
      

ПОЗНАВАТЕ ЛИ РИСКА СИ ОТ ОСТЕОПОРОЗА? 
 

 С наближаването на предстоящия Световен ден без остеопороза – 20 

октомври, който в последните две десетилетия се отбелязва ежегодно в над 200 

страни в света под егидата на Международната фондация по остеопороза – IOF, 

нараства и обществената чувствителност към проблема, което е и една от 

основните цели на това огромно по мащабите си събитие. 

 Националните дружества по остеопороза в различни точки по света 

организират събития, насочени към повишаване на информираността както на 

обществото, така и на отделния индивид към ранната превенция на 

заболяването, която е неотменна част от здравословния начин на живот при 

всяка възраст. 

Асоциация “Жени без остеопороза” продължава информационните и 

скринингови събития в страната, които се организират не само във връзка със 

Световния ден без остеопороза, но са достъпни за широката публика 

целогодишно. Профилактичните  скринингови кампании за определяне на 

личния риск от остеопороза са в нов формат във връзка с адаптиране към 

условията на постпандемията от COVID-19, включващ: присъствие на до двама 

души в помещение при спазване на съответната дистанция и със съответни 

защитни средства, телефон за предварително записване на желаещите при 

съблюдаване  на предварителн изготвен график, без чакащи пред помещенията.  

Препоръките на Межународната фондация по остеопороза и на наши 

специалисти в областта са да се възстановят прекъснатите по време на 

пандемията грижи за болните с остеопороза и за хората в риск. Това е от 

особено значение за специфичните насоки, отнасящи се до начина на живот, 

особено в частта им „прием на витамин D3“  и „двигателна активност“, тъй като 

те са сред основните мерки за укрепване на имунната защита и предпазване от 

инфекция с новия коронавирус и са критично важни за хората в третата възраст. 

По повод предстоящия Световен ден без остеопороза, кампаниите през м. 

октомври т.г. се провеждат в сътрудничесто с РЗИ в страната. 

Очакваме Ви в гр.Русе на 21 октомври 2022 – петък в Дом за стари 

хора „Възраждане“, ул. „Алеи Възраждане“ 86  

Начален час на кампанията: 9.00 ч.  

Предварително записване на тел. 0884 71 44 39. 

За допълнителна информация и контакти: 0888 706 137.  

Подробна информация за събитието можете да намерите и на нашия 

информационен плакат! 

Бъдете бдителни и спазвайте: Дисциплина*Дистанция*Дезинфекция! 

 

София, 15 октомври 2022     

        Екипът на Програма  

                                           „ПОЗНАВАТЕ ЛИ РИСКА СИ ОТ ОСТЕОПОРОЗА?“ 

 

 
 



Направете стъпка напред за по-здрави кости! 

Visit us:

www.worldosteoporosisday.org

ЗДРАВИНАТА НА КОСТИТЕ

ДВИЖЕНИЕТО 
УКРЕПВА

Старайте се да се упражнявате 30 до 40 мин, 3-4 пъти ежеседмично, като
изпълнявате програма с упражнения с натоварване и срешу съпротивление



Visit us:

www.worldosteoporosisday.org

Хранете се здравословно и се движете ежедневно!

ЗА ПО-ЗДРАВИ КОСТИ

НАПРАВЕТЕ
СТЪПКА НАПРЕД

Здравословен за костите начин на живот е първата стъпка
към превенция на остеопорозата и активен живот!



Visit us:

www.worldosteoporosisday.org

Балансиран и полезен за костите хранителен режим
е стъпка напред в превенция на остеопорозата.

Добавете калций, протеин, витамин Д и други полезни
за костите съставки в ежедневното си хранене.

ЗА ПО-ЗДРАВИ КОСТИ

НАПРАВЕТЕ
СТЪПКА НАПРЕД
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