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Osteoporosis is a chronic progressive bone 
disease that can have serious consequences. 
It reduces bone density while destroying the 
structure of the same. The ultimate consequence 
of osteoporosis is a fracture. Risk factors that we 
cannot influence are age, gender, family history 
of osteoporosis, earlier fractures, menopause, RA 
(rheumatoid arthritis). There is a lot of modified 
risk factors.
The research focus is to show the frequency of 
the presence of risk factors for osteoporosis in 
the vulnerable category and the role of a nurse 
in preventing the beginning of the disease and its 
complications.
METHODOLOGY: a modified questionnaire of the 
Croatian Association for Osteoporosis was used in 
the research to estimate the risk of osteoporosis. 
The survey included 50 respondents over 50 
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OSTEOPOROZ IÇIN RISK FAKTÖRÜ INSIDANSININ HEMŞIRELIK 
TAHMINI

THE ROLE OF A NURSE IN THE PREVENTION OF 
OSTEOPOROSIS

Osteoporoz, ciddi sonuçlara yol açabilen kronik 
ilerleyici bir kemik hastalığıdır. Hastalık yapıyı yok 
ederken kemik yoğunluğunu azaltır. Osteoporo-
zun nihai sonucu kırıktır. Etkileyemediğimiz risk 
faktörleri: yaş, cinsiyet, aile öyküsünde osteopo-
roz, erken kırıklar, menopoz, RA (romatoid art-
rit). Çok fazla değişik risk fakörü bulunmaktadır. 
Araştırmanın odağında osteoporoz için risk fak-
törlerinin varlığının sıklığını göstermektirilmek-
tedir.
METODOLOJİ: Hırvatistan Osteoporoz Der-
neği’nin değiştirilmiş bir anketi kullanılmıştır. 
Araştırma osteoporoz riskini tahmin etmeye 
yöneliktir. Anket 50’den fazla katılımcıyla rastge-
le seçim yönetimi ve gönüllükle yapılmıştır . Bu 
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years of age by random selection method, with 
voluntary consent to the survey. The study 
was conducted in three ambulances of family 
medicine in Zenica in December 2018. The 
data were processed statistically where the 
significance of the variables was shown by the X2 
test (p <0.005).
RESULTS: According to the Statistical Office of 
the Republic of Bosnia and Herzegovina, there are 
about 540,000 women in the postmenopausal 
age, if the world standard is used, osteoporosis 
is certainly present in 30 percent of women over 
the age of 50. Nurses who work in primary health 
care participate in the continuous education of 
patients who are in vulnerable groups.
CONCLUSION: In order to prevent the beginning 
of osteoporosis, it is necessary to start educating 
women as soon as possible, age between 30-35 
years. In order to achieve optimum performance, 
the role of a nurse is crucial, the nurse must 
educate patients about the importance of 
preventing osteoporosis and osteoporotic 
fractures, proper diet, and appropriate physical 
activity. The precondition for this is good 
education of the nurse itself, which implies 
that for the prevention and slowing down of 
osteoporosis in this period, it is necessary to 
carefully balance food rich with Ca and vitamin 
D, regular physical activity, healthy life and a lot 
of good sleep.
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çalışma Aralık 2018’de Zenica’da üç aile hekimliği 
ambulansında gerçekleştirilmiştir. Değişkenlerin 
anlamlılığının X2 testi ile gösterildiği yerde ista-
tistiksel olarak işlenmiştir (p <0.005).
BULGULAR: Bosna Hersek Cumhuriyeti Istatis-
tik Ofisi’ne göre; menopoz sonrası yaşta yaklaşık 
540.000 kadın, eğer dünya standardı kullanılı-
yorsa, 50 yaş üstü kadınların yüzde 30’unda os-
teoporoz kesinlikle bulunmaktadır.
SONUÇ: Osteoporozun başlamasını önlemek 
için eğitime başlamak gereklidir. Kadınlar için en 
uygun zaman 30-35 yaşları arasıdır. Optimum 
performans elde etmek için, hemşirenin rolü çok 
önemlidir, hemşire hastalığı önlemenin önemi, 
osteoporoz ve osteoporotik kırıklar, uygun diyet 
ve uygun fiziksel aktivite konularında eğitilmeli-
dir. Bunun önkoşulu, hemşirenin kendisinin iyi bir 
eğitimi olmasıdır; Bu dönemde osteoporozu ya-
vaşlatan Ca ile zengin gıdaları dikkatlice dengele-
mek ve, düzenli fiziksel aktivite, sağlıklı yaşam ve 
çok iyi uyku ve D vitamini gereklidir.

Anahtar kelimeler: osteoporoz, hemşireler, korunma


