
 

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

کی روک تھام اور عالج (ہڈی کی بڑھتی ہوئی سختی) آسڻیو پوروسز  
 

. آسڻیو پوروسز کیا ہے؟1  
ہڈی کی ایک بیماری ہے جو تب ہوتی ہے جب ہڈی کی معدیات جیسے کیلشیم کا ضیاع جسم کے تبدیل کرنے کی  آسڻیو پوروسز 

بالخصوص جو ، زیاده تر لوگ اور مضبوطی کم ہوتی ہےجیسے ہی ہڈی کی کثافت ساتھ  عمر کے ساتھ  ۔ شرح سے زیاده ہوتا ہے
۔ڻک بن جاتے ہیںوتے ہیں وه آسڻیوپوردرمیانی عمر میں داخل ہو  

 
۔آسڻیو پوروسز کے نتائج2  

۔ ہڈیوں کا ڻوڻنااے  
 ریڑھ کی ہڈی کا ڻوڻنا •
 ڻوڻنا اور کالئی کے درمیان ہڈی کا کہنی  •
 کا ڻوڻنا ےکولھ •

محدود ہونا۔ نقل و حرکت کی صالحیت کا بی   
۔ہے ہوتی کی ضرورت احتیاطفیصد آسڻیوپوروڻک مریضوں کو 50کی وجہ سے  فریکچرکولھا یا گردن کے   

اور بدہیئت ریڑھ کی ہڈی۔ تکلیف ده سی۔   
 ہے۔ فعل کی تنزلی کو بڑھاتاکے ور پھیپھڑوں پھیالؤ میں رکاوٹ ڈالتا ہے ا ےپھیپھڑوں ک بے کشش ُکبڑا پنایک 

 
 آسڻیوپوروسز ایک عام بیماری ہے۔ہانگ کانگ میں  ۔3

اعداد و شمار  رجحان دیکھا گیا ہے۔ بڑھتا ہوا ، آسڻیو پوروسز اور ہڈیوں کے ڻوڻنے کے واقعات میں ادوار کے مطابقآبادی کے 
تک،  1990۔ یوں کے ڻوڻنے کا شکار ہوئے افراد ہڈ 62افراد میں  100،000میں ہانگ کانگ میں ہر  1970سے پتہ چلتا ہے کہ 

  ہیں۔ میں مبتال ہو رہےسز لوگ آسڻیوپورو 200،000 آج کل، تقریبا ۔ںفیصد خواتین تھی 70تک بڑھ گئے، اور ان میں   112یہ 
 

 واقعات کی شرح ےکہانگ کانگ کی خواتین میں فریکچر 
 1:16 59-50عمر 
 1:6 69-62عمر 
 1:5 79-70عمر 

 1:4 سے زائد عمر 80
 
 ۔ آسڻیوپوروسز کی وجوہات4

 کی شرح میں اضافہ ہوتا  ہے۔ نقصانجیسے  جیسے لوگوں کی عمر بڑھتی ہے، ہڈیوں کے  •
ی  اور جسم کم ے لیول کیک آسڻروجنوه  بیضہ دانی کو لکلوا چکی ہوںیا جو  ہوں قریب حیض بند ہونے کےخواتین جو  •

 موڻائی کھو دیتی ہیں۔ ، اس طرح ہڈیاں اپنی طاقت اورمیں کیلشیم کے ضیاع کی زیاده شرح کا سامنا کریں گی 
 موروثی  آسڻیو پوروسز ہڈیوں کی کم کثافت کی طرف لے جاتا ہے۔ •
 ۔تی ہےہوکیلشیم کی روزانہ کی خوراک جسم کی ضرورت سے کم  •
 زیاده شرح میں کیلشیم کے نقصان ہونے کی طرف لے جاتی ہے۔ غیر فعال جسمانی مشقیں •
 جسم کا چھوڻا ہونا۔ •
 میں مبتال ہونا۔ امراض یرینہدیگر د •
 ہارمون یا دیگر ادویات کا استعمال کرنا۔ •
•  

 ۔ آسڻیوپوروسز کی خود تشخیص5
 مندرجہ ذیل سواالت کا جواب دینے کی کوشش کریں:

 ہے؟ رہا میں مبتالکیا آپ کا خاندان کبھی آسڻیوپوروسز یا فریکچر  )1
 وڻے ہیں؟ھکیا آپ پتلے اور چ )2
 مبیض براری کے عمل سے گزرے ہیں؟ بھی کیا آپ کبھی )3

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


 

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

 کیا آپ مینو پاز کے عمل سے گزر رہے ہیں؟ )4
 سگریٹ نوشی کرتے ہیں؟ یاپیتے  شراب کیا آپ باقاعدگی سے )5
 کیا آپ دودھ یا دودھ سے بنی دیگر مصنوعات نہیں پیتے ہیں؟ )6
 کیا آپ کبھی کبھار ورزش کرتے ہیں؟ )7
 ہے ہیں؟یا آپ کے کندھے جھک ر ہو رہے ہیں کیا آپ چھوڻے )8
 کیا آپ کو ہڈیوں کا درد ہوتا ہے؟ )9

 کیا آُپ کی کبھی ہڈی ڻوڻی ہے؟ )10
اگر آپ  میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ارتقااگر آپ جواب دیں گے "ہاں"، تو یہ ایک خطرناک عنصر ہے جو آسڻیوپوروسز کے 

 کا کوئی سوال ہو تو تو براه کرم ڈاکڻر سے مشوره کریں.
 
 لگانا۔ ہڈی کی کثافت کا پتہ 6

لیومبر ڈی ای ایکس اے مشین عام طور ہر ہڈی کی کثافت کو جانچنے کے لیے  ابزارپشنیڻریرے ڈوول اینرجی ایکس
کی پیمایش کرتی ہے۔ یہ مکمل عمل آپ کے جسم میں کسی درد یا نقصان کے بغیر ، آسان، تیز  فیمورل نیکاور  ورڻیبریٹ

 کی تابکاری سے بہت کم ہے۔رے ایکسایک میعاری چھاتی کے  اور محفوظ ہے۔ ڈی ای ایکس اے کی تابکاری 
 
 ۔ عالج7

کا  ے ڻیسٹنے ڈاکڻر سے ہڈی کی کثافت ک، تو اپ ہو سکتا ہے  آپ آسڻیوپوروسز کا خطره کے خیال میںاگر آپ  •
 پوچھیں اور گھریلو عالج کا استعمال نہ کریں۔

 باقاعدگی سے ورزش کریں۔ •
، ڈاکڻر کی ہدایات پر عمل کریں اور کیلشیم کی گولیاں، ایسڻروجن، وڻامن ڈی، کیلشیم سے بھر پور غذاء کھائیں •

 ونن اور ایڻیڈرونیٹ لیں۔سیڻکیل
 سگریٹ نوشی اور شراب پینے سے گریز کریں۔ •
 آسڻیوپوروسز کا سبب بننے والی دیگر بیماریوں کا عالج کریں۔ •

 
 ۔فریکچر کو کیسے روکا جائے۔ آسڻیوپوروسز اور 8

 یں۔ئوالی خوراک کھا زیاده کیلشیم •
 ایسڻروجن کے ساتھ کمی کو پورا کریں •
 باقاعدگی سے ورزش کریں۔ •
 چائے اور شراب پینےسے گریز کریں۔ تیزسگریٹ نوشی، کافی،  •
 یں۔ئزیاده نمک یا پروڻین نہ کھا •
 توجہ دیں اور گرنے کی صورت میں اپنی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ کے ماحول پر اپنے اردگرد •

 
 

 آسڻیوپوروسز کی روک تھام کے لیے جسمانی ورزش۔ 9
 ۔ئیںوط بنابمضوککے خطرے کو کم کرنے کے لیے ہڈیوں  فریکچر •
 ۔ئیںسم کے پچھلے پڻھوں کو مضبوط بناجسم کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے ج •
ں کی لچک ؤہ اور ہاتھوں اور پاگرنے کی صورت میں توازن برقرار رکھنے کے لیے پڻھوں کی طاقت میں اضاف •

 اضافہ کرتی ہے۔ میں
 ۔و فریکچر سے بچائیںحصوں ک پچھلے م کے کمر اور جس •

 اے۔ وزن اڻھانے والی ورزش
استعمال اپنے پڻھوں اور ہڈیوں کو حرکت کرنے کے لئے  جس میں آپ  سے مراد وه سرگرمیاں ہیں وزن اڻھانے کی ورزش 

 چند منٹکے  ورزشروزانہ   ڻائی چی اور بھاگنا شامل ہے۔، صبح کے وقت کھیلنا، پھرنا ، جس میں چلناکرتے ہیں
 ۔ے ہیںآسڻیوپوروسز کو روک سکت

 
 کو مضبوط بنانے والی ورزش پڻھوںبی۔ ہاتھ اور پاؤں کے 
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 نڈ کے ڈمبل اڻھانا اور کودنے والی ورزشؤپا 3یا  2مثال کے طور پر، 
 

 والی ورزش کو بہتر اور کمر کے پڻھوں کو مضبوط بنانے َوَضعسی۔  جسم کی 
یاد رکھیں کمر کی ورزش کا مقصد ہڈیوں کا کھیچاؤ اور پڻھوں کو مضبوط کرنا ہے۔ اگر آپ کو آسڻیوپوروسز الحق ہے تو، 

 کہ دباؤ سے کمر کی ہڈی کے ڻوڻنے کی حالت میں نیچے نہ جھکیں۔
 

 ڈی۔ تجویز کرده روزانہ کی ورزش
 منٹ کے لیے مستحکم نقل وحرکت کریں۔ 3سے  2یں، پھر منٹ کی ورزش کر 3-2جسم کو گرم کرنے کے لیے تقریبا 

 منٹ 20سے  10 تیز چلنا/بھاگنا
 منٹ 5سے  3 لمبے قدم چلنے کی ورزشک

 منٹ 4سے  2 کودنا
 منٹ 2سے  1 بازو کو گھومانا

 منٹ 2سے  1 بازو کو پیچھے کی طرف کھینچنا
 منٹ 3سے  2 نڈ)ؤپا 3-2ا (بیل لفڻنگ بلڈ

 سے منٹ 6سے  3 ورزش والیے کھیچاؤ کمر ک
 

 نوٹ: اپنی صالحیت کے مطابق اور مستقل انداز میں ورزش کریں۔
 

 ای۔ جسم کی اچھی حالت رکھیں
 کم کرتا ہے۔ نقصان کوے کی ہڈی کبرقرار رکھنا کمر  اور بیڻھنے کے درست انداز کو ہونے کھڑے •
 نہ جھکیں۔ بھاری چیزیں اڻھانے کے لیے زیاده  •
•  

 بچاؤایف۔ گرنے سے 
 دیں۔ جہپر تو ی اُصولوںحفاظت یلو گھر  •
 فرش کو خشک رکھیں •
 استعمال  کی اشیاء کو آسان رسائی کی جگہ میں رکھنا چاہئے. مره روز نہ کریں۔  گڈ مڈچیزوں کو اپنے اردگرد  •

 
 . خوراک اور آسڻیوپوروسز10

 
لہذا، جب  زیاده کیلشیم  کی خوراک کھانا آسڻیوپوروسز کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ ہی مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ بچپن سے

کرنے کی کوشش کرنی چاہئے. مندرجہ ذیل تجاویز آپ کی مدد کرسکتی  کیلشیم حاصل کافی مقدار میںآپ بچے ہیں تو آپ کو 
 ہیں۔

  ءاذغایک متوازن 
کے روز کے  کھانے میں دودھ، گوشت، سبزیاں، پھل اور اناج شامل آپ  غذا کے پیرامڈ پر مبنی متوازن غذا کا استعمال کریں۔

 ہوں.
 

 کو کھائیں۔ءا ذزیاده کیلشیم والی غ
مصنوعات جیسا کہ ی نیر، دہی،لوبیا کپمصنوعات جیسا کہ دودھ، ی یاده ہوتا ہے ان میں دودھ سے بنغذا جس میں کیلشیم ز

سبزیاں جسیا کہ بند   نما صلیبمیں زیاده کیلشیم ہوتا ہے۔  ڻوفو، خشک میوه اور مچھلی شامل ہیں۔ مچھلی کی ہڈیوں
 ، میں دیگر سبزیوں سے زیاده کیلشیم ہوتا ہے۔ گوبھی،گوبھی اور شاخ گوبھی

 
 مناسب مقدار  پروڻین کی کھانے میں 

مصنوعات کو کھانا چاہیے۔ تاہم، پروڻین کی  یشت،مچھلی،دودھ، ڻوفو اور لوبیا کگرام گو 300سے  200 آپ کو روزانہ 
 زیاده خوراک کیلشیم کے نقصان کا باعث بنے گا۔
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 مکیں خوراک کم کھائیںننمک اور
دھواں دار یا بھنےہوئے گوشت کے ساتھ  ، مصالحہ دار غذا کا کھانا کیلشیم کے نقصان کا باعث بنتا ہے۔ اچار والینمک یا 

کھائیں۔ جب آپ کھانا پکا رہے ہوں تو چکن پاؤڈر، ایم سی جی اور نمکین چڻنی کا کم استعمال ڈبہ بند خوراک کو کم ساتھ 
 کریں۔

 
 کو جزب کریںمقدار  ناسبکی م وڻامن ڈی

سورج کی روشنی کے نیچے باہر ورزش کرنا کیلشیم کی جزبیت کو بڑھاتا ہے۔ آپ کو تجویز دی جاتی ہے کہ زیاده وڻامن ڈی 
من اور سارڈین کی بھی لڈبہ بند غذا جیسا کہ س اور انڈے کی زردی کو اعتدال میں کھائیں۔ کلیجیخوراک جیسا کہ  والی 

 تجویز کی گئی ہے۔
 

 روزانہ کی کیلشیم کی خوراک ۔11
 تجویز کرده کیلشیم کی خوراک (ملی گرام) عمر 

 400 ماه 6-0 شیر خوار بچہ
 600 ماه 6-12

 800 سال 5-1 بچہ
 1200-800 سال 6-10

 1500-1200 سال 24-11  نوعمری
 1000 سال 65-25 مرد

 1500 سال سے زیاده 65
 1000 سال 65 – 25 خواتین

 سال سے زیاده ( مینو پاز کے بعد) 50
 ایسڻروجن سے کمی پورا کرنا

1000 

 پورا نہ کیا کمی کو  ایسڻروجن کے ساتھ
 ہو

1500 

 1500-1200 حاملہ یا شیر آوری
 سفارشات یک میصحت تنظ یکیامر

 
  سے بھر پور غذاء ۔ کیلشیم 12
 مندرجہ ذیل غذا بالغوں کے لئے مناسب ہے. •

 کیلشیم (ملی گرام) ملی گرام) 1176کیلشیم کی روزانہ کی ضروریات (
 ودھ کا ایک کپے دباالئی اُتر ناشتہ

 نیر کا سینڈوچپ
300 
193 

 چاول کا ایک کڻورا دوپہر کا کھانا
 ابلے ہوئے جھینگےگرام  200

ساتھ سڻرا مشروم ڻکڑوں کےگوشت کے 
 ڻوفو 
 ہوئی گوبھی نیگرام بھ 100

 ایک سیب

15 
67 

200 
114 

6 

 کڻوراچاول کا ایک  رات کا کھانا
 پر پکایا گیا میگن کائی کے ساتھ بھاپ 

 گرام) 82مچھلی کا پیٹ (
 گوشت تال ہواگوبھی کے ساتھ 

 ایک مالڻا

15 
100 
106 

60 

 1176  کل
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 گرام کیلشیم کے برابر ہے) 100زیاده کیلشیم والی خوراک ( ہر ایک خوراک 
 (کیلشیم کی مقدار) حجم  غذا کے نام

 تازه دودھ مصنوعات یدودھ سے بن
 فالور ملک

چکنائی خشک دودھ (زیاده کیلشیم اور کم 
 )کے ساتھ
 ہول ملک

 دہی
 آئس کریم

 نیرپ

 ملی لیڻر) 85کپ ( 3/1
 ملی لیڻر) 36کپ ( 7/1

 گرام) 6ایک چائے کا چمچ  (
 گرام) 11چائے کا چمچ ( 4/3-1
 گرام) 59کپ ( 3/1

 گرام) 76کپ (½ 
 گرام) 15(کپ ¾ 

سویا بین مال دودھ ( کیلشیم کے  مصنوعات یلوبیا ک
 ملی لیڻر/ڈبہ) 250ساتھ)( 

 سویا بین کا دودھ
 ویڻاسو

 ڻوفو
 خشک ڻوفو

 بین کرڈ شیٹ
 بھونا ہوا ڻوفو

 لوبیا
 کاال لوبیا

 دم پخت لوبیا
 اڈزوکی پھالیاں

 مونگ لوبیا

 ملی لیڻر) 85ڈبہ ( 1/3
 ملی لیڻر) 1250کپ ( 5
 ملی لیڻر) 555کپ (4/1-2

 گرام) 80½ (
 گرام) 70( ائلڻ 4/1-2

 گرام) 70( ڻائل¾ 
 گرام) 40( ڻائل 1
 گرام) 51( ڻائل 4/1-1
 گرام) 40( ڻائل 1
 گرام) 200(چائے کے چمچ  8
 گرام) 155( ڻائل  4/3-3
 گرام) 77( ڻائل 2

 کشمش خشک میوه
 داغدار آلو بخارا

 خشک خوبانی

 گرام) 161( ڻائل  4
 گرام) 196( ڻائل  5 

 گرام) 219( ڻائل  2/1-5
 کالے تل مغز  یا گریاں

 سفید تل
 بادام

 کنول کے بیج
 اخروٹ

 گرام) 40( ڻائل 1
 گرام) 12( ڻائل¼ 
 گرام) 35(  ڻائل  5/4
 گرام)84( ڻائل  2
 گرام) 94( ڻائل 2- 2/1

 مچھلی کا پیٹ (کچا) سمندری خوراکمچھلی اور 
 )(کچی طالئی بریم مچھلی
 پیال کروکر (کچا)

 )یورپی مچھلی (کچی
 ریت کا جھینگا(کچا)

 )دفی مچھلی (کچیص
 جھینگا خشک 

 خشک سلور فش
 سارڈین

 مڈ کارپ

 گرام) 88(  ڻائل  2-1/4
 گرام) 98( ڻائل  2-1/2
 گرام) 102( ڻائل  2-1/2
 گرام) 72( ڻائل  1-4/5
 گرام) 120( ڻائل  3
 گرام) 89( ڻائل  1-1/4

 گرام) 18( ڻائل ½ 
 گرام) 13( ڻائل  1/3

 گرام) 24آدھی مچھلی (
 گرام) 17آدھی مچھلی (

 بند گوبھی سبزیاں (کچی)
 سرسوں کے پتے

 پھول گوبھی
 چینی گوبھی

 چوئے سم

 گرام) 78( ڻائل  2
 گرام) 79( ڻائل  2
 گرام) 116( ڻائل  3
 گرام) 88( ڻائل  4/1-2
 گرام) 64( ڻائل 1- 2/1
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 ۔ زیاده تر پوچھے جانے والے سواالت13
 پوچھے گئے سواالت اور جوابات : تر  زیاده

 
 سوال: کیا آسڻیوپوروسز صرف خواتین میں ہی ہوتا ہے؟

ہڈیوں کے نقصان کا سبب بنتی ہے، اس لیے خواتین آسڻیوپوروسز کے لیے زیاده جواب: نہیں۔ مینو پاز کے بعد ایسڻروجن کی کمی 
 حساس ہوتی ہیں۔تاہم، مرد میں بھی فریکچر ہوتے ہیں۔

 
 سوال: کیا آسڻیوپوروسز العالج ہے؟

 کیاور یہ ہڈی ہے جواب: نہیں۔ آج کل کی ادویات کا زیاده عرصے تک استعمال ہڈیوں کے نقصان سے بچنے کے لیے موثر 
 کثافت کو بڑھاتا ہے۔ یمعدنیات

(ڈی ای ایکس اے) کے عالوه، آسڻیوپوروسز کی تشخیص کے لیے کوئی اور طریقہ  یبزاپشنیڻری رے اسسوال: ڈوول انرجی ایک
 ہے؟

 
ر آسڻیوہوروسز کو الڻراسونک ڻیسڻنگ ( یو ڻی) سے جانچا جا سکتا ہے۔تاہم، اس میں زیاده غلطی کی وجہ سے ، اگجواب: جی ہاں۔

اس کے عالوه، ہڈی کی کثافت کو  ضرورت ہو تو تشخیص کی تصدیق کرنے کے لیے ڈی ای ایکس اے سے سکین کرنا ہوتا ہے۔
، لیکن اس کی تابکاری ڈی ای ایس اے سے بہت زیاده ہوتی جانچنے کے لیے کمپیوڻر سکینگ کو بھی استععمال کیا جا سکتا ہے

 ہیں۔
 

 آسڻیوپوروسز کی روک تھام کر سکتی ہے؟سوال: کیا کیلشیم کی زیاده خوارک 
ری کے ھکے ذریعہ نکلے گا۔ کیلشیم کا زیاده استعمال گردوں کی پتکیلشیم پیشاب  اضافیجواب: نہیں۔عام طور پر، جسم سے 

 سے زیاده نہیں ہے۔ ملی گرام 2500زیشن کی روز کی تجویز کرده کیلشیم کی خوراک ئناورلڈ ہیلتھ آرگ خطرے کو بڑھائے گا۔
 

 سوال: میرے گھڻنے بہت درد کرتے ہیں خاص طور پر جب میں سیڑھیاں چڑھتا اور اترتا ہوں۔ کیا مجھے آسڻیوپوروسز ہے؟
 جوڑوں کی تخفیف کے عمل سے سوزش سے ہوتا ہے نہ کہ آسڻیوپوروسز سے۔جواب:گھڻنوں کا درد 

 
 سوال: میرے جسم کی ہڈیاں درد کرتی ہیں۔ کیا مجھے آسڻیوپوروسز ہے؟

 آسڻیوپوروسز کی عام طور پر ابتدائی عالمات فریکچر ہوتی ہے۔ جواب: نہیں۔ آپ کے درد کی وجہ پڻھے ہیں۔
 

 پوچھ گچھ کے لیے، ہانگ کانگ کی یونیورسڻی کے کوین میری ہسپتال کے آسڻیوپوروسز سینڻر سے براه کرم رابطہ کریں۔ ڻیلی 
 3577 2855 فون:

 
ے یہ مضمون نل ڈیپارڻمنٹ کا بہت شکریہ جنھوں وڻریشن ڈیپارڻمنٹ اور فیزیکیسینڻر کے نکوین میری ہسپتال کے آسڻیوپوروسز 

 فراہم کیا ہے۔
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