
 

  

 تطخيص 

مي تًان ميسان  "سىجش تراكم استخًان "با آزمايش 

 پًكي را تشخيص داد.

 عًارض بيماري 

 درد مسمه 

شكستگي َا: شكستگي مُمتريه عارضٍ پًكي 

استخًان مي باشذ. محل شايع شكستگي شامل سر 

استخًان ران كٍ مىجر بٍ بي تحركي مفصل لگه ي 

شكستگي گاَي زميه گير شذن سالمىذان مي شًد ، 

استخًان ستًن مُرٌ َا كٍ مىجر بٍ خميذگي قذ ي 

قًز پشت شذن مي گردد ي عاليٌ بر ايجاد ظاَر بذ 

مًجب فشار بٍ محتًيات شكم ي مشكالت گًارشي ي 

 تىفسي مي گردد.

 كاَش تحرك ي يابستگي در فعاليت َاي ريزاوٍ 

 

 پيشگيزي 

تِ هٌظَر پيشگيزي اس پَكي استخَاى تَصيِ 

 ّاي سيز را تكار گيزيذ.

 دريافت رصين غذايي هٌاسة كِ عثارتست اس :

دريافت كافي كلسين: هصزف كلسين كافي در 

پَكي در سٌيي تاال را طَل سًذگي ، احتوال 

كاّش هي دّذ. هصزف لثٌيات تْتزيي راُ 

تاهيي كلسين است  ّوچٌيي كلسين هَجَد در 

سثشيجات تزگ سثش تيزُ هاًٌذ كلين تزٍكلي 

 ٍ لَتياي سَيا تِ خَتي جذب هي شًَذ.

 هقذار هَرد ًياس كلسين )رٍساًِ(

 كلسين هورد نياز ) هيلي گرم( سن ) سال (
81-9 8011 

01-89 8111 

 8011 08بيشتر از 

تَجِ داشتِ تاشيذ كِ ًياسّاي رٍساًِ كلسين در  الثتِ

افزاد هختلف هتفاٍت هي تاشذ ) تِ ٍيضُ در خاًن ّا( ، 

، در دٍراى  0011تزاي هثال در دٍراى تارداري : 

هيلي گزم  0011ٍ در دٍراى يائسگي : 0111شيزدّي : 

 كلسين در رٍس هَرد ًياس است .

 

دز جدول شيس مقداز كلسيم بسخي موازد 

 غرايي ذكس گسديده

 هيلي گزم ( كلسين هوجود ) هاده غذايي

 043 هاست كن چزب ) يك ليوان (
درصد چزبي ) يك  2شيز 

 ليوان (
582 

 023 گزم ( 03پنيز كن چزب )
 000 بستي وانيلي ) نصف ليوان (

 44 كلن پيچ ) يك ليوان (
گزم ( 03بادام )   03 

 25 كلن بزوكلي ) يك ليوان (
 23  (لوبيا پلويي ) سه چهارم ليوان

 

: هٌبثغ ايي ٍيتبهيي ضبهل كزُ، Dدريبفت كبفي ٍيتبهيي 

خبهِ ، سردُ تخن هزؽ ٍ رٍغي كجذ هبّي است. قزار 

دقيقِ  51-03خَرضيذ ثِ هذت گزفتي در هؼزض ًَر 

در رٍس ًيش هي تَاًذ هَجت تَليذ ايي ٍيتبهيي در ثذى 

 ضَد.
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 مركس آموزشي درماني امام خميني )ره(

 

 استخوانپوكي تشخيص 

 

 
 ارتوپذيبخش 

 

 .سؼي كٌيذ كوز خَد را راست ًگِ داريذ ٍ قَس ًكٌيذ 

  اس ثلٌذ كزدى اجسبم سٌگيي خَدداري كٌيذ 

 .اجسبم را ثِ سزػت ٍ يك ضزة ثلٌذ ًكٌيذ 

 .اجسبم را ثِ سزػت ٍ يك ضزة ثلٌذ ًكٌيذ 

 ٍ ٌّگبهي كِ جسوي را حول هي كٌيذ اس خن كزدى 

 چزخبًيذى كوز خَد ثپزّيشيذ .

  ثيص اس يكي دٍ سبػت در حبلت ًطستِ ٍ ثبثت قزار

 ًگيزيذ.

 . ثْتز است اس كفص ّبي ًزم ٍ هسطح استفبدُ كٌيذ 

 .پيبدُ رٍي رٍساًِ را فزاهَش ًكٌيذ 

 .حذاقل ّفتِ اي يكجبر ثِ ضٌب ثزٍيذ 

  هصزف لجٌيبت ، سجشيجبت تبسُ ٍ ٍيتبهيي ّب را اس يبد

 ًجزيذ.

 هٌبثغ:
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th ed.2008. 

2-Modern nutrition in health &disease, g the 
d. 2000 

3-Brunner & suddarths, Medical- surgical 
nursing( 2008). 

4-Patient Teaching Manual Reference 
(2002). 
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، Dسبيز هَارد هغذي : ػالٍُ ثز كلسين ٍ ٍيتبهيي 

ثزخي اس اهالح ٍ ٍيتبهيي ّب هبًٌذ آّي، هٌيشين ٍ 

ثزاي سالهت استخَاى ّب السهٌذ . پس  A  ٍKٍيتبهيي 

 ژين غذاي خَد ايي هَاد را ثگٌجبًيذ . در ر

،  ثِ جبي ًَضبثِ ّبي كبفئيي دار، اًَاع كَالّب ٍ قَُْ

اس ًَضيذًي ّبي طجيؼي ، دٍؽ ٍ اًَاع ضزثت ّب 

 استفبدُ كٌيذ.

 پزّيش اس استؼوبل دخبًيت سيگبر ٍ ًَضيذى الكل 

اًجبم فؼبليت ّبي ٍرسضي هٌظين ٍ هذاٍم، ثْتز است 

 ٍرسش اس سٌيي كَدكي آغبس ضَد.

ثههبر در ّفتههِ پيههبدُ رٍي ،  0دقيقههِ در رٍس ٍ  03-13

ايزٍثيك ٍ دٍيهذٍى اس  دٍچزخِ سَاري، ٍرسش ّبي 

ٍرسش ّبي هٌبسهت اسهت. ػهالٍُ ثهز ايهي ّهز رٍس       

ٍرسش ّبيي جْت تقَيهت ػالهالت ضهكن ٍ پطهت     

 اًجبم دّيذ ) ٍرسش ّبي ايستبدُ ، ًطيتِ ٍ خَاثيذُ(

جْت جلَگيزي اس ضكستگي ّبي ًبضي اس پَكي 

 استخَاى چِ ثبيذكزد؟
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