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 Mary Mårtensson

”Jag kräktes av
menssmärtan”
Cecilia, 34, fick diagnosen endometrios – efter tio år

Cecilia Järphagen, 34, har alltid haft svåra menssmärtor.
Till slut blev de kroniska.
– Det tog tio år innan jag fick en diagnos, säger hon.

Sedan Cecilia Järphagen fick mens som 14-åring har hon haft
plågsamma menstruationer. Smärtorna blev bara värre med åren.

– Det kändes som om någon körde en lödkolv genom underlivet. Jag
har kräkts många gånger av smärtan.

”Jag är aldrig smärtfri”
När hon var 26 år hade smärtorna blivit kroniska och förvandlats till

molande värk.
– Jag är aldrig smärtfri, men man lär sig leva med det.
Trots sjukdomen endometrios lyckades Cecilia bli gravid med dottern

Josefin, i dag 8 år.

Tog bort allt
Cecilia Järphagen har prövat alla behandlingar och opererat bort

endometrios både på urinblåsan och tarmen. När hon var 32 år
opererades äggstockarna och livmodern bort.

I sex månader var hon besvärsfri – sedan kom värken tillbaka. Nu
uppmanar hon alla kvinnor och tonårstjejer att inte acceptera sina svåra
menssmärtor utan söka hjälp.

– Jag trodde det var normalt att ha så ont. Men jag hade inte behövt
bli så här dålig om jag hade fått hjälp tidigare, säger Cecilia.
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  Cecilia Järphagen kommer att få leva med svåra menssmärtor resten av livet. ”Jag hade
inte behövt bli så här dålig om jag hade fått hjälp tidigare”, säger hon.
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”Min midja blev 28 cm
smalare”

Hennes liv var stressigt,
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Tappade 104 kilo med
LCHP

Bröderna Benjamin var så feta
att de inte fick plats i…

Nonchalerad – av 32
läkare
 För första gången har sjukdomen
endometrios skördat ett…
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den - hostan. I många…

Lina, 16, dog av p-pillret
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Läs mer
Det här är endometrios
 Har du så svåra menssmärtor att du måste stanna hemma från skolan eller
jobbet? Då kan du vara en av 200 000 svenska kvinnor med…

Till Aftonbladets startsidaTill Aftonbladets startsida  

Celine Dion tappar
fattningen - när Tommy
Körberg klämmer i
 Ett arkivklipp med…

oj, vilken vecka!
 Karin Magnusson är tillbaka med oj,
vilken vecka! I panelen återser vi
Lena Mellin…

Viral TV
 Världsrekordsförsök i att äta en lök,
påhejat av Frank Andersson, och
virala succéer…

”Sväljer tungan - räddas
av rivalen”
 Det snabba ingripandet kan ha
räddat fotbollsspelarens…

Polisen höll
presskonferens om
dödsfallet
 Se hela Aftonbladets sändning

Läsarnas egna artikelkommentarer.  Regler du måste följa

Läsarkommentarer

Facebooks sociala insticksprogram

Lägg upp på Facebook också  
Publicera detta som Katja Vatanen
(Inte du?)

Kommentera

Lägg till en kommentar ...

MEST SETT IDAGMEST SETT IDAG

1:24

24:19

22:51

0:48

96:46

fixar superformen

Visa flerVisa fler 

 Annonsera
 I siffror
 Köpa bilder
 Lediga jobb
 Integritetspolicy
 RSS
 Som din startsida
 Surfa lugnt
© Aftonbladet Hierta AB
Växel: 08 725 20 00

OM AFTONBLADETOM AFTONBLADET

Till Aftonbladets startsidaMER FRÅN AFTONBLADETMER FRÅN AFTONBLADET

28-åringens familj
skyddas av polisen
 28-åringen misstänks ha misshandlat den 43-årige djurgårdssupportern
till döds. På grund av en hotbild måste hans familj nu skyddas…
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AVSLÖJAR: Regeringen
vill göra snuset
rekorddyrt

Man allvarligt skadad
efter fall på perrong

Nu häktas han för
dödsmisshandeln

Gwyneth Paltrows och
Chris Martins grannar
lättade när de flyttar
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Tjänstgörande webbredaktör: Tove Björnlundh
Wellness-chef: Nina Jakobson
Har du frågor om din prenumeration på Wellness?
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