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- tichý zlodej kostí
Ř

Každá 3. žena a každý 5. muž nad 50 rokov sú ohrození
rizikom osteoporózy!

Ř

Riziko úmrtia po zlomenine krčka stehennej kosti je
rovnako veľké ako úmrtie na rakovinu prsníka
a 4-krát väčšie ako na rakovinu maternice!

Ř

Riziko zlomeniny krčka stehennej kosti u muža
je väčšie ako riziko rakoviny prostaty!

Aké sú rizikové faktory
vzniku osteoporózy?
Vek
K ubúdaniu kostnej hmoty dochádza fyziologicky
v priebehu starnutia každého človeka, čo je príčinou
tzv. senilnej osteoporózy.
Ženské pohlavie
U žien sa pridružuje menopauza, vyvinie sa tzv. postmenopauzálna osteoporóza.
Genetika
Množstvo kostnej hmoty je v 60 % dané geneticky,
preto rizikovým faktorom je prítomnosť osteoporotických zlomenín u matiek.
Vzrast, svetlý typ
Rizikový typ je nízka štíhla blondína.
Faktory životného štýlu
Nedostatočná pohybová aktivita, nedostatočný
prívod vápnika, horčíka a vitamínu D, nadmerná
konzumácia alkoholu, kofeínu a nikotínu.
Ochorenia
Napr. porucha štítnej žľazy, prištítnych teliesok,
reumatoidná artritída, ochorenia žalúdka, čriev,
pečene...
Lieky
Napr. hormóny nadobličiek, štítnej žľazy, na
úpravu krvnej zrážanlivosti...

Odporúčania v prevencii vzniku
a dôsledkov osteoporózy
Dbajte na zdravú výživu!
P Doprajte si denne dostatočné množstvo mlieka a
mliečnych výrobkov.
P Spestrite si stravu rybami, makom, orechmi, sójou a
jedzte veľa zeleniny.
P Nekonzumujte nadmerné množstvo mäsa, soli a cukrov
– ich zvýšený príjem môže podporovať vylučovanie
vápnika, a tým podporovaťvznik osteoporózy.
P Prestaňte fajčiť– fajčenie má zlý vplyv na rast kosti.
P Obmedzte pitie kávy a alkoholu – kofeín znižuje hladinu
vápnika, alkohol znižuje vstrebávanie vápnika z čreva.
Venujte sa pohybovej aktivite!
P Denne dožičte svojim kostiam dostatok pohybu a
posilňujte chrbtové svalstvo.
Vyvarujte sa prudkým pohybom a pádom!
P Odstráňte zo svojej domácnosti šmykľavé podlahy a
posuvné koberce, na ktorých sa môžete ľahko
pošmyknúť.
P Na schodoch sa pridŕžajte zábradlia.
P Noste pevnú obuv.
P Vo vani a sprche používajte protišmykové rohožky a namontované podporné zábradlia.
P Noste správne okuliare.
P Ak vám odporúčali používať oporné pomôcky,
používajte ich.

