
 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 

 
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ 

 
(ΚΕ.Π.Ι.Σ.) 

 

 

  

  

                            ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ 
 
 
 
Η προσθήκη ασβεστίου και βιταµίνης D στη διατροφή είναι ένα καλό πρώτο µέτρο αλλά ίσως 
δεν είναι αρκετό για να προλάβει ή να θεραπεύσει την οστεοπόρωση.  
 
Κάθε χρόνο είναι περισσότερες οι γυναίκες που θα υποστούν οστεοπορωτικό κάταγµα από 
αυτές που θα προσβληθούν από εγκεφαλικό, καρδιακή προσβολή και καρκίνο του µαστού 
αθροιστικά. 
 
Σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Ίδρυµα Οστεοπόρωσης, περίπου το 40% του συνόλου των γυναικών 
άνω των 50 ετών θα σπάσουν κάποιο κόκαλο εξαιτίας οστεοπόρωσης. 

 
Πρόληψη 
 
Σκεφτείτε τις διατροφικές σας συνήθειες  
 
Είναι σηµαντικό να παίρνετε αρκετό ασβέστιο και βιταµίνη D.  
Το ∆ιεθνές Ινστιτούτο Υγείας συνιστά πρόσληψη 1000 – 1500 mg ασβεστίου την ηµέρα για 
όλες τις γυναίκες. 
 
Συνίσταται επίσης άσκηση που περιέχει άρση βάρους και ενίσχυση των µυών για να 
ελαττωθεί ο κίνδυνος πτώσεων και καταγµάτων. 
 
Συνιστάται διακοπή του καπνίσµατος και περιορισµένη χρήση οινοπνευµατωδών ποτών. 
  

 
Περιορίστε τους κινδύνους  
 
Η πρόληψη των πτώσεων είναι σηµαντική σε οποιαδήποτε ηλικία. Οι παρακάτω απλές 
συµβουλές µπορεί να σας βοηθήσουν να περιορίσετε πολλούς συνηθισµένους κινδύνους 
µέσα στο σπίτι. 
 
Πατώµατα: Εξασφαλίστε ότι όλα τα χαλιά των χώρων που κινήστε είναι καλά στρωµένα. 
∆ιατηρήστε τους διαδρόµους καθαρούς. Αποµακρύνετε από το πάτωµα όλα τα καλώδια. 
 
Υπνοδωµάτια, τουαλέτες: Τοποθετείστε φωτισµό για τη νύχτα σε κάθε δωµάτιο και 
χειρολαβές κοντά στις τουαλέτες. Χρησιµοποιείστε ειδικά χαλάκια δαπέδου για την τουαλέτα. 
 
Ενδυµασία: Φορέστε παπούτσια που δεν γλιστράνε και σιγουρευτείτε ότι τα ρούχα που 
φοράτε δεν σας µπερδεύουν στο περπάτηµα.  
 
 
 
Κάνετε Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας 
 
Ιδιαίτερα κάτω από την ηλικία των 65 ετών, όταν εκτός από την εµµηνόπαυση υπάρχουν ένας 
ή περισσότεροι παράγοντες κινδύνου για οστεοπόρωση. Η µέτρηση θα καθορίσει αν 
χρειάζεστε φαρµακευτική αγωγή για να διατηρήσετε την οστική σας µάζα. 
 
 
Μιλήστε µε τον γιατρό σας 
 
Αυτός µπορεί να σας βοηθήσει να περιορίσετε τους κινδύνους που διατρέχει η υγεία σας και 
να συζητήσει τρόπους για πρόληψη ιατρικών προβληµάτων, σχετικά µε την οστεοπόρωση. 
 
Με τη διακοπή της Έµµηνου Ρύσης , ο οργανισµός της γυναίκας παράγει λιγότερα 
οιστρογόνα. Η προοδευτική αυτή απώλεια οιστρογόνων οδηγεί σε διαταραχή της 
µικροαρχιτεκτονικής δοµής των οστών µε επακόλουθο την αύξηση της ευθραυστότητάς τους 
και του κινδύνου για κατάγµατα. Για την πλειοψηφία των γυναικών η οστεοπόρωση είναι µια 
σιωπηρή νόσος. 
 
 
 
Προδιαθεσικοί παράγοντες κινδύνου για Οστεοπόρωση 
 
Γενετικοί, Υπογοναδισµός, Έλλειψη Βιταµίνης D, Ηλικία, Φυλή (λευκή ή ασιατική), Φύλο, 
Προηγούµενα κατάγµατα, Κάπνισµα, Κατάχρηση καφεΐνης, Κατάχρηση αλκοόλ, Χρήση ή 
κατάχρηση ηρεµιστικών και αντικαταθλιπτικών, Μικρό βάρος, Έλλειψη ασβεστίου, Καθιστικός 
τρόπος ζωής, Χρόνια προβλήµατα υγείας, Προηγούµενος υπερθυρεοειδισµός, Χρήση ή 
κατάχρηση κορτιζόνης, Υψηλό ανάστηµα. 
 
 
 
Η βιταµίνη D είναι απαραίτητη για την απορρόφηση του ασβεστίου από τον οργανισµό.  
 

 



Συνίσταται ηµερήσια πρόσληψη 400 – 800 µονάδων οι οποίες µπορούν να ληφθούν από 
γαλακτοκοµικά προϊόντα, αυγά, θαλασσινά ψάρια, συκώτι και έκθεση στον ήλιο. 
 
 
 
Ανδρική Οστεοπόρωση 
 
Η οστεοπόρωση είναι νόσος που προσβάλει και τους άνδρες, αν και σε µικρότερο ποσοστό 
απ’ ότι τις γυναίκες. Για την ανδρική οστεοπόρωση ευθύνονται κυρίως το κάπνισµα, η 
κατάχρηση αλκοόλ και η έλλειψη ανδρικών ορµονών (τεστοστερόνη). Για την πρόληψή της 
συνίσταται επιπλέον, η διόρθωση ορµονικών δυσλειτουργιών (υπογοναδισµός). 
 
  

   


