
Световен ден без остеопороза‘2020  

Световната кампания за отбелязване на Деня без остеопороза‘2020 

акцентира върху ролята на семейството 

Световният ден без остеопороза, който се отбелязва ежегодно на 20 октомври, 

поставя началото на целогодишна кампания за повишаване на информираността за 

рисковите фактори, диагностиката и лечението на остеопрозата. Целта е мерките за 

предпазване от остеопроза и последиците от нея – фрактурите на костите, да се утвърдят 

като глобален здравен приоритет и посланията да достигнат до здравните 

професионалисти, медиите, пациентите и обществото като цяло. Инициативата транслира 

до публиката простото послание „Това е остеопрозата“, като показва емоционално 

въздействащи изображения и истории на реални хора, страдащи от остеопроза във 

всички региони по света. 

Кампания‘2020 ще подчертае директната връзка между остеопорозата (позната 

като тихо и неусетно настъпващо заболяване) и фрактурите на костите, които имат 

сериозно и застраващо живота въздействие поради придружаващите ги болки, 

инвалидизация и зависимост от грижите на другите.  Тя ще се фокусира също и върху 

темата „Остеопорозата – грижа на цялото семейство“, тъй като основно роднините 

поемат ролята на болногледачи, а  тежестта на заболяването поставя отпечатък върху 

поколенията в семейството. 

 

Ключовите послания на Деня без остеопороза‘2020 са: 

- Остеопорозата е скритата причина за болезнените, инвалидизиращи и застраващи 

живота фрактури на костите. 

- Остеопорозата е нарастващ глобален проблем в световен мащаб, като фрактурите 

засягат една от всеки три жени и един от всеки петима мъже над 50-годишна възраст. 



- Остеопорозата оставя отпечатък върху семейството, тъй като роднините понасят 

тежестта на грижите за болните. Нещо повече: ако някой от родителите има остеопороза 

или бедрена фрактура, това вероятно ще увеличи риска за развитие на заболяването.  

- Попълнете теста на Международната фондация по остеопороза, за да 

определите вашите рискови фактори! 

- В риск ли сте? Направете оценка на вашето костно здраве – вземете мерки за 

ранно предпазване от остеопороза и фрактури! 

- Разпространявайте посланията за профилактика на заболяването – подпишете 

Глобалната харта на пациента на Международната фондация по остеопороза и се 

присъединете към призива, насочен към затваряне на огромната празнина, която вкарва 

редица хора в риск от заболяването във веригата от инвалидизиращи фрактури поради 

липса или недостиг на ранни мерки и средства за профилактика. 

Преслист: Международна фондация по остеопороза - IOF 

 

Денят без остеопороза‘2020 у нас 

Кампанията, посветена на Деня без остеопороза‘2020 ще протече в целия 

свят с различни обществени и научни събития. У нас посланията на кампанията ще 

достигнат чрез информационни материали за оценка на риска, онлайн срещи и беседи на 

специалисти, дискусии в социалните мрежи. 

 За допълнителна информация и контакти ни потърсете на телефони 0884 71 44 39, 

0888 706 137 – Асоциация „Жени без остеопороза“. Всички информационни материали за 

събитието се предоставят и на участващите в кампанията РЗИ в страната, с които можете 

да осъществите контакт в съответното населено място. 

Информация: Асоциация „Жени без остеопороза“ 

 


