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18 EKİM 
DÜNYA MENOPOZ GÜNÜ 

 
Menopoz, bir kadının hayatındaki adet kanamalarının durduğu ve artık doğurgan olmadığı dönem 
anlamına gelir. Menopoza yaklaşılan zaman dilimi, menopoza geçiş veya perimenopoz olarak adlandırılır. 
Perimenopoz sırasında, kadınların yumurtalıkları daha az östrojen ve progesteron hormonu üretmeye 
başlar. Menopoza yaklaşan bir kadının yumurtalıklarının da yumurta salma kapasitesi azalır.1 

Uluslararası Menopoz Topluluğu (IMS) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tüm dünyadaki kadınların menopoz 
ve menopoz ile ilgili sağlık sorunları açısından bilinçlendirilmesi amacıyla 18 Ekim'i Dünya Menopoz Günü 
olarak kabul etmiştir.2 Türkiye İstatistik Kurumu’na göre 2014 yılında kadınlar için doğumda beklenen 
yaşam süresi 79,4 yıldır.3 Kadınların genellikle 50 yaş civarında menopoza girdikleri dikkate alınırsa, 
menopoz sonrası geçirilen dönemin uzadığı ve bu dönemde karşılaşılabilecek sağlık sorunlarının öneminin 
arttığı rahatlıkla görülebilir. 

Ülkemizde menopoza girme yaşı yaklaşık 47-49 yaş, dünyada ise 50-52 yaş civarındadır. Menopoza giriş 
birdenbire ve aniden olmamakta yıllarca devam eden bir sürecin sonunda ortaya çıkmaktadır. 40′lı 
yaşlardan itibaren kadınlarda önce yumurtlamanın azalmasına bağlı düzensiz adet kanamaları, aralıklı ateş 
basması ve terlemeler, psikolojik değişiklik ortaya çıkmaya başlar. Zamanla yakınmalar giderek artar ve 
adet tamamen kesilir. Bu dönemde bir yıl adet kanamalarının olmaması menopoz tanısı için yeterli 
olmaktadır.4 

Menopozdaki temel değişiklik yumurtlamanın durması sonucu kadınlık hormonu olan östrojenin 
azalmasıdır. Bunun sonucunda kadında, başta ateş basmaları, terleme, çarpıntı olmak üzere, uykusuzluk, 
sinirlilik, depresyon, unutkanlık, halsizlik, cinsel istekte azalma, kemik erimesi ve buna bağlı kırıklar, damar 
sertliği, diğer kalp-damar sistemi hastalıklarının gelişmesine eğilim, cinsel organlarda kuruluk, ağrılı ilişki, 
idrar kaçırmaya kadar varan üriner sistem sorunları ortaya çıkabilmektedir. Menopoz sonrasında herhangi 
bir vajinal kanama olması, başka sağlık problemlerinin habercisi olabileceğinden en kısa zamanda doktora 
başvurulması gereken bir durumdur.4 

Menopozda azalan hormonların yerine konması tedavisi, bazı yan etkileri olsa da sıcak basması, gece 
terlemesi şikâyetlerinin olduğu dönemin daha rahat geçirilmesine yardımcı olmaktadır.5 Bu yaklaşım, 
osteoporoz ve kırıkların önlenmesinde de kullanılabilecek uygun bir yöntemdir. Menopoz ve sonrasında 
kadınlarda meme kanseri ve diğer jinekolojik kanserler daha sık görülmektedir. Bu nedenle tüm kadınların 
menopoza geçiş ve sonrasında mutlaka sağlık kontrollerini yaptırmaları, mamografi, jinekolojik 
ultrasonografi, rahim ağzından sürüntü (pap smear) taramalarını yaptırmaları şarttır.1 

Menopozda yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanması ve fiziksel aktivite; ideal vücut ağırlığının 
sürdürülmesi, kemik ve kalp sağlığının korunması, diyabet, kanser riskinin azaltılması ve menopozdaki 
sorunların en aza indirilmesini sağlar.6 

                                                           
1 [Internet]http://www.nichd.nih.gov/health/topics/menopause/Pages/default.aspx Erişim: 01.10.2015. 
2 [Internet] http://www.istanbulsaglik.gov.tr/w/onemli_gun/menapoz_gun.asp Erişim: 12.10.2015. 
3 [Internet] http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18619 Erişim: 16.10.2015. 
4 [Internet] http://www.tjod.org/tjodden-aciklama-dunya-menopoz-gunu/ Erişim: 12.10.2015. 
5 Women’shealth, Factsheet N°334, [İnternet] http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs334/en/ Erişim: 12.10.2015. 
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Sağlıklı menopozun ipuçları aşağıda belirtilmiştir:6,7,8 

1. Bedensel etkinliği arttırmak için her gün veya en azından haftada birkaç gün en az 30 dakika orta 
düzeyde bedensel etkinlik yapılması önerilmektedir.  

2. Kafein, şeker, tuz ve alkol tüketiminin azaltılması/engellenmesi uygundur.  

3. Sigara içilmemesi gerekir.  

4. Yağdan fakir, yeterli ve dengeli beslenmeye özen gösterilmesi, yeterli miktarda kalsiyum ve D 
vitamini içeren gıdaların tüketilmesi önerilir. 

5. Düzenli ve yeterli uyku uyunması, uykusuz kalınmaması önerilir. 

6. Kan basıncı, kolesterol ve diğer kalp hastalığı riskleri için düzenli sağlık kontrollerinin yaptırılması 
uygundur.  

7. Kemik erimesinin olup olmadığının araştırılması için hekime başvurulması, gerekli görüldüğünde 
hekim tarafından gerekli desteklerin sağlanması gerekir. 

 

                                                           
6 [Internet] http://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/A%2011.pdf Erişim: 12.10.2015. 
7 [Internet] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0001896/ Erişim: 12.10.2015. 
8 [Internet]https://www.menopause.org.au/media-info/682-world-menopause-day-weight-gain-at-the-menopause. Erişim: 12.10.2015. 
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