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1. VẤN ĐỀ TÌNH DỤC Ở NGƯỜI CAO TUỔI

• Số người cao tuổi ngày càng có khuynh hướng

tăng. Đến 2033 dự kiến ở Anh Quốc có 23% dân

số > 65 tuổi.[1]

• Có nhiều vấn đề ở người cao tuổi đáng quan tâm

trong đó vấn đề quan hệ tình dục là điều họ ngại

nói đến. 

• Nghiên cứu ở Thụy Điển cho thấy 98% người từ

50 -59 t cho rằng QHTD “cũng quan trọng” so với

72% người 70-80t cùng quan điểm.[2]

1. Office for National Statistics. 

http://www.statistics.gov.uk/cci/nugget.asp?id=949 (accessed 8 June 2010).

2. Helgason AR, Adolfsson J, Dickman P et al. Sexual desire, erection, orgasm 

and ejaculatory functions and their impor- tance to elderly Swedish men: a 

population based study. Age Ageing 1996; 25: 285–91.



1. VẤN ĐỀ TÌNH DỤC Ở NGƯỜI CAO TUỔI

• Nam giới quan tâm đến QHTD nhiều hơn

nữ (41,2% nam so với 11,4% nữ trong

nhóm từ 75-85t) một lý do nổi bật nhất là

sự suy giảm nội tiết ở phụ nữ gây khô rát

và đau âm đạo khi QHTD. [3]

• Không hẳn vì lớn tuổi mà có sự suy giảm

tình dục mà nguyên nhân là vì sức khỏe

kém với những bệnh tật kèm theo [4]

3. Lindau ST, Gavrilova N. Sex, health, and years of sexually active life gained due to good 

health: evidence from two US population based cross sectional surveys of ageing. BMJ 2010; 

340: c810.

4. Lindau ST, Schumm P, Laumann E, Levinson W, O’Muircheartaigh C, Waite L. A study of 

sexuality and health among older adults in the USA. N Engl J Med 2007; 357: 762–74



TRIỆU CHỨNG XẢY RA Ở PHỤ NỮ

QUANH MÃN KINH – MÃN KINH

❖Bốc hỏa và đổ mồ hôi ban đêm, khó thở

❖Mất ngủ

❖Tê chân, ngứa, Da nhăn

❖Suy sụp thần kinh: giảm trí nhớ, trầm cảm

❖Âm đạo khô: giao hợp đau dẫn đến suy giảm tình
dục

❖Nhiễm trùng đường tiểu

❖Tiểu khó – Tiểu gắt – tiểu són

❖Loãng xương - đau lưng - đau khớp

❖Nguy cơ mắc bệnh tim mạch



2. Đặc điểm sinh lý thời kỳ mãn kinh

• Sự giảm ham muốn ở phụ nữ thường do nhiều
yếu tố chứ không đơn thuần do giảm nội tiết tố. 
Các yếu tố nguy cơ bao gồm:

➢ Vấn đề tương tác với bạn đời, 

➢ Viêm teo âm đạo

➢ Co thắt âm đạo không tự chủ do thiếu
hụt E

➢ Viêm bàng quang tái phát, viêm niệu
đạo.

➢ Đau âm hộ, đau vùng chậu

➢ Tiểu không tự chủ



2. Đặc điểm sinh lý thời kỳ mãn kinh

• Phụ nữ tuổi 50-55 thường đã mãn kinh

nhưng không hẳn đã mãn dục

• Người trên 60 tuổi, nếu có sức khỏe bình

thường và hoàn cảnh thuận lợi, vẫn còn

ham muốn tình dục.

• Tuy nhiên, dù muốn hay không, ở người
cao tuổi vẫn diễn ra quá trình lão hóa →. 
Các cơ quan sinh dục thoái triển.



2. Đặc điểm sinh lý thời kỳ mãn kinh

• Ở phụ nữ có hiện tượng hồi xuân kéo theo
sự ham muốn tình dục cũng tăng cao → cần
phải duy trì sự điều độ trong sinh hoạt tình
dục.

• Sự hài hòa trong quan hệ tình dục sẽ giúp
tăng cường chức năng miễn dịch của cơ thể, 
giúp giải tỏa căng thẳng, loại bỏ cảm giác cô
độc, ngừa trầm cảm.

• Tập luyện thể dục, thể thao giúp tuổi xế chiều
cải thiện chất lượng cuộc sống.



3. Các yếu tố gây trở ngại
đến tình dục thời kỳ mãn kinh

• Trước đó đã không có được cảm giác

thỏa mãn tình dục

• Mối quan hệ vợ chồng không hạnh phúc

• Khô âm đạo gây đau rát khi giao hợp

• Suy giảm nội tiết tố làm giảm ham muốn

tình dục

• Suy giảm tình dục của bạn tình



4. Lợi và hại của tình dục thời kỳ mãn kinh

3.1 LỢI

▪ Quan hệ tình dục làm tăng hormone oxytocin, liên

quan đến cảm giác thoải mái, dễ chịu của con 

người: chi phối não bộ trong quá trình liên quan 

đến tình dục và tình cảm, nó được sản sinh khi con 

người đạt cực khoái, khi cảm thấy lãng mạn, khi 

cho con bú sữa mẹ và khi sinh đẻ.[5]

▪ Quan hệ tình dục giúp điều tiết cholesterol và duy

trì mật độ xương, ngăn ngừa lão hóa não bộ [6]

.5. Navneet Magon ,Sanjay Kalra (2011) The orgasmic history of oxytocin: Love, lust, and 
labor Indian J Endocrinol Metab. 2011 Sep; 15(Suppl3): S156–S161.
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4. Lợi và hại của tình dục thời kỳ mãn kinh

▪ Cải thiện hệ thống miễn dịch nhờ sự điều
tiết bởi adrenaline là hormone được tiết ra
nhiều khi giao hợp [6, 7] → Cải thiện sức khỏe

▪ Cải thiện giấc ngủ

▪ Tự tin, yêu đời

• 3.2 HẠI

▪ Đau khô rát âm đạo

▪ Dễ mắc bệnh phụ khoa

6. Kara Mayer Robinson 10 Surprising Health Benefits of Sex 

https://www.webmd.com/sex-relationships/guide/sex-and-health#1

7. Grace Rattue 28 June 20122012 Medical news today  “How Stress Helps The Immune 
System “

https://www.webmd.com/sex-relationships/guide/sex-and-health#1


5. Giai đoạn hồi xuân

• Đây là giai đoạn trước khi buồng trứng
ngừng hoạt động hẳn.

• Đây là giai đoạn cường Estrogen tương
đối do thiếu hoạt động của Progesterone.

• Biểu hiện: tinh thần phấn khởi hơn, yêu
đời hơn, năng nổ hơn, tâm sinh lý tốt hơn
và ham muốn tình dục cũng tăng cao hơn

• Tuổi hồi xuân không kéo dài mãi mà chỉ
trong khoảng 2 năm. Sau đó estrogen tiếp
tục suy giảm → giảm ham muốn tình dục
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6. Cần làm gì để kéo dài tuổi hồi xuân?

• Phụ nữ tuổi trung niên cần có một lối sống tích

cực

• Cần sắp xếp công việc và thời gian nghỉ ngơi

hợp lý,

• Cố gắng loại bỏ stress

• Năng vận động rèn luyện cơ thể: tham gia

những môn thể thao vừa sức (cầu lông, bơi lội, 

yoga, đi bộ...) để tạo niềm vui cho cuộc sống và

tăng cường sức khỏe.

• Dinh dưỡng hợp lý:



6. Cần làm gì để kéo dài tuổi hồi xuân?

• Gạt bỏ định kiến coi tuổi trung niên là

không cần quan tâm đến tình dục. 

• Vợ chồng cần sự chăm sóc và tạo cơ hội

khơi dậy cảm xúc tình dục hơn khi trẻ

• Quan hệ tình dục cần duy trì ở mức độ

thích hợp với cả hai người, 

• Bổ sung nội tiết toàn thân hay tại chỗ (đặt

thuốc âm đạo có chất E tổng hợp hay thực

vật)
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6. Cần làm gì để kéo dài tuổi hồi xuân?

• Đối với người tiền mãn kinh, mãn kinh cần tránh để 

thiếu Estrogen bằng liệu pháp nội tiết thay thế

• Muốn sử dụng thuốc phải được Bác sĩ chuyên khoa 

tham vấn và theo dõi điều trị. Chỉ dùng trong thời

gian ngắn nhất và liều thấp nhất nếu có thể.

• Thuốc thuộc nhóm SERMs tổng hợp hoặc chiết xuất

từ nguồn thảo dược: thường dùng nhất là

Raloxifene, ngừa được gãy xương ở người mãn
kinh và giảm nguy cơ ung thư vú [8]

[8]Bevers TB (2007). "The STAR Trial: Evidence for Raloxifene as a Breast Cancer 
Risk Reduction Agent for Postmenopausal Women". J Natl Compr Canc Netw 5 (8): 
817–22



6. Cần làm gì để kéo dài tuổi hồi xuân?

• Nếu không thể dùng thuốc nội tiết thì có 
thể dùng Phytooestrogen (sữa đậu nành, 
đậu hũ, chè tàu hủ) hay những loại thuốc 
thuộc loại dược thảo đông y...

• Cần có thời gian hoạt động ngoài trời để 
tổng hợp sinh tố D trong cơ thể.

• Cần thường xuyên tập thể dục thể thao để 
duy trì sự dẻo dai của hệ xương cơ và 
giúp máu tuần hoàn đều khắp cơ thể
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6. Cần làm gì để kéo dài tuổi hồi xuân?

• Bổ sung melatonin ở giai đoạn quanh mãn

kinh có thể cải thiện hoạt động tuyến giáp

và nồng độ gonadotropin, phòng ngừa

được tình trạng trầm uất liên quan đến

mãn kinh[9] 

[9]Bellipanni G, DI Marzo F, Blasi F, Di Marzo A (December 2005). "Effects of melatonin in 
perimenopausal and menopausal women: our personal experience. 2005". Annals of the 
New York Academy of Sciences 1057 (1): 393–402. 



THUỐC ĐẶT ÂM ĐẠO

SOKGUNG BI: 

Estrogen thực vật DAIKYN (ESTRIOL)
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Chống chỉ định Nội tiết thay thế

1. K vú

2. K nội mạc TC

3.U xơ TC 

4.Lạc nội mạc TC

5.Cao huyết áp

6.Tiền sử rối loạn đông máu : Viêm tắc TM, 
huyết khối

7.Bệnh lý gan mật : sỏi mật, u gan, rối loạn
chức năng gan

8.Suy chức năng thận

9.Có thai



Vậy làm như thế nào để ngăn ngừa

và hạn chế đến mức thấp nhất

những tác hại xấu của stress và làm

chậm sự lão hóa?

7. Một số biện pháp

làm giảm Stress



Một số biện pháp làm giảm Stress

1. Chế độ ăn hợp lý:quân bình acid - kiềm
Không nên 
❖ Uống nhiều rượu, bia, cafeine
❖ Ăn quá độ hoặc quá ít trong ngày
❖ Hút thuốc lá

Nên

❖ Ăn thực phẩm tươi, không tinh chế, 
thiên nhiên 

❖ Hạn chế thực phẩm công nghiệp, 
chế biến (đồ hộp), nhiều gia vị hóa 
chất, thức ăn nhanh



CHẾ ĐỘ ĂN ĐỀ NGHỊ

• Kiêng cữ hẳn: mỡ động vật 

• Hạn chế: thịt màu đỏ,muối, đường, 
trứng, hóa chất (phẩm màu, hương - vị 
thực phẩm), nước đá, kem lạnh.

• Nên ăn: rau , đậu, nấm, rong tảo biển, 
trái cây, tỏi, hành tím, cá (thịt màu 
trắng) 

• Nước : trà xanh, nước trái cây, nước 
khoáng kiềm. 



Một số biện pháp làm giảm Stress & 
phòng ngừa lão hóa

2. Vận động : tập thể dục , Yoga, Thiền

Không nên 

❖ Ngồi lâu trên máy tính

❖ Chơi game quá mức

❖ Lười vận động

Ít vận 

động



Một số biện pháp làm giảm Stress

• Tự xoa bóp

• Tập vận dộng : đi bộ, chạy chậm, thể 

dục nhịp điệu, khiêu vũ, thể thao

• Yoga

• Thiền định : tập thở sâu

• Thái cực quyền



Một số biện pháp làm giảm Stress

3. Chế độ làm việc:

❖Sắp xếp thời gian làm việc khoa học, 
có thời gian nghỉ ngơi thư giãn hợp lý.

❖ Đơn giản hóa cuộc sống: giảm tham -
sân - si

❖ Tập thư giãn trong khi đang làm việc

❖ Tư duy tích cực 

❖ Thay đổi lối sống : tránh vị kỷ - Sống vị 
tha



SINH TỐ C

• Sinh tố C có nhiều trong trái cam, chanh, quít, 

dâu, cà chua, lá rau xanh, ớt xanh....Khi nấu 

chín, sinh tố ở các thực phẩm kể trên bị tiêu 

huỷ, nên nếu ăn sống được thì tốt hơn



Beta- carotene
❖ Cần cho sự tăng trưởng và cho chức năng của 

các mô, của xương; tăng cường tính miễn dịch, 

giảm nguy cơ gây ung thư, giúp thị lực tốt hơn. 

❖ Có thể biến đổi thành sinh tố A nhưng không có 

tác dụng phụ nguy hại như sinh tố A.

❖ Có trong củ cà rốt, khoai lang đỏ, bí ngô, đu 
đủ, cam, ớt.



Sinh tố E

• Nguồn cung cấp Vit E : dầu thực vật, 

quả hạnh nhân, hạt hướng dương, 
mầm lúa mì, hạt ngũ cốc, rau, gan, trứng, 

bơ, mầm lúa mì.

• Sự chế biến thực phẩm làm giảm

lượng tocopherol đáng kể (xay bột, 

tẩy trắng bột, sản xuất dầu…)
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THỰC PHẨM CHỨA SINH TỐ E




