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METODOLOGIA I PODSUMOWANIE
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METODOLOGIA BADANIA

Celem projektu było zbadanie znajomości Hormonalnej Terapii Menopauzalnej (HTM) przez Polki oraz poznanie wpływu pandemii 
koronawirusa na przechodzenie menopauzy. Czy słyszała Pani o Hormonalnej Terapii Menopauzalnej (HTM)? Czy korzysta Pani z HTM? Jakie są 
Pani największe obawy dotyczące menopauzy? W jaki sposób radzi sobie Pani z objawami menopauzy? Czy pandemia koronawirusa sprawiła, 
że jest Pani trudniej niż zwykle poradzić sobie z objawami menopauzy?

Badanie zostało zrealizowane w dniach 1-15.06.2020 przez SW RESEARCH Agencję Badań Rynku i Opinii metodą wywiadów on-line (CAWI) na 
panelu internetowym SW Panel.

W ramach badania przeprowadzono 3191 ankiet z respondentkami panelu SW Research. 

Kwestionariusz badawczy został przygotowany przez SW RESEARCH i konsultowany przez MSL.
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PODSUMOWANIE I WNIOSKI Z BADANIA (1/2)

❖ Większość Polek słyszała o Hormonalnej Terapii Menopauzalnej (57%). Najwyższe odsetki znajomości HTM odnotowano w województwie 
warmińsko-mazurskim (67%), lubuskim (65%) i świętokrzyskim (64%). Mniej niż połowa respondentek z województwa kujawsko-pomorskiego 
wie co to jest HTM (49%).

❖ Co piąta przebadana kobieta korzystała z Hormonalnej Terapii Menopauzalnej (19%). Odsetek ten jest najwyższy w województwie 
mazowieckim (29%). W województwie warmińsko-mazurskim, pomimo najwyższego odsetka kobiet znających HTM, tylko 9% kobiet deklaruje, 
że stosowało HTM.

❖  W pytaniu o korzystanie z Hormonalnej Terapii Menopauzalnej 38% badanych zadeklarowało, że nie korzystały z HTM, ale planują to robić w 
przyszłości. Najwyższe odsetki kobiet, które planują korzystać z HTM odnotowujemy w województwie świętokrzyskim (47%), lubuskim (46%) i 
lubelskim (45%).

❖ Część respondentek deklaruje, że pomimo znajomości HTM, nie korzystało i nie planuje z niej korzystać (43%). Odsetek ten najwyższy jest w 
województwie warmińsko-mazurskim (60%), a najniższy w mazowieckim (30%). 

❖ Polki spośród obaw związanych z menopauzą najbardziej boją się wzrostu wagi (34%), nagłego pojawiania się objawów – np. uderzeń 
gorąca, zawrotów głowy, omdleń (33%) i złego samopoczucia – np. depresji, wahania nastrojów, drażliwości, niepokoju (30%). Najniższe 
odsetki odnotowano dla obaw takich jak objawy skórne – np. swędzenie skóry, uczucie łaskotania, zaczerwienieni skóry (5%) i negatywny 
wpływ menopauzy na życie zawodowe Polek (6%).

❖ Mniej niż 1/5 badanych (17%) nie ma żadnych obaw związanych z menopauzą. Odsetek ten najwyższy jest w województwie podlaskim (25%), a 
najniższy w dolnośląskim (11%). 
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PODSUMOWANIE I WNIOSKI Z BADANIA (2/2)

❖ Prawie ¼ badanych kobiet przechodzi obecnie menopauzę (24%). Najwyższy odsetek badanych przechodzących menopauzę odnotowujemy 
w województwie warmińsko-mazurskim (36%).

❖ Najczęściej stosowanymi przez Polki sposobami na objawy menopauzy są: przyjmowanie suplementów diety (42%), picie ziołowych herbat 
(37%) i uprawianie sportu / staranie się być aktywną fizycznie (35%). Odsetek kobiet, które deklarują, że nie mają sposobu na radzenie sobie z 
objawami menopauzy wynosi 14%. Jest on najwyższy w województwie podkarpackim (25%), a najniższy w województwie pomorskim (4%).

❖ Wśród kobiet przechodzących obecnie menopauzę, 16% stosuje hormonalną terapię menopauzalną. Odsetek kobiet stosujących HTM jest 
najwyższy w województwie świętokrzyskim, gdzie blisko połowa badanych stosuje HTM (43%), a najniższy w województwie 
warmińsko-mazurskim, gdzie żadna z badanych nie deklaruje stosowania HTM (0%).

❖ Prawie co 3 kobieta przechodząca obecnie menopauzę deklaruje, że pandemia koronawirusa sprawiła, że trudniej niż zwykle radzi sobie z 
objawami menopauzy (29%). Ponad połowa kobiet z menopauzą z województwa zachodnio-pomorskiego gorzej sobie radzi z objawami z 
powodu pandemii koronawirusa (56%). Najniższy odsetek dla tej odpowiedzi odnotowujemy dla województwa dolnośląskiego (10%). 

❖ Kobiety, które zadeklarowały, że pandemia koronawirusa negatywnie wpłynęła na ich radzenie sobie z objawami menopauzy, zostały 
zapytane o to jakie konkretnie dodatkowe objawy menopauzy pojawiły się u nich w trakcie pandemii. Najczęściej wskazywanymi objawami 
było poczucie zmęczenia, problemy ze snem (43%), wzrost wagi (40%), złe samopoczucie (31%), a także pojawiające się bóle głowy (29%). W 
województwie zachodnio-pomorskim ponad połowa respondentek wskazała, że w trakcie epidemii pojawiło się u nich poczucie zmęczenia 
(57%) i wzrost wagi (55%). Wysokie odsetki w województwie zachodnio-pomorskim odnotowano również dla objawów takich jak pojawiające 
się bóle głowy (42%) oraz spadek libido, suchość pochwy, atrofia pochwy (37%).
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MAPA POLSKI – UDZIAŁ PROCENTOWY BADANYCH NA WOJEWÓDZTWA
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Województwo dolnośląskie s.15

Województwo kujawsko-pomorskie s.19

Województwo lubelskie s.23

Województwo lubuskie s.27

Województwo łódzkie s.31

Województwo małopolskie s.35

Województwo mazowieckie s.39

Województwo opolskie s.43

Województwo podkarpackie s.47

Województwo podlaskie s.51

Województwo pomorskie s.55

Województwo śląskie s.59

Województwo świętokrzyskie s.63

Województwo warmińsko-mazurskie s.67

Województwo wielkopolskie s.71

Województwo zachodnio-pomorskie s.75
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WYNIK DLA OGÓŁU
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HORMONALNA TERAPIA MENOPAUZALNA - OGÓŁEM

Czy słyszała Pani kiedykolwiek
o Hormonalnej Terapii Menopauzalnej (HTM)? *

Dane w %
* pytanie jednokrotnego wyboru, N=3191
** pytanie jednokrotnego wyboru, zadawane kobietom, które deklarują, że słyszały o HTM, N=1819 

Czy korzysta Pani
z Hormonalnej Terapii Menopauzalnej (HTM)? **
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OBAWY DOTYCZĄCE MENOPAUZY - OGÓŁEM

Dane w %
* pytanie wielokrotnego wyboru, możliwość wyboru maksymalnie 3 odpowiedzi, N=3191

Jakie są Pani największe obawy dotyczące menopauzy? *

Wzrost wagi

Nagłe pojawianie się objawów - np. uderzeń 
gorąca, zawrotów głowy, omdleń

Złe samopoczucie - np. depresja, wahanie 
nastrojów, drażliwość, niepokój

Poczucie zmęczenia, problemy ze snem

Zmiany w wyglądzie – np. przerzedzenie się 
włosów, łamliwe paznokcie, łuszczenie się skóry

Nietrzymanie moczu

Spadek libido, suchość pochwy, atrofia pochwy

Pojawiające się bóle głowy

Negatywny wpływ objawów na życie seksualne

Negatywny wpływ objawów na życie rodzinne

Pojawiające się inne bóle - np. piersi, mięśni, 
stawów, ścięgien, języka i ust

Problemy z układem pokarmowym - np. gazy, 
niestrawności, nudności

Negatywny wpływ objawów na życie zawodowe

Objawy skórne - swędzenie skóry, uczucie 
łaskotania, zaczerwienienie skóry

Nie mam żadnych obaw
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MENOPAUZA I OBJAWY- OGÓŁEM

Czy przechodzi Pani obecnie menopauzę? * W jaki sposób radzi sobie Pani z objawami menopauzy? **

Stosuję suplementy diety

Piję herbaty ziołowe

Uprawiam sport / staram się być aktywna fizycznie

Stosuję odpowiednią dietę

Mam wsparcie bliskich

Stosuję Hormonalną Terapię Menopauzalną (HTM)

Zrezygnowałam z używek - kawy, papierosów, 
alkoholu

Chodzę na psychoterapię

Inny sposób 

Nie mam sposobu 

Dane w %
* pytanie jednokrotnego wyboru, N=3191
** pytanie wielokrotnego wyboru, zadawane kobietom, które obecnie przechodzą menopauzę, N=754 
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MENOPAUZA A PANDEMIA KORONAWIRUSA - OGÓŁEM

Czy pandemia koronawirusa sprawiła, że jest Pani trudniej niż 
zwykle poradzić sobie z objawami menopauzy? *

Dane w %
* pytanie jednokrotnego wyboru, zadawane kobietom, które obecnie przechodzą menopauzę, N=754
** pytanie wielokrotnego wyboru, zadawane kobietom, które deklarują, że pandemia koronawirusa sprawiła, że jest im trudniej niż zwykle poradzić sobie z objawami menopauzy, N=215 
 

Jakie konkretnie dodatkowe objawy menopauzy pojawiły się u 
Pani w trakcie pandemii koronawirusa? ** 

Poczucie zmęczenia, problemy ze snem

Wzrost wagi

Złe samopoczucie - np. depresja, wahanie nastrojów, 
drażliwość, niepokój

Pojawiające się bóle głowy

Nagłe objawy - np. uderzenia gorąca, zawroty głowy, 
omdlenia

Zmiany w wyglądzie – np. przerzedzenie się włosów, 
łamliwe paznokcie, łuszczenie się skóry

Pojawiające się inne bóle - np. piersi, mięśni, stawów, 
ścięgien, języka i ust

Spadek libido, suchość pochwy, atrofia pochwy

Objawy skórne - swędzenie skóry, uczucie łaskotania, 
zaczerwienienie skóry

Problemy z układem pokarmowym - np. gazy, 
niestrawności, nudności

Nietrzymanie moczu

Inne objawy
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ZNAJOMOŚĆ HORMONALNEJ TERAPII MENOPAUZALNEJ

Dane w %
dolnośląskie N=244, kujawsko-pomorskie N=198, lubelskie N=182, lubuskie N=91, łódzkie N=212, małopolskie N=268, mazowieckie N=468, opolskie N=79, podkarpackie N=188, podlaskie 
N=92, pomorskie N= 174, śląskie N=381, świętokrzyskie N=104, warmińsko-mazurskie N=97,wielkopolskie N=277, zachodnio-pomorskie N=112

Czy słyszała Pani kiedykolwiek o Hormonalnej Terapii Menopauzalnej (HTM)? 
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WYNIKI W POSZCZEGÓLNYCH 
WOJEWÓDZTWACH
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HORMONALNA TERAPIA MENOPAUZALNA - WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Czy słyszała Pani kiedykolwiek
o Hormonalnej Terapii Menopauzalnej (HTM)? *

Dane w %
* pytanie jednokrotnego wyboru, N=244
** pytanie jednokrotnego wyboru, zadawane kobietom, które deklarują, że słyszały o HTM, N=125 

Czy korzysta Pani
z Hormonalnej Terapii Menopauzalnej (HTM)? **
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Dane w %
* pytanie wielokrotnego wyboru, możliwość wyboru maksymalnie 3 odpowiedzi, N=244

Jakie są Pani największe obawy dotyczące menopauzy? *

Nagłe pojawianie się objawów 
- np. uderzeń gorąca…

Wzrost wagi

Złe samopoczucie - np. depresja, wahanie 
nastrojów, drażliwość, niepokój

Poczucie zmęczenia, problemy ze snem

Spadek libido, suchość pochwy, atrofia pochwy

Negatywny wpływ objawów na życie seksualne

Nietrzymanie moczu

Zmiany w wyglądzie – np. przerzedzenie się 
włosów, łamliwe paznokcie, łuszczenie się skóry

Negatywny wpływ objawów na życie rodzinne

Pojawiające się bóle głowy

Problemy z układem pokarmowym - np. gazy, 
niestrawności, nudności

Pojawiające się inne bóle - np. piersi, mięśni, 
stawów, ścięgien, języka i ust

Negatywny wpływ objawów na życie zawodowe

Objawy skórne - swędzenie skóry, uczucie 
łaskotania, zaczerwienienie skóry

Nie mam żadnych obaw 

OBAWY DOTYCZĄCE MENOPAUZY - WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
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Czy przechodzi Pani obecnie menopauzę? * W jaki sposób radzi sobie Pani z objawami menopauzy? **

Stosuję suplementy diety

Piję herbaty ziołowe

Stosuję odpowiednią dietę

Uprawiam sport / staram się być aktywna fizycznie

Stosuję Hormonalną Terapię Menopauzalną (HTM)

Mam wsparcie bliskich

Zrezygnowałam z używek - kawy, papierosów, 
alkoholu

Chodzę na psychoterapię

Nie mam sposobu 

Dane w %
* pytanie jednokrotnego wyboru, N=244
** pytanie wielokrotnego wyboru, zadawane kobietom, które obecnie przechodzą menopauzę, N=47 

MENOPAUZA I OBJAWY - WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
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MENOPAUZA A PANDEMIA KORONAWIRUSA - WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Czy pandemia koronawirusa sprawiła, że jest 
Pani trudniej niż zwykle poradzić sobie z 

objawami menopauzy? *

Jakie konkretnie dodatkowe objawy menopauzy pojawiły się u 
Pani w trakcie pandemii koronawirusa? ** 

Dane w %
* pytanie jednokrotnego wyboru, zadawane kobietom, które obecnie przechodzą menopauzę, N=47
** pytanie wielokrotnego wyboru, zadawane kobietom, które deklarują, że pandemia koronawirusa sprawiła, że jest im trudniej niż zwykle poradzić sobie z objawami menopauzy, N=5 
 

Poczucie zmęczenia, problemy ze snem

Zmiany w wyglądzie – np. przerzedzenie się 
włosów, łamliwe paznokcie, łuszczenie się skóry

Objawy skórne - swędzenie skóry, uczucie 
łaskotania, zaczerwienienie skóry

Wzrost wagi

Złe samopoczucie - np. depresja, wahanie 
nastrojów, drażliwość, niepokój

Problemy z układem pokarmowym - np. gazy, 
niestrawności, nudności

Nietrzymanie moczu
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HORMONALNA TERAPIA MENOPAUZALNA - WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Czy słyszała Pani kiedykolwiek
o Hormonalnej Terapii Menopauzalnej (HTM)? *

Dane w %
* pytanie jednokrotnego wyboru, N=198
** pytanie jednokrotnego wyboru, zadawane kobietom, które deklarują, że słyszały o HTM, N=98 

Czy korzysta Pani
z Hormonalnej Terapii Menopauzalnej (HTM)? **
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Dane w %
* pytanie wielokrotnego wyboru, możliwość wyboru maksymalnie 3 odpowiedzi, N=198

Jakie są Pani największe obawy dotyczące menopauzy? *

Wzrost wagi

Złe samopoczucie
 - np. depresja, wahanie nastrojów…

Nagłe pojawianie się objawów - np. uderzeń gorąca, 
zawrotów głowy, omdleń

Poczucie zmęczenia, problemy ze snem

Zmiany w wyglądzie – np. przerzedzenie się 
włosów, łamliwe paznokcie, łuszczenie się skóry

Nietrzymanie moczu

Pojawiające się bóle głowy

Spadek libido, suchość pochwy, atrofia pochwy

Negatywny wpływ objawów na życie seksualne

Objawy skórne - swędzenie skóry, uczucie 
łaskotania, zaczerwienienie skóry

Negatywny wpływ objawów na życie zawodowe

Negatywny wpływ objawów na życie rodzinne

Problemy z układem pokarmowym - np. gazy, 
niestrawności, nudności

Pojawiające się inne bóle - np. piersi, mięśni, 
stawów, ścięgien, języka i ust

Nie mam żadnych obaw

OBAWY DOTYCZĄCE MENOPAUZY - WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
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Czy przechodzi Pani obecnie menopauzę? * W jaki sposób radzi sobie Pani z objawami menopauzy? **

Piję herbaty ziołowe

Stosuję suplementy diety

Stosuję odpowiednią dietę

Stosuję Hormonalną Terapię Menopauzalną (HTM)

Uprawiam sport / staram się być aktywna fizycznie

Mam wsparcie bliskich

Chodzę na psychoterapię

Zrezygnowałam z używek - kawy, papierosów, 
alkoholu

Inny sposób 

Nie mam sposobu 

Dane w %
* pytanie jednokrotnego wyboru, N=198
** pytanie wielokrotnego wyboru, zadawane kobietom, które obecnie przechodzą menopauzę, N=62 

MENOPAUZA I OBJAWY - WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE



Badanie Zdrowa ONA - Menopauza

MENOPAUZA A PANDEMIA KORONAWIRUSA - WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Jakie konkretnie dodatkowe objawy menopauzy pojawiły się u 
Pani w trakcie pandemii koronawirusa? ** 

Dane w %
* pytanie jednokrotnego wyboru, zadawane kobietom, które obecnie przechodzą menopauzę, N=62
** pytanie wielokrotnego wyboru, zadawane kobietom, które deklarują, że pandemia koronawirusa sprawiła, że jest im trudniej niż zwykle poradzić sobie z objawami menopauzy, N=12 
 

Czy pandemia koronawirusa sprawiła, że jest 
Pani trudniej niż zwykle poradzić sobie z 

objawami menopauzy? *
Pojawiające się inne bóle - np. piersi, mięśni, 

stawów, ścięgien, języka i ust

Zmiany w wyglądzie – np. przerzedzenie się 
włosów, łamliwe paznokcie, łuszczenie się skóry

Pojawiające się bóle głowy

Problemy z układem pokarmowym - np. gazy, 
niestrawności, nudności

Objawy skórne - swędzenie skóry, uczucie 
łaskotania, zaczerwienienie skóry

Poczucie zmęczenia, problemy ze snem

Nietrzymanie moczu

Wzrost wagi

Złe samopoczucie - np. depresja, wahanie 
nastrojów, drażliwość, niepokój

Spadek libido, suchość pochwy, atrofia pochwy

Nagłe objawy - np. uderzenia gorąca, zawroty 
głowy, omdlenia
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HORMONALNA TERAPIA MENOPAUZALNA - WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Czy słyszała Pani kiedykolwiek
o Hormonalnej Terapii Menopauzalnej (HTM)? *

Dane w %
* pytanie jednokrotnego wyboru, N=182
** pytanie jednokrotnego wyboru, zadawane kobietom, które deklarują, że słyszały o HTM, N=108 

Czy korzysta Pani
z Hormonalnej Terapii Menopauzalnej (HTM)? **
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Dane w %
* pytanie wielokrotnego wyboru, możliwość wyboru maksymalnie 3 odpowiedzi, N=182

Jakie są Pani największe obawy dotyczące menopauzy? *

Wzrost wagi

Nagłe pojawianie się objawów 
- np. uderzeń gorąca… 

Złe samopoczucie - np. depresja, wahanie 
nastrojów, drażliwość, niepokój

Poczucie zmęczenia, problemy ze snem

Negatywny wpływ objawów na życie rodzinne

Negatywny wpływ objawów na życie zawodowe

Pojawiające się bóle głowy

Zmiany w wyglądzie – np. przerzedzenie się 
włosów, łamliwe paznokcie, łuszczenie się skóry

Nietrzymanie moczu

Spadek libido, suchość pochwy, atrofia pochwy

Problemy z układem pokarmowym - np. gazy, 
niestrawności, nudności

Negatywny wpływ objawów na życie seksualne

Pojawiające się inne bóle - np. piersi, mięśni, 
stawów, ścięgien, języka i ust

Objawy skórne - swędzenie skóry, uczucie 
łaskotania, zaczerwienienie skóry

Nie mam żadnych obaw 

OBAWY DOTYCZĄCE MENOPAUZY - WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE



Badanie Zdrowa ONA - Menopauza

Czy przechodzi Pani obecnie menopauzę? * W jaki sposób radzi sobie Pani z objawami menopauzy? **

Stosuję suplementy diety

Piję herbaty ziołowe

Stosuję odpowiednią dietę

Uprawiam sport / staram się być aktywna fizycznie

Stosuję Hormonalną Terapię Menopauzalną (HTM)

Zrezygnowałam z używek - kawy, papierosów, alkoholu

Mam wsparcie bliskich

Chodzę na psychoterapię

Nie mam sposobu 

Dane w %
* pytanie jednokrotnego wyboru, N=182
** pytanie wielokrotnego wyboru, zadawane kobietom, które obecnie przechodzą menopauzę, N=38 

MENOPAUZA I OBJAWY - WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE



Badanie Zdrowa ONA - Menopauza

MENOPAUZA A PANDEMIA KORONAWIRUSA - WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Jakie konkretnie dodatkowe objawy menopauzy pojawiły się u 
Pani w trakcie pandemii koronawirusa? ** 

Dane w %
* pytanie jednokrotnego wyboru, zadawane kobietom, które obecnie przechodzą menopauzę, N=38
** pytanie wielokrotnego wyboru, zadawane kobietom, które deklarują, że pandemia koronawirusa sprawiła, że jest im trudniej niż zwykle poradzić sobie z objawami menopauzy, N=12 
 

Czy pandemia koronawirusa sprawiła, że jest 
Pani trudniej niż zwykle poradzić sobie z 

objawami menopauzy? * Złe samopoczucie - np. depresja, wahanie 
nastrojów, drażliwość, niepokój

Problemy z układem pokarmowym - np. gazy, 
niestrawności, nudności

Wzrost wagi

Pojawiające się bóle głowy

Poczucie zmęczenia, problemy ze snem

Objawy skórne - swędzenie skóry, uczucie 
łaskotania, zaczerwienienie skóry

Nietrzymanie moczu

Spadek libido, suchość pochwy, atrofia pochwy

Pojawiające się inne bóle - np. piersi, mięśni, 
stawów, ścięgien, języka i ust

Zmiany w wyglądzie – np. przerzedzenie się 
włosów, łamliwe paznokcie, łuszczenie się skóry



Badanie Zdrowa ONA - Menopauza

HORMONALNA TERAPIA MENOPAUZALNA - WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Czy słyszała Pani kiedykolwiek
o Hormonalnej Terapii Menopauzalnej (HTM)? *

Dane w %
* pytanie jednokrotnego wyboru, N=91
** pytanie jednokrotnego wyboru, zadawane kobietom, które deklarują, że słyszały o HTM, N=59

Czy korzysta Pani
z Hormonalnej Terapii Menopauzalnej (HTM)? **



Badanie Zdrowa ONA - Menopauza

Dane w %
* pytanie wielokrotnego wyboru, możliwość wyboru maksymalnie 3 odpowiedzi, N=91

Jakie są Pani największe obawy dotyczące menopauzy? *

Wzrost wagi

Nagłe pojawianie się objawów 
- np. uderzeń gorąca…

Złe samopoczucie - np. depresja, wahanie 
nastrojów, drażliwość, niepokój

Spadek libido, suchość pochwy, atrofia pochwy

Negatywny wpływ objawów na życie rodzinne

Zmiany w wyglądzie – np. przerzedzenie się 
włosów, łamliwe paznokcie, łuszczenie się skóry

Nietrzymanie moczu

Pojawiające się inne bóle - np. piersi, mięśni, 
stawów, ścięgien, języka i ust

Pojawiające się bóle głowy

Negatywny wpływ objawów na życie seksualne

Objawy skórne - swędzenie skóry, uczucie 
łaskotania, zaczerwienienie skóry

Poczucie zmęczenia, problemy ze snem

Negatywny wpływ objawów na życie zawodowe

Problemy z układem pokarmowym - np. gazy, 
niestrawności, nudności

Nie mam żadnych obaw 

OBAWY DOTYCZĄCE MENOPAUZY - WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE



Badanie Zdrowa ONA - Menopauza

Stosuję suplementy diety

Piję herbaty ziołowe

Uprawiam sport / staram się być aktywna fizycznie

Chodzę na psychoterapię

Stosuję odpowiednią dietę

Zrezygnowałam z używek - kawy, papierosów, 
alkoholu

Stosuję Hormonalną Terapię Menopauzalną (HTM)

Mam wsparcie bliskich

Inny sposób 

Nie mam sposobu 

Czy przechodzi Pani obecnie menopauzę? * W jaki sposób radzi sobie Pani z objawami menopauzy? **

Dane w %
* pytanie jednokrotnego wyboru, N=91
** pytanie wielokrotnego wyboru, zadawane kobietom, które obecnie przechodzą menopauzę, N=24 

MENOPAUZA I OBJAWY - WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE



Badanie Zdrowa ONA - Menopauza

MENOPAUZA A PANDEMIA KORONAWIRUSA - WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Jakie konkretnie dodatkowe objawy menopauzy pojawiły się u 
Pani w trakcie pandemii koronawirusa? ** 

Dane w %
* pytanie jednokrotnego wyboru, zadawane kobietom, które obecnie przechodzą menopauzę, N=24
** pytanie wielokrotnego wyboru, zadawane kobietom, które deklarują, że pandemia koronawirusa sprawiła, że jest im trudniej niż zwykle poradzić sobie z objawami menopauzy, N=8 
 

Czy pandemia koronawirusa sprawiła, że jest 
Pani trudniej niż zwykle poradzić sobie z 

objawami menopauzy? * Poczucie zmęczenia, problemy ze snem

Wzrost wagi

Pojawiające się bóle głowy

Problemy z układem pokarmowym - np. gazy, 
niestrawności, nudności

Objawy skórne - swędzenie skóry, uczucie 
łaskotania, zaczerwienienie skóry

Nietrzymanie moczu

Nagłe objawy - np. uderzenia gorąca, zawroty 
głowy, omdlenia

Pojawiające się inne bóle - np. piersi, mięśni, 
stawów, ścięgien, języka i ust

Zmiany w wyglądzie – np. przerzedzenie się 
włosów, łamliwe paznokcie, łuszczenie się skóry

Złe samopoczucie - np. depresja, wahanie 
nastrojów, drażliwość, niepokój



Badanie Zdrowa ONA - Menopauza

HORMONALNA TERAPIA MENOPAUZALNA - WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Czy słyszała Pani kiedykolwiek
o Hormonalnej Terapii Menopauzalnej (HTM)? *

Dane w %
* pytanie jednokrotnego wyboru, N=212
** pytanie jednokrotnego wyboru, zadawane kobietom, które deklarują, że słyszały o HTM, N=123 

Czy korzysta Pani
z Hormonalnej Terapii Menopauzalnej (HTM)? **



Badanie Zdrowa ONA - Menopauza

Dane w %
* pytanie wielokrotnego wyboru, możliwość wyboru maksymalnie 3 odpowiedzi, N=212

Jakie są Pani największe obawy dotyczące menopauzy? *

Wzrost wagi

Złe samopoczucie 
- np. depresja, wahanie nastrojów…

Nagłe pojawianie się objawów - np. uderzeń 
gorąca, zawrotów głowy, omdleń

Nietrzymanie moczu

Poczucie zmęczenia, problemy ze snem

Spadek libido, suchość pochwy, atrofia pochwy

Zmiany w wyglądzie – np. przerzedzenie się 
włosów, łamliwe paznokcie, łuszczenie się skóry

Pojawiające się bóle głowy

Negatywny wpływ objawów na życie seksualne

Negatywny wpływ objawów na życie rodzinne

Pojawiające się inne bóle - np. piersi, mięśni, 
stawów, ścięgien, języka i ust

Problemy z układem pokarmowym - np. gazy, 
niestrawności, nudności

Objawy skórne - swędzenie skóry, uczucie 
łaskotania, zaczerwienienie skóry

Negatywny wpływ objawów na życie zawodowe

Nie mam żadnych obaw 

OBAWY DOTYCZĄCE MENOPAUZY - WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE



Badanie Zdrowa ONA - Menopauza

Czy przechodzi Pani obecnie menopauzę? * W jaki sposób radzi sobie Pani z objawami menopauzy? **

Uprawiam sport / staram się być aktywna fizycznie

Piję herbaty ziołowe

Stosuję suplementy diety

Stosuję odpowiednią dietę

Mam wsparcie bliskich

Stosuję Hormonalną Terapię Menopauzalną (HTM)

Zrezygnowałam z używek - kawy, papierosów, 
alkoholu

Chodzę na psychoterapię

Inny sposób 

Nie mam sposobu 

Dane w %
* pytanie jednokrotnego wyboru, N=17
** pytanie wielokrotnego wyboru, zadawane kobietom, które obecnie przechodzą menopauzę, N=62

MENOPAUZA I OBJAWY - WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE



Badanie Zdrowa ONA - Menopauza

MENOPAUZA A PANDEMIA KORONAWIRUSA - WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Jakie konkretnie dodatkowe objawy menopauzy pojawiły się u 
Pani w trakcie pandemii koronawirusa? ** 

Dane w %
* pytanie jednokrotnego wyboru, zadawane kobietom, które obecnie przechodzą menopauzę, N=62
** pytanie wielokrotnego wyboru, zadawane kobietom, które deklarują, że pandemia koronawirusa sprawiła, że jest im trudniej niż zwykle poradzić sobie z objawami menopauzy, N=21 
 

Czy pandemia koronawirusa sprawiła, że jest 
Pani trudniej niż zwykle poradzić sobie z 

objawami menopauzy? *
Pojawiające się inne bóle - np. piersi, mięśni, 

stawów, ścięgien, języka i ust

Nagłe objawy - np. uderzenia gorąca, zawroty 
głowy, omdlenia

Poczucie zmęczenia, problemy ze snem

Zmiany w wyglądzie – np. przerzedzenie się 
włosów, łamliwe paznokcie, łuszczenie się skóry

Wzrost wagi

Nietrzymanie moczu

Złe samopoczucie - np. depresja, wahanie 
nastrojów, drażliwość, niepokój

Pojawiające się bóle głowy

Problemy z układem pokarmowym - np. gazy, 
niestrawności, nudności

Objawy skórne - swędzenie skóry, uczucie 
łaskotania, zaczerwienienie skóry



Badanie Zdrowa ONA - Menopauza

HORMONALNA TERAPIA MENOPAUZALNA - WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Czy słyszała Pani kiedykolwiek
o Hormonalnej Terapii Menopauzalnej (HTM)? *

Dane w %
* pytanie jednokrotnego wyboru, N=268
** pytanie jednokrotnego wyboru, zadawane kobietom, które deklarują, że słyszały o HTM, N=999 

Czy korzysta Pani
z Hormonalnej Terapii Menopauzalnej (HTM)? **



Badanie Zdrowa ONA - Menopauza

Dane w %
* pytanie wielokrotnego wyboru, możliwość wyboru maksymalnie 3 odpowiedzi, N=268

Jakie są Pani największe obawy dotyczące menopauzy? *

Wzrost wagi

Złe samopoczucie 
- np. depresja, wahanie nastrojów…

Nagłe pojawianie się objawów - np. uderzeń 
gorąca, zawrotów głowy, omdleń

Poczucie zmęczenia, problemy ze snem

Nie mam żadnych obaw 

Zmiany w wyglądzie – np. przerzedzenie się 
włosów, łamliwe paznokcie, łuszczenie się skóry

Spadek libido, suchość pochwy, atrofia pochwy

Nietrzymanie moczu

Negatywny wpływ objawów na życie seksualne

Pojawiające się bóle głowy

Negatywny wpływ objawów na życie rodzinne

Pojawiające się inne bóle - np. piersi, mięśni, 
stawów, ścięgien, języka i ust

Problemy z układem pokarmowym - np. gazy, 
niestrawności, nudności

Negatywny wpływ objawów na życie zawodowe

Objawy skórne - swędzenie skóry, uczucie 
łaskotania, zaczerwienienie skóry

OBAWY DOTYCZĄCE MENOPAUZY - WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE



Badanie Zdrowa ONA - Menopauza

Czy przechodzi Pani obecnie menopauzę? * W jaki sposób radzi sobie Pani z objawami menopauzy? **

Stosuję Hormonalną Terapię Menopauzalną (HTM)

Stosuję odpowiednią dietę

Piję herbaty ziołowe

Uprawiam sport / staram się być aktywna fizycznie

Zrezygnowałam z używek - kawy, papierosów, 
alkoholu

Chodzę na psychoterapię

Stosuję suplementy diety

Mam wsparcie bliskich

Inny sposób 

Nie mam sposobu 

Dane w %
* pytanie jednokrotnego wyboru, N=268
** pytanie wielokrotnego wyboru, zadawane kobietom, które obecnie przechodzą menopauzę, N=67 

MENOPAUZA I OBJAWY - WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE



Badanie Zdrowa ONA - Menopauza

MENOPAUZA A PANDEMIA KORONAWIRUSA - WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Jakie konkretnie dodatkowe objawy menopauzy pojawiły się u 
Pani w trakcie pandemii koronawirusa? ** 

Dane w %
* pytanie jednokrotnego wyboru, zadawane kobietom, które obecnie przechodzą menopauzę, N=67
** pytanie wielokrotnego wyboru, zadawane kobietom, które deklarują, że pandemia koronawirusa sprawiła, że jest im trudniej niż zwykle poradzić sobie z objawami menopauzy, N=24 
 

Czy pandemia koronawirusa sprawiła, że jest 
Pani trudniej niż zwykle poradzić sobie z 

objawami menopauzy? * Wzrost wagi

Poczucie zmęczenia, problemy ze snem

Nagłe objawy - np. uderzenia gorąca, zawroty głowy, 
omdlenia

Pojawiające się bóle głowy

Spadek libido, suchość pochwy, atrofia pochwy

Objawy skórne - swędzenie skóry, uczucie łaskotania, 
zaczerwienienie skóry

Problemy z układem pokarmowym - np. gazy, 
niestrawności, nudności

Złe samopoczucie - np. depresja, wahanie nastrojów, 
drażliwość, niepokój

Zmiany w wyglądzie – np. przerzedzenie się włosów, 
łamliwe paznokcie, łuszczenie się skóry

Pojawiające się inne bóle - np. piersi, mięśni, stawów, 
ścięgien, języka i ust

Nietrzymanie moczu

Inne objawy



Badanie Zdrowa ONA - Menopauza

HORMONALNA TERAPIA MENOPAUZALNA - WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Czy słyszała Pani kiedykolwiek
o Hormonalnej Terapii Menopauzalnej (HTM)? *

Dane w %
* pytanie jednokrotnego wyboru, N=468
** pytanie jednokrotnego wyboru, zadawane kobietom, które deklarują, że słyszały o HTM, N=269 

Czy korzysta Pani
z Hormonalnej Terapii Menopauzalnej (HTM)? **



Badanie Zdrowa ONA - Menopauza

Dane w %
* pytanie wielokrotnego wyboru, możliwość wyboru maksymalnie 3 odpowiedzi, N=468

Jakie są Pani największe obawy dotyczące menopauzy? *

Nagłe pojawianie się objawów 
- np. uderzeń gorąca…

Wzrost wagi

Złe samopoczucie - np. depresja, wahanie 
nastrojów, drażliwość, niepokój

Poczucie zmęczenia, problemy ze snem

Nietrzymanie moczu

Zmiany w wyglądzie – np. przerzedzenie się 
włosów, łamliwe paznokcie, łuszczenie się skóry

Spadek libido, suchość pochwy, atrofia pochwy

Pojawiające się bóle głowy

Negatywny wpływ objawów na życie seksualne

Negatywny wpływ objawów na życie rodzinne

Pojawiające się inne bóle - np. piersi, mięśni, 
stawów, ścięgien, języka i ust

Objawy skórne - swędzenie skóry, uczucie 
łaskotania, zaczerwienienie skóry

Negatywny wpływ objawów na życie zawodowe

Problemy z układem pokarmowym - np. gazy, 
niestrawności, nudności

Nie mam żadnych obaw

OBAWY DOTYCZĄCE MENOPAUZY - WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE



Badanie Zdrowa ONA - Menopauza

Czy przechodzi Pani obecnie menopauzę? * W jaki sposób radzi sobie Pani z objawami menopauzy? **

Stosuję suplementy diety

Uprawiam sport / staram się być aktywna fizycznie

Piję herbaty ziołowe

Stosuję odpowiednią dietę

Mam wsparcie bliskich

Stosuję Hormonalną Terapię Menopauzalną (HTM)

Zrezygnowałam z używek - kawy, papierosów, 
alkoholu

Chodzę na psychoterapię

Nie mam sposobu 

Dane w %
* pytanie jednokrotnego wyboru, N=468
** pytanie wielokrotnego wyboru, zadawane kobietom, które obecnie przechodzą menopauzę, N=124

MENOPAUZA I OBJAWY - WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE



Badanie Zdrowa ONA - Menopauza

MENOPAUZA A PANDEMIA KORONAWIRUSA - WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Jakie konkretnie dodatkowe objawy menopauzy pojawiły się u 
Pani w trakcie pandemii koronawirusa? ** 

Dane w %
* pytanie jednokrotnego wyboru, zadawane kobietom, które obecnie przechodzą menopauzę, N=124
** pytanie wielokrotnego wyboru, zadawane kobietom, które deklarują, że pandemia koronawirusa sprawiła, że jest im trudniej niż zwykle poradzić sobie z objawami menopauzy, N=46 
 

Czy pandemia koronawirusa sprawiła, że jest 
Pani trudniej niż zwykle poradzić sobie z 

objawami menopauzy? * Poczucie zmęczenia, problemy ze snem

Pojawiające się bóle głowy

Złe samopoczucie - np. depresja, wahanie nastrojów, 
drażliwość, niepokój

Wzrost wagi

Nagłe objawy - np. uderzenia gorąca, zawroty głowy, 
omdlenia

Spadek libido, suchość pochwy, atrofia pochwy

Zmiany w wyglądzie – np. przerzedzenie się włosów, 
łamliwe paznokcie, łuszczenie się skóry

Nietrzymanie moczu

Problemy z układem pokarmowym - np. gazy, 
niestrawności, nudności

Objawy skórne - swędzenie skóry, uczucie łaskotania, 
zaczerwienienie skóry

Pojawiające się inne bóle - np. piersi, mięśni, stawów, 
ścięgien, języka i ust



Badanie Zdrowa ONA - Menopauza

HORMONALNA TERAPIA MENOPAUZALNA - WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Czy słyszała Pani kiedykolwiek
o Hormonalnej Terapii Menopauzalnej (HTM)? *

Dane w %
* pytanie jednokrotnego wyboru, N=79
** pytanie jednokrotnego wyboru, zadawane kobietom, które deklarują, że słyszały o HTM, N=41 

Czy korzysta Pani
z Hormonalnej Terapii Menopauzalnej (HTM)? **



Badanie Zdrowa ONA - Menopauza

Dane w %
* pytanie wielokrotnego wyboru, możliwość wyboru maksymalnie 3 odpowiedzi, N=79

Jakie są Pani największe obawy dotyczące menopauzy? *

Złe samopoczucie 
- np. depresja, wahanie nastrojów…

Nagłe pojawianie się objawów
 - np. uderzeń gorąca…

Wzrost wagi

Zmiany w wyglądzie – np. przerzedzenie się 
włosów, łamliwe paznokcie, łuszczenie się skóry

Nietrzymanie moczu

Poczucie zmęczenia, problemy ze snem

Negatywny wpływ objawów na życie rodzinne

Pojawiające się inne bóle - np. piersi, mięśni, 
stawów, ścięgien, języka i ust

Pojawiające się bóle głowy

Objawy skórne - swędzenie skóry, uczucie 
łaskotania, zaczerwienienie skóry

Spadek libido, suchość pochwy, atrofia pochwy

Negatywny wpływ objawów na życie seksualne

Problemy z układem pokarmowym - np. gazy, 
niestrawności, nudności

Negatywny wpływ objawów na życie zawodowe

Nie mam żadnych obaw 

OBAWY DOTYCZĄCE MENOPAUZY - WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE



Badanie Zdrowa ONA - Menopauza

Czy przechodzi Pani obecnie menopauzę? * W jaki sposób radzi sobie Pani z objawami menopauzy? **

Piję herbaty ziołowe

Uprawiam sport / staram się być aktywna fizycznie

Mam wsparcie bliskich

Stosuję suplementy diety

Stosuję Hormonalną Terapię Menopauzalną (HTM)

Stosuję odpowiednią dietę

Zrezygnowałam z używek - kawy, papierosów, 
alkoholu

Inny sposób 

Nie mam sposobu 

Dane w %
* pytanie jednokrotnego wyboru, N=79
** pytanie wielokrotnego wyboru, zadawane kobietom, które obecnie przechodzą menopauzę, N=20 

MENOPAUZA I OBJAWY - WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE



Badanie Zdrowa ONA - Menopauza

MENOPAUZA A PANDEMIA KORONAWIRUSA - WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Jakie konkretnie dodatkowe objawy menopauzy pojawiły się u 
Pani w trakcie pandemii koronawirusa? ** 

Dane w %
* pytanie jednokrotnego wyboru, zadawane kobietom, które obecnie przechodzą menopauzę, N=20
** pytanie wielokrotnego wyboru, zadawane kobietom, które deklarują, że pandemia koronawirusa sprawiła, że jest im trudniej niż zwykle poradzić sobie z objawami menopauzy, N=4 
 

Czy pandemia koronawirusa sprawiła, że jest 
Pani trudniej niż zwykle poradzić sobie z 

objawami menopauzy? * Pojawiające się bóle głowy

Wzrost wagi

Nagłe objawy - np. uderzenia gorąca, zawroty 
głowy, omdlenia

Złe samopoczucie - np. depresja, wahanie 
nastrojów, drażliwość, niepokój

Poczucie zmęczenia, problemy ze snem

Nietrzymanie moczu

Spadek libido, suchość pochwy, atrofia pochwy

Pojawiające się inne bóle - np. piersi, mięśni, 
stawów, ścięgien, języka i ust



Badanie Zdrowa ONA - Menopauza

HORMONALNA TERAPIA MENOPAUZALNA - WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Czy słyszała Pani kiedykolwiek
o Hormonalnej Terapii Menopauzalnej (HTM)? *

Dane w %
* pytanie jednokrotnego wyboru, N=188
** pytanie jednokrotnego wyboru, zadawane kobietom, które deklarują, że słyszały o HTM, N=99 

Czy korzysta Pani
z Hormonalnej Terapii Menopauzalnej (HTM)? **



Badanie Zdrowa ONA - Menopauza

Dane w %
* pytanie wielokrotnego wyboru, możliwość wyboru maksymalnie 3 odpowiedzi, N=188

Jakie są Pani największe obawy dotyczące menopauzy? *

Nagłe pojawianie się objawów 
- np. uderzeń gorąca…

Wzrost wagi

Złe samopoczucie - np. depresja, wahanie 
nastrojów, drażliwość, niepokój

Poczucie zmęczenia, problemy ze snem

Nietrzymanie moczu

Zmiany w wyglądzie – np. przerzedzenie się 
włosów, łamliwe paznokcie, łuszczenie się skóry

Pojawiające się inne bóle - np. piersi, mięśni, 
stawów, ścięgien, języka i ust

Spadek libido, suchość pochwy, atrofia pochwy

Pojawiające się bóle głowy

Negatywny wpływ objawów na życie rodzinne

Negatywny wpływ objawów na życie seksualne

Problemy z układem pokarmowym - np. gazy, 
niestrawności, nudności

Negatywny wpływ objawów na życie zawodowe

Objawy skórne - swędzenie skóry, uczucie 
łaskotania, zaczerwienienie skóry

Nie mam żadnych obaw 

OBAWY DOTYCZĄCE MENOPAUZY - WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE



Badanie Zdrowa ONA - Menopauza

Czy przechodzi Pani obecnie menopauzę? * W jaki sposób radzi sobie Pani z objawami menopauzy? **

Stosuję suplementy diety

Piję herbaty ziołowe

Stosuję odpowiednią dietę

Stosuję Hormonalną Terapię Menopauzalną (HTM)

Uprawiam sport / staram się być aktywna fizycznie

Mam wsparcie bliskich

Nie mam sposobu 

Dane w %
* pytanie jednokrotnego wyboru, N=188
** pytanie wielokrotnego wyboru, zadawane kobietom, które obecnie przechodzą menopauzę, N=42 

MENOPAUZA I OBJAWY - WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE



Badanie Zdrowa ONA - Menopauza

MENOPAUZA A PANDEMIA KORONAWIRUSA - WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Jakie konkretnie dodatkowe objawy menopauzy pojawiły się u 
Pani w trakcie pandemii koronawirusa? ** 

Dane w %
* pytanie jednokrotnego wyboru, zadawane kobietom, które obecnie przechodzą menopauzę, N=42
** pytanie wielokrotnego wyboru, zadawane kobietom, które deklarują, że pandemia koronawirusa sprawiła, że jest im trudniej niż zwykle poradzić sobie z objawami menopauzy, N=5 
 

Czy pandemia koronawirusa sprawiła, że jest 
Pani trudniej niż zwykle poradzić sobie z 

objawami menopauzy? * Złe samopoczucie - np. depresja, wahanie 
nastrojów, drażliwość, niepokój

Poczucie zmęczenia, problemy ze snem

Zmiany w wyglądzie – np. przerzedzenie się 
włosów, łamliwe paznokcie, łuszczenie się skóry

Pojawiające się inne bóle - np. piersi, mięśni, 
stawów, ścięgien, języka i ust

Nagłe objawy - np. uderzenia gorąca, zawroty 
głowy, omdlenia

Wzrost wagi

Objawy skórne - swędzenie skóry, uczucie 
łaskotania, zaczerwienienie skóry



Badanie Zdrowa ONA - Menopauza

HORMONALNA TERAPIA MENOPAUZALNA - WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Czy słyszała Pani kiedykolwiek
o Hormonalnej Terapii Menopauzalnej (HTM)? *

Dane w %
* pytanie jednokrotnego wyboru, N=92
** pytanie jednokrotnego wyboru, zadawane kobietom, które deklarują, że słyszały o HTM, N=53 

Czy korzysta Pani
z Hormonalnej Terapii Menopauzalnej (HTM)? **



Badanie Zdrowa ONA - Menopauza

Dane w %
* pytanie wielokrotnego wyboru, możliwość wyboru maksymalnie 3 odpowiedzi, N=92

Jakie są Pani największe obawy dotyczące menopauzy? *

Wzrost wagi

Złe samopoczucie
 - np. depresja, wahanie nastrojów…

Nagłe pojawianie się objawów - np. uderzeń 
gorąca, zawrotów głowy, omdleń

Zmiany w wyglądzie – np. przerzedzenie się 
włosów, łamliwe paznokcie, łuszczenie się skóry

Nietrzymanie moczu

Poczucie zmęczenia, problemy ze snem

Spadek libido, suchość pochwy, atrofia pochwy

Pojawiające się inne bóle - np. piersi, mięśni, 
stawów, ścięgien, języka i ust

Pojawiające się bóle głowy

Negatywny wpływ objawów na życie rodzinne

Negatywny wpływ objawów na życie seksualne

Problemy z układem pokarmowym - np. gazy, 
niestrawności, nudności

Negatywny wpływ objawów na życie zawodowe

Objawy skórne - swędzenie skóry, uczucie 
łaskotania, zaczerwienienie skóry

Nie mam żadnych obaw 

OBAWY DOTYCZĄCE MENOPAUZY - WOJEWÓDZTWO PODLASKIE



Badanie Zdrowa ONA - Menopauza

Czy przechodzi Pani obecnie menopauzę? * W jaki sposób radzi sobie Pani z objawami menopauzy? **

Stosuję suplementy diety

Piję herbaty ziołowe

Uprawiam sport / staram się być aktywna fizycznie

Zrezygnowałam z używek - kawy, papierosów, 
alkoholu

Stosuję odpowiednią dietę

Mam wsparcie bliskich

Stosuję Hormonalną Terapię Menopauzalną (HTM)

Chodzę na psychoterapię

Nie mam sposobu 

Dane w %
* pytanie jednokrotnego wyboru, N=92
** pytanie wielokrotnego wyboru, zadawane kobietom, które obecnie przechodzą menopauzę, N=20 

MENOPAUZA I OBJAWY - WOJEWÓDZTWO PODLASKIE



Badanie Zdrowa ONA - Menopauza

MENOPAUZA A PANDEMIA KORONAWIRUSA - WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Jakie konkretnie dodatkowe objawy menopauzy pojawiły się u 
Pani w trakcie pandemii koronawirusa? ** 

Pojawiające się inne bóle - np. piersi, mięśni, 
stawów, ścięgien, języka i ust

Złe samopoczucie - np. depresja, wahanie 
nastrojów, drażliwość, niepokój

Poczucie zmęczenia, problemy ze snem

Spadek libido, suchość pochwy, atrofia pochwy

Wzrost wagi

Dane w %
* pytanie jednokrotnego wyboru, zadawane kobietom, które obecnie przechodzą menopauzę, N=20
** pytanie wielokrotnego wyboru, zadawane kobietom, które deklarują, że pandemia koronawirusa sprawiła, że jest im trudniej niż zwykle poradzić sobie z objawami menopauzy, N=3 
 

Czy pandemia koronawirusa sprawiła, że jest 
Pani trudniej niż zwykle poradzić sobie z 

objawami menopauzy? *



Badanie Zdrowa ONA - Menopauza

HORMONALNA TERAPIA MENOPAUZALNA - WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Czy słyszała Pani kiedykolwiek
o Hormonalnej Terapii Menopauzalnej (HTM)? *

Dane w %
* pytanie jednokrotnego wyboru, N=174
** pytanie jednokrotnego wyboru, zadawane kobietom, które deklarują, że słyszały o HTM, N=99 

Czy korzysta Pani
z Hormonalnej Terapii Menopauzalnej (HTM)? **



Badanie Zdrowa ONA - Menopauza

Dane w %
* pytanie wielokrotnego wyboru, możliwość wyboru maksymalnie 3 odpowiedzi, N=174

Jakie są Pani największe obawy dotyczące menopauzy? *

Wzrost wagi

Nagłe pojawianie się objawów
 - np. uderzeń gorąca…

Poczucie zmęczenia, problemy ze snem

Złe samopoczucie - np. depresja, wahanie 
nastrojów, drażliwość, niepokój

Spadek libido, suchość pochwy, atrofia pochwy

Zmiany w wyglądzie – np. przerzedzenie się 
włosów, łamliwe paznokcie, łuszczenie się skóry

Nietrzymanie moczu

Negatywny wpływ objawów na życie seksualne

Pojawiające się bóle głowy

Problemy z układem pokarmowym - np. gazy, 
niestrawności, nudności

Negatywny wpływ objawów na życie zawodowe

Pojawiające się inne bóle - np. piersi, mięśni, 
stawów, ścięgien, języka i ust

Negatywny wpływ objawów na życie rodzinne

Objawy skórne - swędzenie skóry, uczucie 
łaskotania, zaczerwienienie skóry

Nie mam żadnych obaw 

OBAWY DOTYCZĄCE MENOPAUZY - WOJEWÓDZTWO POMORSKIE



Badanie Zdrowa ONA - Menopauza

Czy przechodzi Pani obecnie menopauzę? * W jaki sposób radzi sobie Pani z objawami menopauzy? **

Dane w %
* pytanie jednokrotnego wyboru, N=174
** pytanie wielokrotnego wyboru, zadawane kobietom, które obecnie przechodzą menopauzę, N=40 

MENOPAUZA I OBJAWY - WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Piję herbaty ziołowe

Stosuję odpowiednią dietę

Mam wsparcie bliskich

Stosuję suplementy diety

Uprawiam sport / staram się być aktywna fizycznie

Stosuję Hormonalną Terapię Menopauzalną (HTM)

Zrezygnowałam z używek - kawy, papierosów, 
alkoholu

Chodzę na psychoterapię

Nie mam sposobu 



Badanie Zdrowa ONA - Menopauza

MENOPAUZA A PANDEMIA KORONAWIRUSA - WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Jakie konkretnie dodatkowe objawy menopauzy pojawiły się u 
Pani w trakcie pandemii koronawirusa? ** 

Dane w %
* pytanie jednokrotnego wyboru, zadawane kobietom, które obecnie przechodzą menopauzę, N=40
** pytanie wielokrotnego wyboru, zadawane kobietom, które deklarują, że pandemia koronawirusa sprawiła, że jest im trudniej niż zwykle poradzić sobie z objawami menopauzy, N=18 
 

Czy pandemia koronawirusa sprawiła, że jest 
Pani trudniej niż zwykle poradzić sobie z 

objawami menopauzy? * Wzrost wagi

Pojawiające się bóle głowy

Poczucie zmęczenia, problemy ze snem

Złe samopoczucie - np. depresja, wahanie 
nastrojów, drażliwość, niepokój

Problemy z układem pokarmowym - np. gazy, 
niestrawności, nudności

Zmiany w wyglądzie – np. przerzedzenie się 
włosów, łamliwe paznokcie, łuszczenie się skóry

Objawy skórne - swędzenie skóry, uczucie 
łaskotania, zaczerwienienie skóry

Nagłe objawy - np. uderzenia gorąca, zawroty 
głowy, omdlenia

Nietrzymanie moczu

Pojawiające się inne bóle - np. piersi, mięśni, 
stawów, ścięgien, języka i ust

Spadek libido, suchość pochwy, atrofia pochwy



Badanie Zdrowa ONA - Menopauza

HORMONALNA TERAPIA MENOPAUZALNA - WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Czy słyszała Pani kiedykolwiek
o Hormonalnej Terapii Menopauzalnej (HTM)? *

Dane w %
* pytanie jednokrotnego wyboru, N=406
** pytanie jednokrotnego wyboru, zadawane kobietom, które deklarują, że słyszały o HTM, N=229 

Czy korzysta Pani
z Hormonalnej Terapii Menopauzalnej (HTM)? **



Badanie Zdrowa ONA - Menopauza

Dane w %
* pytanie wielokrotnego wyboru, możliwość wyboru maksymalnie 3 odpowiedzi, N=406

Jakie są Pani największe obawy dotyczące menopauzy? *

Wzrost wagi

Nagłe pojawianie się objawów 
- np. uderzeń gorąca…

Złe samopoczucie - np. depresja, wahanie 
nastrojów, drażliwość, niepokój

Poczucie zmęczenia, problemy ze snem

Zmiany w wyglądzie – np. przerzedzenie się 
włosów, łamliwe paznokcie, łuszczenie się skóry

Spadek libido, suchość pochwy, atrofia pochwy

Nietrzymanie moczu

Pojawiające się bóle głowy

Negatywny wpływ objawów na życie rodzinne

Negatywny wpływ objawów na życie seksualne

Pojawiające się inne bóle - np. piersi, mięśni, 
stawów, ścięgien, języka i ust

Problemy z układem pokarmowym - np. gazy, 
niestrawności, nudności

Negatywny wpływ objawów na życie zawodowe

Objawy skórne - swędzenie skóry, uczucie 
łaskotania, zaczerwienienie skóry

Nie mam żadnych obaw 

OBAWY DOTYCZĄCE MENOPAUZY - WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE



Badanie Zdrowa ONA - Menopauza

Czy przechodzi Pani obecnie menopauzę? * W jaki sposób radzi sobie Pani z objawami menopauzy? **

Stosuję suplementy diety

Uprawiam sport / staram się być aktywna fizycznie

Stosuję odpowiednią dietę

Piję herbaty ziołowe

Stosuję Hormonalną Terapię Menopauzalną (HTM)

Mam wsparcie bliskich

Zrezygnowałam z używek - kawy, papierosów, 
alkoholu

Chodzę na psychoterapię

Inny sposób 

Nie mam sposobu 

Dane w %
* pytanie jednokrotnego wyboru, N=406
** pytanie wielokrotnego wyboru, zadawane kobietom, które obecnie przechodzą menopauzę, N=84 

MENOPAUZA I OBJAWY - WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE



Badanie Zdrowa ONA - Menopauza

MENOPAUZA A PANDEMIA KORONAWIRUSA - WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Jakie konkretnie dodatkowe objawy menopauzy pojawiły się u 
Pani w trakcie pandemii koronawirusa? ** 

Dane w %
* pytanie jednokrotnego wyboru, zadawane kobietom, które obecnie przechodzą menopauzę, N=84
** pytanie wielokrotnego wyboru, zadawane kobietom, które deklarują, że pandemia koronawirusa sprawiła, że jest im trudniej niż zwykle poradzić sobie z objawami menopauzy, N=15
 

Czy pandemia koronawirusa sprawiła, że jest 
Pani trudniej niż zwykle poradzić sobie z 

objawami menopauzy? * Wzrost wagi

Złe samopoczucie - np. depresja, wahanie 
nastrojów, drażliwość, niepokój

Poczucie zmęczenia, problemy ze snem

Pojawiające się inne bóle - np. piersi, mięśni, 
stawów, ścięgien, języka i ust

Zmiany w wyglądzie – np. przerzedzenie się 
włosów, łamliwe paznokcie, łuszczenie się skóry

Spadek libido, suchość pochwy, atrofia pochwy

Nietrzymanie moczu

Problemy z układem pokarmowym - np. gazy, 
niestrawności, nudności

Nagłe objawy - np. uderzenia gorąca, zawroty 
głowy, omdlenia

Objawy skórne - swędzenie skóry, uczucie 
łaskotania, zaczerwienienie skóry

Pojawiające się bóle głowy



Badanie Zdrowa ONA - Menopauza

HORMONALNA TERAPIA MENOPAUZALNA - WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Czy słyszała Pani kiedykolwiek
o Hormonalnej Terapii Menopauzalnej (HTM)? *

Dane w %
* pytanie jednokrotnego wyboru, N=104
** pytanie jednokrotnego wyboru, zadawane kobietom, które deklarują, że słyszały o HTM, N=67 

Czy korzysta Pani
z Hormonalnej Terapii Menopauzalnej (HTM)? **



Badanie Zdrowa ONA - Menopauza

Dane w %
* pytanie wielokrotnego wyboru, możliwość wyboru maksymalnie 3 odpowiedzi, N=104

Jakie są Pani największe obawy dotyczące menopauzy? *

Nagłe pojawianie się objawów 
- np. uderzeń gorąca…

Złe samopoczucie 
- np. depresja, wahanie nastrojów…

Wzrost wagi

Poczucie zmęczenia, problemy ze snem

Spadek libido, suchość pochwy, atrofia pochwy

Zmiany w wyglądzie – np. przerzedzenie się 
włosów, łamliwe paznokcie, łuszczenie się skóry

Nietrzymanie moczu

Pojawiające się inne bóle - np. piersi, mięśni, 
stawów, ścięgien, języka i ust

Pojawiające się bóle głowy

Negatywny wpływ objawów na życie rodzinne

Problemy z układem pokarmowym - np. gazy, 
niestrawności, nudności

Objawy skórne - swędzenie skóry, uczucie 
łaskotania, zaczerwienienie skóry

Negatywny wpływ objawów na życie seksualne

Negatywny wpływ objawów na życie zawodowe

Nie mam żadnych obaw 

OBAWY DOTYCZĄCE MENOPAUZY - WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE



Badanie Zdrowa ONA - Menopauza

Czy przechodzi Pani obecnie menopauzę? * W jaki sposób radzi sobie Pani z objawami menopauzy? **

Stosuję Hormonalną Terapię Menopauzalną (HTM)

Stosuję odpowiednią dietę

Stosuję suplementy diety

Piję herbaty ziołowe

Uprawiam sport / staram się być aktywna fizycznie

Mam wsparcie bliskich

Chodzę na psychoterapię

Nie mam sposobu 

Dane w %
* pytanie jednokrotnego wyboru, N=104
** pytanie wielokrotnego wyboru, zadawane kobietom, które obecnie przechodzą menopauzę, N=16 

MENOPAUZA I OBJAWY - WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE



Badanie Zdrowa ONA - Menopauza

MENOPAUZA A PANDEMIA KORONAWIRUSA - WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Jakie konkretnie dodatkowe objawy menopauzy pojawiły się u 
Pani w trakcie pandemii koronawirusa? ** 

Dane w %
* pytanie jednokrotnego wyboru, zadawane kobietom, które obecnie przechodzą menopauzę, N=16
** pytanie wielokrotnego wyboru, zadawane kobietom, które deklarują, że pandemia koronawirusa sprawiła, że jest im trudniej niż zwykle poradzić sobie z objawami menopauzy, N=5 
 

Czy pandemia koronawirusa sprawiła, że jest 
Pani trudniej niż zwykle poradzić sobie z 

objawami menopauzy? * Poczucie zmęczenia, problemy ze snem

Zmiany w wyglądzie – np. przerzedzenie się włosów, 
łamliwe paznokcie, łuszczenie się skóry

Wzrost wagi

Spadek libido, suchość pochwy, atrofia pochwy

Pojawiające się inne bóle - np. piersi, mięśni, stawów, 
ścięgien, języka i ust

Złe samopoczucie - np. depresja, wahanie nastrojów, 
drażliwość, niepokój

Problemy z układem pokarmowym - np. gazy, 
niestrawności, nudności

Pojawiające się bóle głowy



Badanie Zdrowa ONA - Menopauza

HORMONALNA TERAPIA MENOPAUZALNA - WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Czy słyszała Pani kiedykolwiek
o Hormonalnej Terapii Menopauzalnej (HTM)? *

Dane w %
* pytanie jednokrotnego wyboru, N=97
** pytanie jednokrotnego wyboru, zadawane kobietom, które deklarują, że słyszały o HTM, N=65

Czy korzysta Pani
z Hormonalnej Terapii Menopauzalnej (HTM)? **



Badanie Zdrowa ONA - Menopauza

Dane w %
* pytanie wielokrotnego wyboru, możliwość wyboru maksymalnie 3 odpowiedzi, N=97

Jakie są Pani największe obawy dotyczące menopauzy? *

Nagłe pojawianie się objawów 
- np. uderzeń gorąca…

Wzrost wagi

Złe samopoczucie - np. depresja, wahanie 
nastrojów, drażliwość, niepokój

Poczucie zmęczenia, problemy ze snem

Zmiany w wyglądzie – np. przerzedzenie się 
włosów, łamliwe paznokcie, łuszczenie się skóry

Nietrzymanie moczu

Pojawiające się bóle głowy

Spadek libido, suchość pochwy, atrofia pochwy

Negatywny wpływ objawów na życie rodzinne

Problemy z układem pokarmowym - np. gazy, 
niestrawności, nudności

Objawy skórne - swędzenie skóry, uczucie 
łaskotania, zaczerwienienie skóry

Negatywny wpływ objawów na życie seksualne

Negatywny wpływ objawów na życie zawodowe

Pojawiające się inne bóle - np. piersi, mięśni, 
stawów, ścięgien, języka i ust

Nie mam żadnych obaw 

OBAWY DOTYCZĄCE MENOPAUZY - WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE



Badanie Zdrowa ONA - Menopauza

Czy przechodzi Pani obecnie menopauzę? * W jaki sposób radzi sobie Pani z objawami menopauzy? **

Piję herbaty ziołowe

Stosuję suplementy diety

Uprawiam sport / staram się być aktywna fizycznie

Stosuję odpowiednią dietę

Mam wsparcie bliskich

Zrezygnowałam z używek - kawy, papierosów, alkoholu

Nie mam sposobu 

Dane w %
* pytanie jednokrotnego wyboru, N=97
** pytanie wielokrotnego wyboru, zadawane kobietom, które obecnie przechodzą menopauzę, N=35 

MENOPAUZA I OBJAWY - WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE



Badanie Zdrowa ONA - Menopauza

MENOPAUZA A PANDEMIA KORONAWIRUSA - WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Jakie konkretnie dodatkowe objawy menopauzy pojawiły się u 
Pani w trakcie pandemii koronawirusa? ** 

Dane w %
* pytanie jednokrotnego wyboru, zadawane kobietom, które obecnie przechodzą menopauzę, N=35
** pytanie wielokrotnego wyboru, zadawane kobietom, które deklarują, że pandemia koronawirusa sprawiła, że jest im trudniej niż zwykle poradzić sobie z objawami menopauzy, N=7
 

Czy pandemia koronawirusa sprawiła, że jest 
Pani trudniej niż zwykle poradzić sobie z 

objawami menopauzy? * Nagłe objawy - np. uderzenia gorąca, zawroty 
głowy, omdlenia

Pojawiające się inne bóle - np. piersi, mięśni, 
stawów, ścięgien, języka i ust

Spadek libido, suchość pochwy, atrofia pochwy

Złe samopoczucie - np. depresja, wahanie 
nastrojów, drażliwość, niepokój

Objawy skórne - swędzenie skóry, uczucie 
łaskotania, zaczerwienienie skóry

Poczucie zmęczenia, problemy ze snem

Pojawiające się bóle głowy

Zmiany w wyglądzie – np. przerzedzenie się 
włosów, łamliwe paznokcie, łuszczenie się skóry

Problemy z układem pokarmowym - np. gazy, 
niestrawności, nudności



Badanie Zdrowa ONA - Menopauza

HORMONALNA TERAPIA MENOPAUZALNA - WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Czy słyszała Pani kiedykolwiek
o Hormonalnej Terapii Menopauzalnej (HTM)? *

Dane w %
* pytanie jednokrotnego wyboru, N=277
** pytanie jednokrotnego wyboru, zadawane kobietom, które deklarują, że słyszały o HTM, N=155 

Czy korzysta Pani
z Hormonalnej Terapii Menopauzalnej (HTM)? **



Badanie Zdrowa ONA - Menopauza

Dane w %
* pytanie wielokrotnego wyboru, możliwość wyboru maksymalnie 3 odpowiedzi, N=277

Jakie są Pani największe obawy dotyczące menopauzy? *

Nagłe pojawianie się objawów 
- np. uderzeń gorąca…

Wzrost wagi

Złe samopoczucie - np. depresja, wahanie 
nastrojów, drażliwość, niepokój

Poczucie zmęczenia, problemy ze snem

Spadek libido, suchość pochwy, atrofia pochwy

Nietrzymanie moczu

Zmiany w wyglądzie – np. przerzedzenie się 
włosów, łamliwe paznokcie, łuszczenie się skóry

Pojawiające się bóle głowy

Problemy z układem pokarmowym - np. gazy, 
niestrawności, nudności

Negatywny wpływ objawów na życie seksualne

Negatywny wpływ objawów na życie rodzinne

Pojawiające się inne bóle - np. piersi, mięśni, 
stawów, ścięgien, języka i ust

Negatywny wpływ objawów na życie zawodowe

Objawy skórne - swędzenie skóry, uczucie 
łaskotania, zaczerwienienie skóry

Nie mam żadnych obaw 

OBAWY DOTYCZĄCE MENOPAUZY - WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE



Badanie Zdrowa ONA - Menopauza

Czy przechodzi Pani obecnie menopauzę? * W jaki sposób radzi sobie Pani z objawami menopauzy? **

Stosuję suplementy diety

Piję herbaty ziołowe

Stosuję odpowiednią dietę

Uprawiam sport / staram się być aktywna fizycznie

Stosuję Hormonalną Terapię Menopauzalną (HTM)

Zrezygnowałam z używek - kawy, papierosów, 
alkoholu

Mam wsparcie bliskich

Chodzę na psychoterapię

Dane w %
* pytanie jednokrotnego wyboru, N=277
** pytanie wielokrotnego wyboru, zadawane kobietom, które obecnie przechodzą menopauzę, N=47

MENOPAUZA I OBJAWY - WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE



Badanie Zdrowa ONA - Menopauza

MENOPAUZA A PANDEMIA KORONAWIRUSA - WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Jakie konkretnie dodatkowe objawy menopauzy pojawiły się u 
Pani w trakcie pandemii koronawirusa? ** 

Dane w %
* pytanie jednokrotnego wyboru, zadawane kobietom, które obecnie przechodzą menopauzę, N=47
** pytanie wielokrotnego wyboru, zadawane kobietom, które deklarują, że pandemia koronawirusa sprawiła, że jest im trudniej niż zwykle poradzić sobie z objawami menopauzy, N=999 
 

Czy pandemia koronawirusa sprawiła, że jest 
Pani trudniej niż zwykle poradzić sobie z 

objawami menopauzy? * Wzrost wagi

Objawy skórne - swędzenie skóry, uczucie 
łaskotania, zaczerwienienie skóry

Złe samopoczucie - np. depresja, wahanie 
nastrojów, drażliwość, niepokój

Nagłe objawy - np. uderzenia gorąca, zawroty 
głowy, omdlenia

Poczucie zmęczenia, problemy ze snem

Pojawiające się bóle głowy

Pojawiające się inne bóle - np. piersi, mięśni, 
stawów, ścięgien, języka i ust

Spadek libido, suchość pochwy, atrofia pochwy

Zmiany w wyglądzie – np. przerzedzenie się 
włosów, łamliwe paznokcie, łuszczenie się skóry

Problemy z układem pokarmowym - np. gazy, 
niestrawności, nudności

Nietrzymanie moczu



Badanie Zdrowa ONA - Menopauza

HORMONALNA TERAPIA MENOPAUZALNA - WOJEWÓDZTWO ZACHODNIO-POMORSKIE

Czy słyszała Pani kiedykolwiek
o Hormonalnej Terapii Menopauzalnej (HTM)? *

Dane w %
* pytanie jednokrotnego wyboru, N=112
** pytanie jednokrotnego wyboru, zadawane kobietom, które deklarują, że słyszały o HTM, N=63 

Czy korzysta Pani
z Hormonalnej Terapii Menopauzalnej (HTM)? **



Badanie Zdrowa ONA - Menopauza

Dane w %
* pytanie wielokrotnego wyboru, możliwość wyboru maksymalnie 3 odpowiedzi, N=112

Jakie są Pani największe obawy dotyczące menopauzy? *

Nagłe pojawianie się objawów
- np. uderzeń gorąca…

Wzrost wagi

Złe samopoczucie - np. depresja, wahanie 
nastrojów, drażliwość, niepokój

Poczucie zmęczenia, problemy ze snem

Zmiany w wyglądzie – np. przerzedzenie się 
włosów, łamliwe paznokcie, łuszczenie się skóry

Spadek libido, suchość pochwy, atrofia pochwy

Negatywny wpływ objawów na życie rodzinne

Nietrzymanie moczu

Negatywny wpływ objawów na życie zawodowe

Pojawiające się inne bóle - np. piersi, mięśni, 
stawów, ścięgien, języka i ust

Pojawiające się bóle głowy

Negatywny wpływ objawów na życie seksualne

Problemy z układem pokarmowym - np. gazy, 
niestrawności, nudności

Objawy skórne - swędzenie skóry, uczucie 
łaskotania, zaczerwienienie skóry

Nie mam żadnych obaw 

OBAWY DOTYCZĄCE MENOPAUZY - WOJEWÓDZTWO ZACHODNIO-POMORSKIE



Badanie Zdrowa ONA - Menopauza

Czy przechodzi Pani obecnie menopauzę? * W jaki sposób radzi sobie Pani z objawami menopauzy? **

Uprawiam sport / staram się być aktywna fizycznie

Piję herbaty ziołowe

Stosuję suplementy diety

Zrezygnowałam z używek - kawy, papierosów, alkoholu

Mam wsparcie bliskich

Chodzę na psychoterapię

Stosuję odpowiednią dietę

Stosuję Hormonalną Terapię Menopauzalną (HTM)

Nie mam sposobu 

Dane w %
* pytanie jednokrotnego wyboru, N=112
** pytanie wielokrotnego wyboru, zadawane kobietom, które obecnie przechodzą menopauzę, N=25 

MENOPAUZA I OBJAWY - WOJEWÓDZTWO ZACHODNIO-POMORSKIE



Badanie Zdrowa ONA - Menopauza

MENOPAUZA A PANDEMIA KORONAWIRUSA - WOJEWÓDZTWO ZACHODNIO-POMORSKIE

Jakie konkretnie dodatkowe objawy menopauzy pojawiły się u 
Pani w trakcie pandemii koronawirusa? ** 

Dane w %
* pytanie jednokrotnego wyboru, zadawane kobietom, które obecnie przechodzą menopauzę, N=25
** pytanie wielokrotnego wyboru, zadawane kobietom, które deklarują, że pandemia koronawirusa sprawiła, że jest im trudniej niż zwykle poradzić sobie z objawami menopauzy, N=14 
 

Czy pandemia koronawirusa sprawiła, że jest 
Pani trudniej niż zwykle poradzić sobie z 

objawami menopauzy? * Poczucie zmęczenia, problemy ze snem

Wzrost wagi

Pojawiające się bóle głowy

Spadek libido, suchość pochwy, atrofia pochwy

Nietrzymanie moczu

Złe samopoczucie - np. depresja, wahanie 
nastrojów, drażliwość, niepokój

Nagłe objawy - np. uderzenia gorąca, zawroty 
głowy, omdlenia

Objawy skórne - swędzenie skóry, uczucie 
łaskotania, zaczerwienienie skóry

Zmiany w wyglądzie – np. przerzedzenie się 
włosów, łamliwe paznokcie, łuszczenie się skóry

Problemy z układem pokarmowym - np. gazy, 
niestrawności, nudności

Pojawiające się inne bóle - np. piersi, mięśni, 
stawów, ścięgien, języka i ust



Badanie Zdrowa ONA - Menopauza

STRUKTURA DEMOGRAFICZNA



Badanie Zdrowa ONA - Menopauza

STRUKTURA DEMOGRAFICZNA

WIEK KLASA MIEJSCOWOŚCI

WYKSZTAŁCENIE

Dane w %, N=3191
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