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عضالنی  بیماری های  کنترل  اداره  رئیس 
اسکلتی وزارت بهداشت گفت: »بیش از 
۸۰ درصد جمعیت زنان یائسه در کشور، از 
تراکم استخوان مناسبی برخوردار نیستند.«
به گزارش سپید، فاطمه حاجی ولی زاده در 
گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: 
»درمان پوکی استخوان شامل توصیه هایی 
اصالح سبک  عوامل خطر،  کاهش  برای 
زندگی و نیز درمان دارویی است. مصرف 
کافی کلسیم، پروتئین، ویتامین دی و فعالیت 
قدرت عضالت  تقویت  و  منظم  فیزیکی 
بخشی از پروتکل درمان محسوب می شود.«
پوکی  از  ناشی  شکستگی  وی  گفته  به 
استخوان عمدتا در مچ دست، لگن و مهره ها 
جدی ترین  لگن  شکستگی  می دهد.  رخ 
از  ناشی  نوع شکستگی  و خطرناک ترین 
منجر  می تواند  که  است  استخوان  پوکی 
بیمارستان،  در  مدت  طوالنی  بستری  به 

ناتوانی طوالنی مدت و حتی مرگ شود.
رئیس اداره کنترل بیماری های عضالنی 
اسکلتی وزارت بهداشت افزود: »افراد باالی 
۵۰ سال برای  اطمینان از سالمت استخوان 
خود به پزشک مراجعه کنند. پزشک برای 
ارزیابی ابتدا عوامل خطر پوکی استخوان را 
ارزیابی می کند و با استفاده از آن ها خطر 
شکستگی را تخمین می زند. در صورت 
نیاز ممکن است سنجش تراکم استخوان 

هم نیز توصیه شود.«
حاجی ولی زاده می گوید: »مطالعات نشان 
می دهد که شیوع استئوپروز در زنان یائسه 
معادل ۳۲ درصد و شیوع استئوپنی معادل ۵۱ 
درصد است. این بدان معناست که بیش از 
۸۰ درصد جمعیت زنان یائسه در کشور، از 
تراکم استخوان مناسبی برخوردار نیستند.«
اوقات  اغلب  »شکستگی  داد:  ادامه  وی 
متعاقب سقوط رخ می دهد، ولی حتی ممکن 

بند  برای بستن  به دنبال خم شدن  است 
کفش هم شکستگی در ستون مهره ها اتفاق 
افتد. انحنای ستون فقرات و یا کوتاه شدن 
قد بیش از ۳ سانتی متر از عالئم هشدار 

دهنده شکستگی در مهره ها است.«
رئیس اداره کنترل بیماری های عضالنی 
اسکلتی وزارت بهداشت گفت: »شکستگی 

یائسگی  فامیلی،  سابقه  باال،  سن  قبلی، 
زودرس، مصرف سیگار و الکل، مصرف 
طوالنی مدت دارو های کورتیکواستروئید، 
از  گوارشی  بیماری های  و  مفرط  الغری 
برای  را  افراد  که  است  عواملی  جمله 
شکستگی ناشی از پوکی استخوان مستعد 

می کند.«

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران اعالم کرد: 
»سهم مشارکت مردمی در رفع مشکالت نظام 
سالمت بیش از سایر  بخش ها و ۵۰ درصد 

است.«
با  افضلی  ملک  حسین  سپید،  گزارش  به 
کشوری  همایش  اولین  در  مطلب  این  بیان 
»ارتباطات خطر و مشارکت اجتماعی« گفت: 
»مراقبت های اولیه بهداشتی بر سه اصل دانش 
و تکنولوژی، هماهنگی و مشارکت اجتماعی 
مردم استوار است که سهم مشارکت مردمی 
۵۰ درصد و سهم آن دو اصل دیگر هر کدام 

۲۵ درصد است.«
وی افزود: »برای ارائه بهتر خدمات بهداشتی 
باید به آخرین تکنولوژی های روز از جمله 
بیمارستان های مدرن مجهز شویم ولی نباید 
اهمیت دهیم. زیرا  بیمارستان سازی  به  فقط 
اهداف  اجتماعی  مشارکت  توسعه  بدون 

سالمت محقق نمی شود.«
بیان  کشور  بهداشت  شبکه  پیشکسوت  این 
کرد: »توجه به محالت با رویکرد خانواده و 
در جهت توسعه انسانی می تواند بهره گیری از 
پتانسیل مردمی در توسعه مشارکت اجتماعی 

در عرصه سالمت را افزایش دهد.«
انسانی  توسعه  سرسبد  »گل  داد:  ادامه  وی 
محالت سالمت است. اگر افراد در محالت 
تامین  قابل  توسعه  ابعاد  دیگر  باشند  سالم 
است. اگر سالم نباشند نه تنها به توسعه کمکی 

نمی کنند بلکه هزینه هم ایجاد می کنند.«
ملک افضلی یادآور شد: »تامین سالمت هم حق 
مردم است که در قانون اساسی به آن تصریح 

شده است و هم جزو اعتقادات ماست. ولی 
در مقابل هر حقی مسئولیتی وجود دارد که 
آن مسئولیت همین مشارکت همگانی است.«
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 
تهران گفت: »وظیفه حکمرانان این است که 
زمینه مشارکت اجتماعی مردم را فراهم کنند. 
اگر مردم در فرآیند مدیریت سالمت دخالت 
داده شوند نسبت به آن احساس تعلق خاطر و 
مالکیت کرده آن وقت کارها متناسب با نیاز 

مردم پیش خواهد رفت.«
وی خاطرنشان کرد: »ما هنوز فلسفه و ضرورت 
مشارکت مردمی در نظام سالمت را خوب درک 
نکرده ایم. مردم باید در فرآیند مدیریت نظام 
سالمت از سیاستگذاری گرفته تا برنامه ریزی  
ارائه خدمت و ارزشیابی حضور و دخالت 

داشته باشند.«
ملک افضلی با بیان ضرورت تشکیل مجدد 
شورای راهبردی سالمت در شهرداری تهران 

گفت: »تهران ۳۵۳ محله دارد و باید با تربیت 
رابطان چند پیشه، خدمات سالمت در این 

محالت فعال شود.«
به گزارش وبدا، وی افزود: »فرزندآوری که هم 
اکنون به درستی به عنوان اولویت اول وزارت 
بهداشت مطرح شده با عوامل اجتماعی موثر 
بر سالمت ارتباط دارد. رفع مشکالتی مانند 
ازدواج جوانان در این مسیر نیاز به توسعه 

مشارکت های اجتماعی و مردمی دارد.«
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