اختبار قياس املخاطر يف دقيقة واحدة من املؤسسة الدولية
لهشاشة العظام

هل �أنت معر�ض خلطر الإ�صابة
مبر�ض ه�شا�شة العظام؟
تتعرض نحو امرأة واحدة من كل ثالث نساء ورجل واحد من بني
كل  5رجال حول العامل إىل اإلصابة بكسور يف العظام بسبب مرض
هشاشة العظام.
يعترب مرض هشاشة العظام من األمراض الصامتة والكامنة والتي
تؤدي إىل ضعف العظام ويزيد من خطر اإلصابة بالكسور وينتج
عنه يف غالب األحيان الشعور باألمل واإلعاقة لفرتة طويلة.
قم باإلجابة عىل اختبار املنظمة الدولية لهشاشة العظام وأكتشف
أن كنت معرض لخطر اإلصابة باملرض.

ما هو مر�ض ه�شا�شة العظام؟
إن هشاشة العظام هو مرض يحدث عندما تقل كثافة وجودة العظام،
مام يؤدي إىل ضعف يف الهيكل العظمي ويزيد خطر اإلصابة بالكسور،
وخصوصا عظام العمود الفقري والرسغ والحوض والورك وأعىل الذراع.
ان لهشاشة العظام والكسور املرتبطة انعكاسات خطرية وتعترب من
األسباب الرئيسية للوفيات واألمراض وينتج عنها يف غالب األحيان أالم
وإعاقة طويلة األجل وعدم القدرة عىل االعتامد عىل النفس.

عظام طبيعية

عظام هشة
قم باتخاذ اخلطوات االزمة للحفاظ على عظام
معافاة!
يجب عليك عدم التواين يف اتخاذ الخطوات االزمة لتحسني الحالة
الصحية للعظام وحتى وان كنت غري مهدد بأي من عوامل الخطر وذلك
عن طريق إحداث تغري ايجايب يف منط حياتك يشمل:
• متارين استطالة العضالت وحمل األوزان املنتظمة
• التغذية الصحية الغنية بالكالسيوم والربوتني وباإلضافة إىل
الحصول عىل كمية كافية من فيتامني (د) عن طريق التعرض ألشعة
الشمس واملكمالت الغذائية يف حال بلغ سنك  60عاما أو أكرث
• تجنب العادات غري الصحية مثل التدخني واإلفراط يف تعاطي
الكحول.
املؤسسة الدولية لهشاشة العظام

 9شارع جوست-أوليفيري . Nyon 1260-CH ،سويرسا
الهاتف . +41 22 994 01 00 :الفاكس+41 22 994 01 01 :
 . info@iofbonehealth.orgاملوقع اإللكرتوينwww.iofbonehealth.org :

كيف ميكن احت�ساب م�ؤ�شر كتلة اجل�سم:

يتم احتساب مؤرش كتلة الجسم عىل أساس الطول والوزن ويطبق
هذا املؤرش عىل كالً من الذكور واإلناث.

فئات مؤرش كتلة الجسم:
نقص الوزن :أقل من 18.5
الوزن الطبيعي = 24.9 – 18.5
الوزن الزائد29.9 – 25 :
السمنة 30 :او أكرث
معادلة احتساب مؤرش كتلة الجسم باستخدام النظام الربيطاين
الوزن بالرطل × 703
= الطول بالبوصة

مؤرش كتلة الجسم

معادلة احتساب مؤرش كتلة الجسم باستخدام النظام املرتي
مؤرش كتلة الجسم

=

الوزن بالكيلوغرامات
الطول باملرت

كيف ميكن تقدير مقدار تعاطيك للكحول؟

تساوي الوحدة الواحدة من الكحول  10ملم ( 8جرامات تقريبا) من
االيثانول النقي ،والذي يتعرب هو املكون الكيميايئ الرئييس للمرشوبات
الكحولية ،كام أن اإلفراط يف تعاطي الكحول يزيد من مخاطر اإلصابة
بهشاشة العظام والتعرض للكسور.
ﻛﺪﻟﻴﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ وﺣﺪات اﻟﻜﺤﻮل ﰲ ﻛﻞ ﻛﺄس

اﻟﺒرية أو ﻧﺒﻴﺬ اﻟﺘﻔﺎح

) 40%ﻛﺤﻮل(:
 250ﻣﻞ 8.75/أوﻧﺼﺔ =  1وﺣﺪة

اﻟﻨﺒﻴﺬ

) 12.5%ﻛﺤﻮل(:
80ﻣﻞ 2.80/أوﻧﺼﺔ =  1وﺣﺪة

اﳌﴩوﺑﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ

) 40%ﻛﺤﻮل(:
 25ﻣﻞ 0.88/أوﻧﺼﺔ =  1وﺣﺪة
 100ﻣﻞ =  3.5أوﻧﺼﺔ ﻣﺎﺋﻌﺔ

* ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﻜﻮؤس اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ و ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻜﺤﻮل ﰲ اﳌﴩوﺑﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ،اﻟﻨﺴﺐ
اﳌﺌﻮﻳﺔ واﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻣﻦ ٍ
ﺑﻠﺪ ﻻﺧﺮ.

عوامل الخطر غري القابلة للتعديل – ما ال تستطيع تغيريه!

هي عوامل الخطر التي يولد بها اإلنسان وال يستطيع تغيريها .إال أنه من
املهم أن تكون عىل وعي بتلك العوامل ليك تتخذ الخطوات الالزمة للحد
من فقدان معادن العظام.
 -1هل سبق تشخيص إصابة أحد والديك بهشاشة العظام أو تعرض أحدهام لكرس يف
العظام إثر سقوطه من مسافة قصرية (سقوط من ارتفاع الشخص الواقف أو أقل)؟
ال
نعم
					
 -2هل سبق إصابة أحد والديك بانحناء يف الظهر (حدبة األرملة)؟
نعم
					
 -3هل تبلغ من العمر  40عا ًما أو أكرث؟
					

نعم

ال
ال

 -4هل سبق إصابتك بكرس يف العظام إثر سقوط من مسافة قريبة كشخص بالغ؟
ال
نعم
					
 -5هل يتكرر سقوطك (أكرث من مرة واحدة خالل العام املايض) أو هل تخىش السقوط
بسبب ضعف بنيتك الجسدية؟
ال
نعم
					
 -6بعد بلوغك سن األربعني ،هل نقص طولك أكرث من  3سنتيمرتات (ما يزيد قليلاً عن
بوصة واحدة)؟
ال
نعم
					
نقصا يف الوزن (هل مؤرش كتلة الجسم أقل من 19كجم /مرت مربع)؟
 -7هل تعاين ً
ال
نعم
					
 -8هل سبق أن تناولت أقراص كورتيكوستريويد (كورتيزون ،بريدنيزون ،أو غري ذلك)
لفرتة تزيد عن  3أشهر متتابعة (عادة ما يُوصف الكورتيكوستريويد يف حاالت مثل
الربو والتهاب املفاصل وبعض االلتهابات األخرى)؟
ال
نعم
					
 -9هل سبق أن شُ خصت إصابتك بالتهاب املفاصل؟
					

نعم

ال

اختبار قيا�س املخاطر يف دقيقة واحدة
من امل�ؤ�س�سة الدولية له�شا�شة العظام
� 19س� اًؤال اً
�سهل مل�ساعدتك يف فهم احلالة
ال�صحية لعظامك
 -10هل سبق أن شُ خصت إصابتك بنشاط زائد يف إفرازات الغدة الدرقية أو الغدة جار
الدرقية ،أو السكري من النوع (أ) أو أي اضطراب ذي اتصال بالتغذية أو بالجهاز
الهضمي مثل مرض كرون أو سيلياك (الزالقي)؟
ال
نعم
					

للنساء:

 -11للمرأة التي يزيد عمرها عن  45عا ًما :هل بدأ انقطاع الطمث قبل بلوغ  45عا ًما؟
ال
نعم
					
 -12هل سبق أن توقف الحيض ملدة  12شه ًرا متتاب ًعا أو أكرث (يف غري حاالت الحمل أو
انقطاع الطمث أو استئصال الرحم)؟
ال
نعم
					
 -13هل تعرضت الستئصال املبايض قبل بلوغ سن الـ  50دون أن تتناويل عال ًجا
بالهرمونات البديلة؟
ال
نعم
					

للرجال

:
 -14هل سبق إصابتك بالضعف الجنيس ،أو الشبق الجنيس أو أي أعراض أخرى تتصل
بنقص معدالت هرمون التيستوستريون؟
ال
نعم
					

عوامل الخطر املرتتبة عىل منط الحياة  -ما تستطيع تغيريه!

أساسا بسبب الحمية الغذائية أو الخيارات
هي عوامل الخطر القابلة للتعديل التي تنشأ ً
املتعلقة بنمط الحياة.
 -15هل تفرط يف رشب الكحول بصفة منتظمة ومبا يتجاوز الحدود اآلمنة لتناول
الكحوليات (أكرث من وحدتني يوميًا)؟
ال
نعم
					
 -16هل تدخن يف الوقت الحايل ،أو سبق أن كنت مدخ ًنا؟
نعم
					

ال

 -17هل معدل مامرسة النشاط الريايض اليومي أقل من  30دقيقة يوميًا (األعامل 		
املنزلية ،رعاية الحديقة ،امليش ،الجري ،أو غري ذلك)؟
ال
نعم
					

 -18هل تتجنب رشب اللنب أو تناول منتجات األلبان؟ أو هل تعاين الحساسية تجاه تناول
تلك املنتجات ،دون أن تستعيض عن ذلك بتناول املكمالت الغذائية التي تحتوي
عىل الكالسيوم؟
ال
نعم
					
 -19هل تقيض أقل من  10دقائق يوم ًيا بالخارج يف الهواء الطلق (مع تعرض جزء من
جسدك ألشعة الشمس) ،دون أن تستعيض عن ذلك بتناول املكمالت الغذائية التي
تحتوي عىل فيتامني د؟
ال
نعم
					

فهم اإلجابات:
إذا كنت قد أجبت بـ «نعم» عىل أي من تلك األسئلة ،فهذا ال يعني إصابتك
بهشاشة العظام .فاألجوبة بنعم تعني أن لديك عوامل خطر مثبتة رسيريًا قد تؤدي
إىل إصابتك بهشاشة العظام أو التعرض للكسور.
يُرجى إطالع طبيبك الخاص عىل نتيجة هذا االختبار الذي يقيس معدل الخطر وقد
ينصحك بإجراء تقييم املخاطر ( ®FRAXRوهو متوفر عىل املوقع اإللكرتوين:
 )www.shef.ac.uk/FRAXو/أو إجراء اختبار قياس كثافة املعادن يف العظام ،كام
سينصحك الطبيب باتباع العالج امل ُوىص به ،إن تطلب األمر ذلك.
حتى يف حالة عدم وجود أي عوامل للخطر أو وجود القليل منها فحسب ،فيجب
أن تناقش األمور املتعلقة بصحة عظامك مع طبيبك الخاص ومراقبة ما قد يطرأ من
مخاطر يف املستقبل.
للحصول عىل مزيد من املعلومات حول هشاشة العظام وكيفية تحسني صحة
عظامك ،يُرجى االتصال بالجمعية الوطنية لهشاشة العظام القريبة منك أو زيارة
املوقع اإللكرتوين التايلwww.iofbonehealth.org :
ملحوظة :يهدف هذا االختبار إىل رفع الوعي بشأن عوامل الخطر املؤدية لإلصابة
بهشاشة العظام .وهو اختبار غري موثق علم ًيا.

