
 

 

 

English Punjabi (Indian script)  / ਪੰਜਾਬੀ 

Early and premature menopause 

Menopause before the age of 45 is called early menopause. 

Menopause before the age of 40 is called premature menopause. 

A spontaneous (natural) early menopause affects approximately 

5% of the population before the age of 45. 

Premature menopause, or premature ovarian insufficiency (POI), 

is defined as being menopause that happens before the age of 

40. 

Premature menopause is estimated to affect 1% of women under 

the age of 40 years and 0.1% of women under the age of 30 

years. 

Premature menopause is different to menopause which occurs at 

around the average age (45-55 years), as premature menopause 

ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਅਗੇਤਾ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ 

45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਾਂ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਨ ੂੰ  ਛੇਤੀ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ (early 

menopause) ਹਿਿਾ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ। 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਾਂ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ 

ਨ ੂੰ  ਅਗੇਤਾ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ (premature menopause) ਹਿਿਾ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ। 

ਇੱਿ ਸਹਿਜ (ਿੁਦਰਤੀ) ਛੇਤੀ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਲਗਭਗ 5% ਆਬਾਦੀ ਨ ੂੰ  45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 

ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਾਂ ਪਰਭਾਵਤ ਿਰਦਾ ਿੈ। 

ਅਗੇਤਾ ਮੇਨੋਪੌਜ਼, ਜਾਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਾਂ ਅੂੰਡਿੋਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਿਮੀ (premature ovarian 

insufficiency, POI) ਨ ੂੰ  40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਾਂ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਵਜੋਂ 

ਪਹਰਭਾਸ਼ਤ ਿੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ। 

ਅਗੇਤਾ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਾਂ ਅੂੰਦਾਜ਼ਨ 1% ਔਰਤਾਾਂ ਅਤੇ 30 ਸਾਲ 

ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਾਂ 0.1% ਔਰਤਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਭਾਹਵਤ ਿਰਦਾ ਿੈ। 

ਅਗੇਤਾ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਉਸ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਿੁੂੰਦਾ ਿੈ ਜੋ ਔਸਤ ਉਮਰ (45-55 ਸਾਲਾਾਂ) ਦੇ 

ਆਸ-ਪਾਸ ਿੁੂੰਦਾ ਿੈ, ਹਿਉਾਂਹਿ ਅਗੇਤੇ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਿੁੂੰਦਾ ਿੈ ਹਿ ਅੂੰਡਿੋਸ਼ ਸਿੀ 
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means that the ovaries aren’t working properly. They stop 

producing eggs years before they normally would. 

ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਿੂੰਮ ਨਿੀ ਾਂ ਿਰ ਰਿ ੇਿਨ। ਇਿ ਆਮ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਿਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਾਂ ਿੀ ਅੂੰਡੇ 

ਬਣਾਉਣਾ ਬੂੰਦ ਿਰ ਹਦੂੰਦੇ ਿਨ। 

Causes of early and premature menopause 

Women can experience early or premature menopause for lots of 

different reasons including certain surgeries or cancer treatments. 

In 90% of women who experience premature menopause, the 

reason will be unknown. 

More about the causes of premature menopause 

ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਅਗੇਤੇ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਔਰਤਾਾਂ ਿੁਝ ਸਰਜਰੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਿੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜਾਾਂ ਸਮੇਤ, ਬਿਤੁ ਸਾਰੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰ ੇਿਾਰਨਾਾਂ 

ਿਰਿ ੇਛੇਤੀ ਜਾਾਂ ਅਗੇਤ ੇਮੇਨੋਪਜੌ਼ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਿਰ ਸਿਦੀਆਾਂ ਿਨ। 

ਅਗੇਤੇ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਿਰਨ ਵਾਲੀਆਾਂ 90% ਔਰਤਾਾਂ ਹਵੱਚ, ਇਸ ਦਾ ਿਾਰਨ 

ਅਹਗਆਤ ਿੋਵੇਗਾ। 

ਅਗੇਤੇ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਦੇ ਿਾਰਨਾਾਂ ਬਾਰ ੇਿੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ 

Signs and symptoms of early and premature 
menopause 

The symptoms of premature menopause are the same as 

perimenopause. 

If you are taking hormonal contraception, you might not notice a 

change in your periods but you may have other symptoms. 

It’s more unusual in younger women, so these symptoms can be 

missed or thought to be due to other conditions. 

Further information about signs and symptoms of menopause 

ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਅਗੇਤੇ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਦੇ ਚ ਿੰਨਹ ਅਤੇ ਲੱਛਣ 

ਅਗੇਤੇ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪੈਰੀਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਇੱਿੋ ਹਜਿੇ ਿੀ ਿੁੂੰਦ ੇਿਨ। 

ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਿਾਰਮੋਨ ਅਧਾਰਤ ਗਰਭ ਹਨਰੋਧਿ ਲੈ ਰਿ ੇਿੋ, ਤਾਾਂ ਿੋ ਸਿਦਾ ਿੈ ਹਿ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  

ਆਪਣੀਆਾਂ ਮਾਿਵਾਰੀਆਾਂ ਹਵੱਚ ਿੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹਦਖਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇ ਪਰ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਇਦ 

ਦ ਜੇ ਲੱਛਣ ਿੋ ਸਿਦ ੇਿਨ। 

ਜਵਾਨ ਔਰਤਾਾਂ ਹਵੱਚ ਇਿ ਵਧੇਰ ੇਅਸਧਾਰਨ ਿੁੂੰਦਾ ਿੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਿ ਲੱਛਣ ਖੁੂੰਝ 

ਸਿਦ ੇਿਨ ਜਾਾਂ ਇਿਨਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੋਰਨਾਾਂ ਸਹਿਤੀਆਾਂ ਦੇ ਿਾਰਨ ਸਮਹਝਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਿੈ। 

ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਦ ੇਹਚੂੰਨ੍ਾਾਂ ਅਤ ੇਲੱਛਣਾਾਂ ਬਾਰ ੇਿੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ 

https://www.daisynetwork.org/about-poi/what-is-poi/
https://www.daisynetwork.org/about-poi/what-is-poi/
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/sexual-and-reproductive/the-menopause/overview-of-the-menopause/signs-and-symptoms-of-menopause/
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/sexual-and-reproductive/the-menopause/overview-of-the-menopause/signs-and-symptoms-of-menopause/
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Diagnosing early and premature menopause 

Speak to your GP if: 

 you know you are not pregnant and your periods have 

stopped or have been coming less often (for around 4-6 

months). 

Your GP can carry out a blood test to measure your hormone 

levels. 

It can take a long time for a diagnosis of premature menopause 

to be made as symptoms could be due to other conditions. Your 

blood test can rule out diabetes and thyroid problems. 

ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਅਗੇਤੇ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਦਾ ਚਨਦਾਨ ਕਰਨਾ 

ਆਪਣੇ GP ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰ ੋਜੇ: 

 ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਪਤਾ ਿੈ ਹਿ ਤੁਸੀ ਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਨਿੀ ਾਂ ਿੋ ਅਤ ੇਤੁਿਾਡੀ ਮਾਿਵਾਰੀ ਬੂੰਦ ਿੋ 

ਗਈ ਿੈ ਜਾਾਂ ਘੱਟ ਵਾਰ ਆ ਰਿੀ ਿੈ (ਤਿਰੀਬਨ 4-6 ਮਿੀਹਨਆਾਂ ਤੋਂ)। 

ਤੁਿਾਡਾ GP ਤੁਿਾਡੇ ਿਾਰਮੋਨ ਦੇ ਪੱਧਰਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਾਪਣ ਲਈ ਖ ਨ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਿਰ ਸਿਦਾ ਿੈ। 

ਅਗੇਤੇ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਿਰਨ (ਡਾਇਗਨੋਹਸਸ) ਹਵੱਚ ਲੂੰਬਾ ਸਮਾਾਂ ਲੱਗ ਸਿਦਾ ਿੈ 

ਹਿਉਾਂਹਿ ਲੱਛਣ ਦ ਜੀਆਾਂ ਸਹਿਤੀਆਾਂ ਦੇ ਿਾਰਨ ਿੋ ਸਿਦ ੇਿਨ। ਤੁਿਾਡੇ ਖ ਨ ਦੀ ਜਾਾਂਚ 

ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਿਾਇਰੌਇਡ ਦੀਆਾਂ ਸਮੱਹਸਆਵਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਖਾਰਜ ਿਰ ਸਿਦੀ ਿੈ। 

Management of early and premature 
menopause 

Having an early or premature menopause can increase the risk of 

osteoporosis (weak bones) and cardiovascular (heart) disease. It 

is believed that HRT can reduce these risks, as well as controlling 

menopausal symptoms. 

The current recommendation is that women experiencing an early 

or premature menopause should be offered hormonal therapy, 

unless there is a medical reason not to take it, and should 

continue until at least the average age of the menopause. By 

ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਅਗੇਤੇ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਦਾ ਪਰਬਿੰਧਨ 

ਛੇਤੀ ਜਾਾਂ ਅਗੇਤਾ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਿੋਣ ਿਰਿ ੇਓਸਟੀਓਪੋਰੋਹਸਸ (ਿਮਜ਼ੋਰ ਿੱਡੀਆਾਂ) ਅਤੇ 

ਿਾਰਡੀਓਵੈਸਿੁਲਰ (ਹਦਲ) ਦੀ ਹਬਮਾਰੀ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੱਧ ਸਿਦਾ ਿੈ। ਅਹਜਿਾ ਮੂੰਹਨਆ 

ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ ਹਿ HRT ਇਿਨਾਾਂ ਜੋਖਮਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਘਟਾ ਸਿਦੀ ਿੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਿੀ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ 

ਦੇ ਲੱਛਣਾਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਿਾਬ  ਪਾ ਸਿਦੀ ਿੈ। 

ਮੌਜ ਦਾ ਹਸਫਾਰਸ਼ ਇਿ ਿੈ ਹਿ ਛੇਤੀ ਜਾਾਂ ਅਗੇਤ ੇਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਿਰ ਰਿੀਆਾਂ ਔਰਤਾਾਂ 

ਨ ੂੰ  ਿਾਰਮੋਨਲ ਿੈਰੇਪੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਿੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਨਾ ਲੈਣ 

ਦਾ ਿੋਈ ਡਾਿਟਰੀ ਿਾਰਨ ਿੋਵੇ, ਅਤੇ ਇਿ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਔਸਤ ਉਮਰ ਤੱਿ 
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doing this, the hormones that would usually have been produced 

are being replaced. 

ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। ਅਹਜਿਾ ਿਰਨ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਿੀਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ 

ਿਾਰਮੋਨਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਦਹਲਆ ਜਾ ਹਰਿਾ ਿੈ। 

Early and premature menopause and fertility 

Early and premature menopause can affect your ability to have 

children naturally. 

Women experiencing early or premature menopause do not 

ovulate (release an egg) every month. This makes it difficult to 

get pregnant. 

If you want to have children, you might choose to use IVF and 

donated eggs from another woman, or using your own eggs if you 

had some stored. Surrogacy and adoption may also be options 

for you. 

Studies have shown that a small percentage of women (5-10%) 

experiencing premature menopause (where the cause is 

unknown) do sometimes ovulate and become pregnant. 

If you don't wish to become pregnant you should continue to use 

contraception. 

Further information about early and premature menopause and 

fertility 

ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਅਗੇਤਾ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਅਤੇ ਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ 

ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਅਗੇਤਾ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਿੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਿਰਨ ਦੀ ਤੁਿਾਡੀ ਸਮਰੱਿਾ 'ਤੇ 

ਅਸਰ ਪਾ ਸਿਦੇ ਿਨ। 

ਛੇਤੀ ਜਾਾਂ ਅਗੇਤੇ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਿਰ ਰਿੀਆਾਂ ਔਰਤਾਾਂ ਿਰ ਮਿੀਨੇ ਓਵੁਲੇਟ (ਅੂੰਡਾ 

ਹਰਲੀਜ਼ ਿਰਨਾ) ਨਿੀ ਾਂ ਿਰਦੀਆਾਂ। ਹਜਸ ਨਾਲ ਗਰਭਵਤੀ ਿੋਣਾ ਔਖਾ ਿੋ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ। 

ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਿਰਨਾ ਚਾਿੁੂੰਦੇ ਿੋ, ਤਾਾਂ ਿੋ ਸਿਦਾ ਿੈ ਹਿ ਤੁਸੀ ਾਂ IVF ਅਤੇ ਹਿਸ ੇਿੋਰ 

ਔਰਤ ਤੋਂ ਦਾਨ ਿੀਤ ੇਗਏ ਅੂੰਡੇ ਵਰਤਣ, ਜਾਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਿੁਝ ਅੂੰਡੇ ਸਟੋਰ ਿਰਵਾਏ ਸੀ ਤਾਾਂ 

ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਅੂੰਡੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਚੋਣ ਿਰ ਸਿਦ ੇਿੋ। ਸਰੋਗੇਸੀ ਅਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਵੀ 

ਤੁਿਾਡੇ ਲਈ ਹਵਿਲਪ ਿੋ ਸਿਦੇ ਿਨ। 

ਅਹਧਐਨਾਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿੈ ਹਿ ਅਗੇਤੇ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ (ਹਜੱਿ ੇਿਾਰਨ ਅਹਗਆਤ ਿੋਵੇ) ਦਾ 

ਅਨੁਭਵ ਿਰ ਰਿੀਆਾਂ ਔਰਤਾਾਂ ਦੀ ਇੱਿ ਛੋਟੀ ਹਜਿੀ ਪਰਤੀਸ਼ਤ (5-10%) ਿਈ ਵਾਰ 

ਅੂੰਡਾ ਬਣਾਉਾਂਦੀਆਾਂ (ਓਵੁਲੇਟ ਿਰਦੀਆਾਂ) ਅਤ ੇਗਰਭਵਤੀ ਿੋ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਿਨ। 

ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਨਿੀ ਾਂ ਿੋਣਾ ਚਾਿੁੂੰਦ ੇਿੋ ਤਾਾਂ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਗਰਭ-ਹਨਰੋਧ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ 

ਿਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 

ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਅਗੇਤੇ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਤੇ ਜਣਨ ਸ਼ਿਤੀ ਬਾਰ ੇਿੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ 

https://www.nhsinform.scot/healthy-living/contraception
https://www.tommys.org/pregnancy-information/planning-a-pregnancy/fertility-and-causes-of-infertility/premature-ovarian-insufficiency-and-getting-pregnant
https://www.tommys.org/pregnancy-information/planning-a-pregnancy/fertility-and-causes-of-infertility/premature-ovarian-insufficiency-and-getting-pregnant
https://www.nhsinform.scot/healthy-living/contraception
https://www.tommys.org/pregnancy-information/planning-a-pregnancy/fertility-and-causes-of-infertility/premature-ovarian-insufficiency-and-getting-pregnant
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Support for early and premature menopause 

There is support available for women who experience early or 

premature menopause. You can visit Menopause Cafes, online 

forums, social media groups or support websites to hear from 

women with similar experiences. 

Some websites you may find useful are: 

 The Daisy Network 

 Health Talk 

 The Fertility Network 

 Menopause Matters 

ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਅਗੇਤੇ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ 

ਉਿਨਾਾਂ ਔਰਤਾਾਂ ਲਈ ਸਿਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਿੈ ਜੋ ਛੇਤੀ ਜਾਾਂ ਅਗੇਤੇ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਭਵ 

ਿਰਦੀਆਾਂ ਿਨ। ਤੁਸੀ ਾਂ ਹਮਲਦ-ੇਜੁਲਦ ੇਅਨੁਭਵਾਾਂ ਵਾਲੀਆਾਂ ਔਰਤਾਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਲਈ 

ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਿੈਫ ੇ(Menopause Cafes), ਔਨਲਾਈਨ ਫੋਰਮਾਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪਾਾਂ 

ਜਾਾਂ ਸਿਾਇਤਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਸਿਦ ੇਿੋ। 

ਿੁਝ ਵੈਬਸਾਈਟਾਾਂ ਜ ੋਸ਼ਾਇਦ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਲਾਭਦਾਇਿ ਲੱਗਣ: 

 ਹਦ ਡੇਜ਼ੀ ਨੱੈਟਵਰਿ (The Daisy Network) 

 ਿੈਲਿ ਟਾੱਿ (Health Talk) 

 ਹਦ ਫਰਟੀਹਲਟੀ ਨੱੈਟਵਰਿ (The Fertility Network) 

 ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਮੈਟਰਜ਼ (Menopause Matters) 

For more information in Punjabi (Indian script) go to 

www.nhsinform.scot/translations/languages/punjabi  

 ਜਾਓ ਇੱਿੇ ਲਈ ਜਾਣਿਾਰੀ ਵਧੇਰੇ ਹਵੱਚ ਪੂੰਜਾਬੀ

www.nhsinform.scot/translations/languages/punjabi 

November 2021 ਨਵੂੰਬਰ 2021 

 

https://www.menopausecafe.net/
https://www.daisynetwork.org/
https://healthtalk.org/menopause/early-premature-menopause
https://fertilitynetworkuk.org/access-support/support-groups/scotland-groups/
https://www.menopausematters.co.uk/
https://www.menopausecafe.net/
https://www.daisynetwork.org/
https://healthtalk.org/menopause/early-premature-menopause
https://fertilitynetworkuk.org/access-support/support-groups/scotland-groups/
https://www.menopausematters.co.uk/
http://www.nhsinform.scot/translations/languages/punjabi
http://www.nhsinform.scot/translations/languages/punjabi

