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Genetik (Mungkin dari Riwayat keluarga)
Infeksi contohnya Riwayat Mumps
Autoimun contohnya adrenal/ tiroid atau
Disebabkan oleh pengobatan medis atau operasi contohnya kemo/radioterapi

Apakah yang dimaksud dengan Premature Ovarian Insufficieny
(POI)?

POI terjadi ketika cadangan ovum pada wanita menurun sebelum berusia
40 tahun.

Apakah yang menjadi penyebab POI?
Penyebab tersering dari POI adalah idiopatik (tidak diketahui).
Penyebab lain yang diketahui termasuk:

Apakah gejala gejala dari POI?
Gejala paling sering yaitu periode menstruasi menjadi tidak teratur, berhenti atau
tidak pernah menstruasi. 
Gejala lain yang mungkin atau tidak mungkin terjadi, termasuk merasa panas, berkeringat
pada malam hari, tidur terganggu, perubahan mood dengan cepat, nyeri, kering
pada vagina.

KATA KUNCI:
Terjadi perubahan pada periode menstruasi harus di investigasi awal sehingga diagnosis
tidak salah.
 
Bagaimana POI didiagnosa?
Riwayat pribadi, sering nya Riwayat keluarga POI, tes darah (biasanya
empat, dengan jarak enam minggu). Kadar estrogen biasanya rendah dan kadar
hormone menopause (FSH) meningkat.

KATA KUNCI:
Rujukan ke spesialis mungkin dibutuhkan 
untuk mengkonfirmasi diagnosis
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Hormon natural yang menyerupai hormon ovarium anda sendiri (estrogen /  progesterone /

Pil kontrasepsi oral kombinasi sering digunakan tanpa interval bebas hormone

Apakah dampak dari POI untuk Kesehatan dan Kesejahteraan Anda?
Meskipun tidak memungkinkan, POI secara signifikan mengurangi kemungkinan untuk
hamil dengan ovum yang dimiliki sendiri.
 
Jika tidak diobati, POI dapat mengurangi kualitas hidup baik fisik dan emosional dan
secara jangka panjang dapat mempengaruhi Kesehatan tulang, jantung, dan otak.
 
KATA KUNCI:
Dampak Fisik POI dapat secara efektif ditangani dengan terapi hormone yang adekuat

Apakah pilihan pengobatan?
Merupakan hal yang vital jika diet, olahraga, dan kesejahteraan mental dioptimalkan.

Gejala fisik dan emosional dapat ditatalaksana dengan terapi hormone, yaitu dengan 

testosterone)

Pilihan fertilitas seperti donor ovum harus didiskusikan dengan spesialis; pilihan pengobatan
akan bervariasi secara global karena alasan budaya, agama, hukum, dan ekonomi.
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