
شکستگی استخوان
استقالل او را ســـلب کرد

آقا حمید 68 ساله است. او 
بعد از شکسته شدن استخوان 

لگنش فهمید که پوکی 
استخوان داشته است

این پوکی استخوان است 

وزارت بهداشت ، ردمان و آموزش زپشکی 
معاونت بهداشت

دفتر آموزش و ارتقای سالمت
رمزک دمرییت بیماری اهی غیر واگیر 

دفترسالمت جمعيت، خانواده و دمارس
رمزک روابط عمومی و اطالع رسانی

انجمن استئوپروز ایران
مرکز تحقیقات استئوپروز 
پژوهشگاه غدد درون ریز 

و متابولیسم

behdasht.gov.ir iec.behdasht.gov.ir



آیا در معرض 
خطر ابتال به پوکی استخوان هستید؟

و  هسـتید  سـال   50 بـاالی  اگـر  
سـابقه شكسـتگی بـه ویـژه در لگن 
بـرای  داریـد  گـردن  مهره هـای  و 
بررسـی تراکـم اسـتخوان و ارزیابـی 
نیـاز به درمـان، بـه پزشـک مراجعه 

کنیـد.

اگر سـیگار مصرف می کنیـد و باالی 
50 سـال هسـتید، برای ارزیابی خطر 
شكسـتگی به پزشـک مراجعه کنید.

50 سـال هسـتید  بـاالی  بانـوی  اگـر 
از  )زودتـر  یائسـگی زودرس  و سـابقه 
45 سـال( درمـان نشـده داریـد، برای 
بررسـی تراکم اسـتخوان و ارزیابی نیاز 
بـه درمان، بـه پزشـک مراجعـه کنید.

اگر والدیـن مبتال به پوکی اسـتخوان 
دارید و باالی50 سـال هسـتید، برای 
ارزیابـی خطر شكسـتگی به پزشـک 

مراجعـه کنید.

اگـر در حـال حاضر یا گذشـته به مدت 
بیـش از 3 مـاه از داروهـای کورتونـی 
بررسـی  بـرای  کرده ایـد،  اسـتفاده 
تراکـم اسـتخوان و ارزیابـی نیـاز بـه 

درمـان، بـه پزشـک مراجعـه کنیـد.

اگـر مبتـال بـه بیمـاری هـای زیـر هسـتید برای 
بـه  نیـاز  ارزیابـی  و  اسـتخوان  تراکـم  بررسـی 

درمـان، بـه پزشـک مراجعـه کنیـد
کاری  کـم  نـوع 1،  دیابـت  روماتوییـد،  آرتریـت 
کاری  کـم  نشـده،  درمـان  و  طوالنـی  تیروییـد 
تخمـدان یا یائسـگی زود هنـگام، سـوء تغذیه یا 

سـوء جـذب مزمـن و بیمـاری مزمـن کبـد

اگر قـد شـما در مقایسـه با گذشـته 
بیـش از 4 سـانتی متـر کوتـاه شـده 
اسـت، برای ارزیابی خطر شكسـتگی 

بـه پزشـک مراجعـه کنید.

الـكل،  از  طوالنـی  مـدت  بـه  اگـر 
داروهـای  و  صـرع  ضـد  داروهـای 
شـیمی درمانـی اسـتفاده مـی کنید 
و  اسـتخوان  تراکـم  بررسـی  بـرای 
ارزیابـی نیـاز به درمـان، به پزشـک 

کنیـد. مراجعـه 


