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Xuất huyết âm đạo bất thường luôn là vấn đề của phụ nữ ở bất kỳ giai đoạn nào  trong cuộc đời.
Xuất huyết ngoài chu kỳ kinh hoặc thậm chí xuất huyết nhiều mộ
t cách bất thường 
trong giai đoạn hành kinh đều có thể là dấu hiệu đáng báo động. ...         Thuật ngữ y học 
dùng để 
miêu tả xuất huyết âm đạo nhiều 
hoặc
kéo dài trong giai đoạn hành kinh là rong  kinh
(menorrhagia)
. 
Băng
huyết 
(metrorrhagia)
là thuật ngữ 
dùng để 
miêu tả 
sự 
xuất huyết 
của tử cung  vào những khoảng nghỉ không đều nhau, đặc biệt là giữa các chu kỳ kinh
.
Đa kinh kéo dài (menometrorrhagia) là sự kết hợp của cả 2 hiện tượng trên, có nghĩa là xuất
huyết tử cung nhiều ở cả những chu kỳ kinh bình thường lẫn những giai đoạn nghỉ.
    

Điều quan trọng là cần phải hiểu chính xác nguyên nhân chảy máu, nơi chảy máu (có thể là âm
 đạo, tử cung hoặc những cơ quan 
hay các 
mô khác)
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và
quyết định những phương pháp 
kiểm soát
hoặc làm 
ngưng chảy 
máu.

      
    -  Một chu kỳ kinh bình thường của phụ nữ bao gồm những chuỗi  hoạt động phức tạp của
hormon. Trứng  rụng ra từ buồng trứng, sau đó trứng có thể được thụ tinh 
với   tinh trùng và bám vào tử cung 
hoặc 
lớp niêm mạc
tử cung  
sẽ bị tróc ra 
mỗi tháng 
trong 
chu kỳ kinh.
Hiện tượng này gây xuất huyết trong những chu kỳ kinh bình thường.
 
    -  Một kỳ kinh bình thường dao động từ 21 đến 35 ngày nhưng thường là 28 ngày.  
    -  Giai đoạn hành kinh thường kéo dài từ 2 đến 7 ngày và tổng lượng máu và dịch mất   đi ư
ớc  lượng 
vào 
khoảng từ 2 đến 8 muỗ
ng
canh (trung bình khoảng 5 muỗ
ng
canh) tương ứng với  
số lượng băng vệ sinh bị thấm ướt 
khoảng  
từ 
8 
băng trở xuống
và  
số ngày chảy máu nhiều là từ 2 ngày trở xuống.
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