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Wstęp

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP) od wielu lat prowadzi program ustawicznego kształ-
cenia zawodowego lekarzy różnych specjalności. Miesięcznik „Postępy Nauk Medycznych” (PNM), pod patro-
natem CMKP, umożliwia realizację tego programu, nawet bez konieczności opuszczania swoich miejsc zamiesz-
kania czy pracy.

W tym roku, na zaproszenie Redaktora Naczelnego PNM, podjęliśmy ponownie tematykę kostną i związanej 
z kostnym i pozakostnym działaniem witaminy D. Publikacja zawartych w aktualnym wydaniu PNM prac orygi-
nalnych i poglądowych zbiegła się z przypadającym na pierwszy dzień jesieni Europejskim Dniem Witaminy D 
pod patronatem Europejskiego Stowarzyszenia Witaminy D (European Vitamin D Association – EVIDAS) oraz 
obchodzonym 20 października Światowym Dniem Osteoporozy pod patronatem International Osteoporosis Fo-
undation (IOF).

Do przygotowania prac zamieszczonych w tym numerze PNM zaprosiliśmy Kolegów, wybitnych znawców 
chorób metabolicznych kości oraz witaminy D. Wszystkich nas łączy prowadzenie prac badawczych oraz pasja 
śledzenia zmian, jakie się dokonują na polu wspólnych naszych interdyscyplinarnych zainteresowań. Większość 
z nas aktywnie działa w grupach eksperckich polskich i międzynarodowych opracowujących wytyczne postępo-
wania w zakresie diagnostyki i leczenia osteoporozy oraz profilaktyki i leczenia niedoborów witaminy D. Za chęć 
podzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem wszystkim bardzo dziękujemy.

Prezentując prace doświadczalne i poglądowe, dotyczące osteoporozy, krzywicy oraz kostnego i plejotro-
powego działania witaminy D, staraliśmy się pamiętać o potrzebach lekarzy różnych specjalności, którzy na co 
dzień mają do czynienia ze skutkami dysfunkcji kości i ogólnoustrojowymi niedoborami witaminy D.

Mamy nadzieję, że nowe spojrzenie na: rozszerzone kryteria rozpoznania osteoporozy, epidemiologię, lecze-
nie i zapobieganie krzywicy niedoborowej, zastosowanie kliniczne oznaczeń metabolitów witaminy D oraz na 
rekomendacje w zapobieganiu i leczeniu niedoborów witaminy D ułatwi wybór postępowania, a Koledzy będą 
chętnie sięgali po ten numer „Postępów Nauk Medycznych” przy rozwiązywaniu rozmaitych problemów w swo-
jej praktyce zawodowej.
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