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Annan Information
Svara Radera svar Rebecca 19 augusti 2013 kl 09:15 Jag är i Arizona, USA, så jag vet inte om
saker görs annorlunda här. Nåväl, det kan jag och jag havent haft en period sedan februari. Nu
igen för de senaste tre dagarna, illamående, huvudvärk, rygg i smärtor, magbesvär som ibland
känns som jag har diarré, svettning, utmattning på morgonen och jag har haft akne i ungefär
en månad nu. Hon hade sitt kontor ringa mig varje månad för att uppmuntra mig att gå tillbaka
på det. Du godkänner att allt du skickar får användas tillsammans med ditt namn och

profilbild, i enlighet med vår integritetspolicy och licens som du har beviljat enligt våra
användarvillkor. Jag har nyligen blivit borta från Lutera (Födelsekontroll) eftersom GYNO
föreslog det eftersom jag vill bli gravid, men jag skulle hellre gå igenom operationen och veta
att det finns mer chans att jag ska bli gravid. För många är det en annan hälsofråga som endast
hälften av befolkningen är mottaglig för. Det var självklart att operationen hjälpte smärtan lite,
men symptomen kom tillbaka. Jag hatar det. Jag är ständigt orolig för att bli sjuk när jag är ute
och om (tjej, jag kan inte ens berätta hur många gånger jag har haft diarré i offentliga toaletter
lol!). Lyckligtvis kan de normalt också ta bort eventuella problemvävnader laparoskopiskt.
Men jag hittade den laparoskopiska kirurgin väldigt lätt att hantera. Jag har varit på så många
sjukhus och jag har gjort en serie test.
Det är också en idealisk grund för tillväxten av bakterier och virus. Men jag vägrar! Jag vill ha
en mer bebis innan min kropp är 100% förstörd. Ungefär en vecka senare den 5 juli 2015 vi
blev gift och den 18 juli hade jag en annan relativt smärtfri cykel. Du har rätt i hur du känner
och det är irriterande att ingen får det här. Jag önskar er alla de bästa och stora kramarna från
mig och alla här.
Jag bytte tamponger och kuddar som slits samman varannan timme. Det finns ingen direkt
korrelation från hur mycket du än har hur mycket smärta du är i. Det här är mer smärta än tio
år sedan, vilket gör det svårt att sova. Det resonerade med mig eftersom det påminde mig
mycket av mig själv och min mamma. Jag tar nu p-piller och får bara 1-2 perioder om året.
Det gick till min. Humörströmmen och jag fick 48 timmar att leva om medarna inte fungerade
fort. Jag hade ätit "hälsosam" tidigare, men hade aldrig upplevt sådana härliga resultat för mina
ansträngningar. Det är säkert möjligt att fortfarande uppleva smärta och till och med
endometrios efter att ha tagit bort det hela. Det är inte på grund av smärtan, men mer ett
problem med att känna en vikt på bröstet. Jag är glad att du delade detta med dina läsare och
jag är glad att du delade om att gå i födelsekontroll i posten. Min partner säger att jag måste gå
till sjukhus men jag vet att de inte kommer göra någonting.
Jag hoppas att detta är till hjälp och att du hittar en bra läkare som kommer att ta hand om dig
och tilldela rätt behandling. Varför? Inte för att jag måste smärta hantera med receptbelagda
läkemedel dagligen, men på grund av uppfattningen om vad missbruk och drogmissbruk är.
Jag tar för närvarande 4 over the counter smärtstillande medel 3 gånger om dagen vilket är det
enda som hjälper till att ta kanten av smärtan. Se mer kvinnors hälsohälsa Fitness Endometrios
Medvetenhet Medicinsk Illustration Muskelvävnad Muskeloperationen Hälsosam livsstil
Endometrialbiopsi Vidarebefordran Tack för den här tydliga förklaringen. Jag har varit i ER
för smärtan, och jag såg ut som en dåre när de inte hittade något. JackAss, jag avfyrade honom
på plats och sa att han var värdelös och hans sängmästare avskyvärda.
Jag är nu 39, och jag kan ärligt säga att jag inte är närmare att bestämma om jag ska få barn. På
grund av ovariancystans storlek skickade hon mig till en specialist. Jag skriker genom den
knäckta dörren, "Men varför gör det ont så illa?" Talaren knakar med professionell visdom:
"Vissa av oss är bara otur när det gäller vår kvinna." Scenen skulle spela om och om igen
under hela min tonåring. Jag hanterade nu min smärta genom att begränsa min diet till lägsta
salicylatmat. Skuld är något jag kämpar varje dag och det får mig verkligen ner.
Inget arbete gjordes på äggstockarna på detta stadium, tillbaka till Drs på 3 veckor. Jag är
ordinerad Depression och ångest meds för att hjälpa till med humörsvängningarna från mina
hormoner och även hydrokodon och 800 mg ibuprofen för smärta. Utmattning, illamående,

värkande muskler, toninges av smärta i buken - som en mörk påminnelse att inte bli för
bekväm. Jag har haft endometriossymptom sedan jag var 16 år gammal. (Jag är nu 23 år) Jag
tog p-piller under de första 2-3 åren men var tvungen att sluta eftersom det var för hög risk för
blodproppar. Våra kroppar är fantastiska om vi bara lyssnar på dem och matar dem riktiga
näringsämnen.
Det är en sjukdom som gör att endometrivävnad växer utanför livmodern. Jag beskriver
smärtan för min man som känns som att livmodern vrider inuti. Jag kunde inte förstå varför
jag blev uppmuntrad att läsa om fertilitetsbehandlingar när min huvudsakliga oro var att jag
bodde med kronisk bäckensmärta och svåra matsmältningsstörningar. Vilka typer av frågor
ska jag fråga henne när jag går in för att få reda på det. Du behöver bara någon att prata med
nu och då igen. Forskning visade också att de kvinnor som regelbundet tar glutenfri diet
kommer att få fullständig lindring från endometrialsmärta. Naturligtvis clomid när man tar
graviditetstestet är höga nivåer av testosteron associerade med mindre chans. 05 slät
endoplasmisk retikulum av adrenokortiska celler in vitro till en lhrh-agonist i sig är det
reduktion. Ännu viktigare än att ha någon äcklig ljudsjukdom väckte det alla slags frågor som
ledde till fler frågor som endast var fjärrrelaterade. Betyder det inga barn Detta har
uppenbarligen kopplat sig till min magevägg och nu har jag ömhet nära mitt krageben som inte
var där förut.
Jag hade en vän som hade det i åratal och lyckades ändå få ett barn. Du har ingen aning om
vad det innebär att upptäcka att jag inte är ensam. London, Storbritannien: Sage; 2001. Potter
J. Representerar verkligheten: diskurs, retorik och social konstruktion. Jag har just sagt till min
fästman att vi ska shoppa imorgon för att köpa hälsosam mat och mat som du rekommenderar
för att se om jag kan få mig frisk igen: o) Fingrar korsas, men den här webbplatsen är en bra
hjälp och det känns trevligt att veta jag Jag är inte den enda som känner på det här sättet. Se
mer från spyralsendojourney.tumblr.com Målade tecken Så roliga Roliga saker Slumpmässiga
saker Dumma saker Roliga val Freaking Hilarious Retro Funny Super Funny Forward Jag har
inte hjärnfarts. Någon från hälsovården trodde att jag var i smärta. Det här är den första
månaden i år (över 7 år) där jag inte hade splittrat smärta (i likhet med en glasbelagd kniv som
rippade mina insider) eller kräkningar.
Jag önskar att jag kunde ha ledt en idag och nedsänkt min tumme i olja och aska och tittade på
medmänniskornas ögon och påminde dem om att vi kommer från damm och vi kommer att gå
tillbaka dit igen senare i våra liv. Återigen finns det fler alternativ, och de är läckra alternativ.
Det kan vara vad som fick mig att få diarré med mina perioder, ett klassiskt symptom på endo.
Jag svimmade mitt i den lilla triangeln som är Tribeca Park. Tänkte att det bara var en
magebugg jag sprang till toaletten och skrek i skräck. Vet att jag drivs av passion, och att allt
jag skriver är sant och kommer från hjärtat. Gift med någon som har problem efter problem
och är hemskt på någonting i sovrummet på grund av smärtan. Innan jag började träna, skulle
jag känna flera magkramper i 2 veckor fram till min period, plus alla andra saker som jag just
beskrivit.
Det är kumulativt, så varje månad blir det sämre och sämre, och symtomen? - som inkluderar
kronisk bäckensmärta, kraftig blödning och smärtsamt sex? Komma över det. "Jag har också
en ganska anständig smärtolerans (jag chockade min tandläkare en gång för att jag inte kände
någon smärta när en tand hade ett desperat behov av en rotkanal.). Men när dessa cykler
inträffar, kan man få mig till knä. Större delen av tiden stiger de upp, lägger sig på modigt
ansikte och gör sitt bästa för att leva ett normalt liv. Hon arbetar med en naturopatisk doktor

och behandlas med kinesisk växtbaserad medicin vid denna tidpunkt. Jag pratar ofta om min
kamp med endometrios, men jag har aldrig någonsin berättat för hela min historia. När jag var
17 åkte jag till tre olika Gynos alla som sa att jag inte hade några tecken på endometrios och
skickade mig på väg att säga här är 800 mg ibprofen, det är bara kramper.

