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 عَل دلیمِ چٌذ تٌْا ٍ تَدُ دسد تذٍى ستخَاى ا ساونت آصهایص

 اًدام تشاي ٍ ًذاضتِ لثلی آهادگی تِ احتیاج ّوچٌیي. وطذ هی

. گشدد ًوی هػشف داسٍیی آى

 سا استخَاى استحىام تا ساصد هی لادس سا پضضه سٌدص ایي

. وٌذ هطخع سا استخَاى پَوی ضذت ٍ تسٌدذ

 تسیاس سالگی 30 اص لثل خػَظ تِ استخَاًی سیستن تمَیت

 اتتالء اص هیتَاى آساى ٍ سادُ ًىات سػایت تا وِ چشا است هْن

. ًوَد خلَگیشي تیواسي ایي

پوکی )  پورز استئو از پیشگیري براي مرحله پنج

 (استخوان

 لاتل صیادي حذٍد تا ریل ًىات سػایت تا استخَاى پَوی

: است پیطگیشي

 اساس تش پضضه دستَس عثك) وافی اًذاصُ تِ سٍص ّش -1

. ٍ ولسین هػشف ًواییذ Dٍیتاهیي ( سي ٍ خٌس

 .ٍسصش وٌیذ هشتة ٍهٌظن تغَس وٌیذ سؼی -2

 .وٌیذ پشّیض الىل ٍ سیگاس هػشف اص -3

 سؤال استخَاًْایتاى سالهتی هَسد دس پضضه خَد اص -4

. ًیذن
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خذهات بْذاشتی درهاًی آرربایجاى غربیداًشگاُ علَم پسشکی ٍ   
 شبکِ بْذاشت ٍ درهاى شْرستاى شاّیي دش

 بیوارستاى شْیذ راثی

پوکی استخوان 
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 09332866900:  شوارُ تلفي

ارُ در طَرت ّر گًَِ سَال در خظَص بیواری با  ایویل ٍ شن

تواس  بِ غیر از رٍزّای تعطیل 13الی 11ز ساعت تلفي فَق ا
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 هیضاى تشاي الصم ّاي آصهایص خْت هٌاسة ّاي صهاى دس -5

 .ًواییذ الذام داسٍ گشفتي یا ٍ استخَاى پَوی

 آسبن پیشگیري

 ایي اگش خػَغاً است، دسهاى اص تْتش ّوَاسُ پیطگیشي

 ّاي سٍش تا تَاى هی حمیمت دس. تاضذ سادُ تسیاس پیطگیشي

 اص هٌاسة تغزیِ. داد واّص سا استخَاى پَوی خغش اي، سادُ

. است استخَاى پَوی اص پیطگیشي تشاي ثشؤم تسیاس ّاي سٍش

 ٍ مولسی خػَغاً وافی اهالح حاٍي تایذ ها سٍصاًِ غزاي

 هاست، پٌیش، ضیش، ولسین هٌثغ تْتشیي. تاضذ الصم ّاي ٍیتاهیي

 تایذ. است هاّی ٍیژُ تِ دسیایی غزاّاي ٍ تیشُ سثض سثضیدات

 همادیش هػشف صیشا سساًذ حذالل تِ غزایی تشًاهِ دس سا ًوه

 فاوتَسّا هْوتشیي اص یىی. ضَد هی ولسین دفغ تاػث آى تاالي

 Dّا هػشف ٍیتاهیي  سالهتی استخَاى ٍ ولسین خزب دس

 ٍ هشؽ تخن صسدُ ، خگش پشچشب، اّیغزاّایی هاًٌذ م. است

 .است ٍیتاهیي ایي اص سشضاس خاهِ

زیر ًظر سَپرٍایسر آهَزش  -ٍاحذ آهَزش سالهت :تْیِ ٍ تٌظین

 (شْال فتحی)سالهت 

 هتخظض داخلی-دکتر هْذی اشرفی: هشاٍر علوی
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پوکی استخوان چیست؟ 

 ستحىام، ا(Osteoporosis) استخَاى پَوی تیواسي دس

 استخَاى ضىستگی خغش ًتیدِ دس ٍ ضذُ ون استخَاى

 تستگی اغلی ػاهل دٍ تِ استخَاى استحىام. یاتذ افضایطوی

 ویفیت ٍ (استخَاى تشاون)  استخَاى تَدُ همذاس: داسد

 سٌیي دس استخَاًی ّاي ضىستگی ػلت تشیي هْن. ستخَاىا

. است استخَاى پَوی هسي، افشاد ٍ صًاى دس یائسگی اص تؼذ

 دس اغلة استخَاى، پَوی اص ًاضی استخَاى ّاي ضىستگی

 اتفاق دست هچ ٍ فمشات ستَى ّاي هْشُ ساى، استخَاى

 استخَاى پَوی اثش دس است هوىي ّشاستخَاًی ٍلی افتذ، هی

 ساى، استخَاى تَیژُ استخَاى ّاي ضىستگی اص تؼضی. دتطىي

  .ضًَذ دائوی هؼلَلیت تاػث تَاًٌذ هی

 صیشا ضَد، هی اعالق ًیض ”خاهَش تیواسي“ استخَاى پَوی تِ

 هَلؼی تا دّذ هی اداهِ خَد پیطشفت تِ ػالهت تذٍى هؼوَالً

 ایٌىِ یا تطىٌذ، ساى استخَاى هثل دساص، استخَاى یه وِ

 دچاس ضىستگی اثش تش فمشات ستَى هْشُ چٌذ یا یه

 تا تَاًذ هی فمشات ستَى دس ّا هْشُ ضىستگی. ضًَذ فطشدگی

  صیادي ػالهت ایٌىِ یا ٍ تاضذ ّوشاُ پطت ضذیذ دسد یه

  ضىل تغییش تا یا ٍ ضَد وَتاُ تیواس لذ تذسیحُ ب ٍ ًذاضتِ
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 تَدى ًاوافی تؼلت خَاًی ٍ وَدوی سٌیي دس یا تیواسي ایي

 تَدُ ایٌىِ یا ٍ ضَد هی ضشٍع استخَاى تىاهل ٍ سضذ

 .سٍد هی تیي اص عثیؼی حالت اص تیطتش تاالتش، سٌیي دس استخَاًی

شیوع پوکی استخوان و عواقب آن 

تػَس  لثالً وِ است آى اص تش ضایغ تسیاس ، استخَاى پَوی

. ضًَذ هی هثتال استخَاى پَوی تِ هشداى اص تیطتش صًاى .ضذ هی

 هی هثتال استخَاى پَوی تِ هشداى اص تیطتش صًاى ایٌىِ ػلت

 هتَسظ عَس تِ صًاى استخَاى تشاون هیضاى وِ است ایي ضًَذ

 اص تؼذ صًاى تؼالٍُ است، هشداى اص ووتش دسغذ 30 تا 20

. دٌّذ دستوی اص سا خَد استخَاًی تَدُ تسشػت یائسگی

. است استخَاًی ّاي ضىستگی استخَاى، پَوی هْن ػاسضِ

 ضىستگی استخَاى، پَوی اص ًاضی ضىستگی هْوتشیي

 ًضدیه ٍ استخَاى ایي تاالي لسوت دس وِ است ساى استخَاى

 ضذى تستشي تِ احتیاج ضىستگی ایي .افتذ هی اتفاق ساى هفػل

. داسد خشاحی ػول ٍ تیواسستاى دس

 تشخیص

 استخَاى، پَوی تطخیع تشاي سٍش تْتشیي حاضش حال دس

 تشاون سٌدص تشاي اهشٍصُ. است استخَاى تشاون ًدصس

 تا تَاًٌذ هی وِ ضذُ ساختِ خذیذي ّاي دستگاُ استخَاى

 سالن استخَاى تا آى ًسثت ٍ استخَاى تشاون صیادي ًسثتاً دلت

 .وٌٌذ گیشي اًذاصُ سا هتٌاسة سي ٍ
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 استخَاى، پَوی اثش تش. ضَد ظاّش پطت دس لَصتػَست 

 تا یا ٍ خَدتخَد تغَس وِ ضًَذ هی ضىٌٌذُ چٌاى ّا استخَاى

 هؼوَلی سواتح یا ٍ صهیي تِ افتادى هثل هختػش ضشتِ یه

 وشدى سشفِ حتی یا ٍ اضیا تلٌذوشدى ٍ ضذى خن ًظیش

. ضىٌٌذ هی

 ٍ عثیؼی فشآیٌذ یه استخَاى پَوی وِ وٌٌذ هی فىش تسیاسي

 اهشٍصُ، اها. تاضذ هی پیشي تِ هشتَط اختٌاب لاتل غیش

 لاتل صیادي اًذاصُ تا استخَاى پَوی وِ هؼتمذًذ هتخػػیي

 داسًذ، استخَاى پَوی وِ افشادي دس تؼالٍُ. است پیطگیشي

 تیواسي  پیطشفت ٍ استخَاى ّاي ضىستگی اص تَاى هی

 سا تؼذي استخَاًی ّاي ضىستگی خغش ٍ وشد خلَگیشي

 هشتَط تیواسي یه سا استخَاى پَوی لثالً اگشچِ. داد واّص

  وِ است ضذُ هطخع اهشٍصُ ٍلی پٌذاضتٌذ، هی هسي افشاد تِ
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