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Menopauza wg definicji WHO jest to ostatnie naturalne krwawienie menstruacyjne w życiu kobiety, 

po którym przez okres 12 miesięcy nie wystąpiło już żadne krwawienie. Okres ten występuje zwykle u 

kobiet między 44 a 56 rokiem życia. Menopauza jest stanem fizjologicznym dlatego powszechnie 

uważa się, że gorsze samopoczucie kobiet w tym okresie jest oczywiste i nie wymaga żadnej 

interwencji. Jeśli jednak w jej przebiegu pojawiają się zaburzenia funkcji psychicznych i biologicznych 

nie traktujemy stanu tego jako naturalny. Stereotypy społeczne na temat menopauzy są więc 

czynnikiem ryzyka zdrowia fizycznego i psychicznego w tym okresie. 

Praca składa się ze wstępu, czterech rozdziałów, wniosków i bibliografii. Celem rozprawy była analiza 

biologicznych i psychicznych aspektów funkcjonowania kobiet w okresie okołomenopauzalnym. 

Wskaźnikiem dobrego przystosowania kobiet do menopauzy będzie brak zaburzeń, doświadczanie 

niskiego afektu emocjonalnego, akceptacja siebie i swojej kobiecości. 

Materiał i metody 

W badaniach uczestniczyło 113 kobiet w wieku od 25 do 60 lat zamieszkałych w gminie Radzyń 

Podlaski. Grupę kliniczną stanowi 55 kobiet wieku od 45 do 60 lat będących w okresie 

okołomenopauzalnym (I faza klimakterium kobiety w wieku od 45 do 55 lat; II faza klimakterium 

kobiety w wieku od 56 do 60 lat). Grupę kontrolną stanowiło 58 kobiet w wieku od 25 do 40 lat. Do 

realizacji tematu zastosowano następujące metody: laboratoryjną ocena poziomu hormonów: 

estradiolu, TSH, FSH w surowicy krwi, Kwestionariusz Stanu Zdrowia 
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Kobiety; Skalę Objawów Menopauzalnych (Kraczkowski, Szymona-Pałkowska); Rysunkowy Arkusz 

Samooceny Wyglądu (RASW); Kwestionariusz Samooceny Wyglądu (KSW); Skalę Pozytywnego i 

Negatywnego Afektu (PANAS–X); Skalę Uogólnionej Własnej Skuteczności (GSES). 

Wyniki badań własnych 

U kobiet w I fazie klimakterium (45–55 lat) występuje podwyższone nasilenie objawów seksualnych, 

zawiązanych z masą ciała, wazomotorycznych, związanych ze skórą, owłosieniem, snem i 

zmęczeniem; objawów afektywnych, bólowych, poznawczych, nietrzymania moczu. Nasilenie 

hormonów płodności (FSH, estradiol) u kobiet w wieku 45–60 lat nie koreluje istotnie z 

subiektywnym poczuciem nasilenia objawów somatycznych i psychicznych. 

U kobiet w okresie okołomenopauzalnym nasilenie objawów somatycznych i psychicznych koreluje ze 

schematem własnego ciała. Kobiety w wieku 45–55 lat przypisują dużą wagę swojemu wyglądowi. 



Wygląd zewnętrzny w tym okresie stanowi istotny aspekt funkcjonowania. Zaobserwowano brak 

różnic w percepcji ważności ciała w grupach I fazy klimakterium i przedmenopauzalnej. Kobiety 

starsze tj 56–60 lat przypisują mniejsze znaczenie swojemu wyglądowi. 

Kobiety w okresie okołomenopauzalnym w wieku 56–60 lat (II faza klimakterium) ujawniają mniej 

uczuć pozytywnych, radości, spokoju, pewności siebie niż kobiety wchodzące w okres klimakterium (I 

grupa) i młodsze w okresie przedmenopauzalnym. Nie stwierdzono natomiast różnicy w zakresie 

nasilenia uczuć negatywnych. Na nasilenie uczuć negatywnych u kobiet w okresie 

okołomenopauzalnym wpływa globalny wskaźnik (wynik ogólny) nasilenia objawów 

dysmorfofobicznych, czyli przewrażliwienia na punkcie swego ciała i nadmiernej troski o nie. 

Nasilenie uczuć pozytywnych u kobiet w okresie okołomenopauzalnym jest wyjaśniane przez 

poczucie własnej skuteczności (GSES). 

Wnioski 

Kobiety w I fazie klimakterium ujawniają trudności adaptacyjne. Doświadczają wielu objawów 

somatycznych i psychicznych. Dominują objawy afektywne, seksualne, bólowe, poznawcze i związane 

ze snem. Wszelkie zaburzenia są wskazaniem do zastosowania środków terapeutycznych, których 

celem jest poprawa zdrowia i jakości życia a w konsekwencji sprawności biopsychospołecznej. 

Poczucie skuteczności jest czynnikiem motywującym prozdrowotnie pośrednio poprawiając 

metabolizm i schemat ciała. Kobiety z grupy II fazy klimakterium są lepiej przystosowane niż kobiety z 

I fazy klimakterium i grupy kontrolnej. Posiadają one realistyczną koncepcję siebie i ujawniają dość 

niski poziom 
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objawów afektywnych. Deklarowana większa częstotliwość ćwiczeń fizycznych w tej grupie koreluje z 

mniejszym nasileniem dolegliwości bólowych, objawów związanych z masą ciała oraz jakością skóry, 

głosu. 

VI ABSTRACT 

According to WHO menopause is the last natural menstruation in a woman’s life, which is followed 

by a 12-month period when no bleeding occurs whatsoever. This usually happens between the ages 

of 44 and 56. Menopause is a physiological state so women’s worse general condition during this 

time is taken for granted, and as such does not require intervention. However, if disturbances in the 

psychological and biological function are involved in the course of menopause, this condition is not 

regarded as natural. Therefore, social stereotypes involving menopause play a role in physical and 

psychological health during this period. 

The presented dissertation comprises an introduction, four chapters, conclusions and a bibliography. 

The goal was to analyze the biological and psychological aspects of women’s functioning during the 

perimenopause. If women are well adapted, they suffer no disturbances and they have a low 

emotional affect, accepting themselves and their womanhood. 

Material and methods 

The study comprised 113 women aged 25–60, all residents of the Radzyń Podlaski commune. The 

clinical group consisted of 55 women in their perimenopause, aged 45–60 (postmenopausal 

subgroup I aged 45–55 and postmenopausal subgroup II aged 56–60). The control group comprised 

58 women aged 25–40. The following methods were used: a laboratory assessment of the hormone 

level (estradiol, TSH, FSH in the blood serum), Women’s Health Questionnaire (WHQ), Menopausal 



Symptoms Scale [Pol. Skala Objawów Menopauzalnych], Appearance Self-Evaluation Questionnaire 

[Pol. Kwestionariusz Samooceny Wyglądu, KSW], Appearance Self-Evaluation Picture Form [Pol. 

Rysunkowy Arkusz Samooceny Wyglądu, RASW], Positive and Negative Affect Schedule–Expanded 

Form (PANAS–X), and General Self-Efficacy Scale (GSES). 

Results 

The postmenopausal women of Group I (aged 45–55) exhibit: elevated sexual symptoms associated 

with body mass; vasomotor symptoms related to the skin, hair, sleep and fatigue; affective, pain and 

cognitive symptoms; and urinary incontinence as well. The level of fertility hormones (FSH, estradiol) 

in women aged 45–60 does not significantly correlate with 
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their subjective perception of their somatic and psychological symptoms. 

In perimenopausal women the intensity of somatic and psychological symptoms correlates with their 

perception of their bodies. Women between 45 and 55 years of age attribute a significant role to 

their appearance as their appearance seems to be a major aspect of their functioning. No differences 

in this respect were observed between the premenopausal group and the Stage I postmenopausal 

group. Older women (aged 56–60) attribute less importance to their appearance. 

Perimenopausal women aged 56–60 (Stage II postmenopausal period) manifest fewer positive 

emotions, less joy, serenity and self-assurance relative to the Group I women and younger, 

premenopausal ones. No difference in the intensity of negative emotions was found, however. 

Negative emotions in the perimenopausal women are affected by the global indicator (Overall Score) 

of dismorphophobic symptoms, i.e. oversensitivity and excessive care related to their bodies. The 

level of positive feelings in the perimenopausal women correlates with a feeling of self-efficacy 

(GSES). 

Conclusions 

Women at the first stage of their postmenopausal period display adaptation difficulties. They are 

subject to many somatic and psychological symptoms. Affective, sexual, pain, cognitive, and sleep 

symptoms prevail. All disturbances call for therapeutic methods, whose goal is to improve one’s 

health and life quality, as well as biopsychosocial functioning as a result. A sense of self-efficacy is a 

factor in adopting a healthy lifestyle, which should improve one’s metabolism and body image. The 

Stage II women are better adapted than those of Stage I and the control group. They have a realistic 

self-image and they manifest a rather low level of affective symptoms. A higher rate of physical 

exercise declared in this group correlates with decreased pain symptoms and those associated with 

body mass, skin and voice quality. 


