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DÜNYA MENOPOZ GÜNÜ 

18 EKİM (2021) 
 

Dünya Menopoz Günü, Uluslararası Menopoz Derneği’nin öncülüğünde her yıl 18 Ekim’de menopoz 
hakkında farkındalık oluşturmak, sağlık ve refahı iyileştirmek için kutlanmaktadır.1 Uluslararası 
Menopoz Topluluğu (IMS) tarafından 2021 teması “Kemik Sağlığı” olarak belirlenmiş olup2 kadınlar 
için kemik koruyucu görevi de olan östrojenin menopozla birlikte azalmasına bağlı olarak osteoporoz 
gelişme riski daha fazla olduğu için bu konuya dikkat çekilmek istenmiştir.3 
 
Kadınlardaki östrojen seviyesinin düşmesine bağlı olarak yumurtlamanın tamamen durması süreci 
menopoz olarak adlandırılmaktadır. Genellikle 45-55 yaş arasında, yaşlanma döngüsünde doğal olarak 
meydana gelen bir süreçtir.4 Dünya Sağlık Örgütü 2030 yılında 50 yaş ve üzerindeki kadın sayısının 1,2 
milyar olacağını belirtmektedir. Bu kadınların yaklaşık yarısının kalan yaşamlarında menopozla birlikte 
yaşayacağı beklenmektedir.5  
 
Adet görmeme, hormon dengesizliği ve östrojen eksikliğine bağlı olarak menopozla birlikte vücutta 
çeşitli değişiklikler olmaktadır. En sık olarak sıcak basması, vajinal kuruluk, kilo alma, idrar kaçırma, 
uyku problemleri, stres ve kaygının artması, cinsel istek kaybı, eklem ağrıları gibi semptomlar 
görülebilmektedir.6 Geç dönemde ise kardiyovasküler hastalık, kas ve iskelet sistemi hastalıklarının 
sıklığında artışa neden olabilmektedir.7 Menopozla ilişkili bu bulgular, adet periyodları bitmeden 
aylar, hatta yıllar önce başlayarak son adet döneminden 4 yıl sonrasına kadar devam edebilmektedir.8 
 
Menopoz döneminde düzenli sağlık kontrolleri, sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivite kadın 
sağlığı açısından önem taşımaktadır.9  Dengeli, sağlıklı beslenme ve günlük fiziksel aktivite; gevşeme 
egzersizleriyle birlikte menopoz dönemindeki stresi azaltmada etkilidir.10 
 
  

 
1 [İnternet] https://www.wsh.nhs.uk/Staff/Health-and-wellbeing/Calendar/NHS-National-Campaigns/World-
Menopause-Day.aspx Erişim: 07.10.21 
2 [İnternet] https://www.imsociety.org/education/world-menopause-day/ Erişim: 07.10.21 
3 [İnternet] https://www.nof.org/preventing-fractures/general-facts/what-women-need-to-know/ Erişim: 07.10.21 
4 [İnternet] https://www.nhs.uk/conditions/menopause/ Erişim: 07.10.21 
5 [İnternet] https://www.tjod.org/tjodden-aciklama-dunya-menopoz-gunu/ Erişim: 07.10.21 
6 [İnternet] https://ilpa.org.uk/event/world-menopause-day-2021-18-10-2021/ Erişim: 07.10.21 
7 [İnternet] https://saglik.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=52013 Erişim: 07.10.21 
8 [İnternet] https://www.nicswell.co.uk/conditions-and-treatments/menopause Erişim: 07.10.21 
9 [İnternet] http://uremesagligi.org/menopoz-sorular-ve-yanitlar/ Erişim: 07.10.21 
10 [İnternet] https://www.menopause.org/for-women/menopauseflashes/menopause-symptoms-and-treatments/five-
solutions-for-menopause-symptoms Erişim: 07.10.21 
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Menopoz dönemini sağlıklı bir şekilde geçirmek için; bu dönemle ilgili bireysel planlamaların yapılması 
önemlidir. Bunun için; 
 

• Fiziksel olarak aktif olmak çok önemlidir. Dünya Sağlık Örgütü, yetişkinler için haftanın çoğu 
gününde en az 30 dakika orta yoğunlukta egzersiz önermektedir. Günlük olarak aktif olmak, 
merdivenleri kullanmak, tempolu yürüyüş yapmak gibi aktiviteleri yaşama dahil etmek 
önemlidir. Kuvvet antrenmanları ile kasları güçlendirmek ve osteoporoza yol açan mineral 
kaybını azaltmak mümkündür.  

• Günlük ihtiyaca uygun şekilde dengeli ve sağlıklı beslenmek, basit karbonhidrat, doymuş yağ, 
tuz alımını kısıtlamak önemlidir. Sıcak basmalarına tetiklediği düşünülen kafein ve baharatlı 
yiyecekleri azaltarak beslenmeye çalışılmalıdır. 

• Alkol tüketimini azaltmak, sigara içmeyi bırakmak menopoz dönemindeki semptomların 
azalması ve ileri dönem sağlık etkilenimlerinden korunmak için önemlidir.11 

• Günlük su miktarını arttırmak, sıcak basmalarını azaltmaya yardımcı olmaktadır.12  

• Amerikan Jinekoloji ve Obstetri Derneği (ACOG) menopozla ilişkili semptomlara yönelik olarak, 
hekim kontrolüyle gerekli durumlarda hormon replasman tedavisinin etkili olduğunu 
belirtmektedir 4. Bu tedavide amaç östrojen yanıtlı dokulardaki etkinin geriye döndürülerek 
menopoz sonrası kadının yaşam kalitesini koruyabilmektir.13 

• Doktor tarafından önerildiği zaman kalsiyum ve D vitamini takviyesi almak osteoporoz riskini 
azaltmak için önemlidir.14  

 
Osteoporoz ve osteoporoz nedenli kırıklar, dünya çapında yılda 8,9 milyon kırığa katkıda bulunan 
küresel bir sağlık problemi olup bu kırıkların tanımlanması, risklerin belirlenmesi, müdahaleler ve 
önlemler çok önemlidir. Osteoporoz, düşük kemik kütlesi, mikro bozulmalar, kemik kırılganlığında 
artış ve artan hassasiyet ile tanımlanan sistemik bir iskelet hastalığıdır.15 Kemik kırılmadan herhangi 
bir semptoma yol açmadığı için “sessiz hastalık” olarak adlandırılan osteoporozdan korunmak için 
beslenmeye dikkat etmek, düzenli fiziksel egzersiz yapmak ve düşme riskini azaltmak önemlidir.16  
 
DSÖ tarafından 11 Mart 2020’de küresel bir salgın olarak ilan edilen COVID-19’a bağlı yaşanan stres 
nedeniyle, menopozdaki kadınlarda ruhsal bozukluk görülme sıklığı ve fiziksel semptom şiddeti 
artmaktadır.17,18 Salgın sürecinde kadınların menopozla ilişkili şikayetlerine yönelik olarak yüz yüze 

 
11 [İnternet] https://www.menopause.org.au/images/factsheets/Mantaining_Weight_and_Health_0219_V2.pdf Erişim: 
07.10.21 
12 [İnternet] https://www.eatright.org/health/wellness/healthy-aging/healthy-eating-during-menopause Erişim: 
07.10.21 
13 [İnternet] http://dergipark.gov.tr/download/article-file/198093 Erişim: 07.10.21 
14 [İnternet] https://medlineplus.gov/ency/article/000894.htm  Erişim: 07.10.21 
15 [İnternet] https://www.imsociety.org/wp-content/uploads/2021/09/Final-White-Paper-2021-for-translation.pdf 
Erişim: 07.10.21 
16 [İnternet] https://www.imsociety.org/wp-content/uploads/2021/10/WMD-2021-English-leaflet.pdf Erişim: 07.10.21 
17 [İnternet] https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03630242.2021.1921102 Erişim: 07.10.21 
18 [İnternet] https://www.healtheuropa.eu/covid-19-menopausal-women/108466/ Erişim: 07.10.21 
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görüşmeler yerine teletıp görüşmeleri yaygınlaşmıştır.7 COVID-19 salgını nedeniyle birçok ülkede 
evden çalışma, spor merkezlerinin kapatılması gibi önlemler fiziksel aktivitenin azalmasına ve evde 
daha fazla vakit geçirilmesine neden olmuştur. Bu süreçte evde aktifliği sağlamak amacıyla DSÖ’nün 
“Aktif Olun” kampanyası, çeşitli sosyal medya girişimleri ve mobil sağlık uygulamaları ile insanlara 
yardımcı olmak ve zihinsel sağlığı korumak amaçlanmaktadır.19 Kişilerin salgın sürecinde, fiziksel 
aktivite ile ilgili yukarıda belirtilen önerileri yerine getirirken kişisel önlemlere dikkat etmeleri, sosyal 
mesafelerini korumaları, maske kullanmaları ve COVID-19 aşılarını olmaları gerekmektedir.20   
 
Menopoza geçiş döneminde, olumsuz tutum ve davranışların değiştirilmesinin semptomların 
azalmasında etkili olabileceği düşünülmektedir. Bunu sağlamak için düşüncelerin farkında olmak, 
olumlu düşünce ve duyguları pekiştirmek, gülmek, kendine zaman ayırmak, arkadaşlarla birlikte vakit 
geçirmek ve anda kalmak önemlidir.21 

 
19 [İnternet] https://environhealthprevmed.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12199-021-00955-z Erişim: 07.10.21 
20 [İnternet] https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-how-is-it-transmitted  
21 [İnternet] https://www.menopause.org/for-women/menopauseflashes/menopause-symptoms-and-
treatments/make-your-menopause-a-positive-experience Erişim: 07.10.21 
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