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ਓਸਟੀਓਪਰੋਿੋਸਸ ਦੀ ਰਕੋਥਾਮ ਅਤ ੇਇਲਾਜ 
 
1. ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਿਸਸ ਕੀ ਹ?ੈ 

ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਿਸਸ ਇੱਕ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਉਦ� ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਖਿਣਜ ਿਜਵ� ਿਕ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਉ�ਚ ਦਰ 'ਤੇ 
ਘੱਟ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਬਦਲ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਿਜਵ�-ਿਜਵ� ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਡੱੀਆਂ ਦੀ ਘਣਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਘਟਦੀ ਹ,ੈ ਉਵ� ਹੀ 
ਿਜ਼ਆਦਾ ਲੋਕ ਜੋ ਮੱਿਧਅਮ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਦਾਿਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਿਟਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
 

2. ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਿਸਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 

A. ਫਰ੍ ੈਕਚਰ 

 ਰੀੜਹ੍ ਦੀ ਹਡੱੀ ਦਾ ਫਰ੍ ੈਕਚਰ 

 ਬਾਂਹ ਦਾ ਫਰ੍ ੈਕਚਰ 

 ਕੁਲਹ੍ੇ  ਦਾ ਫਰ੍ ੈਕਚਰ 

B. ਸੀਿਮਤ ਸੰਚਲਨ ਸਮਰੱਥਾ 
50% ਓਸਿਟਓਪੋਰੋਿਟਕ ਰੋਗੀਆਂ ਨੰੂ ਕੁਲਹ੍ੇ  ਜਾਂ ਗਰਦਨ ਦੇ ਫਰ੍ ੈਕਚਰ ਕਾਰਨ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹ।ੈ 
C. ਦਰਦਨਾਕ ਅਤੇ ਰੀੜਹ੍ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਬੇਢੰਗਾ ਹੋਣਾ 
ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਣ ਕੱੁਬ ਫੇਫਿੜਆ ਂਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਿਗਰਾਵਟ ਨੰੂ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 

3. ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਿਸਸ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਿਬਮਾਰੀ ਹ ੈ

ਲੰਬੇ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ, ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਿਸਸ ਅਤੇ ਫਰ੍ ੈਕਚਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉ�ਪਰ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਿਦਖਾਇਆ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ 
ਹਨ ਿਕ 1970 ਿਵੱਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਹਰ 100,000 ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚ� 62 ਲੋਕ ਫਰ੍ ੈਕਚਰ ਤ� ਪੀੜਤ ਸਨ। 1990 ਤੱਕ, ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ 112 ਹੋ 
ਿਗਆ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ� 70% ਔਰਤਾਂ ਸਨ। ਅੱਜਕੱਲਹ੍ , ਲਗਭਗ 200,000 ਲੋਕ ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਿਸਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹਨ 

ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਿਵੱਚ ਫਰ੍ ੈਕਚਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਦਰ 

ਉਮਰ 50-59 1:16 

ਉਮਰ 62-69 1:6 

ਉਮਰ 70-79 1:5 

ਉਮਰ over 80 1:4 

 
4. ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਿਸਸ ਦੇ ਕਾਰਨ 

 ਿਜਵ�-ਿਜਵ� ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਹ,ੈ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। 
 ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਦੇ ਵੇਲੇ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਓਫੋਰੇਕਟੋਮੀ ਤ� ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨਹ੍ਾਂ ਿਵੱਚ ਐਸਟਰ੍ ੋਜਨ ਦੇ ਘੱਟਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ 

ਉ�ਚ ਦਰ 'ਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਮੋਟਾਈ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ। 

 ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਿਸਸ ਹੱਡੀਆ ਂਦੀ ਘੱਟ ਦੀ ਘਣਤਾ ਦਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
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 ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਪਤ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਤ� ਘੱਟ ਹੈ। 
 ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉ�ਚ ਦਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
 ਛੋਟੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ। 
 ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਤ� ਪੀੜਤ। 
 ਹਾਰਮੋਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤ�। 

 
5.  ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਿਸਸ ਲਈ ਸਵੈ-ਟੈਸਟ। 

ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਪਰ੍ਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉ�ਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ:  

1) ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਰਵਾਰ ਕਦੇ ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਿਸਸ ਜਾਂ ਫਰ੍ ੈਕਚਰ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹ?ੈ 

2) ਕੀ ਤੁਸ� ਪਤਲੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਹੋ? 

3) ਕੀ ਤੁਸ� ਕਦੇ ਵੀ ਓਫੋਰੇਕਟੋਮੀ ਤ� ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋ? 

4) ਕੀ ਤੁਸ� ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਤ� ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੋ? 

5) ਕੀ ਤੁਸ� ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪ�ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਿਸਗਰਟ ਆਿਦ ਪ�ਦੇ ਹ?ੋ 

6) ਕੀ ਤੁਸ� ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡੇਅਰੀ ਪਦਾਰਥ ਨਹ� ਖਾਂਦ?ੇ 

7) ਕੀ ਤੁਸ� ਕਸਰਤ ਨਹ� ਕਰਦ?ੇ 

8) ਕੀ ਤੁਸ� ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? 

9) ਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਡੱੀਆ ਂਿਵੱਚ ਦਰਦ ਹ?ੈ 

10) ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਦੇ ਫਰ੍ ੈਕਚਰ ਹੋਇਆ ਹੈ? 

ਜੇਕਰ ਤੁਸ� "ਹਾਂ" ਦਾ ਉ�ਤਰ ਿਦਦੰੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ੋਿਖਮ ਕਾਰਕ ਹੈ ਜੋ ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਿਸਸ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਿਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਿ�ਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। 
 

6.  ਹੱਡੀਆ ਂਦੀ ਘਣਤਾ ਦਾ ਿਕਵ� ਪਤਾ ਲਗਾਓ 

   ਡੂਅਲ ਏਨਰਜੀ ਐਕਸ-ਰੇ ਐਬਸੋਿਪਰ੍ਟੋਮੈਟਰੀ DEXA ਮਸ਼ੀਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਡੀ ਦੀ ਘਣਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲਯੂਮਬਰ 
ਵਰਟੀਬਰ੍ੇਟ ਅਤੇ ਫੇਮੋਰਲ ਨੈਕ ਨੰੂ ਮਾਪਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਸਧਾਰਨ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੁਦੰੀ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ 
ਕੋਈ ਦਰਦ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹ� ਹੁਦੰਾ। DEXA ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਦੀ ਿਕਰਣਾ ਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਿਮਆਰੀ ਛਾਤੀ ਐਕਸ-ਰੇ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ 
ਹੈ। 
 
7. ਇਲਾਜ 

 ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਿਸਸ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਹੱਡੀ ਘਣਤਾ ਟੈਸਟ ਲਈ 
ਕਹੋ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਨਾ ਕਰੋ। 

 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਸਰਤ ਕਰੋ। 
 ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਖਾਓ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ, ਐਸਟਰ੍ ੋਜਨ, ਿਵਟਾਿਮਨ 

डी, ਕੈਲਸੀਟੋਿਨਨ ਅਤੇ ਇਟਰ੍ੋਨੇਟ ਲਓ। 
 ਿਸਗਰੇਟ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤ� ਬਚੋ 
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 ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਿਸਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਰੋਗਾ ਂਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ। 
 
8. ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਿਸਸ ਅਤੇ ਫਰ੍ ੈਕਚਰ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਰੋਿਕਆ ਜਾਵੇ 

 ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਖਾਓ। 
 ਐਸਟਰ੍ ੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਕ ਲਓ। 
 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਸਰਤ ਕਰੋ। 
 ਿਸਗਰਟ, ਕੌਫੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਚਾਹ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤ� ਬਚੋ। 
 ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਲੂਣ ਜਾ ਂਪਰ੍ੋਟੀਨ ਨਾ ਖਾਓ। 
 ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਿਡੱਗਣ ਸਮ� ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। 

 
9. ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਿਸਸ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ 

 ਫਰ੍ ੈਕਚਰ ਜ਼ੋਿਖਮ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੱਡੀਆਂ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ 

 ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਪੱਠ ਦੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ 

 ਿਡੱਗਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆ ਂਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਲਚੀਲੇਪਣ ਨੰੂ ਵਧਾਓ 

 ਕਮਰ ਅਤੇ ਿਪੱਠ ਦੇ ਫਰ੍ ੈਕਚਰ ਨੰੂ ਰੋਕੋ 
 

A. ਭਾਰ ਚੱੁਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਸਰਤਾ ਂ
ਭਾਰ ਚੱੁਕਣ ਵਾਲੀ ਕਸਰਤ ਉਸ ਗਤੀਿਵਧੀ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਚੱਲਣ 

ਲਈ ਕਰਦੇ ਹ,ੋ ਚੱਲਣ, ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾ,ਂ ਤਾਈ ਚਾਈ ਅਤੇ ਜੌਿਗੰਗ ਸਮੇਤ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਕੁਝ ਿਮੰਟ ਦੀ ਕਸਰਤ ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਿਸਸ ਨੰੂ 
ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 
B. ਅਿਜਹੀ ਕਸਰਤ ਜੋ ਹੱਥਾ ਂਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ�ਦੀ ਹ ੈ

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�, 2 ਤ� 3 ਪਾ�ਡ ਦਾ ਡੰਬਲ ਚੱੁਕਣਾ ਅਤੇ ਪੈਰ ਚੱੁਕਣ ਵਾਲੀ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ। 
 

C. ਕਸਰਤ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਿਪੱਠ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆ ਂਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ�ਦੀਆਂ ਹਨ 

ਿਪੱਠ ਦੀ ਕਸਰਤ ਹੱਡੀਆਂ ਨੰੂ ਿਖਚੱਣ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆ ਂਨੰੂ ਮਜ਼ਬਤੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ� ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਸੋਿਸ ਨੰੂ ਿਵਕਿਸਤ 
ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ੋਿਕ ਰੀੜਹ੍ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਫਰ੍ ੈਕਚਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਨੀਚੇ ਝੁਕਣਾ ਨਹ� ਹੈ। 

 
D. ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਸਰਤ ਦੀ ਿਸਫਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈ

ਲਗਭਗ 2 ਤ� 3 ਿਮੰਟ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹਲਕੀ ਕਸਰਤ ਕਰੋ, ਿਫਰ 2 ਤ� 3 ਿਮੰਟ ਲਈ ਸਥਾਈ ਸੰਚਲਨ ਕਰੋ। 

ਤੇਜ਼ ਤੁਰਨਾ/ਜੌਿਗੰਗ 10 to 20 ਿਮੰਟ 

ਪੈਰ ਚੱੁਕਣ ਵਾਲੇ ਕਸਰਤ 3 ਤ� 5 ਿਮੰਟ 

ਕੱੁਦਣਾ 2 ਤ� 4 ਿਮੰਟ 

ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਬਣਾਉਣਾ 1 ਤ� 2 ਿਮੰਟ 

ਿਪੱਛੇ ਵੱਲ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹੱਥਾ ਂਨੰੂ ਿਖੱਚਣਾ 1 ਤ� 2 ਿਮੰਟ 
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ਡੰਬਲ-ਚੱੁਕਣਾ (2-3 ਪ�ਡ) 2 ਤ� 3 ਿਮੰਟ 

ਿਪੱਠ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਸਰਤ  3 ਤ� 6 ਿਮੰਟ 

ਨੋਟ ਕਰੋ: ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਸਰਤ ਕਰੋ। 
E. ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਮੁਦਰਾ ਬਣਾਈ ਰਖੱ ੋ

 ਖੜਹ੍  ੇਹੋਣ ਅਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਹੀ ਮਦੁਰਾਵਾਂ ਰੀੜਹ੍ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
 ਭਾਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੰੂ ਚੱੁਕਣ ਲਈ ਝੁਕਣਾ ਨਹ� ਚਾਹੀਦਾ। 

 
F. ਿਡੱਗਣ ਤ� ਬਚਣਾ 
 ਘਰ ਦੀ ਸੁਰਿੱਖਆ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦਓ 

 ਫਰਸ਼ ਨੰੂ ਸੁੱਕਾ ਰੱਖ ੋ

 ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਸੁਟੋੱ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੀਜ਼ਾ ਂਨੰੂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 
3. ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਿਸਸ 

ਅਿਧਐਨ ਤ� ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹ ੈਿਕ ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਿਸਸ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੰੂ ਬਚਪਨ ਤ� ਉ�ਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਘਟਾਇਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਦ� ਤੁਸ� ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਾਫੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ 
ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। 
 
ਸਤੁੰਿਲਤ ਖ਼ਰੁਾਕ 

ਫੂਡ ਿਪਰਾਿਮਡ 'ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਇੱਕ ਸੰਤੁਿਲਤ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੈਿਨਕ ਭੋਜਨ ਿਵਚ ਦੁੱਧ, ਮਾਸ, ਸਬਜ਼ੀਆ,ਂ ਫਲ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 
 
ਉ�ਚ-ਕਲੈਸ਼ੀਅਮ ਭਰਪਰੂ ਭਜੋਨ ਪਦਾਰਥ ਖਾਓ 

ਅਿਜਹ ੇਭੋਜਨ ਿਜਨਹ੍ਾਂ ਿਵੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ ਦੁੱਧ, ਪਨੀਰ ਅਤੇ ਦਹ�, ਸੇਮ ਉਤਪਾਦ ਿਜਵ� ਟੌਫੂ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਮੱਛੀ। 
ਮੱਛੀ ਦੀਆਂ ਹਡੱੀਆ ਂਵੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੋਭੀ ਪਰ੍ਜਾਤੀ ਦੀਆ ਂਸਬਜੀਆ,ਂ ਿਜਵ� ਿਕ ਗੋਭੀ, ਪੱਤਾਗੋਭੀ ਅਤੇ ਬਰੌਕਲੀ 
ਵਰਗੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
 
ਪਰ੍ੋਟੀਨ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਖਾਣਾ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਰ੍ਤੀ ਿਦਨ 200 ਤ� 300 ਗਰ੍ਾਮ ਮਾਸ, ਮੱਛੀ, ਪੋਲਟਰੀ, ਟੋਫੂ ਅਤੇ ਸੋਏ ਉਤਪਾਦਾ ਂਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਪਰ੍ੋਟੀਨ ਦੀ 
ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। 
 
ਘਟੱ ਲੂਣ ਅਤ ੇਮਸਾਲੇਦਾਰ ਖਾਣੇ ਖਾਓ 

ਲੂਣ ਜਾ ਂਨਮਕੀਨ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਸਾਲੇਦਾਰ, ਧੰੁਏ ਨਾਲ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਭੁੰਿਨਆ ਹੋਇਆ 
ਮਾਸ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਿਡੱਬਾਬੰਦ ਭਜੋਨ ਘੱਟ ਖਾਓ।  ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਿਚਕਨ ਪਾਊਡਰ, MSG ਅਤੇ ਨਮਕੀਨ ਸਾਸ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤ� 
ਕਰੋ। 
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ਿਵਟਾਿਮਨ D ਦੀ ਜ਼ਰਰੂੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂ ੰਸਖੋ ੋ

ਧੱੁਪ ਹੇਠਾਂ ਆਊਟਡੋਰ ਕਸਰਤ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਸੌਖੇ ਜਾਣ ਨੰੂ ਵਧਾ�ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਉ�ਚ ਿਵਟਾਿਮਨ ਡੀ ਭੋਜਨ ਿਜਵ� ਿਕ ਿਜਗਰ ਅਤੇ ਅੰਡ ੇਦੀ 
ਜਰਦੀ ਖਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਲਮਨ ਸੈਮਨ ਅਤੇ ਸਾਰਡਾਈਨ ਿਜਹੇ ਿਡੱਬਾਬੰਦ ਭੋਜਨ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
 
11. ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਲੈਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 
 ਉਮਰ ਜ਼ਰਰੂੀ ਕਲੈਸ਼ੀਅਮ ਲੈਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ (ਿਮਲੀਗਰ੍ਾਮ) 

ਿਸ਼ਸ਼ ੂ 0-6ਮਹੀਨੇ 400 

6-12 ਮਹੀਨੇ 600 

ਬੱਚਾ 1-5 ਸਾਲ 800 

6-10 ਸਾਲ 800-1200 

ਜਵਾਨ 11-24 ਸਾਲ 1200-1500 

ਮਰਦ  25-65 ਸਾਲ 1000 

Over 65 ਸਾਲ 1500 

ਔਰਤਾਂ  25-65 ਸਾਲ 1000 

50 ਸਾਲ ਤ� ਵੱਧ (ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਤ� ਬਾਅਦ) 

- ਪੂਰਕ ਐਸਟਰ੍ ੋਜਨ 

1000 

- ਐਸਟਰ੍ ੋਜਨ ਪੂਰਕ ਨਹ� 1500 

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ 
ਚੰੁਘਾਉਣਾ 

1200-1500 

 
 
12. ਕਲੈਸ਼ੀਅਮ-ਭਰਪਰੂ ਖਰੁਾਕ 

 ਹੇਠ ਿਦੱਤੀ ਖੁਰਾਕ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵ� ਹੈ। 

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ (1176 ਿਮਲੀਗਰ੍ਾਮ) ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ 
(ਿਮਲੀਗਰ੍ਾਮ) 

ਨਾਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਕੱਪ ਸਿਕਮ ਦੁੱਧ 

ਪਨੀਰ ਸੈਨਿਵਚ 

300 
193 

ਦੁਪਿਹਰ ਦਾ 
ਭੋਜਨ 

ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਟੋਰਾ 
200 ਗਰ੍ਾਮ ਉ�ਬਲੇ ਹੋਏ ਝ�ਗੇ 

ਕਟੇ ਹੋਏ ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਰ੍ਾਅ ਮਸ਼ਰੂਮ ਟੋਫੂ 

100 ਗਰ੍ਾਮ ਤਲੀ ਹੋਈ ਗੋਭੀ 
ਸੇਬ 

15 
67 
200 
114 
6 

ਰਾਤ ਦਾ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਟੋਰਾ 15 
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ਭੋਜਨ ਮੇਗਨ ਕਾਈ ਨਾਲ ਭਾਫ ਨਾਲ ਪੱਿਕਆ ਮੱਛੀ ਦਾ 
ਪੇਟ (82 ਗਰ੍ਾਮ) 
ਬਰ੍ੋਕੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ 100 ਗਰ੍ਾਮ ਿਹਲਾ ਕੇ ਤਿਲਆ ਬੀਫ 

ਸੰਤਰਾ 

100 
 
106 
60 

ਕੱੁਲ  1176 

 
 
ਕਲੈਸ਼ੀਅਮ ਨਾਲ ਭਰਪਰੂ ਪਦਾਰਥ (ਹਰਕੇ ਭਜੋਨ 100 ਿਮਲੀਗਰ੍ਾਮ ਕਲੈਸੀਅਮ ਦ ੇਬਰਾਬਰ ਹ)ੈ 

ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਨਾਮ  ਮਾਤਰਾ (ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ) 

ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਦੁੱਧ 

ਫੱੁਲ ਦਾ ਦੁੱਧ 

ਦੁੱਧ ਪਾਊਡਰ (ਉ�ਚ ਕੈਲਸੀਅਮ ਅਤੇ ਘੱਟ 
ਚਰਬੀ ਵਾਲਾ) 
ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ 

ਦਹ� 
ਆਈਸ�ੀਮ 

ਪਨੀਰ 

1/3 ਕੱਪ (85 ਿਮਲੀਲੀਟਰ) 

1/7 ਕੱਪ (36 ਿਮਲੀਲੀਟਰ) 

1 ਚਮਚ (6 ਗਰ੍ਾਮ) 
 
1-3/4 ਚਮਚ (11 ਗਰ੍ਾਮ) 

1/3 ਕੱਪ (59 ਗਰ੍ਾਮ) 

1/2 ਕੱਪ (76 ਗਰ੍ਾਮ) 

3/4 ਕੱਪ (15ਗਰ੍ਾਮ) 

ਸੇਮ ਉਤਪਾਦ ਸੋਇਆ ਦੁੱਧ (ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨਾਲ) (250 

ਿਮਲੀਲੀਟਰ/ਡੱਬਾ) 
ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੁੱਧ 

ਿਵਟਾਸੋਏ 

ਟੋਫੂ 

ਸੁੱਕਾ ਟੌਫੂ 

ਬੀਨ ਦਹ� ਸ਼ੀਟ 

ਤਿਲਆ ਹੋਇਆ ਟੋਫੂ 

ਸੋਇਆਬੀਨ 

ਕਾਲਾ ਸੋਇਆਬੀਨ 

ਸੇਕੀਆਂ ਹੋਈਆ ਂਫਲੀਆ ਂ

ਲਾਲ ਫਲੀਆ ਂ

ਮੂੰਗ ਫਲੀਆ ਂ

1/3 ਡੱਬਾ (85 ਿਮਲੀਲੀਟਰ) 
 
5 ਕੱਪ (1250 ਿਮਲੀਲੀਟਰ) 

2-1/4 ਡੱਬਾ (555 ਿਮਲੀਲੀਟਰ) 

1/2 (80ਗਰ੍ਾਮ) 

1-3/4ਟੇਲ(70 ਗਰ੍ਾਮ) 

3/4ਟੇਲ(70ਗਰ੍ਾਮ) 

1 ਟੇਲ(40 ਗਰ੍ਾਮ) 

1-1/4ਟੇਲ(51 ਗਰ੍ਾਮ) 

1 ਟੇਲ(40ਗਰ੍ਾਮ) 

8 ਚਮਚ (200 ਗਰ੍ਾਮ)  

3-3/4ਟੇਲ(155 ਗਰ੍ਾਮ) 

2 ਟੇਲ(77 ਗਰ੍ਾਮ) 

ਮੇਵੇ ਦਾਖਾ ਂ
ਸੁੱਕਾ ਆਲੂਬਖੁਾਰਾ 
ਸੁੱਕੀ ਖੁਮਾਣੀ 

4ਟੇਲ(161 ਗਰ੍ਾਮ) 

5ਟੇਲ(196 ਗਰ੍ਾਮ) 

5-1/2ਟੇਲ(219 ਗਰ੍ਾਮ) 
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ਬਦਾਮ ਕਾਲੇ ਿਤਲ 

ਿਚੱਟੇ ਿਤਲ 

ਬਦਾਮ 

ਕਮਲ ਬੀਜ਼ 

ਅਖਰੋਟ 

1ਟੇਲ(40 ਗਰ੍ਾਮ) 

1/4ਟੇਲ(12 ਗਰ੍ਾਮ) 

4/5ਟੇਲ(35 ਗਰ੍ਾਮ) 

2ਟੇਲ(84 ਗਰ੍ਾਮ) 

2-1/4ਟੇਲ(94 ਗਰ੍ਾਮ) 

ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਮੱਛੀ ਦਾ ਪੇਟ (ਕੱਚਾ) 
ਗੋਲਡਨ ਥਰ੍ੈਡੀਨ ਬਰ੍ੀਮ (ਕੱਚਾ) 
ਪੀਲਾ �ੈਕਰ (ਕੱਚਾ) 
ਯੂਰੋਪੀ ਪਰਚ (ਕੱਚਾ) 
ਰੇਤ ਝ�ਗਾ (ਕੱਚਾ) 
ਖੋਪੜੀ (ਕੱਚੀ) 
ਸੁੱਕਾ ਝ�ਗਾ 
ਖੁਸ਼ਕ ਿਸਲਵਰ ਮੱਛੀ 
ਸਾਰਡੀਨ 

ਿਚੱਕੜ ਵਾਲਾ ਕਾਰਪ 

2-1/4ਟੇਲ(88 ਗਰ੍ਾਮ) 

2-1/2ਟੇਲ(98 ਗਰ੍ਾਮ) 

2-1/2ਟੇਲ(102 ਗਰ੍ਾਮ) 

1-4/5ਟੇਲ(72 ਗਰ੍ਾਮ) 

3ਟੇਲ(120 ਗਰ੍ਾਮ) 

1-1/4ਟੇਲ(89 ਗਰ੍ਾਮ) 

1/2ਟੇਲ(18 ਗਰ੍ਾਮ) 

1/3ਟੇਲ(13 ਗਰ੍ਾਮ) 

ਅੱਧੀ ਮੱਛੀ (24 ਗਰ੍ਾਮ) 

ਅੱਧੀ ਮੱਛੀ (17 ਗਰ੍ਾਮ) 

ਸਬਜ਼ੀਆਂ (ਕੱਚੀਆਂ) ਗੋਭੀ 
ਸਰਸ� ਪੱਤਾ 
ਬਰੋਕੋਲੀ 
ਚੀਨੀ ਗੋਭੀ 
ਚੋਯ ਸਮ 

2ਟੇਲ(78 ਗਰ੍ਾਮ) 

2ਟੇਲ(79 ਗਰ੍ਾਮ) 

3ਟੇਲ(116 ਗਰ੍ਾਮ) 

2-1/4ਟੇਲ(88 ਗਰ੍ਾਮ) 

1-1/2ਟੇਲ(64 ਗਰ੍ਾਮ) 
 
 
13. ਸਭ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਪੱੁਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰ੍ਸ਼ਨ 

ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਪੱੁਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ: 
 
Q: ਕੀ ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਿਸਸ ਿਸਰਫ ਔਰਤਾਂ ਿਵੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹ?ੈ 

A: ਨਹ�। ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਤ� ਬਾਅਦ ਐਸਟਰ੍ ੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਹੱਡੀਆ ਂਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਇਸ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੰੂ ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਿਸਸ ਿਵਕਿਸਤ 
ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਿਕ, ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਵੀ ਫਰ੍ ੈਕਚਰ ਿਵਕਿਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
 
Q: ਕੀ ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਿਸਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹ� ਹ?ੈ 

A: ਨਹ�। ਅੱਜ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤੱਕ ਵਰਤ� ਨਾਲ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਬੋਨੇਿਮਨਲ ਘਣਤਾ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ 
ਅਸਰਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 
Q: ਡੂਅਲ ਐਨਰਜੀ ਐਕਸ-ਰੇ ਐਬਸੋਰਪਿਤਟੀਓਮੈਟਰ੍ੀ (DEXA) ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਕੀ ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਿਸਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹਰੋ 
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ਤਰੀਕਾ ਹ?ੈ 

A: ਹਾਂ। ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਿਸਸ ਦਾ ਪਤਾ ਅਲਟਰ੍ਾਸੋਿਨਕ ਟੈਸਟ (UT) ਤ� ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਿਂਕ, ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ, 

ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾ ਂ ਿਨਦਾਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ DEXA ਦੇ ਫੋਲੋ-ਅੱਪ ਸਕੈਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁਦੰੀ ਹੈ। ਇਸਦ ੇਇਲਾਵਾ, ਕੰਿਪਊਟਰ 
ਸਕੈਿਨੰਗ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਹਡੱੀਆ ਂਦੀ ਘਣਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਿਕਰਨਾ ਂਦੀ ਮਾਤਰਾ DEXA ਦੀ 
ਤੁਲਨਾ ਿਵੱਚ ਬਹੁੱਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ। 
 
Q: ਕੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਿਸਸ ਨੰੂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ? 

A: ਨਹ�। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਿਪਸ਼ਾਬ ਰਾਹ� ਸਰੀਰ 'ਚ� ਬਹੁੱਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਿਨਕਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ 
ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਵਸ਼ਵ ਿਸਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਪਰ੍ਤੀ ਿਦਨ 2500 ਿਮਲੀਗਰ੍ਾਮ ਤ� 
ਿਜ਼ਆਦਾ ਨਹ� ਹੈ। 
 
Q: ਜਦ� ਮ� ਪੌੜੀਆ ਂਚੜਹ੍ਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠਾ ਂਉ�ਤਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੋਿਡਆਂ ਿਵੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਿਸਸ ਹ?ੈ 

A: ਗੋਿਡਆ ਂਦਾ ਦਰਦ ਮੁਖੱ ਤੌਰ 'ਤੇ ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਿਸਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਗਠੀਏ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹ ੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤੱਕ ਜੋੜਾਂ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ 
ਪਹੁੰਚਾ�ਦਾ ਹੈ।  
 
Q: ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੱਡੀਆ ਂਦਰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਿਸਸ ਹ?ੈ 

A: ਨਹ�, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆ ਂਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਫਰ੍ ੈਕਚਰ ਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਿਸਸ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਦੇਿਖਆ ਜਾਦਂਾ 
ਹੈ। 
 
ਪੱੁਛਿਗੱਛ ਲਈ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਕਵੀਨ ਮੈਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਿਸਸ ਕ�ਦਰ ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ: 2855 
3577 
 
ਕਵੀਨ ਮੈਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਿਸਸ ਕ�ਦਰ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਿਵਭਾਗ ਅਤੇ ਭੌਿਤਕ ਇਲਾਜ ਿਵਭਾਗ ਨੰੂ ਇਹ ਲੇਖ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁੱਤ 
ਧੰਨਵਾਦ। 
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