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Wstęp. W 2000 roku ogłoszono pod patronatem WHO „Dekadę Kości
i Stawów 2000-2010.
Cel. Celem pracy było podsumowanie Dekady kości w Polsce w
zakresie dotyczącym osteoporozy.
Materiał i metody. Prezentacja dotyczy znanych autorowi
publikacji, dyskusji zjazdowych, efektów prac różnych grup
roboczych powstałych w Polsce w tym okresie, poświęconych
jedynie osteoporozie.
Wyniki. W pracy przedstawiono informacje dotyczące
najważniejszych zjazdów poświęconych osteoporozie mających
miejsce w Polsce (Wielodyscyplinarne Forum Osteoporotyczne w

Warszawie, Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy w
Krakowie), inicjatyw środowisk medycznych mających na celu
wypracowanie
zasad
postępowania
w
osteoporozie,
międzynarodowych spotkań z udziałem polskich ekspertów (4
konferencje krajów środkowo-europejskich), krajowych spotkań
polskich specjalistów, szkoleń, publikacji krajowych
dotyczących zasad postępowania w osteoporozie i zagranicznych
dotyczących epidemiologii złamań kości w Polsce. Wspomniano
też o metodzie FRAX i próbach jej zastosowania w naszym kraju
oraz o dotychczas stosowanych metodach postępowania
diagnostyczno-leczniczego. Podkreślono także rolę firm
farmaceutycznych we wspieraniu inicjatyw dotyczących
propagowania właściwego postępowania w osteoporozie.
Wnioski. W okresie Dekady kości środowiska osteoporotyczne w
Polsce dokonały dużego wysiłku w celu uporządkowania problemów
związanych z osteoporozą. Nie udało się jednak wypracować
ostatecznego wspólnego jednolitego stanowiska w zakresie
ustalenia zasad postępowania w tej chorobie, co utrudnia
lekarzom pracę z pacjentem i czyni ją mniej kosztoefektywną.
Zabrakło też wspólnej propozycji postępowania diagnostycznoleczniczego na okres przejściowy do czasu zakończenia
wspólnych prac i być może zaproponowania polskiej wersji
metody FRAX. Zakończenie Dekady kości nie kończy wspólnych
działań, a część zadań nie wykonanych w tym okresie zostanie z
pewnością zrealizowana później.

