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ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 

 

Hiện nay chưa có đề tài nào nghiên cứu sâu về chất lượng sống và tình dục của phụ nữ mãn 

kinh cũng như phát hiện mức độ ảnh hưởng của estrogen đến những hình thái lâm sàng của mãn 

kinh để lựa chọn loại hình can thiệp thích hợp với mức độ lâm sàng một cách thích hợp và hiệu 

quả để nâng cao sức khỏe cũng như chất lượng sống ở phụ nữ mãn kinh. Nghiên cứu đã tìm ra 

được mối liên quan giữa nồng độ estradiol với từng rối loạn chức năng ở phụ nữ mãn kinh và từ 

đó có những phác đồ điều trị thích hợp với từng rối loạn chức năng. 
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NEW CONTRIBUTION OF THE THESIS 

 

Currently, there is no research on the quality of life and sexuality of menopausal women as 

well as the estrogen impact extent on the clinical forms of menopause to select a type of 

intervention appropriate to clinical level in an appropriate and effective way to improve health 

as well as quality of life in menopausal women. The research has found out a link between 

estradiol concentration and each of functional disorders in menopausal women and hence 

therapeutic regimens that are appropriate with each of functional disorders. 

 


