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(Nghiªn cøu trêng hîp phêng Xu©n La, T©y Hå, Hµ Néi)
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Theo kÕt qu¶ ®iÒu tra biÕn ®éng d©n sè, nguån lao ®éng vµ KHHG§ 1/4/2006, d©n sè
toµn quèc lµ 85.154,9 ngh×n ngêi, n÷ chiÕm 50,85%. Phô n÷ trong ®é tuæi m·n kinh chiÕm tû
lÖ t¬ng ®èi cao vµ trong gia ®×nh hä ®ang gi÷ vÞ trÝ quan träng.
NÒn kinh tÕ thÞ trêng víi ®a d¹ng ho¸ s¶n xuÊt vµ ngµnh nghÒ ®· t¹o nhiÒu c¬ héi cho
phô n÷ ph¸t huy hÕt n¨ng lùc cña m×nh trªn mäi lÜnh vùc, nhng mÆt kh¸c còng ®· trùc tiÕp
hoÆc gi¸n tiÕp lµm ¶nh hëng kh«ng nhá tíi SKSS tuổi mãn kinh - giai ®o¹n cã nhiÒu biÕn
®æi vÒ t©m, sinh lý vµ bÖnh lý, cÇn sù quan t©m ch¨m sãc cña nh÷ng ngêi th©n trong gia
®×nh, b¹n bè, đång nghiệp.
HiÖn nay phô n÷ tuæi m·n kinh vÉn cßn Ýt ®îc ch¨m sãc søc khoÎ sinh s¶n hoÆc chÝnh hä
kh«ng biÕt ®Õn viÖc ch¨m sãc søc khoÎ sinh s¶n. Søc khoÎ sinh s¶n kh«ng chØ cÇn sù quan t©m ë
nh÷ng n¬i vïng s©u vïng xa, ë nh÷ng n¬i cã ®iÒu kiÖn sèng thÊp kÐm mµ cßn c¶ ë nh÷ng phô n÷
m·n kinh sèng ë nh÷ng ®« thÞ lín, sèng trong m«i trêng cã hÖ thèng truyÒn th«ng tèt vÒ søc
khoÎ và nhiều th«ng tin míi trong ch¨m sãc søc khoÎ sinh s¶n thông qua hÖ thèng ph¸t thanh,
s¸ch b¸o, truyÒn h×nh, m¹ng internet… §Õn nay t×nh tr¹ng này ®· trë thµnh mét vÊn ®Ò x· héi.
ë ViÖt Nam, trong 10 năm gÇn đây thu hút đîc sù quan tâm của các nhà khoa häc vÒ søc kháe
của phô n÷ tuæi mãn kinh. Tuy nhiên các công trình nghiên cứu chủ yếu mới đề cập một số vấn
đề chuyên sâu dưới góc độ y học. Nghiên cứu nhận thức và nhu cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản
phụ nữ tuổi mãn kinh dưới góc độ xã hội học vẫn còn là khoảng trống.
Nội dung bài viết căn cứ từ số liệu đề tài “Thùc tr¹ng chăm sóc søc kháe sinh s¶n phô n÷
tuæi mãn kinh” trên địa bàn Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, tháng 8
năm 2007.
1. NhËn thøc vÒ chăm sóc søc kháe sinh s¶n cña phô n÷ tuổi m·n kinh

NhËn thøc vÒ đé tuổi mãn kinh
Phô n÷ Việt Nam ë tuæi m·n kinh trung bình khoảng 48,5 tuæi. Tuy nhiên ở một số người
điều này có thể xảy ra sớm hơn tuổi 43 và muộn hơn tuổi 55. Tuæi thä trung b×nh cña phô n÷
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Việt Nam năm 2007 là 73 tuæi. NghÜa lµ trung b×nh mçi phô n÷ sÏ sèng kho¶ng 24 n¨m sau
m·n kinh.
Kết quả khảo sát cho thấy 50,5% người được hỏi cho r»ng ®é tuæi m·n kinh tõ 45 -50 tuổi
vµ 31% là trªn 50 tuæi. Như vậy nhËn thøc cña hä vÒ ®é tuæi m·n kinh lµ hoµn toµn ®óng bëi
díi gãc ®é y häc: mãn kinh trước 40 tuổi được xem là mãn kinh sớm, sau 55 tuổi được xem là
mãn kinh muộn.
Trình độ học vÊn càng cao th× nhËn thøc vÒ ®é tuæi m·n kinh ë ngêi phô n÷ còng tèt
h¬n. Số người có trình độ trung học cơ sở cho rằng độ tuổi mãn kinh từ 35 - 40 tuổi là 0,7%,
trên 60 tuổi chiếm 2,1%.

VÒ dÊu hiÖu bíc vµo tuæi m·n kinh
Mãn kinh tự nhiên là sự chấm dứt hoàn toàn chu kỳ kinh nguyệt do mất hoạt động của

nang trứng. Nếu sau 12 tháng liên tiếp không có kinh nguyệt thì có thể nhận biết là đã mãn
kinh. KÕt qu¶ nghiªn cøu cho thÊy chØ cã 24,8% phô n÷ tr¶ lêi ®óng dÊu hiÖu khi phô n÷
bíc vµo tuæi m·n kinh lµ 12 th¸ng liªn tôc kh«ng cã kinh. 45,5% cho r»ng hiÖn tîng kinh
nguyÖt thÊt thêng, 5% cho hiÖn tîng rong kinh lµ dấu hiệu đánh dấu bước vào thời kì mãn
kinh, 24,8% kh«ng râ ph¬ng ¸n tr¶ lêi, hä ph©n v©n ®èi víi tÊt c¶ nh÷ng dÊu hiÖu trªn. §iÒu
nµy cho thÊy phô n÷ nhËn biÕt vÒ dÊu hiÖu bíc vµo tuæi m·n kinh rÊt thÊp.
“ThËt ra, t«i kh«ng hiÓu dÊu hiÖu nh thÕ nµo lµ phô n÷ chóng t«i bíc vµo tuæi m·n
kinh, cø thÊy vµi th¸ng kh«ng cã kinh th× nghÜ lµ hÕt kinh, nhng vµi th¸ng sau l¹i thÊy
kinh, nªn ch¼ng hiÓu lµ thÕ nµo.” (N÷, 61 tuæi, häc vÊn líp 5, lµm vên).

VÒ hËu qu¶ cña m·n kinh
KÕt qu¶ nghiªn cøu cho thấy khả quan hơn: 64,4% sè ngêi ®îc hái cho r»ng viªm
nhiÔm ®êng sinh dôc dÔ m¾c ph¶i trong thêi kú m·n kinh do thiÕu hôt néi tiÕt buång trøng,
57,4% cho biết sÏ bÞ lo·ng x¬ng, dÔ bÞ bÖnh tim m¹ch là 55,0%, 52% gi¶m trÝ nhí, 50.0% cho
r»ng bÞ bÖnh ung th nÕu kh«ng CSSKSS.
Như vậy phÇn lín phô n÷ tuæi m·n kinh kh«ng cã kiÕn thøc, nhận biết dÊu hiÖu cña tuæi
m·n kinh, vèn ®îc coi lµ nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n, quan träng vµ cÇn thiÕt ®îc biÕt ®Õn ®èi
víi tuæi m·n kinh, nhng hä l¹i biết rõ vÒ hËu qu¶ ë tuæi m·n kinh.
VÒ ho¹t ®éng ch¨m sãc søc khoÎ sinh s¶n tuổi mãn kinh: 82,7% cho r»ng cã biÕt vÒ ch¨m
sãc søc khoÎ sinh s¶n cña phô n÷ ë ®é tuæi m·n kinh vµ 86.6% cho biết nÕu kh«ng ch¨m sãc
søc khoÎ sinh s¶n ®é tuæi nµy tèt th× søc khoÎ sÏ bÞ ¶nh hëng rÊt lín. VËy häc vÊn cña phô
n÷ cã mèi quan hÖ g× víi nhËn thøc cña hä vÒ viÖc CSSKSS cho chÝnh m×nh hay kh«ng?
Bảng 1: Tương quan giữa học vấn và sự hiểu biết về chăm sóc sức khoẻ sinh sản tuổi mãn kinh(%)
Học vấn
Tiểu học

Có biết về
CSSKSS mãn
kinh
10
66.7

Không biết về
CSSKSS mãn
kinh
4

Không rõ phải
trả lời thế nào
1

26.7

Tổng

15
6.7

100.0
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Học vấn

THCS
PTTH
CĐ, ĐH

Có biết về
CSSKSS mãn
kinh
120
82.8
21
87.5
16
88.9

Không biết về
CSSKSS mãn
kinh
19
13.1
2
8.3
1
5.6

Không rõ phải
trả lời thế nào
6

Tổng

145
4.1

1

100.0
24

4.2
1

100.0
18

5.6

100.0

Qua bảng số liệu trên cho thÊy phô n÷ cã tr×nh ®é häc vÊn cao cã kiÕn thøc tèt h¬n vÒ
ch¨m sãc søc khoÎ sinh s¶n tuổi mãn kinh. Tuy nhiªn, qua c¸c pháng vÊn s©u, nhiÒu phô n÷
tr×nh ®é häc vÊn thấp cã kiÕn thøc tèt vì hä tham dù ®Çy ®ñ c¸c buæi nãi chuyÖn cña chuyªn
gia vÒ chủ đề này.
“Khi ®i tham gia mét sè ch¬ng tr×nh vµ c¸c buæi nãi chuyÖn chóng t«i rÊt ng¹c nhiªn lµ chÞ
em lµm nghÒ n«ng nghiÖp, nh÷ng ngêi chØ cã tr×nh ®é häc vÊn tiểu học, trung học cơ sở l¹i tham

gia rÊt hµo høng, v× hä cã t©m sù lµ gÆp khã kh¨n nhng ch¶ biÕt hái ë ®©u, ®i ch÷a bÖnh th×
kh«ng cã ®iÒu kiÖn nªn khi cã ch¬ng tr×nh ch¨m sãc søc khoÎ sinh s¶n nµy chÞ em rÊt vui vµ
c¶m thÊy ®îc gi¶i ®¸p rÊt nhiÒu nh÷ng vÊn ®Ò bÊy l©u nay chÞ em th¾c m¾c, lo l¾ng” (Nữ, 51
tuổi, cán bộ UBND phêng Xu©n La).

Như vậy viÖc n©ng cao nhËn thøc tëng chõng nh rÊt khã ®èi víi ®èi tîng cã trình độ
häc vÊn thÊp nhng trªn thùc tÕ l¹i rÊt dÔ dµng thông qua các cách tuyên truyền phù hợp và
®¸p øng ®óng nhu cÇu cña hä.
2. Nhu cÇu vÒ ch¨m sóc søc khoÎ sinh s¶n cña phô n÷ tuæi m·n kinh
Nhu cÇu ®îc ch¨m sãc søc khoÎ t×nh dôc, ch¨m sãc ®êng sinh dôc
Sù thay ®æi vÒ hormon cña ngêi phô n÷ chÝnh lµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn nh÷ng khã kh¨n
tríc m¾t còng nh l©u dµi khi hä bíc vµo tuæi m·n kinh víi c¸c triÖu chøng như: quan hÖ
t×nh dôc khã kh¨n, c¬ quan sinh dôc viªm nhiÔm do ¶nh hëng cña néi tiÕt vµ nghiªm träng
h¬n ®ã lµ c¸c bÖnh lo·ng x¬ng, ung th, mÊt trÝ nhí, tim m¹ch...
“ Có người hỏi: HÕt kinh råi th× “chuyÖn ®Êy” víi chång thÕ nµo? T«i vÉn b×nh thêng

trong quan hÖ vî chång cã nghÜa lµ vÉn cã ®ßi hái chø kh«ng ph¶i bÞ ®éng, chñ ®éng h¼n hoi
(N÷, 54 tuæi, c¸n bé nhµ níc, ®¹i häc).

HÕt kinh n¨m 45 tuæi, n¨m nay 60 tuæi, t«i hÕt lµ hÕt lu«n, khoÎ m¹nh kh«ng bÞ lµm sao,
nhng d¹o nµy t«i h¬i ®au lng, ngùc vÉn c¨ng, vÉn b×nh thêng nhng cã mét ®iÒu lµ kh«ng
thÝch gÇn ®µn «ng (N÷, 60 tuæi, hu trÝ, PTTH).
T«i n¨m nay ®· 62 tuæi, nhng nãi thËt t«i vµ «ng nhµ t«i kh«ng thÓ xa nhau ®îc, chóng
t«i vÉn quan hÖ b×nh thêng trong mäi chuyÖn, mµ nãi thËt ch¶ biÕt gia ®×nh c¸c bµ thÕ nµo
nhng riªng nhµ t«i ®· “®i chî” lµ ph¶i mua ®îc “mét b÷a cç” chø kh«ng ph¶i ®¶o qua chî
mua rau lµ ®i vÒ ®©u. Tõ håi trÎ ®· thÕ chø kh«ng ph¶i lµ b©y giê míi thÕ (N÷, 62 tuæi, trång
®µo, THCS).
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Một số phụ nữ mặc dù đã mãn kinh nhiều năm, nhưng quan hệ tình dục vÉn như những
phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, họ không gặp bất cứ khó khăn về tình dục, số phụ nữ này rÊt ít.
Do thiếu hụt nội tiết, cơ quan sinh dôc của phô n÷ tuổi mãn kinh b¾t đÇu thoái hoá, viÖc thoái
hoá nhanh hoÆc chËm phụ thuộc vào QHTD ở phụ nữ tuổi m·n kinh. Khi bước vào tuổi mãn
kinh khoảng 75% phụ nữ gặp các khó khăn cần có sự can thiệp của bác sĩ, trong số đó kho¶ng
70% phụ nữ gÆp trục trÆc về quan hÖ tình dôc:
“Lúc còn trẻ, chuyện quan hệ vợ chång hết søc vô tư, nhng bây giờ tôi mới mãn kinh có

3 năm, mà quan hệ vợ chång hÕt søc khó khăn, tôi gÇn như chẳng có khoái cảm gì c¶, hôm
võa råi ®îc t vÊn dùng thuèc trợ gióp... bây giê tôi c¶m thÊy có thÓ đáp øng ®ợc nhu cầu
cña ông xã, giá mà phô n÷ chúng tôi có các thông tin nh vËy thì tèt quá”(N÷, cán bộ hu trÝ,
60 tuæi).
Qua phỏng vấn trên thấy rằng phụ nữ tuổi mãn kinh có rất nhiều khó khăn trong quan hệ
tình dục, nhưng nếu được tư vấn và trợ giúp thì phô n÷ giảm bớt được khã kh¨n:
“ Tríc ®©y, phô n÷ chóng t«i truyÒn miÖng nhau r»ng, khi nµo m·n kinh lµ m×nh ®îc
ngñ yªn, nhng b©y giê qu¸ mÖt v× chóng t«i bÞ nh÷ng c¬n bèc ho¶ lµm ngêi ®au mái nhõ,
khã tÝnh, buån... rÊt khã ngñ chØ thÝch yªn tÜnh, ngay nh×n bän trÎ con cêi ®ïa t«i còng khã
chÞu, ch¼ng thiÕt g× (N÷, 58 tuæi, lµm vên, THCS).
PhÇn lín phô n÷ bíc vµo tuæi m·n kinh vÉn cã nhu cÇu duy tr× quan hÖ t×nh dôc tuy
nhiªn sù thiÕu hôt néi tiÕt sinh dôc l¹i lµ mét vÊn ®Ò c¶n trë phô n÷ lµm cho hä trë thµnh
“lùc bÊt tßng t©m”. Phô n÷ thiÕu hôt néi tiÕt khiÕn cho quan hÖ t×nh dôc trë nªn khã kh¨n, bé
phËn sinh dôc bÞ teo ®i vµ ®©y chÝnh lµ nguyªn nh©n lµm cho phô n÷ rÊt dÔ nhiÔm khuÈn.
ChÝnh v× vËy phô n÷ rÊt cÇn ®îc t vÊn ®Ó cã nh÷ng c¸ch thøc lµm gi¶m ®i nh÷ng khã kh¨n
mµ hä gÆp ph¶i.
“T«i ®· s½n sµng víi nh÷ng c¬n bèc ho¶ vµ ®æ må h«i ®ªm, nhng thùc sù kh«ng ai c¶nh
b¸o t«i r»ng ham muèn t×nh dôc l¹i tôt gi¶m nh vËy. T«i ®· kh«ng cßn quan t©m l¾m ®Õn
chuyÖn nµy, quan hÖ t×nh dôc mét c¸ch m¸y mãc kh«ng lÊy g× lµm thó vÞ. T«i tù nhËn thÊy
m×nh rÊt kh« khan. §iÒu nµy ®· g©y ®au khæ rÊt nhiÒu cho t«i vµ ngêi b¹n ®êi cña t«i. V×
con c¸i kh«ng cßn ë nhµ, rèt cuéc chóng t«i ®· cã thêi gian tù do trong tay vµ nãng lßng mong
mái ®îc sèng riªng t, nhng råi chóng t«i ph¶i cè g¾ng l¾m ®Ó duy tr× mét cuéc sèng t×nh
dôc tÇm tÇm. Ban ®Çu t«i chØ nghÜ r»ng ®©y chØ lµ vÊn ®Ò thêi gian, nhng thËt ra nã kh«ng
c¶i thiÖn. T«i kh«ng thÓ hiÓu ®©u lµ nguyªn nh©n tiÒm Èn vµ lµm thÕ nµo ®Ó nãi ra chuyÖn
nµy”. [18;3,4]
Phô n÷ rÊt cÇn được quan tâm, ch¨m sãc tõ phÝa gia ®×nh, céng ®ång, x· héi. T×nh dôc
vèn lµ mét ph¹m trï kh«ng dÔ chia sÎ, v× vËy nhu cÇu ®îc t vÊn ch¨m sãc cña phô n÷ vÒ
vÊn ®Ò nµy nãi riªng vµ nh÷ng khã kh¨n nãi chung cña tuæi m·n kinh lµ rÊt lín. Khi ®îc hái
vÒ nh÷ng khã kh¨n gÆp ph¶i phô n÷ tuæi m·n kinh tá ra rÊt bèi rèi hä rÊt cÇn céng ®ång
quan t©m ®Õn løa tuæi cña hä, hä thÝch tham gia c¸c buæi nãi chuyÖn ®Ó trao ®æi th«ng tin vµ
®Æc biÖt hä rÊt cÇn được tư vấn cña b¸c sÜ chuyªn khoa vÒ søc khoÎ sinh s¶n tuæi m·n kinh
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(86,7%), hä cÇn cã trung t©m t vÊn vÒ søc khoÎ sinh s¶n tuæi m·n kinh (84,2%), v× theo hä,
nh vËy sÏ cã n¬i ®Õn ®Ó ®îc gi¶i ®¸p nh÷ng th¾c m¾c cña hä (55,0%), hä cã thÓ tham gia c¸c
buæi nãi chuyÖn cña t vÊn viªn theo ®Þnh kú (58,9%)
Qua số liệu trên cho thấy ®a sè phụ nữ có nhu cầu về chăm sóc SKSS, vµ nhu cÇu chñ
yÕu tËp trung vµo h×nh thøc ®îc trao ®æi th«ng tin chuyªn s©u về løa tuæi cña hä, hä mong
muèn cã b¸c sÜ chuyªn khoa vÒ lÜnh vùc nµy và ®îc gi¶i ®¸p nh÷ng khã kh¨n cña tuæi m·n
kinh. Nhu cÇu ®îc ch¨m sãc søc khoÎ sinh s¶n cña phô n÷ tuæi m·n kinh được thể hiện rõ
qua t¬ng quan nghÒ nghiÖp. Tõ người n«ng d©n ®Õn c¸n bé ®oµn thÓ, c¸n bé hu trÝ, nh÷ng
ngêi lµm nghÒ bu«n b¸n ®Òu mong muèn cã mét n¬i cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao ®Ó hä cã thÓ
®Õn ®Ó kiÓm tra søc khoÎ bÊt cø lóc nµo hoÆc theo ®Þnh k×. Trong sè ®ã chiÕm tØ lÖ cao nhÊt lµ
nh÷ng ngêi lµm c«ng t¸c c¸n bé ®oµn thÓ (100%), nh÷ng ngêi ®ang hëng chÕ ®é hu trÝ
(89,2%), nh÷ng ngêi lµm nghÒ bu«n b¸n vµ c«ng chøc (88,2%), thấp nhất n«ng d©n (75,9%).
“Trên đÞa bàn quËn Tây Hå chỉ có mét trung tâm t vÊn søc khoÎ sinh s¶n t¹i Uỷ ban
Dân sè, gia đình và trẻ em, vì vậy không thể đáp ứng được mà Trung tâm này chỉ tư vấn
không khám và chÈn đoán bÖnh. Còn t¹i Trung tâm y tế quËn và phòng khám đa khoa, các
tr¹m y tÕ phêng đÒu cã bàn t vÊn vÒ SKSS, nhưng không có bác sĩ và n÷ hé sinh nào có thÓ
t vÊn và các xét nghiệm chuÈn ®o¸n dành cho phô n÷ tuæi mãn kinh” (Cán bộ Uỷ ban Dân
số, gia đình và trẻ em, QuËn Tây Hồ).
Như vậy, nhu cầu ®îc t vÊn vµ ch¨m sãc cña phô n÷ tuæi m·n kinh hiÖn nay lµ rÊt lín
nhưng chưa thực hiện được vì nơi tư vấn, chẩn đoán với các trang thiết bị không đồng bộ,
đội ngũ cán bộ không có chuyên môn sâu. Đ©y lµ khã kh¨n kh¸ch quan mµ c¶ người d©n vµ
chÝnh quyÒn địa phương chưa thÓ sớm kh¾c phôc.
Ngoµi nhu cầu ®îc th¨m kh¸m phô n÷ tuæi m·n kinh cßn mong muèn tham gia nh÷ng
ho¹t ®éng đoàn thể tổ chức tại địa phương. Cã 86.6% thÝch tham gia c©u l¹c bé thÓ dôc thÓ
thao; thích tham gia c¸c buæi chuyên gia nãi chuyÖn vÒ ch¨m sãc søc khoÎ sinh s¶n chiÕm tØ
lÖ 75,2%; tham gia c©u l¹c bé th¬, v¨n nghÖ là 43,6%. Câu lạc bộ thể dục thể thao được phụ
nữ mãn kinh hưởng ứng tham gia một cách tự nguyện và họ sẵn sàng đầu tư kinh phí nếu có
sự hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.
“Khi bước vào tuổi mãn kinh, mỗi sáng ngủ dậy tôi gặp rất nhiều khó khăn các ngón tay
của tôi mở ra, nắm vào không theo ý muốn của bản thân, nhưng từ khi tôi tập môn bóng ly tâm
bàn tay tôi mềm và rất khéo léo. Hiện tôi tập luyện thường xuyên, một số triệu chứng về đau
mỏi khớp gối, tê bàn chân đã giảm nhiều. Nếu phụ nữ chúng tôi được trang bị kiến thức về
chăm sóc SKSS trước khi bước vào tuổi mãn kinh thì tốt quá” (N÷, 62 tuæi, hu trÝ, THCS).
Tuy m·n kinh cã nguyªn nh©n s©u xa lµ nh÷ng thay ®æi néi tiÕt vµ cã ¶nh hëng ®Õn søc
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khoÎ thÓ lùc nhng nã còng g©y ra nh÷ng ¶nh hëng kh«ng nhá ®Õn søc khoÎ t©m lý.

Nhu cÇu vÒ t©m lý x· héi cña phô n÷ tuæi m·n kinh
Tríc ®©y, phụ nữ quan niÖm m·n kinh lµ bÖnh cña hä và thêng ©m thÇm chÞu ®ùng
kh«ng chia sÎ. Khi tÝnh t×nh thay ®æi, trÇm c¶m lo ©u, c¸u kØnh, bèc ho¶, rong kinh, sî sÖt
quan hÖ t×nh dôc... mét sè phô n÷ lại qu¸ lo l¾ng cho t×nh tr¹ng søc khoÎ cña m×nh, mét sè
khác thê ¬ nên ®Ó x¶y ra hËu qu¶ ®¸ng tiÕc. NÕu kh«ng cã kiÕn thøc, kh«ng ®ñ th«ng tin hoÆc
bÞ ®Ì nÆng bëi nh÷ng quan niÖm phong kiÕn l¹c hËu... phô n÷ thêng cã t©m tr¹ng ch¸n n¶n,
mÆc c¶m, lo ©u, thiÕu tù tin, dẫn đến ¶nh hëng xÊu ®Õn søc khoÎ, h¹nh phóc gia ®×nh, hiÖu
qu¶ c«ng t¸c vµ dÔ dµng bÞ suy sôp c¶ vÒ thÓ chÊt vµ tinh thÇn. Việc tìm hiểu nhu cầu cần sự
quan tâm của cộng đồng, của gia đình và người thân đối với phụ nữ tuổi mãn kinh là rất
quan trọng
Kết quả nghiên cứu cho thấy 91,1% sè ngêi ®îc hái cần sự quan tâm của cộng đồng,
88,6% phô n÷ cÇn cã sù quan t©m tõ gia ®×nh vµ ngêi th©n khi bíc vµo tuæi m·n kinh. Cã
nhiÒu lý do mµ ngêi phô n÷ ë ®é tuæi m·n kinh muèn gia ®×nh quan t©m.
“Theo tôi, phô n÷ thùc sù khó khăn khi bíc vào tuæi mãn kinh, chóng t«i muèn nhiÒu ngêi
biÕt ®Õn nh÷ng khã kh¨n cña tuæi nµy nh chång t«i, con t«i, ch¸u t«i vµ b¶n th©n chúng tôi muèn
đîc nghe tuyên truyÒn, t vÊn, trao đæi, giao lưu, chăm sóc, đặc biÖt là chúng tôi đîc khám phô
khoa miÔn phí” (N÷, 53 tuæi, PTTH, c«ng nh©n nghØ hu).
B¶ng 2: Nh÷ng lý do mµ ngêi phô n÷ ë ®é tuæi m·n kinh muèn gia ®×nh quan t©m (%)
Phương án trả lời

C¶m thÊy lÎ loi
c« qu¹nh

0B

Cã

17

Không

162

Kh«ng phï hîp

23

Tổng số

202

B
1

Muèn chia sÎ tõ
chång con
173

8.4

6

80.2
11.4

202

100.0

0

85.6

0.0

179

3.0

23

Lý do
kh¸c

88.6

23

11.4

11.4

202

100.0

100.0

PhÇn lín mäi ngêi kh«ng c¶m thÊy lÎ loi c« qu¹nh ë tuæi nµy mµ chØ muèn cã sù chia sÎ
tõ chång con (85,6%). Ph¶i ch¨ng hiÖn nay gia ®×nh vµ cô thÓ lµ chång vµ con cña nh÷ng phô
n÷ tuæi m·n kinh cha cã ®Çy ®ñ kiÕn thøc vÒ vÊn ®Ò nµy nªn ngêi phô n÷ vÉn cha ®îc
chia sÎ vµ th«ng c¶m ®óng møc. Những người cµng cã häc vÊn cao th× nhu cÇu ®îc chia sÎ
nh÷ng khã kh¨n tõ chång con cµng lín, tiÓu häc cã tØ lÖ 80,0%, THCS cã tØ lÖ 84,4%, PTTH lµ
87,5%, cao ®¼ng ®¹i häc chiÕm 94,4%.
B¶ng 3: T¬ng quan gi÷a häc vÊn vµ sù chia sÎ cña chång con (%)

Học vấn

Cã

Tiểu học

12

PTCS

123

80.0%
84.4%

CÇn sù chia sÎ tõ chång con
Kh«ng
1

6.7%

5

3.4%

Kh«ng phï hîp
2
17

13.3%
11.7%

Bản quyền thuộc viện Xã hội học www.ios.org.vn

Nhận thức và nhu cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản phụ nữ...

52

Học vấn

Cã

PTTH

21

CĐ, ĐH

17

Tổng số

173

87.5%
94.4%
85.6%

CÇn sù chia sÎ tõ chång con
Kh«ng
0

0.0%

0
6

0.0%
3.0%

Kh«ng phï hîp
3
1
23

12.5%
5.6%
11.4%

Thực tế cho thấy, viÖc chia sÎ còng nh trang bÞ kiÕn thøc cho nh÷ng ngêi chång, ngêi
con lµ hÕt søc cÇn thiÕt. Nhu cÇu cña phô n÷ tuæi m·n kinh muèn chång cã kiÕn thøc vÒ thêi
k× m·n kinh lµ rÊt lín, chiÕm 80.7% .
“Dạo này tôi rất khó ngủ khoảng 8h tối là buồn ngủ, đến 11h,12h không ngủ được, đến 2h,
3h sáng thì thức trắng. Không ngủ được thì hay buồn tiểu vì vậy ảnh hưởng đến giấc ngủ của
ông ấy, sau khi được tư vấn tôi đã điều chỉnh giấc ngủ. Giờ đây chồng tôi đã hiểu ra, vợ chồng
tôi rất “tâm đầu ý hợp”. Tôi nghĩ rằng tất cả phụ nữ tuổi mãn kinh nên tìm hiểu và cùng chia
sẻ với chồng. Người chồng sẽ hiểu và cùng chúng ta giải quyết. Vì vậy, theo cá nhân tôi việc
trang bị kiến thức cho chồng và các thành viên trong gia đình là thực sự cần thiết”(N÷, 50
tuæi, c¸n bé, PTTH).
“Kho¶ng 6 th¸ng trë l¹i, t«i kh«ng biÕt vî t«i bÞ lµm sao, m¾c bÖnh g×, gia ®×nh nhµ t«i

®øng tríc nguy c¬ tan vì, t«i b¾t ®Çu uèng rîu... t©m sù víi mÊy «ng b¹n vµ ®îc biÕt vî
t«i ®ang cã dÊu hiÖu cña tuæi m·n kinh, t«i ®· ®îc t vÊn qua mét sè b¸c sÜ quen biÕt. Khi
®Æt vÊn ®Ò chia sÎ víi vî, bµ ®· næi nãng vµ khãc lãc lµ t«i kh«ng quan t©m ®Õn bµ Êy víi c¸c
khã kh¨n mµ bµ Êy gÆp ph¶i... lµ chª bµ Êy giµ, muèn cã bå. T«i kh«ng thÓ chÞu næi, sao phô
n÷ ®Çu ãc cña hä tëng tîng giái thÕ, sau ®ã t«i cã nhê b¸c sÜ lÊy thuèc của Mỹ cho vî t«i
uèng. HiÖn mçi th¸ng 1,5 triÖu ®ång/vØ, thËt tuyÖt, sau kho¶ng 1 th¸ng gia ®×nh nhµ t«i l¹i
trë vÒ tr¹ng th¸i b×nh thêng, c¶ nhµ cïng vui vÎ. Nhng nãi nhá chÞ nhÐ, t«i chØ nãi lµ cã
100 ngµn th«i. NÕu biÕt, bµ Êy sẽ tiÕc tiÒn, không uống.” (Nam, 60 tuæi, c¸n bé hu trÝ, ®¹i
häc).
Víi thêi ®¹i th«ng tin nh hiÖn nay, viÖc t×m hiÓu kiÕn thøc vÒ bÊt cø lÜnh vùc nµo còng
kh«ng qu¸ khã kh¨n, nhng quan träng phô n÷ ph¶i biÕt chia sÎ víi gia ®×nh ®Æc biÖt lµ
ngêi chång, vµ con c¸i ®· trëng thµnh. Phô n÷ nên tõ bá ý nghÜ kh«ng muèn phiÒn con c¸i.
“Thêi gian gÇn ®©y mÑ t«i tÝnh t×nh thÊt thêng, kÌm theo lµ ®au mái kh¾p ngêi, lo
l¾ng... T«i ®a bµ ®i kh¸m vµ ph¸t hiÖn hiÖn tîng ®au mái ngêi vµ hay bÞ chuét rót, x«
r¨ng, ch¶y m¸u ch©n r¨ng... cña bµ, ®Êy lµ hËu qu¶ cña m·n kinh do lo·ng x¬ng, v× vËy sau
khi lµm c¸c xÐt nghiÖm vµ uèng thuèc. HiÖn t¹i mÑ t«i ®· gi¶m rÊt nhiÒu viÖc ®au mái... vµ
bµ tham gia c©u l¹c bé dìng sinh. Theo t«i c¸c bµ, mÑ ®· cèng hiÕn tuæi trÎ cho gia ®×nh, xin
®õng nghÜ là lµm phiÒn con c¸i, h·y chñ ®éng cho con biÕt. Thêi ®¹i nµy viÖc c¶i thiÖn søc
khoÎ cho ngêi cao tuæi lµ tr¸ch nhiÖm cña gia đình và toµn x· héi” (N÷, 28 tuæi, ĐH).
PhÇn lín phô n÷ ë tuæi m·n kinh ®Òu gÆp ph¶i nh÷ng triÖu chøng khã chÞu nh bèc ho¶,
mÖt mái, ®æ mæ h«i. Nh÷ng triÖu chøng nµy thêng g©y nh÷ng khã chÞu v× vËy khi bÞ nh÷ng
c¬n bõng nãng bÊt chît c¬ thÓ ngêi phô n÷ c¶m thÊy cã nh÷ng buån bùc v« cí.
“Mäi chuyÖn vÉn b×nh thêng chØ cã kh¸c lµ tÝnh khÝ h¬i bÊt thêng nhng nã kh«ng
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lÉn víi bèc ho¶ ®©u. T«i ®i kh¸m b¸c sÜ và hái bèc ho¶ lµ thÕ nµo h¶ anh? B¸c sÜ nãi víi t«i
lµ em may m¾n ®Êy. T«i chØ nhËn thÊy lµ tÝnh m×nh cã c¸u bÈn h¬n th«i, vÝ dô nh vÒ nhµ
mµ thÊy nhµ bÈn th× m×nh còng cã thÓ c¸u ngay. NhiÒu khi ph¶i nãi víi chång vµ con ®Ó
th«ng c¶m cho t«i ®Êy” (N÷, 56 tuæi, hu trÝ, cao ®¼ng).
“Buæi ®ªm thøc giÊc ngêi cø nãng hõng hùc, nhiÒu h«m c¶m l¹nh v× t¾m ®ªm nhng
kh«ng chÞu ®îc, sau ®Êy th× to¸t må h«i, mÖt vµ khã chÞu l¾m” (N÷, 46 tuæi, n«ng nghiÖp,
TiÓu häc).
“Tríc lóc m·n h¼n th× kinh thÊt thêng. Ngoµi ra ®«i lóc cã c¬n c¸u bÊt th×nh l×nh, v«
lý, v« cớ, t«i ph¶i mÊt ®Õn hai n¨m trôc trÆc vÒ kinh nguyÖt, ®Õn n¨m thø ba th× mÊy th¸ng
míi cã mét lÇn dÊu hiÖu cña b¨ng kinh ba ngµy, sau ®ã chÊm døt. Tríc khi cã trËn ®Êy lµ
sau 4 th¸ng kh«ng cã” (N÷, 56 tuæi, hu trÝ, Cao ®¼ng).
Kết luận
PhÇn lín phô n÷ ë địa bàn nghiên cứu ®Òu cã nhËn thøc kh«ng ®óng vÒ søc khoÎ sinh
s¶n, hä cho r»ng ®èi tîng cña søc khoÎ sinh s¶n kh«ng ph¶i lµ phô n÷ tuæi m·n kinh. KiÕn
thøc vÒ thêi kú m·n kinh cña hä rÊt thÊp nh kiÕn thøc vÒ nhËn biÕt tuæi bíc vµo m·n kinh
vµ dÊu hiÖu cña kinh nguyÖt khi bíc vµo tuæi m·n kinh. Tuy nhiªn hä l¹i cã kiÕn thøc t¬ng
®èi tèt vÒ nh÷ng ¶nh hëng l©u dµi tíi søc khoÎ khi bíc vµo tuæi m·n kinh. Phô n÷ häc vÊn
cµng cao th× kiÕn thøc vÒ ch¨m sãc søc khoÎ sinh s¶n tuæi m·n kinh cµng tèt.
Nhu cÇu ®îc ch¨m sãc søc khoÎ sinh s¶n cña phô n÷ tuæi m·n kinh lµ rÊt lín vÒ c¶ thÓ chÊt
vµ t©m lý. Nhu cầu về thÓ chÊt bao gåm nhu cÇu vÒ sù hoà hợp t×nh dôc với người chồng, c¸c
bÖnh liên quan ®êng sinh s¶n, đîc kh¸m chữa bệnh thường xuyên, được trao đổi với bác sĩ
chuyên khoa. Nhu cầu về mặt t©m lý bao gåm sù quan t©m hiÓu biÕt và chia sÎ cña gia ®×nh, céng
®ång và nh÷ng khã kh¨n hä gÆp ph¶i trong thêi kú nµy. Mong muốn của phụ nữ là muốn người
chồng cũng như con cái có kiến thức về SKSS tuổi mãn kinh để giúp đỡ hä tr¶i qua nh÷ng khã
kh¨n ë løa tuæi nµy.
Nghiªn cøu cã liªn quan ®Õn vÊn ®Ò ch¨m sãc søc khoÎ sinh s¶n phô n÷ tuæi m·n kinh hiÖn
nay lµ mét nhu cÇu cÊp thiÕt, cần có những nghiên cứu sâu hơn góp phÇn luËn gi¶i ®Çy ®ñ c¬ së
khoa häc vµ thùc tiÔn cho vÊn ®Ò nµy. Xã hội, gia đình, cộng đồng và bản thân phụ nữ tuổi mãn
kinh nhận thức tốt về những thay đổi tâm, sinh lý sẽ có những hành động thiết thực đáp ứng
nhu cầu về thể chất và tâm lý xã hội của phụ nữ tuổi mãn kinh, giúp họ vượt qua những khó
khăn trong giai đoạn này để có thể nhanh chãng ổn định tâm, sinh lý và sức khỏe phục vụ xã hội
và gia đình được tốt hơn./.
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