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 ترقق العظم ليس مرضًا خاصًا بالنساء

إّن االعتقاد الشائع أّن ترقق العظم يصيب النساء دون غيرهّن اعتقاٌد خاطئ، فالمرض 
يصيب ماليين الرجال حول العالم وتصحبه عواقب وخيمة. إليَك بعض الوقائع:

تؤدي كسور العظم إلى فقدان القدرة على الحركة 
وعجز طويل األمد وألم شديد: والنتيجة هي نوعية حياة 

سيئة وفقدان لالستقاللية مع تقّدم الرجل في السّن.

إّن خطر اإلصابة بكسٍر أعلى من خطر اإلصابة بسرطان 
البروستات: إّن الرجال األكبر سّنًا المتنّبهين لخطر ترقق العظم 

قالئل بالرغم من أّن واحداً من كّل خمسة رجال يصاب بكسٍر. 

إّن ثلَث مجموع كسور الورك عالميًا يعود للرجال: تبيِّن 
الدراسات أّن 37 في المئة من المرضى الرجال يفارقون الحياة 

في خالل السنة األولى التالية لكسر الورك.    

الرجال أكثر عرضة من النساء للتبعات الخطيرة وللوفاة 
بعد الكسر: غالبًا ما يكون الرجال في سنٍّ متقدمة عند 

تعّرضهم للكسر األّول مقارنًة مع النساء.

فقدان االنتاجية في العمل بسبب الكسور: تصيب كسور 
العمود الفقري تحديداً الرجال العاملين المتراوحة أعمارهم 

بين 50 و65 عامًا وتتسبب بخسارة أيام عمل.



المظاهُر خّداعٌة أحيانًا، فالرجل الذي يبدو قويًا بشكله الخارجي قد يكون 
في الواقع ضعيفًا في بنيته الداخلية من غير أن يدري. إّن رجاًل من أصل خمسة رجال بعد 

سّن الخمسين يتعرض لكسٍر ناتج عن ترقق العظم، وذلك على نطاٍق عالمّي. وتبقى هذه 
الحاالت بمعظمها من دون تشخيص أو عالج لهذا الداء الصامت حتى بعد التعرّض للكسر. 

يؤدي ترقق العظم إلى إضعاف العظام تدريجيًا ويتسبب بكسور الهشاشة الموجعة 
والموهنة )كسور العظام(. ويحصل الكسر بعد سقطة بسيطة من ارتفاع وضعية 

الوقوف، أو نتيجة صدمة أم عطسة أو حتى نتيجة انحناءة بسيطة لعقد رباط الحذاء. قد 
تنكسر أّي عظمة في الجسم نتيجة ترقق العظم، لكّن أخطر الكسور وأكثرها انتشاراً هي 

كسور الورك والعمود الفقري.

ال تدع ترقق العظم يعترض طريقك

عظم مترققعظم سليم



ما هي عوامل الخطر لدى الرجال؟

إّن الكثير من عوامل الخطر ذاتها 
التي تهدد النساء بترقق العظم 

والكسور تنطبق على الرجال أيضًا. 
وعلى الرجال أن يحذروا من نقص 

التستوستيرون ومن األدوية 
المرتبطة بعالج سرطان البروستات. 



ما سبب ترقق العظم لدى الرجال؟

حذاِر من عوامل الخطر المسّببة لفقدان العظم المفرط. 
يكون الرجال عادًة عند سن الرشد المبكرة قد نّموا كتلة عظمية أكبر مقارنًة بالنساء.  
وتبدأ كمية العظم في الهيكل العظمي بالتضاؤل بعد سّن الثالثين تقريبًا إذ ال يعود 

تكوين العظم الجديد قادر على مجاراة فقدان العظم القديم.  

ال يختبر الرجال في خمسينيات عمرهم الفقداَن السريع للكتلة العظمية الذي تختبره 
النساء في سنوات ما بعد انقطاع الطمث. لكن مع بلوغ سّن السبعين تقريبًا تحصل 
خسارة الكتلة العظمية بالمعدل ذاته لدى النساء والرجال، كما وتقّل قدرة امتصاص 

الكالسيوم )وهو معدن مهم لصحة العظم( لدى كلٍّ من الجنسين. يؤدي الفقدان 
المفرط للعظم إلى ضعف العظم وارتفاع خطر التعّرض لكسر. إعِرْف ما إذا كنت 

معّرضًا لعوامل الخطر التي تسرِّع فقدان العظم وتؤدي إلى ترقق العظم والكسور.



عوامل الخطر األساسية

التقّدم في الّسن - تزداد نسبة فقدان العظم مع التقّدم في الّسن وتتسارع هذه 
العملية لدى الرجال قرابة سّن السبعين.   

التاريخ الصّحي لألسرة - أنت أكثر عرضة لخطر ترقق العظم إذا كان والداك مصابين 
بترقق العظم أو سبق أن تعّرضا لكسور. 

التعّرض لكسٍر في سّن الخمسين أو ما فوق - إن سبق أن كسرت أحد عظامك فأنت 
معّرض مرتين أكثر من غيرك لكسٍر آخر.

االستخدام الطويل األمد للستيروئيدات القشرية السكرية )أكثر من ثالثة أشهر( - 
إّن هذه األدوية )غلوكو كورتيكوستيرويد( التي ال تباع إال بوصفة طبية )مثال: بريدنيزون 

أو كورتيزون( هي المسّبب األكثر شيوعًا لترقق العظم الثانوي. توصف هذه األدوية 
لمعالجة حاالت طبّية متنوعة بما فيها الربو والتهاب المفاصل. 

قصور الغدد التناسلية األّولّي والثانوّي )نقص التستوستيرون( - تصيب هذه 
الحالة نسبًة تصل إلى 12.3 في المئة من الرجال، وهي غالبًا ما تأتي نتيجة خلٍل 

في الخصيتين. كما أّن العالج األكثر شيوعًا لسرطان البروستات النقيلي، وهو العالج 
بالحرمان من األندروجين ADT، يتسّبب بانخفاض مستويات التستوستيرون. 

أدوية معّينة - قد تؤدي بعض األدوية، باإلضافة إلى الستيروئيدات القشرية 
السكرية )غلوكو كورتيكوستيرويد(، إلى زيادة خطر ترقق العظم. وتتضمن هذه، على 

سبيل المثال ال الحصر، األدوية المثبطة للمناعة، والعالج الهرموني للغدة الدرقية 
بجرعات عالية، ومضادات الذهان، ومضادات االختالج، ومضادات الصرع، والليثيوم، 

   .PPI والميثوتريكسيت، ومضادات الحموضة، ومثبطات مضخة البروتون



حذاِر من عاملْي الخطر التاليين

نقص التستوستيرون )قصور الغدد التناسلية األّولّي والثانوّي(  

)ADT( العالج بالحرمان من األندروجين 	

180 سنتمترات

هل تقصر قامتك؟
قْم بقياس طولك وقارن النتيجة بالطول 

المذكور على جواز سفرك )أو أّي مستند 
آخر يذكر الطول(. إن وجدت أنك فقدت أكثر 

من 3 سنتمترات من طولك قد يعني 
ذلك أنك تعرضت لكسور انضغاطية في 

170 سنتمتراتالعمود الفقري نتيجة ترقق العظم. 

أمراٌض مزمنة - تتضمن الئحة األمراض التي تعّرضك لخطر ترقق العظم، على سبيل 
المثال ال الحصر، األمراَض التالية: التهاب المفاصل الروماتويدي، أمراض األمعاء االلتهابية 

)مثال: داء كرون(، أمراض سوء االمتصاص )الداء الزالقي ويُعَرف أيضًا بالداء البطني(، 
داء السكري من النوع 1 والنوع 2، فرط نشاط الغدة الجار درقية، أمراض الكبد أو الكلى 

المزمنة، سرطان الغدد الليمفاوية، الورم النقوي المتعدد )المايلوما المتعددة(، فرط 
كالسيوم البول، االنسمام الدرقي.



راجع طبيبك واخضع لفحص ترقق العظم إّن كنت في سّن السبعين وما فوق. 

إن كنت أصغر سّنًا )بين 50 و69 سنة(، عليك الخضوع للفحص إذا تواجدت عوامل 

الخطر لديك. إجراُء الفحص مهٌم جداً في الحاالت التالية: 

           إن تعرضت لكسٍر نتيجة سقطة من إرتفاع وضعية الوقوف أو أقّل منذ 

بلوغك سّن الخمسين.

          إن تتبع عالج بالقشريات السكرية )غلوكوكورتيكويد(

          إن كان مستوى التستوستيرون لديك منخفضًا )قصور الغدد التناسلية(

هل يجدر بك الخضوع للفحص؟



عوامل الخطر المرتبطة بنمط الحياة

كيفية حساب استهالك الكحول

التدخين

االستهالك المفرط للكحول )أكثر من وحدتين في اليوم(

سوء التغذية )استهالك منخفض للكالسيوم، أقّل من 600 ملغم في اليوم(

نقص/قصور الفيتامين »د«

قّلة التمارين البدنية أو التمرين المفرط بشكٍل يؤدي إلى وزن منخفض للجسم

مؤشر الكتلة البدنية المنخفض )أقّل من 20(

توزاي وحدة الكحول 10 ملل من اإليثانول النقي )حوالى 8 
غرامات(، وهو المادة الكيميائية الفّعالة في المشروبات الكحولية. 

إّن االستخدام الزائد للكحول يرفع خطر ترقق العظم والكسور. 

الجّعة أو نبيذ التفاح 4% كحول 
250 ملل/8.75 أونصة = وحدة

االنبيذ 12.5% كحول
80 ملل/2.8 أونصة = وحدة 

المشروبات الروحية 
المقّطرة 40% كحول

25 ملل/0.88 أونصة = وحدة



ما الفحوص التي سيجريها الطبيب؟

ال تذهب إلى الطبيب على غير هدى – أذكر لطبيبك عوامل 
الخطر لديك وال تتردد في طلب المزيد من المعلومات والفحوص. إحدى الوسائل 

الجيدة لتقييم عوامل الخطر لديك هو اختبار خطر ترقق العظم في دقيقة واحدة من 
المؤسسة الدولية لترقق العظم )راجع نهاية الكتيِّب(.

قد يتضمن التقييم السريري قياَس كثافة العظم المعدنية باستخدام مقياس 
امتصاص األشعة السينية ثنائي البواعث. تشّكل هذه التقنية وسيلًة سريعة 

وبسيطة لقياس كثافة العظم المعدنية على مستوى الورك والعمود الفقري.  



 ®FRAX »كما يمكن تقييم خطر الكسور المستقبلية من خالل استبيان »فراكس
القائم على الكمبيوتر )http://www.shef.ac.uk/FRAX(. تحسب هذه األداة خطر 

التعّرض لكسور على مدى عشر سنوات، وباالستناد إلى المعلومات التي توّفرها 
يمكن تقديم عالج للمرضى األكثر عرضًة للخطر من دون إجراء أّي فحوص إضافية.

هل َوجدت لديك أيًّا من عوامل الخطر؟

إّن كان الجواب نعم فعليَك أن تطرح على طبيبك األسئلة التالية:

1. لدّي عامٌل من عوامل الخطر الشائعة لترقق العظم. أيجدر بّي الخضوع لفحص كثافة العظم 

المعدنية؟ كم مّرة يُعاد إجراء الفحص مستقباًل؟

2. أيمكنك أن تحتسب خطر تعّرضي لكسوٍر في المستقبل؟

3. ماذا يجدر بي أن أفعل في ما خّص الكالسيوم، والفيتامين »د«، والتمارين الرياضية؟

4. ما نصيحتك لي بالنسبة لتغييرات في نمط حياتي تساعدني على تحسين صّحة عظامي؟  

5. هل أحتاج لعالج معّين لترقق العظم؟ 



خمُس خطوات لتحسين صّحة العظام  

نَت نفَسك من  إن َعملَت في حياتك على تنمية قوِة عظامك مكَّ
القيام بما يسعدك لسنيٍن أطوَل. كما يساعدك ذلك على العيش 

باستقاللية بعيداً عن األلم والعذاب المتأتْين من كسور العظام.

في وسعك القياُم بالكثير للوقاية من ترقق العظم والسيطرة عليه. 
تحّكم أنت بصحة عظامك من اليوم فصاعدًا.      



ممارسة التمارين الرياضية بانتظام1

إّن الممارسة المنتظمة للتمارين الحاملة للوزن وتمارين تقوية العضالت مهّمٌة 
للحفاظ على قوة العظام والعضالت ومفيدٌة لمختلف األعمار.

القفز في الهواء أو القفز على الحبل، 50 إلى 100 قفزة

الرياضات التي تتضمن حماًل صدميًا على العظام: مثل رياضات المضرب

يجب أال تقّل مّدة ممارسة التمرين عن 30 دقيقة كحّد 
أدنى وبمعّدل ثالثة إلى خمسة أيام في األسبوع. 

التمارين ذات قوة الصدم المعتدلة 

التمارين ذات قوة الصدم العالية



المغذيّات المفيدة للعظم 2

حاجة الكالسيوم 
لدى الذكور

ال تدع هذا الداء 'الصامت' يفتت عظامك.
إّن تناول كميات كافية من الكالسيوم والفيتامين »د« والبروتين أساسٌي جداً لصحة 

العظام والعضالت. وتحوي منتجات األلبان، كالحليب واللبن/الزبادي والجبن، أعلى 
كميات الكالسيوم وفيها بروتين ومعادن أخرى مفيدة للعظام. كما نجد الكالسيوم 

في بعض الفاكهة والخضار الخضراء اللون )مثل الكرنب والبروكولي والمشمش( 
والسمك المعّلب المحفوظ مع الحسك )السردين(. استفد من األطعمة الغنية 

ل الحصول على الكالسيوم بشكل طبيعي من األطعمة،  بالكالسيوم إذا توفرت. يُفضَّ
لكن لمن يعجز عن تأمين حصة الكالسيوم اليومية من الطعام وحِده يمكن تناول 

المكّمالت الغذائية. يجب أال تتعدى كمية مكّمالت الكالسيوم 500 إلى 600 ملغم 
في اليوم ويُنَصح إجمااًل بأخذها مع مكّمالت الفيتامين »د«.

يختلف تحديد مقدار الكالسيوم الالزم يوميًا من بلٍد إلى آخر، لكّن الجهات 
الصحّية كافًة تقّر بضرورة زيادة مقدار الكالسيوم لدى الكبار في الّسن.       

المرجع معهد الطّب في األكاديمية الوطنية األمريكية للعلوم )2010(

70 سنة وما فوق 
1200 ملغم في اليوم

19 إلى 70 سنة
1000 ملغم في اليوم

10 إلى 18 سنة 
1300 ملغم في اليوم



يجب أن يكون البرنامج عالي الشّدة وأن تزداد صعوبته مع الوقت لتحقيق أفضل 
النتائج. إحرص على استهداف العضالت األساسية حول الورك والعمود الفقري.

يجب أن تحرَص مع تقدمك في الّسن على تالؤم التمرين الرياضي 
مع مستوى لياقتك. إن كنت تعاني من ترقق العظم أو كسور في 
العمود الفقري عليَك الحذر حين تقوم بنشاطات قد تؤدي إلى أذى. 

كما عليك استشارة األخصائيين عند إعدادك لبرنامجك الرياضي الروتيني.

تمارين تقوية العضالت أو تمارين المقاومة ليومْين في األسبوع على األقّل   

رفع األثقال

معّدات حمل األثقال                                

الوقوف ورفع الجسم على رؤوس األصابع

شّد األحزمة المطاطية       

رفع وزن الجسم



تجّنب العادات السيئة في نمط حياتك 3

توّقف عن التدخين: أثِبَت أّن التدخين يرفع خطر الكسور بشكٍل كبير

قّلل استهالكك للكحول: صحيٌح أّن شرَب كأٍس أو كأسين من 
النبيذ أو الجعة في اليوم ال يؤثّر على صّحة العظام، إال أّن كّل ما 

تعّدى وحدتين في اليوم قد يرفع خطر الكسور بشكل كبير.

حافظ على وزٍن صحّي: إذا لديك نقٌص في الوزن )مؤشر الكتلة 
البدنية أقّل من 20( فأنت أكثَر عرضة لخطر الكسور.

يزيد التدخين من خطر التعّرض لكسٍر 
في العظام بنسبة 29%  وخطر 

التعّرض لكسٍر في الورك بنسبة %68    



فلتكن مشتقات األلبان صديقة غذائك

          كوب لبن/زبادي أو حليب – ربع حاجتك اليومية من الكالسيوم

          كوب كبير من مخفوق اللبن )ميلك شيك( – ثلث حاجتك اليومية من الكالسيوم

          األجبان غنية بالكالسيوم، ال سّيما األنواع التالية »بارمزان«، »شيدر«، »موزاريال«

          من خيارات الفطور الجيد حبوب اإلفطار مع الحليب

          إشرب قهوتك مع الحليب )كافيه التيه( لمزيٍد الكالسيوم

ن لنفسك جرعة الكالسيوم اليومية أمِّ

يتّم انتاج معظم الفيتامين »د« الموجود في الجسم من خالل تعّرض البشرة 
ألشعة الشمس. لكن قد يصعب الحصول على الكمية الكافية من الفيتامين »د« من 
خالل التعّرض اآلمن ألشعة الشمس وحدها، ال سّيما أن ذلك يعتمد على مكان تواجدك 

على األرض. نجد كميات صغيرة من الفيتامين »د« في بعض األطعمة )مثاًل: صفار البيض، 
وسمك السلمون والتونا( وهو متوفر   أيضًا في األطعمة المدعّمة بالفيتامين »د«.

ينصح معهد الطّب بالحصول على 600 وحدة دولية في اليوم من الفيتامين »د« للرجال 
والنساء حتى سّن السبعين. وتنصح المؤسسة الدولية لترقق العظم بكمية 800 إلى 

1000 وحدة دولية في اليوم للرجال والنساء بدءاً من سّن الستين من أجل الوقاية من 
السقوط والكسور.  



(Men’s Health Magazine)

إعرف ما هي عوامل الخطر لديك4

إستِشر طبيبك. كن مدركًا ألّي عامل خطر قد يزيد من 
احتمال إصابتك بترقق العظم والكسور. نذّكر بأّن العوامل 

التي قد تعّرضك للخطر كثيرٌة كما أوضحنا سابقًا.

تبيِّن الدراسات األحصائية في المملكة المتحدة والواليات 
المتحدة وأستراليا بأّن احتمال ذهاب الرجال عند الطبيب 
أقّل من احتمال ذهاب النساء بنسبة 20 إلى 25%. ال 
تتجّنب فحصك الطّبي الدورّي. ناقش مع طبيبك صحَة 

عظامك واسأله إذا عليك إجراء فحص كثافة العظم 
 .®FRAX »المعدنية و/أو فحص تقييم خطر الكسور »فراكس

مجلة الصحة للرجال 

»تتمتع المرأة بعالقة صحّية أكثر مع جسمها، 
فهي تتعامل مع األمر من باب الصيانة. أّما الرجل 
فيرى األمر من باب التصليح، وهو يتعامل مع 
جسمه وكأنه سيارة نوعًا ما، إن تعطلت يصلحها 
وطالما هي تعمل يقودها بكّل طاقتها.«





تناول أدوية ترقق 5
العظم إن ُوِصَفت لك

تتوّفر عالجات كثيرة برهنت فائدتها في تحسين كثافة العظم المعدنية والحّد 
من خطر الكسور. تضّم العالجات الشائعة للرجال ما يلي:

          بيسفوسفونات: ألندرونات، ريسيدرونات
          بيسفوسفونات بالحقن الوريدي: أيبندرونيت، باميدرونيت، حمض زوليدرونيك

وتضم األنواع األخرى من العالجات:

          دينسوماب: وهو جسم مضاد بشري وحيد النسيلة 
          تيريباراتيد: عامل ابتنائي

          سترونتيوم رانيالت

عالُج ترقق العظم بهرمون التيستستيرون مفيٌد لدى الرجال الذين يعانون من 
نقص في هرمون األندروجين. ليست كّل األدوية مرّخصة في الدول كافة.



إلتزم بعالجك

تأّكد من أنك تتبع النظام العالجي الموصوف لك، وإن كنت قلقًا من أّي آثار جانبية 
فناقش األمر مع طبيبك.

ليست فوائد العالج ظاهرٌة دائمًا وبالتالي يتوقف الكثير من المرضى عن متابعة 
العالج. ال تدع هذا األمر يحصل معك. يمكنك وقاية عظامك من خالل متابعة العالج 

وتجّنب كسور مؤذية قد تشّكل خطراً على الحياة.



عوامل الخطر غير القابلة للتعديل – ما ال تستطيع تغييره! 
هي عوامل الخطر التي يولد بها اإلنسان أو التي ال يمكن التحّكم بها. لكن من المهم أن 

تكون مدركًا لهذه العوامل فتتخذ الخطوات الالزمة للحّد من فقدان معادن العظم.

1.     هل تّم تشخيص ترقق العظم لدى أحد 
والديك أو هل تعّرض أحدهما لكسٍر نتيجة 

السقوط من مسافة قصيرة )من وضعية 
الوقوف أو أقّل(؟

2.     هل يعاني أحد والديك من انحناء في الظهر 
)حدبة األرملة(؟

3.     هل أنت في ّسن األربعين وما فوق؟

4.     هل سبق أن تعّرضت في حياتك كراشد 
لكسٍر إثَر سقطة بسيطة؟

  
5.     هل تكررت حوادث السقوط معك )أكثر من 

مّرة في العام الفائت مثاًل( أو هل تخشى 
السقوط بسبب ضعف بنيتك الجسدية؟

6.     هل فقدت أكثر من 3 سنتمرات من طولك 
بعد بلوغ سّن األربعين؟

7.     هل تعاني من نقٍص في الوزن؟ )مؤشر كتلة 
بدنية أقّل من 19 للنساء وأقّل من 20 للرجال( 

8.     هل سبق أن تناولت أدوية السِتيرويدات 
القشرّية، كورتيكوستيرويد، )كورتيزون، 
بريدنيزون، وغيرها( لفترة تزيد عن ثالثة 

أشهر متواصلة )غالبًا ما توصف السِتيرويدات 
القشرّية في حاالت الربو والتهاب المفاصل 

وغيرها من األمراض اإللتهابية(؟

9.     هل تّم تشخيص إصابتك بالتهاب المفاصل؟

10.    هل تّم تشخيص إصابتك بنشاط زائد في 
إفرازات الغدة الدرقية أو الغدة الجار درقية، 

أو داء السكري من النوع 1، أو أّي خلل متصل 
بالجهاز الهضمي والتغذية مثل داء كرون أو 

الداء الزالقي؟

للنساء:
11.   للمرأة التي يزيد سّنها عن 45 سنة: هل 

انقطع الطمث عنك قبل سّن 45 سنة؟

12.   هل سبق أن توقف الحيض طوال 12 شهرًا أو 
أكثر )غير حاالت الحمل أو انقطاع الطمث أو 

استئصال الرحم(؟

13.    هل تّم استئصال المبيضين لديك قبل سّن 
الخمسين ومن دون اتباع العالج بالهرمونات 

البديلة؟
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فهم األجابات 
إن جاوبت »نعم« على أيٍّ من هذه األسئلة فذلك ال يعني أنك مصاب بترقق العظم. األجوبة بنعم 

تعني بكّل بساطة أّن لديك عوامل خطر مثبتة سريريًا قد تؤدي إلى ترقق العظم والكسور.

يرجى إطالع طبيبك على اختبار خطر ترقق العظم هذا. قد ينصحك الطبيب بإجراء فحص تقييم خطر 
الكسور »فراكس« FRAX® )وهو متوفر على الموقع  www.shef.ac.uk/FRAX( و/أو فحص كثافة 

العظم المعدنية. كما سيصف الطبيب العالج المناسب إن تطلب األمر ذلك.

حتى إن لم يكن لديك أيٌّ من عوامل الخطر أو لديك القليل منها فعليك مناقشة صحة عظامك مع 
الطبيب ومراقبة المخاطر التي قد تطرأ مستقباًل.

للمزيد من المعلومات حول ترقق العظم وكيفية تحسين صّحة العظم اتصل بالجمعية الوطنية 
www.iofbonehealth.org :المختصة بترقق العظم األقرب لك أو قّم بزيارة الموقع االلكتروني التالي

عوامل الخطر المتصلة بنمط الحياة – ما تستطيع تغييره!

19 سؤااًل سهاًل لتفهم أكثر 
الحالة الصحية لعظامك

للرجال:
14.     هل سبق أن عانيت من الضعف الجنسي 

أو نقص الرغبة الجنسية أو أّي أعراض أخرى 
متصلة بنقص هرمون التستوستيرون؟

15.     هل من عادتك شرب الكحول بما يتجاوز 
الحدود اآلمنة الستهالك الكحول )أكثر من 

وحدتين في اليوم(؟

16.     هل تدّخن السجائر أم هل سبق أن دخنت 
في حياتك؟

17.     هل يقّل نشاطك البدني اليومي عن 30 
دقيقة في اليوم )األعمال المنزلية، أو رعاية 

الحديقة، أو المشي أو الجري إلخ(؟

18.     هل تمضي أقّل من عشر دقائق يوميًا في 
الخارج في الهواء الطلق )مع تعّرض جزء 

من جسدك ألشعة الشمس( ومن دون 
تناول مكّمالت الفيتامين »د«؟

النعمالنعم

النعم
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#أحّب عظامك

للمزيد من المعلومات عن ترقق العظم استشر المنظمة المحلية 
لمرضى ترقق العظم أو المنظمة الطبّية المحلية. تجد الئحة 

www.iofbonehealth.org بهذه المنظمات على الموقع التالي

تتوّفر المعلومات أيضًا على الموقع االلكتروني ليوم ترقق 
www.worldosteoporosisday.org العظم العالمي

المؤسسة الدولية لترقق العظم


