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 كمپينعنوان 

 

 مهار پوكی استخوان با تشخيص به موقع 

 

 زمان/مكان

 

 1398آبان ماه سال 

 كل كشور
 

 نام سازمان/ سازمان هاي برگزار كننده :

 

 دفتر مدیریت غير واگير وزارت بهداشت، درمان، آموزش پزشكی

 

 دفتر سالمت جمعيت، خانواده و مدارس

 

 پزشكی دفتر آموزش وزارت بهداشت، درمان، آموزش

 

 مركز تحقيقات استئوپروز پژوهشكده  علوم غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكی تهران
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 اهداف كمپين: -1

 الف(هدف كلی:

 گروه هدف در خصوص مراجعه زود هنگام جهت تشخیص پوکی استخوانآموزش 

 :اختصاصیب(اهداف 

 صوص بیماری پوکی استخوان سال در خ50زنان بزرگتر از  از  %30آموزش  .1

سال  در خصوص  شناسایی فاکتورهای مستعد کننده فرد جهت بررسی از  50زنان بزرگتر از   از %30آموزش  .2

 نظر پوکی استخوان 

سال در مورد نحوه تشخیص بیماری پوکی استخوان و دستگاه تراکم سنجی  50زنان بزرگتر از  از %30آموزش  .3

 استخوانی

  :نگرشی و رفتاري ( به تفكيک گروه هاي هدف  –اهداف آموزشی )حيطه هاي آموزشی  (ج

ي گروه ها

 هدف

 تشویق به عملكرد تغييرات نگرش افزایش آكاهی

  لیست اهداف آموزشی  لیست اهداف آموزشی   لیست اهداف آموزشی 

 

 اصلی( 1

 در مورد پوکی استخوانآموزش  

در مورد فاکتورهای  آموزش 

مستعد کننده فرد برای بررسی از 

 نظر پوکی استخوان

ابزارهای در مورد  آموزش

 تشخیصی پوکی استخوان

  

 

 واسط( 2

 

نسبت به  آموزش

عالیم، عوارض،  ،بیماری

ماری نحوه تشخیص بی

آگاه سازی نسبت به 

شامل  سازعوامل خطر

قبل 0 یائسگیسن سن، 

سن ،  سالگی( 40از 
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 15)بعد از منارک 

وزن پایین، ، سالگی(

در فرد  سابقه شکستگی

و فامیل وی، کاهش قد، 

مصرف کورتون، سابقه 

، فامیلی پوکی استخوان

، مصرف کنونی سیگار

وجود بیماری های 

ارتریت روماتوئید؟ 

  ون، ....سلیاک، کر

 

 موجود: وضعيت بيان -2

بار جهانی بیماری های ناشی از بیماری های غیر  درصد 46درصد کل مرگ های جهان و  59در هزاره سوم میالدی 

کل هزینه های پزشکی می باشند. پوکی درصد 70واگیر می باشد به طوری که  بیماری های مزمن مسئول بیش از 

کیفیت استخوان استخوان شایع ترین بیماری بافت استخوانی می باشد که با کاهش تراکم استخوان و از دست دادن 

 ها همراه است که منجر به افزایش خاصیت شکنندگی و خطر شکستگی می گردد.

ان از پوکی استخوان رنج می برند، بر اساس آخرین میلیون زن در سراسر جه 200بر اساس براوردهای اخیر بیش از 

نفر از پوکی استخوان رنج می برند، این آمار تا سال  3024798نفر از استئوپنی ، 25969046ود مار از ایران حدآ

 خواهد رسید. 3592708و  40303730به  2020

سال می باشد به طوری که میلیون شکستگی استخوان در   9/8در سراسر جهان پوکی استخوان عامل بیش از 

سال یک نفر از  50ثانیه رخ می دهد و از هر زن باالی  22ثانیه و  3شکستگی استخوانی و مهره ای به ترتیب هر 

شکستگی استئوپروتیک رنج می برد. شانس حفاظت از یک زن در برابر شکستگی لگن و ستون فقرات به ترتیب 

 درصد می باشد. 28درصد و  14حدود 

گزارش های موجود تعداد زیادی از ایرانیان به خصوص افراد مسن حداقل یک شکستگی را تجربه می  بر اساس

در دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شده است انجام شده است  2004و  2001مطالعاتی که در سال های کنند. 

یافت.   DALYانی در مقیاس هزار سال زندگی مردان و زنان ایر 36پوکی استخوان مسئول از دست رفتن بیش از 

درصد از بار ناشی از شکستگی های  4/12درصد از بار جهانی بیماری پوکی استخوان و  85/0بدین ترتیب 

 استئوپروتیک در خاور میانه مربوط به ایران است.
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 جدول گروه هاي هدف و پيام هاي مورد انتظار : -3

نام گروه  ردیف

 هدف

 

 مرتبط فرعی پيام هاي و كليديپيام 

  

رفتار/ اقدام 

 مورد انتظار

  بزرگتر از زنان 1

 سال 50

سن یک عامل خطر جدی 

 برای پوکی استخوان است

سال برای بررسی  65همه زنان بزرگتر از 

 یتومتری انجام دهندپوکی استخوان باید دانس

 

سال باید از نظر پوکی  50همه زنان باالتر از 

 استخوان بررسی شوند

 

سابقه شکستگی در فرد یک   

عامل شناسایی کننده احتمال 

 ابتال به پوکی استخوان است

سالگی بدون وجود  50اگر شکستگی بعد از 

تروما دارید باید از نظر پوکی استخوان 

 بررسی شوید

 

، ناحیه لگن، ران، ساعد در  شکستگی

شکستگی های مهم از نظر پوکی استخوان 

 می باشند

 

سابقه شکستگی   

استئوپروتیک در والدین، 

یک عامل شناسایی کننده 

احتمال ابتال به پوکی 

 استخوان است

در صورت وجود استئوپروز در والدین، شما 

 وید هم باید از نظر پوکی استخوان بررسی ش

 

در صورت وجود شکستگی بدون وجود 

تروما در والدین، شما هم باید از نظر پوکی 

 استخوان بررسی شوید

 

وزن پایین فرد را مستعد ابتال   

 به پوکی استخوان می نماید

کیلوگرم  58در صورتی که وزن کمتر از 

دارید، شما مستعد ابتال به پوکی استخوان 

بررسی  پوکی استخوان از نظر هستید. باید

 شوید 

 

متر در دوران کاهش قد   

سالمندی، یک عامل 

شناسایی کننده احتمال ابتال 

 به پوکی استخوان است

کوتاه شده باشد در صورتی که قد شما 

ممکن است دچار شکستگی مهره ناشی از 

 شویدپوکی استخوان باشد، باید بررسی 

 

خانم هایی که زود یائسه می   

سالگی( در  40شوند )قبل از 

معرض پوکی استخوان 

 هستند

سالگی یائسه شده  40در صورتی که قبل از 

اید، شما مستعد ابتال به پوکی استخوان 

هستید. باید از نظر پوکی استخوان بررسی 

 شوید

 

خانم هایی که سن منارک   

سالگی بوده  15ان بعد از ایش

سالگی  15در صورتی که در سن بزرگتر از 

، شما مستعد ابتال به پوکی پریود شده اید
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است، در معرض پوکی 

 استخوان می باشند  

استخوان هستید. باید از نظر پوکی استخوان 

 بررسی شوید

خانم هایی که کورتون   

مصرف می کنند )با تاکید بر 

دوز آن ( در معرض مدت و 

 ابتال به پوکی استخوان هستند 

 5ماه به طور مداوم معادل   3اگر به مدت 

میلی گرم قرص پردنیزولون مصرف کرده 

شما مستعد ابتال به پوکی استخوان اید، 

هستید. باید از نظر پوکی استخوان بررسی 

 شوید

 

 

 :جدول گانت –4

گررررررررروه  فعاليت/رسانه ردیف

 هدف 

 كان/م

  كانال

 /زمررررران

 تكرار

منرررابع 

 انسانی

منرررابع 

 مالی

مجررررري/

 ناظر

کارشناسااااااااان  رسانه هاي چاپی    1

برنامااااااااااه در 

 دانشگاه ها 

پزشاااااااااااکان 

 گروه درمانی

ارایااااااااااااااااه 

دهناااااااااادگان 

 خدمت 

دفتااااااااااااار     

 ،غیرواگیر

دفتااااااااااااار 

سااااااالمت و 

جمعیااااااات، 

خااااااانواده و 

 مدارس

رسرررانه هررراي دیرررداري/  2

 شنيداري و دیژیتال

گاااروه هااادف   

 نامه کمپینبر

دفتاااار غیاااار      

 واگیر 

دفتااااااااااااار 

آمااااااااوز  

 بهداشت

دفتااااااااااااار 
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سااااااالمت و 

جمعیااااااات، 

خااااااانواده و 

 مدارس

اقرررردامات مبتنرررری بررررر  3

جامعررررره )نمایشررررررگاه،  

راهپيمرررررایی، پيررررراده  

 روي گروهررررررررررررری،

مسررررررابقات علمررررررری  

 فرهنگی ورزشی (

گاااروه هااادف   

 برنامه کمپین

دفتاااار غیاااار      

دفتااااااااااااار 

سااااااالمت و 

جمعیااااااات، 

خااااااانواده و 

مااااااااادارس 

 ،واگیر

اقررردامات مطبوعررراتی و    4

 مبتنی بر شبكه  

گاااروه هااادف   

 برنامه کمپین

دفتاااار غیاااار      

 واگیر

دفتااااااااااااار 

 آموز 

 بهداشت 

دفتااااااااااااار 

سااااااالمت و 

جمعیااااااات، 

خااااااانواده و 

 مدارس

اقرررردامات رادیررررویی و   5

 تلوزیونی 

 دفتاااار غیاااار      عموم مردم
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 واگیر

دفتااااااااااااار 

سااااااالمت و 

جمعیااااااات، 

خااااااانواده و 

 مدارس

آمررروزش هررراي مسرررتقيم  6

 ردي/گروهررررررررررری/ف

 جمعی

گاااروه هااادف   

 برنامه کمپین

 دفتاااار غیاااار     

 واگیر

دفتااااااااااااار 

سااااااالمت و 

، جمعیااااااات

خااااااانواده و 

  مدارس

آمرررروزش هرررراي از راه   7

دور فررررردي/ گروهرررری/ 

جمعررری )توزیرررع خرررود  

هرراي مكترروب و  ه آمرروز 

آمررررروزش  دیژیترررررال،

 مجازي(هاي 

دفتاااار غیاااار       عموم مردم

 واگیر

دفتااااااااااااار 

مااااااااوز  آ

 بهداشت

دفتااااااااااااار 

سااااااالمت و 

عیااااااات، جم

خااااااانواده و 
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 مدارس

توزیررررع نشرررران هررررا/    7

 هدایاي تبليغاتی 

-----      

ارایررررررره خررررررردمات  8

بهداشرررررتی اكتيرررررو و  

 پاسيو

انجااااام برنامااااه 

پیشاااااااگیری و 

درماااااااااااان و 

کنتااارل پاااوکی 

 استخوان

 اداره غیااااااار    

واگیاااار بااااا  

همکااااااااری 

ساااایر دفااااتر 

معاوناااااااات 

 بهداشت 

 توزیررع اقررالم بهداشررتی   9

اكتيرررو  و خودارزیرررابی 

 اسيوو پ

------      

      ---- تبليغات شهري 10

علمررا  دیرردار بررا مقامررات،  12

و سرررایر افرررراد كليررردي 

 / انتخاب سفير مرتبط

---------

- 
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      -  سایر مداخالت

گاااروه هااادف   پایش و ارزشيابی 14

 کمپین

پژوهشاااااگاه     

علاااوم غااادد  

دانشااااااااگاه 

 تهران

مررردل   مسرررتند سرررازي و 15

س سررررازي بررررر اسررررا  

دفتاااار غیاااار       

واگیاااااااااار، 
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پژوهشاااااگاه  تجارب حاصله

غااادد، دفتااار 

سااااااالمت و 

 جمعیت، 

 

 :آنهاو انتظار از  ي برنامهشركا  -5

 انتظارات /فرد سازمان ردیف

آموزشی تدوین قالب های برنامه ریزی اجرایی کمپین، همکاری در همکاری در  دفتر آموز  بهداشت 1

 کمپینکمپین، همکاری در اجرای 

پوکی  تحقیقاتمرکز  2

 استخوان دانشگاه تهران 

 تهیه محتوای آموزشی کمپین، تدوین نحوه پایش و ارزیابی کمپین 

دفتر سالمت جمعیت،  3

 خانواده  

 همکاری در اجرای کمپین در مراکز جامع سالمت با استفاده از پرسنل بهداشتی

مرکز مدیریت توسعه  4

 شبکه

 جهت اجرای کمپینهمکاری در اماده سازی زیر ساخت الزم 

شهرداری ها و خانه های  5

  سالمت ها

 موز  های عموم همکاری در اجرای آ

دانشگاه های علوم  6

 پزشکی سراسر کشور

 اجرای کمپین

 


