
توسعه  منجر به کاهشتوسعه اقتصادی بروز می کند در حالیکه عوارض آن افزایش استئوپروز بیماری که با 

 می گردداقتصادی کشور ها 

  استئوپروز بیماری است که در آن دانسیته و کیفیت استخوان کاهش پیدا می کند ومنجر به ضعف اسکلتی

بازو می و  مهره های ستون فقرات مچ هیپ لگن شده شده و باعث افزایش احتمال شکستگی به خصوص در

 گردد 
  استئوپروز و شکستگی هایی پاتولوژیک مرتبط با آن علت عمده و مهمی برای موتالیتی و موربیتدیتی

 هستند 

  در استئوپروز حتی به نسبت دیابت ، سکته قلبی و کانسر برست بیشتر منجر به  بستری شدن در بیمارستان

 می گردد  سال  54زنان باالی 
 شواهد.درست نیست  استبوده و در کشور های شرقی کمیاب شایع در غرب که پوکی استخوان به این باور 

همانطور  شد نشان میدهد که با رشد پدیده شهرنشینی شکستگی هیپ درکشور های آسیایی شایع خواهد

برابر  0تا 2سال گذشته  03سیایی در طی شرق دور آکه  بروز شکستگی هیپ در بسیاری از کشور های 

با در مطالعات چند ملیتی که بین چند کشور آسیایی انجام گردیده است مشخص شد که )شده است 

افزایش و رشد توسعه اقتصادی بروز شکستگی هیپ بیشتر شده است بدین معنی که بروز شکستگی هیپ 

ریکایی شده ودر تایلند و مالزی به ترتیب دوسوم در کشور های سنگاپور و هنگ کنگ مانند سفیدپوستان آم

 (و یک دوم آمریکایی ها  شده است
 حال در سرعت به  نیز منطقهو  آسیا جمعیت و است استخوان پوکی برای خطر عامل مهمترین ، باال سن 

 هم اکنون و در سالهای آتی  جمعیت سالمندان در آسیا ،افزایش با توجه به بدین ترتیب است  شدن پیر

 سالمتی تظاهر کرده و خواهد کردمشکل به صورت یک  پوکی استخوان
   معرض خطر در  شناسایی ودرمان بیمارانبا توجه به بار بیماری و هزینه های درمان عوارض آن

 و حتی الزم است مقرون به صرفه  بسیار  های استئوپروتیکشکستگی
  1) پوکی استخوان قابل توجه هستنددرمان  نشان داده است که هزینه هایمطالعات در کشورهای مختلف% 

علت بستری  ترین  شکستگی لگن عمدهو  (  یمقاله منتشر نشده هنگ کنگ �ó از کل هزینه بیمارستانی

 شدن در افراد مسن است 
 و خواهد شد  چالش عمده در آسیا در دهه های آیندهاستئوپروتیک  شواهد فوق موید آن است که شکستگی

 بیماران درمان و زودرس تشخیص ، لگن شکستگی و استخوان پوکی به مربوط باالی های هزینه به توجه با

در هند چراکه هزینه های درمان آن بر دوش مردم ودولت ها بسیار سنگین است) مثال  است حیاتی خطر پر

 ی جهت پوشش بیمه درمانی خصوصی یا دولت، تنها اقلیتی از مردم به یکی از کشور های منطقه ، به عنوان 

این به وتیک دسترسی دارند رهای استئوپهزینه های شکستگی و پرداخت بستری شدن در بیمارستان 
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