner. Other 

symptoms that can affect desire for sex can include: 

 vaginal dryness and discomfort that makes penetrative sex 

uncomfortable or painful 

 night sweats that affect sleep and energy for sex 

 emotional changes that can make someone feel too 

stressed or upset for sex 

There are treatment options that help ease or manage some of 

these symptoms. However, if you are supporting your partner 

who is going through the menopause it's just as important to ask 

how they are feeling and what they are experiencing so you can 

provide the type of support they need and want. 

There are also a lot of ways to show love and care towards a 

partner. Regularly talking about different ways to feel close to 

each other and spending time together more generally is 

important. 

It is still possible to get pregnant when perimenopausal, so it’s 

important that you continue conversations about contraception 

should you need it. 

Further information about loss of sex drive 

 الجفاف أو االنزعاج المهبلي الذي يجعل اإليالج الجنسي غير مريح أو مؤلم 

  .التعرق الليلي الذي يؤثر على النوم والطاقة لممارسة الجنس 

 لممارسة  ديدينالتغيرات العاطفية التي تجعل الشخص يشعر بالتوتر أو االنزعاج الش

 الجنس

توفر عدة خيارات للعالج تساعد في تخفيف أو إدارة بعض هذه األعراض ومع ذلك، إذا كنت ت

تدعم شريكتك التي تمر بمرحلة انقطاع الطمث فمن المهم أيضاً أن تسألها عما تشعر به وما 

 تعاني منه وبذلك يمكنك تقديم نوع الدعم الذي تحتاجه وتريده.

كما أّن هناك الكثير من الطرق إلظهار الحب واالهتمام تجاه شريكتك أيضاً. فالتحدث بشكل 

منتظم حول طرق مختلفة للشعور بالقرب من بعضكما البعض وتمضية وقتاً أطول معاً يعد 

 أمراً ضروري. 

ال يزال من الممكن أن تصبح حامالً عندما تكون في فترة ما حول انقطاع الطمث، لذا من 

 إليها. مافي المحادثات حول موانع الحمل لو احتجت المهم أن تستمرا

 المزيد من المعلومات حول فقدان الدافع الجنسي

Menopause and the workplace انقطاع الطمث ومكان العمل 

https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/sexual-and-reproductive/loss-of-libido
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/sexual-and-reproductive/loss-of-libido
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Many women have said that they often find managing symptoms 

of the menopause in the workplace very challenging. Coping with 

symptoms in the workplace can be hard, especially as many 

women find it difficult to talk about menopause at work. 

It is important that women feel supported to continue working 

throughout their menopause. 

There are lots of small changes that managers and organisations 

can make to ensure workplaces are healthy and welcoming 

places for women going through menopause. 

Further information about menopause and the workplace 

العديد من النساء أنهن غالباً ما يجدن إدارة أعراض انقطاع الطمث في أماكن العمل  ذكرتلقد 

. قد يكون التعامل مع األعراض في مكان العمل أمراً صعباً، خاصةً أن للغايةأمراً صعباً 

 العديد من النساء يجّدن التحدث عن انقطاع الطمث في العمل أمراً صعباً.

 دعم ليستمررن في العمل خالل مرحلة انقطاع الطمث.من المهم أن تشعر النساء بال

الكثير من التغييرات الصغيرة التي يمكن أن يجريها المديرون والمنظمات لضمان صحة  تتاح

 أماكن العمل وترحيبها بالنساء الالتي يمّرن بمرحلة انقطاع الطمث.

 المزيد من المعلومات حول انقطاع الطمث ومكان العمل

Supporting staff 

The menopause is a normal transition for many women. By 

providing help and support for women who are managing 

menopause symptoms at work, employers can contribute to a 

positive workplace environment. 

There are lots of things you can do to provide menopause 

support at work. Providing practical support also helps to show 

that women are valued members of staff. 

It's also important to remember that many women see 

menopause as a private matter and should not be asked directly 

about it by those they work with. For this reason, supporting 

 دعم الموظفين

انتقالية طبيعية للعديد من النساء. يمكن أن يساهم الرؤساء  تعد مرحلة انقطاع الطمث مرحلة

في تهيئة بيئة عمل إيجابية في مكان العمل من خالل تقديم المساعدة والدعم للنساء اللواتي 

 يقمن بإدارة أعراض انقطاع الطمث في العمل. 

لتقديم الدعم الخاص بمرحلة انقطاع الطمث في  هناك الكثير من األمور يمكنك القيام بها

ً العمل على إثبات أن النساء عضوات ذات قيمة من طاقم  . ويساعد تقديم الدعم العملي أيضا

 العمل.

أن العديد من النساء يعتبرن مسألة انقطاع الطمث مسألة خاصة  ومن المهم أن نتذكر أيضاً 

بشكل مباشر من قبل العاملين معهن. لهذا السبب، فإن مبادرات الدعم  اوال ينبغي أن يُسأل عنه

https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/sexual-and-reproductive/the-menopause/menopause-and-your-lifestyle/menopause-and-the-workplace
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/sexual-and-reproductive/the-menopause/menopause-and-your-lifestyle/menopause-and-the-workplace
https://www.cipd.co.uk/knowledge/culture/well-being/menopause/people-manager-guidance
https://www.cipd.co.uk/knowledge/culture/well-being/menopause/people-manager-guidance
https://www.cipd.co.uk/knowledge/culture/well-being/menopause/people-manager-guidance
https://www.cipd.co.uk/knowledge/culture/well-being/menopause/people-manager-guidance
https://www.cipd.co.uk/knowledge/culture/well-being/menopause/people-manager-guidance
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initiatives such as Menopause Cafes or providing ways women 

can access support beyond their line manager is vital. 

Menopausal symptoms can also be protected by employment 

law. It is important that managers and colleagues feel informed 

and comfortable about symptoms and impact of menopause. 

Further information about menopause and the workplace 

لدعم بعيداً عن أو توفير طرق تمكن النساء من الوصول إلى ا مقاهي انقطاع الطمث  مثل

 مديرهن المباشر يعد أمراً ضرورياً.

ويمكن حماية أعراض انقطاع الطمث أيضاً بموجب قانون العمل. من المهم أن يشعر المدراء 

 والزمالء بالمعرفة والراحة حول أعراض انقطاع الطمث وتأثيره.

 المزيد من المعلومات حول انقطاع الطمث ومكان العمل

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 
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https://www.menopausecafe.net/
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/sexual-and-reproductive/the-menopause/menopause-and-your-lifestyle/menopause-and-the-workplace
https://www.menopausecafe.net/
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