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نصائح و توجيهات خاصة بهشاشة العظام عند األطفال

نصائح و توجيهات خاصة بهشاشة العظام عند األطفال
 أنا مصاب مبا يعرف بهشاشة العظام و هذا يعني ان عظامي هشة، و هذا املرض ال يوثر فقط

.علي الهيكل العظمي بل يوثر أيضًا علي األنسجة الداعمة
 الرجا استشارة والدي او املرافقني لي اذا اردت نقلي او فحصي او عالجي و اتباع إرشاداتهم

 .اذا اردت سالمتي
:اود ان اذكر مبا يلي

 في هذا املرض الكسور حتدث بس هولة واحيانا بشكل عفوي، و أعراضها ليست واضحة
.دائمًا لكن األلم يدل عليها

 احيانا حتريك املريض اثنا الفحص بشكل سريع او غير مدروس قد يودي الي كسر، و طبعا
.التصوير الشعاعي افضل طريقة لتشخيصه

 كقاعدة:الكسور دائما مصحوبة باأللم، في حالة وجود األلم من دون تشخيص طبي للكسر
ينبغي معاملة احلالة على انها كسر

،ينصح باستعمال االدوية املسكنة بشكل مالئم عند األطفال و  الكبار
.يجب أن تكون جرعات أدوية التخدير مبنية على أساس وزن الشخص بدال عن سنه

.ينصح مبسكن و/أو مهدئ ليلي في األيام األولى بعد تشخيص الكسر
 ويفضل  اسثعمال  مواد خفيفة الوزن لتثبيت األطراف املكسورة، و ينبغي ان يتم حتريك
 الشخص املصاب في اسرع وقت ممكن.الرجا االتصال بالطبيب املختص في حالة اجراء

.عملية جراحية او في حالة الدخول الى املسثشفى
.كثير من االشخاص املصابني بهذا املرض يعانون من مشاكل في السمع

:التصوير الشعاعي
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.الن العظام تعاني من نقص املعدن فيها، لذلك يجب أن تكون كثافة االشعة منخفضة
 يجب جتنب اإلفراط في التحريك و الرفع الغير الالزم، املرضى أو ذويهم لهم اخلبرة في كثير من

 األحيان من خالل جتاربهم السابقة وميكن أن  يكونو مصدرمفيد لثحديد املكان املناسب
 التخاذ األشعة السينية، اضافة الي ذلك ينبغي استخدام درع من الرصاص لتغطية اجلهاز

.التناسلي للمريض
:التخدير

يجب نقل املريض بعناية من وإلى طاولة العمليات
 يجب األخذ بعني االعتبار وجود اعوجاج او تقلصات علي مستوى االطراف،عند وضع

.املريض على طاولة العمليات
 يجب دفع راس الشخص بلطف و ببطء عند التنبيب  للتقليل من خطورة كسر فقرات العنق،

.ويجب أخذ بعني االعتبار البنية الضعيفة للغشاء  املخاطي للقصبة الهوائية
.االسنان غالبا ما تكون هشة ايضا
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