
درابتالءبِ « د»آیب کوبَد ٍیتبهیي

 پَکی استخَاى است؟

 بلِ
ضوب بب اًجبم یک تست اسهبیطگبّی 

سبدُ هی تَاًیذ بِ کوبَد ایي 

 ٍیتبهیي پی ببزیذ.

یب قببل پیطگیزی ٍ درهبى آ

 است؟

 بلِ
هب بب اصالح ضیَُ ی سًذگی خَد هی 

تَاًین اس پَکی استخَاى پیطگیزی 

 .کٌین

 رٍضْبی قببل پیطگیزی
:دریافت کلسیم 
هػزف ضیز کن چزة، هبست،دٍغ ، کطک،  

دار سبش رًگ ، سَیب، هَاد غٌی ضذُ بزگسبشیجبت 

 بب کلسین.

 عالئن ببلیٌی پَکی استخَاى
ٍ تبسهبًی هعوَال بذٍى عالهت است

ضکبر کِ فزدراکبهال دچبرًکٌذ آ

 ًوی ضَد.

َتبّی قذ بِ علت فطزدُ ضذى ک

 ی کوزهْزُ ّب

خویذگی پطت ٍ پیذایص قَس 

 ّبضکستگی استخَاى 

ایب قببل تطخیص 

 است؟چگًَِ؟

 بلِ
ضوب بب اًجبم یک سٌجص تزاکن استخَاى،کِ 

دستگبّی سبدُ ٍبی خطزهیببضذهیتَاًیذبِ 

آسهَى سٌجص تزاکن  تطخیع آى پی ببزیذ.

تزیي رٍش تطخیع پَکی تزیي ٍ اغلیدقیق

 استخَاى است.

 

 پَکی استخَاى چیست؟
پَکی استخَاى بِ هعٌبی الغزٍضعیف 

سبسهبى  ضذى استخَاى ّبست.

بْذاضت جْبًی پَکی استخَاى را بِ 

سکتِ  ، ّوزاُ بیوبری ّبی سزطبى

هغشی ٍقلبی بِ عٌَاى چْبردضوي 

 اصلی بطزهعزفی کزدُ است.

چِ کسبًی در خطزابتال بِ اى       

 ّستٌذ؟

افشایص هی بب افشایص سي  : سي.1

 یببذ.

درّزدٍجٌس ٍلی  : جٌس.2

 درخبًوْب بیطتز

 سببقِ فبهیلی پَکی استخَاى.3

 یبئسگی.4

 تغذیِ ًبهٌبسب.5

هصزف سیگبر ،قلیبى  : عبدات غلط.6

 ،الکل،ًَضببِ ّبی حبٍی کبفئیي

دارٍّبی  کَرتَى ّب، : بعضی دارٍّب.7

 ّپبریي،ضذصزع ٍضذاًعقبدخَى )

 (، فٌَببربیتبلفٌی تَییي

گَارضی،  هطکالت : بعضی بیوبریْب.8

  



 
 
 
 

 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 دانشکده پرستاری و مامایی

 

 پَکی استخَاى

 بیوبری خبهَش
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  َّرهَى درهبًی پس اس یبئسگی :
استخَاى درسبلْبی پس اس اسدست رفتي سزیع 

یبئسگی رخ هی دّذ ٍایي دٍرُ،سهبًی بزای 

پیطزفت پَکی استخَاى درسًبى است.اًجبم 

سٌجص تزاکن استخَاى درایي سي ٍ هطبٍرُ 

بزای َّرهَى درهبًی هی تَاًذ اس پیطزفت آى 

 .جلَگیزی کٌذ

 هطبٍرُ بب هتخصصیي سالهت:

افزادی کِ ضیوی درهبًی هی کٌٌذ ٍیب بِ 

طَالًی کَرتَى دریبفت هی کٌٌذ ٍیب غَرت 

داضتي بزخی بیوبریْب )پزکبری تیزٍئیذ(ریسک 

یبس بِ هطبٍرُ پَکی استخَاى راافشایص دادُ ًٍ

 درخػَظ عَارؼ دارٍّباست.

 تطخیص بِ هَقع پَکی استخَاى:
ٍجَددارد.درسًبى پَکی استخَاى درّزدٍجٌس 

بعذاسیبئسگی بیطتزاست ّوچٌیي هزداى هی 

پیطزفت پَکی استخَاى ضًَذٍایي تَاًٌذ دچبر

 .هَرد بِ خَبی تطخیع دادُ ًوی ضَد

 « : د»دریبفت ٍیتبهیي 
ایي ٍیتبهیي پیص ًیبس کلسین است ٍ بذٍى 

تبهیي کبفی آى،بزطزف کزدى کوبَد کلسین 

ًَرخَرضیذهْن تزیي هٌبع اهکبى پذیزًیست.

دقیقِ درهعزؼ 15-10قزارگزفتي است 

هستقین ًَرخَرضیذ هی تَاًذ تبهیي کٌٌذُ ی 

 خَبی ببضذ. 
 « :د»دیگزحبٍی ٍیتبهیي  هَاد

 هٌببع دریبیی.1

 پٌیز.2

 رٍغي کبذهبّی.3

 «د»هَادغٌی ضذُ بب ٍیتبهیي .4

 

 حذف عبدات غلط:
،هػزف ًَضببِ استعوبل سیکبر،قلیبى،الکل 

 ّبی حبٍی کبفئیي

 ٍرسش ٍفعبلیت فیشیکی : 
تزاکن هغش استخَاى بستگی بِ سطح 

فعبلیت فیشیکی دارد.درٍاقع بی حزکتی 

ببعث اسدست رفتي ببفت ّبی اسکلتی هی 

ضَد.گٌجبًذى یک بزًبهِ ٍرسضی در ایبم 

   


