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ओिस्टओपोरोिसस्का रोकथाम तथा उपचार  

1. ओिस्टओपोरोिसस ्के हो ? 

ओिस्टओपोरोिसस् एउटा हाड रोग हो जुन क्यािल्सयम जस्तो हाडको िमनेरल्स शरीरले �ितस्थापन गनर् नस�े 

दरमा घट्न थालेपिछ दखेा पछर् l हाडको आयातन र शि� उमेरसंगै घट्ने �नाले अिधकांस मािनसह� आफ्नो उमेर 

ढल्द ैजाँदा यो रोगले गाँज्न थाल्छ  

 

2. ओिस्टओपोरोिससको प�रणाम  

A. �याक्चरह�  

 मे�दण्ड �याक्चर  

 अगािडको पाखुराको �याक्चर  

 कम्मर �याक्चर  

B. िसमीत �हडंडुल क्षमता  

५०% ओिस्टओपोरोिससका िबरामीलाई कम्मर र घाँटीको �याक्चरका कारण हरेचाह ग�रनु पदर्छ l  

C. मे�दण्ड दखुाई तथा समस्या  

आकषर्क नदिेखनेग�र कु�ो पदार् फोक्सोको िवस्तार र काममा असर गदर्छ l  

3. ओिस्टओपोरोिसस हकंकंगमा साधारण रोग हो  

मािनसको उमेर बढ्द ैजाँदा ओिस्टओपोरोिसस र �याक्चरका घट्ना वृि� भएको दिेखएको छ l तथ्यांक अनुसार, 

१९७० मा हकंकंगका हरेक १००,००० मािनसह� मध्ये ६२ जना �याक्चरको समस्याबाट पीिडत िथए l १९९० 
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सम्म यो संख्या बढेर ११२ पुग्यो जसमा ७०% मिहला िथए l अिहले २००,००० मािनसह� 

ओिस्टओपोरोिससबाट पीिडत छन् l  

 

हकंकंगका मिहलामा दिेखने �याक्चरको दर 

उमेर  50-59  1:16 

उमेर 62-69 1:6 

उमेर 70-79 1:5 

80भन्दा मािथको उमेर 1:4 

 

4. ओिस्टओपोरोिससका कारणह�  

 मािनसको उमेरसंगै हाड खीईने दर बढ्दछ l  

 मिहनावारी सु�े समय वरपरका मिहलाह� वा ओफोरेक्टोमी गरेका मिहलाह�को शरीरबाट क्यािल्सयमको 

कमी �न थाल्छ र हाड िखईने र शि� हराउने �न थाल्छ l  

 आनुबंिसक ओिस्टओपोरोिससले पिन न्यून हाड आयातन �न्छ l  

 य�द शरीरलाई चािहने भन्दा कम क्यािल्सयम सेवन गरेमा l  

 िनिष्�य शारी�रक अभ्यासल ेउ� दरमा क्यािल्सयम क्षित �न्छ l  

 सानो बनावटको शरीर l  

 अन्य �ोिनक रोगह�बाट पीिडत भएमा l  

 हम�न वा अन्य औषधीह�को �योग भएमा l  
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5.  ओिस्टओपोरोिससको स्वयम ्प�रक्षण l  

िन� ��ह�का जवाफ �दन कोिसस गनुर्होस:् 

1) के तपा�को प�रवारमा कसैल ेओिस्टओपोरोिसस वा �याक्चर भो� ुपरेको छ ? 

2) तपा� दबु्लो र होचो �नु�न्छ ? 

3) के तपा�ले किहल्यै ओफोरेक्टोमी गनुर् भएको छ ? 

4) तपा�को मिहनावारी सु�े बेला भएको छ ? 

5) के तपा� िनयिमत �पमा मादक पदाथर् सेवन गन� वा धुमपान गनुर्�न्छ ? 

6) के तपा� दधु वा अन्य दधुजन्य कुरा िलनु �� ? 

7) तपा� कमै कसरत गनुर्�न्छ ? 

8) के तपा� होचो वा कु�ो �दँ�ैनु�न्छ ? 

9) तपा�लाई ह�ी द�ेु समस्या छ ? 

10) तपा�को किहल्यै �याक्चर भएको छ ? 

य�द तपा�को जवाफ “हो” आउँछ भने तपा� ओिस्टओपोरोिससको जोिखममा परेको �न स�ु�न्छ l केही �� भएमा 

कृपया डाक्टरको सल्लाह िलनुहोला l  

 

6.  हाडको आयातन कसरी थाहा पाउन े 

   डुअल इनज� एक्स-रे एब्ज�प्टर्मे�� डके्सा मेिसनल े�ाय ढाड र घाँटीको हाडको आयातन प�ा लगाउँछ l यो पुरै 

���या शरीरलाई नदखुाई सामान्य, िछटो र सुरिक्षत �न्छ l डके्साको िव�करण डोज छातीको एक्स-रे भन्दा िनकै कम 
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�न्छ l  

 

7. उपचार  

 य�द तपा� ओिस्टओपोरोिससको जोिखममा छु जस्तो लागेमा डाक्टरलाई हाड आयातन गनर् लगाउनुहोस ्र 

घरेलु उपचार �योग नगनुर्होस् l  

 िनयिमत �ायाम गनुर्होस ्l  

 क्यािल्सयमले पूणर् भएका खानाह� खानहुोस्, डाक्टरको सल्लाह मा�ुहोस, क्यािलयम �ाब्लेट, एस्�ोजेन, 

िभटािमन डी, क्यािल्सटोिनन् र ए�ट�ोनेट खानहुोस् l  

 धुमपान र मध्यपानबाट टाढै रहनहुोस् l  

 ओिस्टओपोरोिसस िनम्त्याउन स�े अ� रोगको उपचार गनुर्होस् l  

8. ओिस्टओपोरोिसस र �याक्चरको रोकथाम कसरी गन� l 

 �चुर क्यािल्सयम भएका खाना खानुहोस् l  

 एस्�ोजनको मा�ा पुयार्उनुहोस् l  

 िनयिमत �ायाम गनुर्होस ्l  

 धुमपान, कफ�, कडा िचया र मध्यपानबाट टाढै रहनुहोस् l  

 अत्यिधक नुन वा �ो�टन नखानुहोस ्l  

 आफ्नो वरपर ध्यान �दनहुोस ्र लड्दा आफ्नो सुरक्षा सुिनिस्चत गनुर्होस् l  

9. ओिस्टओपोरोिसस रोकथामका लािग शारी�रक �ायाम  

 �याक्चरको जोिखम कम गनर् हाडलाई मजबुत गन� l  
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 शरीरको आसन सुधार गनर् ढाडको मांसपेसी बिलयो गन� l  

 लडकैे खण्डमा पिन हात खु�ाका मांसपेसीलाई बिलयो र लचकदार बनाउने l  

 कम्मर र ढाडका �याक्चरको रोकथाम गन� l  

 

A. गह�कला कसरत  

गह�कला कसरत भ�ाले त्यस्ता ��याकलापह�लाई जनाउँछ जसमा तपा� आफ्ना मांसपेसी र हाडह� चलाउन ु

�न्छ l जसमा िहड्ने, िबहानीको खेलकुद, टाई िच तथा ज�ग्गंग आ�द पदर्छन् l हरेक �दन केही िमनेट कसरत गरेमा 

ओिस्टओपोरोिसस्बाट बच्न टेवा िमल्छ l  

 

B. हात खु�ाका मांसपेसी बिलयो बनाउने �ायामह�  

जस्तै, २ दिेख ३ पाउण्डसम्मका डम्बबेल उठाउने र स्टेप गन� कसरत l  

 

C. शरीरको उिचत आसन सधुार गन� र ढाडका मांसपेसी बिलयो बनाउने �ायामह�  

ढाडको कसरतमा हाड र मांसपेसी तन्काउने कुरा पदर्छन् l य�द ओिस्टओपोरोिसस भएमा र ढाडमा �याक्चर 

भएमा िन��रने कुरामा सजक रहनु होला l  

 

D. सुझाईएका दिैनक �ायाम  

२ दिेख ३ िमनेटसम्म वामर् अप कसरत गनुर्होस ्अिन फे�र २ दिेख ३ सम्म िस्थर रहनहुोस् l  
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िहड्ने/ज�ग्गंग  10 to 20 िमनेट 

फड्को मान� कसरत  3 to 5 िमनेट 

उ�ने  2 to 4 िमनेट 

पाखुरा घुमाउने  1 to 2 िमनेट 

पाखुरा पछािड तन्काउने  1 to 2 िमनेट 

डम्बबेल उठाउने (२ दिेख ३ पाउण्ड) 2 to 3 िमनेट 

ढाड मजबुत गन� कसरत  3 to 6 िमनेट 

 

पुन�: आफ्नो क्षमता अनुसार िनयिमत �ायाम गनुर्होस ्

 

E. रा�ो आसन रा�ुहोस ् 

 सही तवरमा उिभने र ब�े गनार्ले मे�दण्डको समस्या कम गछर् l  

 ग�� सामान उठाउन निन�रनुहोस ्l  

 

F. लड्ने कुराबाट बच्न  

 घरेलु सुरक्षामा ध्यान �दनुहोस ्l  

 भुइँ सुक्खा रा�ुहोस ् 

 सामानह� छरपस्ट नफ्या�ुहोस् l दिैनक �योग ग�रन ेसामान सहज ैभे�टने ठाउँमा रा�ु पछर् l  
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10. आहार तथा ओिस्टओपोरोिसस ्

अध्ययन अनुसार बाल्यकालदिेख नै �चुर मा�ामा क्यािल्सयम पाइने खाना खानाले ओिस्टओपोरोिससको जोिखम कम 

�न्छ l तसथर्, बाल्यकालदिेख नै �सस्त क्यािल्सयम खान ेबानी गरौ ँl िन� कुराह�ल ेम�त गनर् सक्छन ्l  

• सन्तिुलत आहार  

खा� िपरािमडका आधारमा सन्तुिलत आहार खाने बािन बसाल्नुहोस् l तपा�का दिैनक खानामा दधु, मासु, सागसब्जी, 

फलफुल र अ� पदर्छन् l  

• �चरुमा�ामा क्यािल्सयम पाइन ेखाना खानहुोस ् 

दधु, िचज, दही, गेडागुडी, सुक्खा फलफुल र माछा जस्ता खानामा �चुर मा�ामा क्यािल्सयम पाइन्छ l माछाका 

हाडमा पिन क्यािल्सयम पाइन्छ l काउली, �ोक्ली जस्ता तरकारीमा पिन क्यािल्सयम �चुरमा�ामा पाइन्छ l  

• �ो�टनको उिचत मा�ा सवेन  

तपा�ले हरेक �दन २०० दखेी ३०० �ाम मासु, माछा, टोफु, सोया खान ुपछर् l य�िप, आवश्यकता भन्दा बढी मा�ामा 

�ो�टन सवेन गरेमा क्यािल्समको नाश �न्छ l  

• कम ननु भएका खाना र अचार कम खानहुोस ् 

नुन वा नुनजन्य खाना खानाले क्यािल्सयम न� �न्छ l मे�रनेट ग�रएका, सेकुवा बनाईएका वा रोस्ट ग�रएका मासु तथा 

क्यानमा पाइने खाना कम मा� सेवन गनुर्होस् l खाना पकाउँदा मसला, अिजना तथा नुिनला ससको �योग कम मा� 

गनुर्होस् l  

• पयार्� मा�ामा िभटािमन डी िलनहुोस ् 

घाममा घर बािहर ग�रने �ायामबाट पयार्� िभटािमन डी िमल्छ l तपा�लाई कलेजो, अन्डाको पहलेो भाग जस्ता 

�चुर िभटािमन डी भएका खाना खान सल्लाह �दईन्छ l साल्मोन र साड�न जस्ता क्यानमा रािखएका खाना पिन रा�ै 
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�न्छन् l  

 

11. दिैनक सवेन गनुर् पन� क्यािल्सयम  

 उमरे सझुाइएको क्यािल्सयम सवेन (mg) 

िशशु  0-6 मिहना  400 

6-12  मिहना  600 

ब�ा  1-5  बषर्  800 

6-10 बषर्  800-1200 

�कशोर/�कशोरी   11-24 बषर्  1200-1500 

पु�ष  25-65 बषर्  1000 

65 बषर् मािथ  1500 

मिहला   25-65 बषर्  1000 

50 बषर् भन्दा मािथ (रजस्वला बन्द 

भएपछी)  

-पुरक एस्�ोजन  

1000 

- पुरक एस्�ोजन �दईएन  1500 

गभार्वस्था वा दधु चुसाउने  1200-1500 

US Health Organization recommendations 
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12. क्यािल्सयम पयार्� भएको आहार  

 वयस्कह�का लािग तलको आहार उपयु� �न्छ l  

दिैनक क्यािल्सयम आवश्यकता （1176mg）  क्यािल्सयम （mg） 

िबहानीको 

खाजा    

िचल्लोरिहत दधु एक कप  

एउटा िचज स्याण्डिवच  

 

300 

193 

�दउँसोको 

खाना  

एक बटुका भात  

200 gउिसनेको �झंगे माछा  

मासुसँग च्याउको टोफु  

100 g �ाई गरेको बन्दा  

एउटा स्याउ  

 

15 

67 

200 

 

114 

6 

बेलुक�को 

खाना   

एक बटुका भात  

बफ्याएको माछाको पेटको भाग र मेगान 

काइ 

（82 g） 

100 g �ोक्लीसँग �ाई िबफ  

एउटा सुन्तला  

15 

100 

 

106 

60 
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कुल   1176 

 

 

क्यािल्सयम �चुर �ने खानाह� (हरेक खाना १०० िमिल�ाम क्यािल्सयम बराबर छ) 

खा�ा�का नामह�   क्यािल्सयमको मा�ा  

दधुजन्य उत्पादनह�  ताजा दधु  

फुलको रस  

पाउडर दधु 

 (उ� क्यािल्सयम र कम िचल्लो 

भएको) 

पुरै दधु  

दही  

आइस��म  

िचज  

1/3 कप (85 ml) 

1/7 कप (36 ml) 

1 टेबल चम्चा  (6 g) 

1-3/4 टेबल चम्चा (11 g) 

1/3 कप  (59 g) 

1/2 कप  (76 g) 

3/4 कप (15g) 

गेडागुडीह�  सोयािमल्क (क्यािल्सयम सिहत) 

250 ml/ box) 

सोयािबन िमल्क  

िभटासोय  

1/3 box (85 ml) 

 

5 cups (1250 ml) 

2-1/4 box (555 ml) 
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टोफु  

सुक्खा टोफु  

िसमी  

�ाई टोफु  

सोयािबन  

कालो सोयािबन  

बेक गरेको गेडागुडी  

आजुक� िबन  

मंुग  

1/2 (80 g) 

1-3/4 taels (70 g) 

3/4 tael (70g) 

1 tael (40 g) 

1-1/4 taels (51 g) 

1 tael (40 g) 

8 tablespoons (200 g)  

3-3/4 taels (155 g) 

2 taels (77 g) 

�ाई �ुट्स  �कसिमस   

�ंस  

सुक्खा एि�कट  

4 taels (161 g) 

5 taels (196 g) 

5-1/2 taels (219 g) 

बदामजन्य  कालो िससम  

सेतो िससम  

बदाम  

लोटस सीड  

ओखर  

 

1 tael (40 g) 

1/4 tael (12 g) 

4/5 tael (35 g) 

2 taels (84 g) 

2-1/4 taels (94 g) 
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माछा तथा िसफुड  माछाको पेटको भाग (काँचो) 

गोल्डने �ेड�फन ि�म (काँचो) 

पहलेो �ोकर (काँचो) 

युरोिपयन पछर् (काँचो) 

स्याण्ड �ान (काँचो)  

स्क्यालप (काँचो) 

सुक्खा �झंगे माछा  

सुक्खा िसल्भर�फस  

साड�न्स Fish belly (raw) 

मड कापर्  

 

2-1/4 taels (88 g) 

2-1/2 taels (98 g) 

2-1/2 taels (102 g) 

1-4/5 taels (72 g) 

3 taels (120 g) 

1-1/4 taels (89 g) 

1/2 tael (18 g) 

1/3 tael (13 g) 

half of fish (24 g) 

half of fish (17 g) 

सागसब्जीह� (काचँो) केल  

 

रायो  

 

�ोकली  

 

िचिनयाँ बन्दा  

2 taels (78 g) 

2 taels (79 g) 

3 taels (116 g) 

2-1/4 taels (88 g) 

1-1/2 taels (64 g) 

http://www.smartpatient.ha.org.hk


 

NEPALI - OSTEOPOROSIS.DOCX 
Copyright © 2019 Hospital Authority. All rights reserved 
 

 

चोय सम  

 

 

 

13. �ाय: सोिधने ��ह�  

यहाँ केही �ाय: सोिधने �� र उ�रह� छन्: 

  

�: के ओिस्टओपोरोिसस मिहलालाई मा� �न्छ ? 

उ: होइन, मिहनावारी सुकेपिछ मिहलामा एस्�ोजनको कमी �न्छ जसल ेह�ी िखईन सक्छ त्यसैल ेमिहलाह� यसका 

जोिखममा बढी नै �न्छन् l य�िप पु�षह�मा पिन �याक्चर �न्छन् l  

 

�: के ओिस्टओपोरोिसस िनको �दँनै ?  

उ: होइन, हाड िखईन ेसमया रोकथाम गनर् र हाड िमनरलको आयातन बढ्ने कुरा आजका औषधी िनयिमत सेवन गदार् 

सम्भव �न्छ l  

 

�: डुअल इनज� एस्क-रे एब्जि�योमे�� (डके्सा) का साथमा ओिस्टओपोरोिसस िनदान गनर् स�े अ� उपाय छैनन ्? 

उ: हो l ओिस्टओपोरोिसस अल्�ासोनीक प�रक्षण (UT) बाट पिन प�ा लगाउन स�कन्छ l य�िप यसका ठुला गिल्त �न े

भएकाले आवश्यकता भएमा डके्साबाट नै सुिनिस्चत ग�रन्छ l अझ भ�ु पदार् हाडको आयातन प�ा लगाउन कम्प्युटर 
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स्क्या�नंग पिन �योग गनर् स�कन्छ तर यसको िव�करण डोज डके्साको भन्दा कम �न्छ l  

 

�: के धेरै मा�ामा क्यािल्सयम सेवन गदार् ओिस्टओपोरोिससबाट बच्न स�कन्छ ? 

उ: होइन l �ाय अत्यिधक क्यािल्सयम शरीरबाट िपसाब माफर् त बािहर जान्छ l अत्यिधक क्यािल्सयम सेवनल े

मृगौलामा पत्थर �न ेजोिखम बढ्छ l िव� स्वास्थ्य संगठनले �ित �दन २५०० िम�ा मा� क्यािल्सयम िलन सुझाउँछ l  

 

�: म िसढी चड्दा र ओल�दा मेरा घुँडा दखु्छन् l के मलाई ओिस्टओपोरोिसस छ ? 

उ: घुँडा द�ेु समस्या भनेको ओिस्टओपोरोिसस भन्दा पिन मुख्यतया आ�ार्इ�टजबाट �ने जोन�मा �ने दीघर्कालीन 

�पमा च्याितने कारण �न्छ l   

 

�: मेरो पुरै शरीरका हाड दखु्छन् l के मलाई ओिस्टओपोरोिसस छ ? 

उ: होइन l तपा�को मांसपेसी चा�ह ंदखेुको हो l ओिस्टओपोरोिसस पिहलो लक्षण भनकेो �याक्चर न ैहो l  

 

��का लािग कृपया ��न म्यारी हिस्पटल, युिनभ�सर्टी अफ हगंकंगको ओिस्टओपोरोिसस केन्�मा सम्पकर्  गनुर्होस् l 

टेिलफोन: 2855 3577 

यस आलेख �दान गन� ��न्स हिस्पटल ओिस्टओपोरोिसस केन्�को न्यु��सन िडपाटर्मेन्ट तथा �फिजकल थेरापी 

िडपाटर्मेन्ट �ित हा�दर्क आभार l  
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