Aktualizacja kampanii “Powstrzymać Złamanie” (Capture the Fracture)
• Podnoszenie świadomości dotyczącej kampanii Fracture Liaison Services (FLS) dla prewencji
złamań wtórnych
• Zapewnienie zaaprobowanych przez społeczność międzynarodową standardów dla
najlepszej praktyki
• Ułatwianie zmian na poziomie krajowym
W związku ze zbliżającym się końcem roku, podsumowujemy nasze postępy i przedstawiamy sukcesy
rozwoju „Capture the Fracture” - globalnej kampanii wspierającej wdrażanie Fracture Liaison
Services (FLS).

Gdzie jesteśmy?
STRONA INTERNETOWA CAPTURE THE FRACTURE, WERSJA 1.0
Pod adresem www.capturethefracture.org jest już dostępna wersja beta strony internetowej
“Capture the Fracture” zawierająca pakiet zasobów związanych z FLS i wtórną prewencją złamań.
Chociaż nadal w fazie rozwoju, strona już teraz służy pomocą dla systemów opieki zdrowotnej,
uczestników kampanii FLS oraz przygotowuje pole dla naszych przyszłych programów.
Co już teraz znajduje się na stronie:







Przegląd:
o szczegółów programu
o komitetu zarządzającego
o międzynarodowej koalicji partnerów i sponsorów
Szczegóły dotyczące wtórnej prewencji złamań, łącznie z:
o charakterystyką i przyczynami istniejących luk w opiece po złamaniu
o rozwiązanie: Fracture Liaison Services
Koncepcja wytycznych Najlepszej Praktyki (Best Practice Framework)
Katalog zasobów, w tym:
o krajowe audyty i przeglądy: lokalne/ regionalne/ narodowe
o wytyczne i zasady
o wezwania do działania
o opisy historii zwieńczonych sukcesem.

> Opinie mile widziane
Zapraszamy do komentowania i dzielenia się opiniami na temat naszej strony internetowej poprzez
wysyłanie e-maili na adres: capturethefracture@iofbonehealth.org do 4-go stycznia 2013r.

MIĘDZYNARODOWA KOALICJA PARTNERÓW
Kampania “Capture the Fracture” rozrosła się już do ponad 130 międzynarodowych partnerów I
ciągle się powiększa. Naszymi partnerami są wielodyscyplinarne służby zdrowia, korporacje i liderzy
branży z całego świata, wszyscy troszczący się o leczenie złamań niskoenergetycznych.
Działalność naszej partnerskiej koalicji obejmuje:





Wspieranie wdrażania Fracture Liaison Services
Promowanie Kampanii “Capture the Fracture” w społecznościach lokalnych/ regionalnych/
narodowych
Promocja akcji oraz wytycznych Najlepszej Praktyki (Best Practice Framework)
Oferowanie wsparcia, opinii oraz poradnictwa dla Kierownictwa Kampanii “Capture the
Fracture”

> Pomóż nam rozpowszechniać
Przekaż tą wiadomość swoim znajomym, którzy są zainteresowani prewencją wtórną złamań I
dołączeniem do koalicji, prześlij nam również wiadomość na adres
capturethefracture@iofbonehealth.org

STRUKTURA NAJLEPSZEJ PRAKTYKI
Niedawno zakończono prace nad Wytycznymi Najlepszej Praktyki (Best Practice Framework - BPF) i
zaplanowano przedstawienie jej założeń na kwiecień. Ustala ona międzynarodowy wzorzec dla FLS i
definiuje zasadnicze i zamierzone elementy świadczenia usług. BPF została zweryfikowana i
potwierdzona przez wiodących ekspertów z wielu krajów.
BPF służy również jako narzędzie pomiaru dla IOF w przyznawaniu nagrody Laur Dobrej Praktyki
Kampanii CtF („Capture the Fracture Best Practice Recognition”). Nagroda - złoto, srebro lub brąz –
przyznawana jest odnoszącym sukcesy systemom FLS, aby świętować udane wprowadzanie ich na
całym świecie.
Zarówno BPF, jak i proces przyznawania Lauru Dobrej Praktyki poddane zostały beta-testom, w celu
potwierdzenia ich wagi dla społeczności międzynarodowej i jej adekwatności do założonego celu.
BPF zostanie uruchomiona i otwarta dla wniosków w kwietniu 2013 r., co koresponduje ze
spotkaniem ESCEO / IOF w Rzymie.

RAPORT KOŃCOWY
Przedstawiliśmy na piśmie stanowisko w sprawie Capture the Fracture oraz Best Practice
Framework, potwierdzając przekonanie IOF, że realizacja FLS stanowi rozwiązanie dla wtórnej
prewencji złamań. Stanowisko zostanie opublikowane na kwietniowym spotkaniu w Rzymie.

KURS SZKOLENIOWY W GENEWIE
Czy Twoi pracownicy lub współpracownicy chcą skorzystać z kompleksowego kursu 2-1/2 dnia
dotyczącego osteoporozy?
Dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami na IOF Advanced Training Course on Osteoporosis, który
będzie miał miejsce w dniach 30 stycznia - 1 lutego 2013 r., w Genewie, w Szwajcarii.
Kurs ten, prowadzony w języku angielskim, jest odpowiedni dla lekarzy ogólnych i innych „niespecjalistów”, w tym koordynatorów-pielęgniarek.
Liczba miejsc ograniczona! Zarejestruj się już teraz!

Dziękujemy za nieustające zainteresowanie Kampanią „Capture the Fracture” i prosimy o
zaangażowanie się w nią poprzez mówienie o niej oraz wdrażaniu FLS w zapobieganiu wtórnym
złamaniom.
W przypadku pytań i uwag jesteśmy do Państwa dyspozycji - capturethefracture@iofbonehealth.org

Tłumaczenie na podstawie newsletter IOF:
mgr Kamila Boczoń
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