
   Οικογενειακό ιστορικό         Ναι           Όχι

• Πατέρας ή μητέρα με κάταγμα χωρίς προφανή αφορμή  [....................] [....................]
• Πατέρας ή μητέρα με καμπούρα    [....................] [....................]

   
   Προσωπικά δεδομένα

• Είμαι μεγαλύτερος των 60 ετών     [....................] [....................]
• Είμαι λιποβαρής ή έχω χάσει πολλά κιλά    [....................] [....................]
• Νιώθω αδύναμος και ασθενής     [....................] [....................]
• Είμαι πολύ λεπτός      [....................] [....................]
• Έσπασα κάποιο οστό μετά τα 50    [....................] [....................]
• Έχω μειωμένη οστική πυκνότητα     [....................] [....................]

    
   
   Φυσική κατάσταση

• Έκανα λίγο αθλητισμό σαν παιδί    [....................] [....................]
• Δεν αθλούμαι καθόλου και κινούμαι σχετικά λίγο  [....................] [....................]
• Είμαι κλινήρης ή σε αναπηρικό καρότσι    [....................] [....................]
• Εκτίθεμαι λιγότερο από 30΄ στον ήλιο ημερησίως  [....................] [....................]

   Ερωτήσεις σε γυναίκες

• Η εμμηνόπαυση ξεκίνησε πριν τα 45    [....................] [....................]
• Οι ωοθήκες μου έπρεπε να αφαιρεθούν χειρουργικά  [....................] [....................]
• Έχω πολλά παιδιά (>3)      [....................] [....................]

   Ερωτήσεις σε άνδρες

• Έχω χαμηλά επίπεδα τεστοστερόνης αίματος   [....................] [....................]

Ερωτηματολόγιο εκτίμησης 
κινδύνου οστεοπόρωσης
Μπορείτε να εκτιμήσετε τον προσωπικό σας κίνδυνο για εμφάνιση
οστεοπώρωσης  χρησιμοποιώντας το παρακάτω ερωτηματολόγιο. 
Σε 2 λεπτά μπορείτε να διαπιστώσετε αν είστε σε κίνδυνο ή όχι. 
Παρακαλώ απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις, ώστε να εκτιμηθεί 
ακριβώς ο κίνδυνος εμφάνισης οστεοπώρωσης. 
Προσέξτε τις ερωτήσεις που σχετίζονται με το φύλο.
(Πρέπει να απαντήσετε με ένα Ναι ή Όχι στις ερωτήσεις).



   Διατροφή

• Τρώω σπάνια γαλακτοκομικά προϊόντα και γάλα   [....................] [....................]
• Τρώω σπάνια φρέσκα πράσινα λαχανικά   [....................] [....................]
• Τρώω κάθε μέρα παράγωγα κρέατος και κρέας   [....................] [....................]
• Τρώω συχνά fast food και τυποποιημένα γεύματα  [....................] [....................]
• Καταναλώνω συχνά και πολλή ζάχαρη    [....................] [....................]

   Τρόπος ζωής

• Καπνίζω συστηματικά (πακέτο ή περισσότερο τη μέρα)  [....................] [....................]
• Πίνω περισσότερες από 4 κούπες καφέ τη μέρα   [....................] [....................]
• Πίνω περισσότερα από 3 κουτάκια cola τη μέρα   [....................] [....................]
• Πίνω περισσότερα από 2 αλκοολούχα ποτά τη μέρα  [....................] [....................]

   Ασθένειες

• Έχω υπερλειτουργία του θυρεοειδούς αδένα    [....................] [....................]
• Έχω χρόνια νεφρική ή ηπατική ανεπάρκεια   [....................] [....................]
• Έχω φλεγμονώδη νόσο του εντέρου    [....................] [....................]
• Έχω σακχαρώδη διαβήτη     [....................] [....................]
• Έχω συχνά προβλήματα πέψης (αέρια, διάρροιες)  [....................] [....................]

   Φάρμακα

• Έπρεπε να πάρω κορτιζόνη, ηπαρίνη ή κουμαρινικά 
   Αντιπηκτικά για περισσότερο από μισό χρόνο   [....................] [....................]
• Έπρεπε να πάρω ηρεμιστικά, ψυχοφάρμακα ή 
   αντιεπιληπτικά για περισσότερο από μισό χρόνο  [....................] [....................]

Το αποτέλεσμά σας (παρακαλώ προσθέστε):     [.........................................................]

• Αν απαντήσατε σε 5 ερωτήσεις ΝΑΙ, ελάτε να συζητήσουμε για το θέμα οστεοπόρωση. 
• Αν απαντήσατε  σε 8 ή περισσότερες ερωτήσεις ΟΧΙ, 
   έχετε αυξημένο κίνδυνο να υποστείτε κάποιο οστεοπορωτικό κάταγμα στο μέλλον. 
• Θα πρέπει να ληφθούν προφυλακτικά μέτρα και να επαναλαμβάνεται η μέτρηση 
   οστικής πυκνότητας κάθε 2 χρόνια. 

Σημείωση: το ερωτηματολόγιο αυτό δεν υποκαθιστά για κανένα λόγο
την κλινική εξέταση και τη συζήτηση με το γιατρό σας.


