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STRESZCZENIE

Cel. Zbadanie poziomu nasilenia typowych objawów menopauzy 
w grupie Polek w wieku menopauzalnym i porównanie występo-
wania objawów menopauzy u kobiet z Polski i różnych regionów 
świata.
Materiał i metody. Grupę badanych stanowiło 210 kobiet 
w wieku 44–65 lat, które przebywały na turnusie rehabilitacji 
w trzech placówkach ochrony zdrowia z terenu województwa 
śląskiego, warmińsko-mazurskiego oraz małopolskiego. Badanie 
zostało przeprowadzone od listopada 2013 roku do marca 2014 
roku po uzyskaniu pozytywnej zgody Komisji Bioetycznej przy 
Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Zestaw narzędzi badaw-
czych składał się z ankiety własnego autorstwa – metryczki, oraz 
Skali Oceny Objawów Menopauzy (MRS).
Wyniki i wnioski. W grupie badanych kobiet najwyższy poziom 
nasilenia dotyczył objawów psychologicznych. W tej grupie 
kobiety najczęściej zgłaszały nastrój depresyjny, problemy ze 
snem, drażliwość, wyczerpanie oraz lęk. Analiza szczegółowa 
wykazała, że pojedynczym objawem cechującym się najwyższym 
nasileniem w grupie badanych kobiet było uczucie dyskomfortu 
związanego ze stawami i mięśniami.
Odczuwanie uciążliwych symptomów menopauzy obserwowane 
jest wśród kobiet na całym świecie, jednak poziom nasilenia obja-
wów zależny jest od różnic kulturowych, społecznych, religijnych, 
etnicznych, indywidualnych. Istnieje pilna potrzeba kształtowania 
postaw prozdrowotnych w grupie kobiet w wieku menopauzalnym 
i edukacji w zakresie dostępnych terapii.

SŁOWA KLUCZOWE: menopauza, uderzenia gorąca, depresja, 
zaburzenia seksualne.

ABSTRACT

Aim. To investigate the level of severity of the common meno-
pausal symptoms in a group of Polish women in the menopausal 
transition in comparison to women from different regions of the 
world.
Material and methods. A group of respondents consisted of 
210 women aged 45–65 who have participated in the rehabili-
tation treatment in three health care facilities in the Province of 
Silesia, Warmia – Mazury and Malopolska. This survey was con-
ducted from November 2013 to March 2014 once approval of the 
Bioethics Committee at the Medical University of Lublin was re-
ceived. A set of research tools consisted of a socio-demographic 
survey and Menopause Symptom Rating Scale (MRS).
Results and conclusions. In the study group the highest level 
of symptoms severity was assessed for psychological symptoms. 
In this group the most frequently reported symptoms were: de-
pressed mood, troublesome sleeping, irritability, exhaustion and 
anxiety. A detailed analysis showed that a single symptom charac-
terized by the highest intensity in the study group was discomfort 
in joints and muscles. Bothersome menopausal symptoms are 
observed among women all over the world, but their level of se-
verity depends on cultural, social, religious, ethnic and individual 
differences. There is an urgent need for health-related attitudes in a 
group of menopausal women and education in the fi eld of available 
therapies.

KEY WORDS: menopause, hot fl ushes, depression, sexual 
dysfunctions.

Wstęp
Okres menopauzalny kobiet, zwany też przekwitaniem, to 
czas licznych zmian w funkcjonowaniu biopsychospo-
łecznym. Bywa, że przypada on nawet na piętnaście 
kolejnych lat od 45 roku życia. Światowa Organizacja 
Zdrowia dokonała umownego podziału menopauzalne-
go życia kobiety na trzy okresy sąsiadujące z menopau-
zą: menopauzalny okres przejściowy (premenopauza), 
perimenopauza (okres okołomenopauzalny), postme-

nopauza. Przekwitanie kobiety to proces fi zjologiczny, 
zaprogramowany genetycznie, w którym obserwuje się 
zaburzenia miesiączkowania, objawy wypadowe, hipo-
estrogenizm z jego konsekwencjami z powodu ustania 
czynności jajnika, utratę płodności, zaburzenia soma-
tyczne i psychiczne. Wygaszanie czynności hormonal-
nej jajnika skutkujące niedoborem estrogenów prowadzi 
w konsekwencji do zaburzeń metabolicznych i wzrostu 
zachorowalności na zagrażające życiu choroby [1, 2]. 
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Nasilenie i rodzaj odczuwanych objawów menopauzal-
nych są zróżnicowane osobniczo. Zależą głównie od 
stężenia hormonów płciowych (w tym suplementacji 
hormonalnej) i  od stanu psychofi zyczno-społecznego 
kobiety [3].

W literaturze przedmiotu do wczesnych objawów 
menopauzy związanych z postępującym obniżaniem 
się czynności hormonalnej jajników i niedoborem es-
trogenów zalicza się uderzenia gorąca, pocenie się, 
zaburzenia snu, zmiany psychiczne oraz zaburzenia 
miesiączkowania. W późniejszym okresie menopauzy 
pojawiają się również zmiany zanikowe układu moczo-
wo-płciowego i związane z nimi dysfunkcje seksualne, 
choroby układu sercowo-naczyniowego, osteoporoza, 
dolegliwości mięśniowo-stawowe [4]. 

Zainteresowanie menopauzą wzrosło wraz ze wzro-
stem przeciętnego dalszego trwania życia kobiet i fak-
tem demografi cznym, jakim jest nadwyżka liczności 
kobiet nad mężczyznami w populacji światowej [5]. Na-
pływający trend dbałości o własne zdrowie i kult pięk-
nego ciała znalazły wielu sprzymierzeńców, natomiast 
statystyki epidemiologiczne i wyniki licznych badań 
naukowych potwierdzają potęgujące się problemy ko-
biet w okresie menopauzalnym, będące wyzwaniem dla 
zdrowia publicznego w ujęciu globalnym. 

Obiektywizacja nasilenia objawów wypadowych jest 
możliwa dzięki indeksom menopauzalnym. Dokładne 
oszacowanie rozpowszechnienia objawów naczynio-
ruchowych utrudniają jednak różnice metodologiczne, 
kulturowe i defi nicje objawów. W przeważającej licz-
bie doniesień naukowych ze świata z ostatnich lat do 
oceny występowania i nasilenia objawów menopauzy 
wykorzystuje się skalę MRS (Menopause Rating Scale), 
która zostanie szczegółowo omówiona w części meto-
dologicznej niniejszej pracy.

Cel pracy
Celem pracy jest zbadanie poziomu nasilenia typowych 
objawów menopauzy w grupie Polek w okresie meno-
pauzy i porównanie występowania objawów menopau-
zy u kobiet z Polski i różnych regionów świata.

Materiał i metody badań
W listopadzie 2013 roku rozpoczęto organizację tere-
nu do prowadzenia badań; stało się to po uzyskaniu 
pozytywnej opinii Komisji Bioetycznej przy Uniwer-
sytecie Medycznym w Lublinie (uchwała numer KE 
– 0254/269/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku). Do 
współpracy formalnie zaproszono niżej wymienione 
ośrodki ochrony zdrowia:

NZOZ Centrum Opieki i Rehabilitacji „Zdrowie” 1. 
s.c., Częstochowa;
NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe, Gołdap;2. 
20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilita-3. 
cyjny SPZOZ, Krynica Zdrój.

Po uzyskaniu formalnej pisemnej zgody Kadry Za-
rządzającej z wyżej wymienionych ośrodków rozpoczę-
to badania.

Wszyscy respondenci przed przystąpieniem do wy-
pełniania ankiety zostali poinformowani o celu badania 
i anonimowości udzielanych odpowiedzi, poinstruowani 
o sposobie wypełniania kwestionariuszy oraz zapew-
nieni o wykorzystaniu materiału do celów naukowych.

Respondenci wypełnili również formularze świado-
mej zgody pacjenta na udział w badaniu, zgodnie z do-
kumentacją, na podstawie której projekt badania uzy-
skał pozytywną opinię Komisji Bioetycznej.

Do badania kwalifi kowano kobiety w wieku 45–65 
lat, przebywające na turnusie rehabilitacyjnym, które 
wyraziły chęć oraz pisemną zgodę na udział w badaniu. 
Podczas pierwszego dnia każdego turnusu wręczano 
kobietom kwestionariusze ankiety, natomiast aby za-
chować zasadę anonimowości, kobiety zwracały an-
kiety do specjalnie oznakowanych skrzynek na terenie 
ośrodka. Rozdano 300 kwestionariuszy ankiet, z któ-
rych zwrócono 212, natomiast 210 poprawnie wypełnio-
nych ankiet poddano dalszej analizie. Zwrotność ankiet 
wyniosła 70,67%, a badanie ostatecznie zakończono 
w marcu 2014 roku.

Badanie zostało przeprowadzone na terenie trzech 
województw: śląskiego, warmińsko-mazurskiego oraz 
małopolskiego, ale grupę badanych stanowią kobiety 
pochodzące z różnych części Polski.

Zestaw narzędzi badawczych składał się z:
kwestionariusza ankiety własnego autorstwa – • 
metryczki,
Skali Oceny Objawów Menopauzy – • Menopause 
Rating Scale (MRS).

Pytania w kwestionariuszu ankiety własnego autor-
stwa miały charakter zamknięty i półotwarty, co umoż-
liwiło zebranie subiektywnych i spontanicznych odpo-
wiedzi. W kwestionariuszu uwzględniono siedem pytań 
socjo-demografi cznych: o wiek, miejsce zamieszkania, 
sytuację materialną, województwo, wykształcenie, pra-
cę i jej rodzaj.

Skala Oceny Objawów Menopauzy (MRS) została 
opracowana na początku lat dziewięćdziesiątych przez 
profesora Heinemanna z Centrum Epidemiologii i Ba-
dań nad Zdrowiem w Berlinie [6, 7]. Pierwsze zastoso-
wania skali datuje się na 1992 rok, kiedy dokumento-
wano objawy menopauzy i obserwowano ich zmiany 
w trakcie leczenia [8].  W 1996 roku w Niemczech prze-
prowadzono randomizowane badanie reprezentatywnej 
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grupy 689 kobiet w przedziale wieku 40–60 lat i na pod-
stawie wyników przeprowadzono ewaluację skali [9]. 
Skala dostępna jest w 25 językach. W badaniu wykorzy-
stano wersję polską po uzyskaniu zgody Autora. Obec-
nie skala znajduje powszechne zastosowanie do oceny 
objawów menopauzy wśród kobiet różnych narodowo-
ści [10, 11]; ocenie podlegają bezsenność, zaburzenia 
snu [12, 13] czy wpływ stosowania hormonalnej terapii 
zastępczej [14]. Obecnie dostępne dowody nauko-
we wskazują na wysoką jakość metodologiczną skali 
MRS do pomiaru i porównań objawów menopauzy 
w obszarze jakości życia kobiet starzejących się 
w różnych regionach świata oraz na wysoką nieza-
wodność skali [15]. Narzędzie jest łatwe do zrozumie-
nia przez respondentki i cechuje się klarownością py-
tań. Opisuje 11 objawów menopauzy (uderzenia gorąca 
i pocenie się, kłopoty z sercem, problemy ze snem, na-
strój depresyjny, drażliwość, lęk, wyczerpanie fi zyczne 
i umysłowe, problemy seksualne, problemy z pęche-
rzem, suchość pochwy, dyskomfort związany ze stawa-
mi i mięśniami), których nasilenie należy zaznaczyć na 
osi 5 kategorii: brak objawów, łagodne, umiarkowane, 
znaczne i ciężkie. Respondentka zapewnia o postrze-
ganiu subiektywnym objawów, zaznaczając miejsce 
w 1 z 5 możliwych pól. Całkowity wynik z MRS wyno-
si od 0 (bez objawów) do 44 punktów (najwyższy sto-
pień dolegliwości objawów), a 11 objawów podzielono 
na:

objawy psychologiczne (nastrój depresyjny, draż-A. 
liwość, lęk, wyczerpanie fi zyczne i umysłowe): od 
0 do 16 punktów – pytanie numer 4, 5, 6, 7;
objawy somatyczno-wegetatywne (pocenie się/ B. 
uderzenia gorąca, kłopoty z sercem, problemy 
ze snem, dyskomfort związany z mięśniami 
i stawami): od 0 do 16 punktów – pytanie numer 
1, 2, 3, 11;
objawy ze strony układu moczowo-płciowego C. 
(problemy seksualne, problemy z pęcherzem, 
suchość pochwy): od 0 do 12 punktów – pytanie 
numer 8, 9, 10.

Zebrane wyniki badania zostały zarchiwizowane 
oraz poddane wnikliwej analizie statystycznej z wyko-
rzystaniem klasycznych metod statystycznych progra-
mu Statistica.

Wyniki
W grupie badanych 210 kobiet najwyższy odsetek sta-
nowiły kobiety w przedziale wieku 45–50 lat (39,05%), 
następnie kobiety w wieku 51–55 lat (25,24%), kobiety 
w wieku 56–60 lat (20,48%), a najmniej liczną grupę sta-
nowiły kobiety powyżej 60 roku życia (15,24%).

Więcej niż połowa (53,33%) badanych kobiet miesz-
kała w mieście powiatowym, 27,14% badanych za-
mieszkiwało tereny gminy, natomiast 19,52% badanych 
kobiet zamieszkiwało miasta wojewódzkie.

Większość kobiet (59,05%) zgłaszało przeciętną sy-
tuację materialną, a 26,19% określało swą sytuację jako 
raczej dobrą. Swoją sytuację materialną jako raczej złą 
określiło 7,14% badanych, a bardzo dobrą sytuację ma-
terialną zgłosiło 4,76% badanych. W złej sytuacji mate-
rialnej w subiektywnym odczuciu znajdowało się 2,86% 
badanych kobiet.

Największą grupę badanych stanowiły kobiety 
mieszkające na terenie województw warmińsko-ma-
zurskiego (25,71%) oraz śląskiego (23,81%). Liczną 
grupę badanych stanowiły też kobiety zamieszkujące 
województwa podlaskie (19,52%) oraz mazowieckie 
(11,90%). Kobiety z województw łódzkiego i podkar-
packiego stanowiły 2,86%, a z województwa dolnoślą-
skiego 1,90%. Z województw kujawsko-pomorskiego 
oraz małopolskiego pochodziły po trzy kobiety badane, 
natomiast dwie kobiety zamieszkiwały województwo 
pomorskie. Pojedyncze kobiety badane przyjechały 
z województw opolskiego i wielkopolskiego (rycina 1).

Rycina 1. Struktura badanych według województw
Figure 1. The structure of respondents according to voivodshis

Najliczniejszą grupę badanych stanowiły kobiety 
z wykształceniem średnim (52,86%) oraz zawodowym 
(20,48%). Kobiety posiadające wykształcenie wyższe 
stanowiły 15,71% badanych, wykształcenie podyplo-
mowe 7,62%. Najmniej liczna grupa badanych posiada-
ła wykształcenie podstawowe (3,33%).

Kobiety badane były w przeważającej liczbie aktyw-
ne zawodowo (66,19%). Grupę kobiet na emeryturze 
stanowiło 15,71%, na rencie 10,95%, natomiast 7,14% 
badanych pozostawało bezrobotnych. Kobiety badane 
wykonywały pracę umysłową (35,24%), pracę fi zyczną 
(32,86%) lub nie pracowały (31,90%).

Analiza wyników skali MRS wykazała, że nasilenie 
objawu dyskomfortu związanego ze stawami i mięśnia-
mi (z grupy objawów somatyczno-wegetatywnych) było 
największe w grupie badanych kobiet. Wysokim nasile-
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niem charakteryzowały się również objawy nastroju de-
presyjnego, problemów ze snem i drażliwości (z grupy 
objawów psychologicznych). Nieco mniejsze nasilenie 
odnotowano dla objawów lęku oraz wyczerpania emo-
cjonalnego i umysłowego – również z grupy objawów 
psychologicznych, a w następnej kolejności – objawy 
suchości pochwy i problemów seksualnych (z grupy ob-
jawów moczowo-płciowych). Objawy uderzeń gorąca 
i pocenia się kobiety zgłaszały najczęściej jako bardzo 
poważne i umiarkowane (z grupy objawów somatycz-
no-wegetatywnych). Najniższym nasileniem cechowały 
się objawy problemów z pęcherzem (z grupy objawów 
moczowo-płciowych) oraz objawy kłopotów z sercem 
(z grupy objawów somatyczno-wegetatywnych). Omó-
wione wyniki zostały zaprezentowane na rycinie 2.

Rycina 2. Nasilenie objawów w skali MRS
Figure 2. The severity of symptoms on a MRS scale

Na podstawie uzyskanych wyników wyliczono śred-
nią dla uzyskanych punktów w skali MRS z podziałem 
na podskale objawów i zaobserwowano, że objawy 
psychologiczne cechowały się najwyższym nasileniem 
w grupie badanych kobiet. Objawy somatyczno-wege-
tatywne cechowały się średnim nasileniem na poziomie 
1,42 punktu w skali czteropunktowej, natomiast objawy 
moczowo-płciowe cechowały się najniższym nasile-
niem w grupie badanych kobiet (tabela 1).

Tabela 1. Średnia uzyskanych punktów w skali MRS z podziałem na 
podskale objawów
Table 1. Average points scored on a scale MRS divided into symptoms 
subscales

Dolegliwość objawów
Statystyki opisowe

Średnia Odch. stand.

MRS 1,36 0,78

Objawy psychologiczne 1,52 0,94

Objawy somatyczno-wegetatywne 1,42 0,84

Objawy moczowo-płciowe 1,07 0,87

Podsumowanie 
Dyskomfort związany z bólem mięśni i stawów zgłasza-
ny przez kobiety w wieku menopauzalnym może być 
towarzyszącym objawem w przebiegu osteoporozy, 
choroby zwyrodnieniowej stawów, dyskopatii lub innych 
dolegliwości o podłożu zmian inwolucyjno-wytwórczych 
układu ruchu. Kobiety na całym świecie cierpią z powo-
du tych dolegliwości, tylko z różnym ich nasileniem. 

Kobiety zamieszkujące kontynent afrykański zgła-
szały występowanie objawów dyskomfortu związanego 
z bólem mięśni i stawów: w 59% do 88% przypadków 
badanych w Nigerii [16–18], w 74% przypadków ba-
danych kobiet w Libii [19] oraz do 90% przypadków 
w grupie kobiet z Egiptu [20]. W Ameryce Południowej 
dyskomfort związany z bólem mięśni i stawów zgłasza-
ło od 75% badanych [21, 22] do 84% badanych kobiet 
w Ekwadorze [23]. W Ameryce Północnej odsetek 
kobiet zgłaszających objawy wynosił między 73% 
badanych [24–27] a 80% badanych kobiet w Sta-
nach Zjednoczonych [28]. W Australii odsetek kobiet 
cierpiących z powodu dolegliwości układu ruchu wy-
niósł między 25% [29] a 40% badanych kobiet [30]. 
W badaniach prowadzonych w Azji odnotowano objawy: 
u 33%–67% badanych kobiet w Chinach [31, 32], 38% 
kobiet w Korei [33], do 77% kobiet badanych w Indiach 
[34]. Z przeglądu doniesień europejskich wynika, że we 
Włoszech objawy zgłaszało 31% badanych kobiet [35].

Najwyższym średnim nasileniem w wyniku prze-
prowadzonego badania cechowały się objawy psy-
chologiczne, szczególnie nastrój depresyjny, zaburze-
nia snu, drażliwość, wyczerpanie oraz lęk. Cała grupa 
tych objawów psychologicznych może występować na 
podłożu zaburzeń depresyjnych. W badaniach Joffe 
i wsp. stwierdzono, że kobiety w wieku okołomenopau-
zalnym w 23% przypadków doświadczyły co najmniej 
jednego epizodu depresji, a w 38,1% przypadków ko-
biety doświadczyły pełnoobjawowej depresji [36]. Ry-
zyko występowania zaburzeń depresyjnych wzrasta 
w okresie premenopauzy oraz perimenopauzy, a maleje 
w okresie postmenopauzalnym [37]. Światowa Organi-
zacja Zdrowia (WHO) sugeruje, że obecnie zaburzenia 
depresyjne stanowią czwarty najpoważniejszy problem 
zdrowotny na świecie, a w 2020 staną się drugim pro-
blemem tuż po chorobie niedokrwiennej serca [38, 39], 
a nawet utrzymają się na drugiej pozycji do 2030 roku 
[40]. Zaburzenia depresyjne w przebiegu chorób prze-
wlekłych charakterystycznych dla wieku menopauzal-
nego mogą stanowić nawet 70% przypadków zacho-
rowań. Bardzo często diagnozowane są w przebiegu 
zespołu metabolicznego, osteoporozy [41, 42]. 

Bromberger i wsp. dzięki badaniom Study of Wo-
men’s Health Across the Nation (SWAN) potwierdzili, 
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że naczynioruchowe objawy menopauzy były istot-
nym predykatorem wystąpienia depresji [43]. Około 
40% kobiet w wieku od 40 do 64 lat zgłaszało zaburze-
nia snu w Wielkiej Brytanii [44], Australii [45] i Stanach 
Zjednoczonych [46]. Najczęściej problemy te dotyczą  
bezsenności i jej charakterystycznych form [47].

Wielu ekspertów uważa jednak, że zaburzenia de-
presyjne u kobiet w okresie klimakterium związane są 
najczęściej z czynnikami psychospołecznymi, które 
w tej fazie życia stwarzają wiele problemów [48]. 
W odniesieniu do wpływu czynników socjoeko-
nomicznych na ryzyko wystąpienia zaburzeń de-
presyjnych mają wpływ: zamieszkanie w obszarach 
miejskich, niższe miesięczne dochody, niższe wy-
kształcenie [49, 50, 51].

W badaniach Williamsa i wsp., którymi objęto 4402 
Amerykanki między 40 a 65 rokiem życia, 7–9% bada-
nych kobiet zgłaszało bardzo uciążliwe objawy naczy-
nioruchowe w postaci siedmiu i więcej silnych uderzeń 
gorąca w ciągu doby [52]. Freeman i Sherif w 2007 r. 
potwierdzają, że na występowanie objawów naczynio-
ruchowych mają wpływ: klimat, dieta, styl życia, funk-
cje, jakie pełnią kobiety i ich nastawienie do procesu 
starzenia się [53].

Z badań prowadzonych w Afryce wynika, że objawy 
naczynioruchowe występowały u 39–77% badanych 
kobiet [16, 19]. W Ameryce Południowej objawy te to-
warzyszyły od 15% przypadków badanych kobiet [21] 
do 53% [23], a nawet 70% [54]. W Ameryce Północnej 
objawy wazomotoryczne występowały u 67% badanych 
kobiet [55], osiągając granicę 70% badanych kobiet 
[56]. W Australii odnotowano nasilenie objawów u 33% 
badanych kobiet [57] do 83% [58]. W Azji – w Chinach 
zaobserwowano uderzenia gorąca u 58% badanych 
kobiet [31], w Tajlandii nawet 80% [53], natomiast w Ja-
ponii u 47% badanych kobiet [59]. Z badań prowadzo-
nych w Turcji wynika, że aż 96% cierpi z tego powodu 
w okresie menopauzy [60].

Spadek poziomu estradiolu charakterystyczny dla 
okresu menopauzy jest związany z suchością i atrofi ą 
pochwy. Między 17%, a 55% kobiet w wieku okołome-
nopauzalnym cierpi z powodu suchości pochwy [61]. 
Wyniki badań wskazują, że dyspauremia, a nie suchość 
pochwy, związana jest ze zmniejszeniem częstości 
współżycia seksualnego w okresie klimakterium. 
Niezbędne są dalsze badania do wyjaśnienia, jak 
dyspareunia wpływa na funkcje seksualne w trakcie 
menopauzy [62]. Częstość występowania zaburzeń 
seksualnych u wszystkich kobiet szacuje się mię-
dzy 25% i 63%, a częstość występowania u kobiet 
po menopauzie jest jeszcze wyższa – osiąga wynik 
pomiędzy 68% i 86,5% w zależności od różnic kultu-
rowych, religijnych, etnicznych, indywidualnych [63]. 

Olaolorun i Lawoyin  szacują występowanie zaburzeń 
u około 40,4% badanych kobiet Nigerii [16], a Valadares 
i wsp. z Brazylii – u 35% kobiet [64].

Uzyskane wyniki niniejszej pracy świadczą o alar-
mującym problemie wzrastania niepokojących objawów 
psychologicznych menopauzy w krajach rozwiniętych. 
W krajach o małej dostępności do specjalistycznej po-
mocy medycznej kobiety najczęściej zgłaszają objawy 
somatyczno-wegetatywne oraz objawy moczowo-płcio-
we. Obserwuje się pilną potrzebę promowania zachowań 
prozdrowotnych i edukację kobiet w zakresie dostępnych 
terapii niwelujących uciążliwe objawy menopauzy.
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