PROGRAM SESJI
SCIENTIFIC SESSIONS
I DZIEŃ – 29.09.11 (Czwartek)
I DAY (Thursday)
sesja
session

czas
time

S01 14.00-15.20

80’

L01

10’

L02

L03

L04

L05

L06

Choroby metaboliczne kości dzieci i młodzieży
Bone metabolic diseases in children and adolescents
Przewodniczący: Chlebna-Sokół D. (Łódź), Lorenc R.S.(Warszawa),
Chairman
Konstantynowicz J. (Białystok)
Chlebna-Sokół D. (Łódź)
Sekcja Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży przy PFO – osiągnięcia i plany na
kolejne lata
(Section of Metabolic Bone Diseases in Children and Adolescents at Polish Foundation of
Osteoporosis – achievements and plans for the future)
Płudowski P. (Warszawa)
Zastosowanie teorii mechanostatu w klinice pediatrycznej
(Application of mechanostat theory in a pediatric clinic)
Jakubowska-Pietkiewicz. E., Młynarski W., Klich I. i wsp. (Łódź)
Czy zmienność genu dla receptora witaminy D i gęstość mineralna kości są czynnikiem
ryzyka złamań kości u dzieci
(Genetic polymorphisms of the vitamin D receptor gene and bone mineral density
contribute towards fractures in children from the Łódź region)
Konstantynowicz J. (Białystok)
Między dzieciństwem a dorosłością: problemy szkieletowe i złamania po zakończeniu
wzrostu
(Between childhood and adulthood: bone health after completion of growth)
Muszyńska-Rosłan K. (Białystok)
Ryzyko osteoporozy po leczeniu w dzieciństwie choroby nowotworowej – problem
teoretyczny czy praktyczny?
(Childhood cancer survivors are at risk for osteoporosis - is the theoretical or practical
problem? Review)
Roztoczyńska D. (Kraków)
Ocena przebudowy kostnej na podstawie badań densytometrycznych oraz oceny markerów
kostnych u dziewcząt z jadłowstrętem psychicznym
(Bone remodelling evaluation based on densitometry and bone markers level in girls
suffering from anorexia nervosa)
Dyskusja (Discussion)

S02 15.20-16.55

Leczenie osteoporozy w praktyce codziennej
Treatment of osteoporosis in everyday practice
Przewodniczący: Pluskiewicz W. (Zabrze), Resch H. (Austria), McCloskey E. (Anglia)

10’

10’

12’

10’

8’

15’

95’

Chairmen

L07

Lesnyak O. (Rosja)
The IOF Eastern European & Central Asian Regional Audit. Epidemiology, costs & burden
of osteoporosis in 2010
(Audyt IOF dla Europy Wschodniej i Azji Centralnej. Osteoporoza: Epidemiologia, koszty i
obciążenie w 2010)

1

12’

L08

Pluskiewicz W. (Zabrze)
Ocena skuteczności leczenia osteoporozy w praktyce codziennej
(Evaluation of osteoporosis treatment efficacy in everyday practice)
L09 Lorenc R.S., Karczmarewicz E., Kryśkiewicz E. (Warszawa)
Markery obrotu kostnego w prognozowaniu ryzyka złamań i monitorowaniu leczenia
osteoporozy

12’

12’

(Bone turnover markers in the prediction of the fracture risk and monitoring of osteoporosis
therapy)
Tałałaj M. (Warszawa)
Kamica nerkowa a suplementacja wapniem i witaminą D
(Nephrolithiasis and supplementation with calcium and vitamin D)
L11 Tłustochowicz W. (Warszawa)
Leki przeciwbólowe w osteoporozie (Analgetic medications in osteoporosis)
L12 McCloskey E. (Anglia)
FRAX in primary care setting in Europe
(FRAX w podstawowej opiece zdrowotnej w Europie)
L13 Resch H. (Austria)
Treatment of patients with high fracture risk (FRAX) and normal BMD
(Leczenie pacjentów z wysokim ryzykiem złamania (FRAX) i normalnym BMD)
Dyskusja (Discussion)
L10

Przerwa – Break
17.00
LI

L II

12’

12’

12’

10’

10’
7’

Uroczyste otwarcie Kongresu - Opening ceremony
Badurski J.E. (Białystok)
25 lat Osteoartrologii Polskiej i 20 Polskiej Fundacji Osteoporozy
(25 years of Polish Osteoarthrology and 20 years of the Polish Foundation of Osteoporosis)
Cummings S.R. (USA)
Biology of aging (Biologia starzenia)

20.00

10’

30’

Spotkanie powitalne - Welcome reception

II DZIEŃ – 30.09.11 (Piątek)
II DAY (Friday)
sesja
session

czas
time

S03 09.00-10.05

Patofizjologia i zapobieganie osteoporozie
Pathophysiology and prevention of osteoporosis
Przewodniczący: Marcinowska-Suchowierska E. (Warszawa), Maalouf G. (Liban)

65’

Chairmen

L14

Marcinowska-Suchowierska E. (Warszawa)
Kontrowersje wokół suplementacji wapniem i witaminą D
(Controversies related to calcium and Vitamin D supplementation)
L15 Maalouf G. (Liban)
Co-management of fragility fractures (Leczenie towarzyszące złamaniom
osteoporotycznym)
L16 Franek E. (Warszawa)
Leki przyszłości (Medications of the future)
L17 Hans D. (Szwajcaria)
Estimation of bone microarchitecture from AP spine DXA scan
(Ocena mikroarchitektury kości na podstawie zdjęć AP DXA kręgosłupa)
Dyskusja (Discussion)

2

12’

15’

12’

12’

15’

Przerwa - Break
S04 10.20-11.40

Ocena ryzyka złamania metodą FRAX w Polsce i na świecie
Fracture risk assessment with FRAX in Poland and world wide
Przewodniczący: Czerwiński E. (Kraków), Badurski J.E. (Białystok), Kanis J.A. (Anglia)

15’
80’

Chairmen

L18

L19

L20

L21
L22

Kanis J.A. (Anglia)
FRAX - 2 years of experience world wide
(FRAX – Dwa lata doświadczeń na całym świecie)
Czerwiński E., Kumorek A., Borowy P. i wsp. (Kraków)
Występowanie złamań w populacji Małopolski w obserwacji 10-letniej a prognoza ryzyka
metodą FRAX-PL
(Incidence of fractures in population of Malopolska in a 10-year follow-up vs. prognosis
with FRAX-PL)
Badurski J.E., Kanis J.A., Johansson H. i wsp. (Białystok)
Potencjalne kryteria doboru pacjentów do leczenia osteoporozy: badania BOS-2
(Potential criteria of patient selection for osteoporosis treatment: BOS-2 study)
Johansson H., Kanis J.A., Oden A. i wsp. (Anglia)
Therapeutic intervention thresholds in Europe (Próg interwencji terapeutycznej w Europie)
Przedlacki J., Księżopolska-Orłowska K., Grodzki A. i wsp. (Warszawa)
Jak kwalifikować do leczenia farmakologicznego osteoporozy na podstawie metody
FRAX? Program POMOST
(How to qualify for the pharmacological treatment of osteoporosis based on FRAX®?
POMOST study)
Dyskusja (Discussion)
Przerwa- Break

S05 11.55-13.15

Postępy w leczeniu osteoporozy - AMGEN
Progress in treatment of osteoporosis - AMGEN
Przewodniczący: Czerwiński E. (Kraków), Cummings S.R. (USA),
Chairmen
Papapoulos S.E.(Holandia)
L23 Czerwiński E., Osieleniec J. (Kraków)
Denosumab a bisfosfoniany; podobieństwa i różnice
(Denosumab and bisphosphonates; similarities and differences)
L24 Cummings S.R. (USA)
Denosumab for prevention of fractures (Denosumab w zapobieganiu złamań)
L25 Papapoulos S.E. (Holandia)
Long-term efficacy and safety of denosumab in postmenopausal osteoporosis
(Długoterminowy efekt i bezpieczeństwo stosowania denosumabu w pomenopauzalnej
osteoporozie)
Dyskusja (Discussion)
Czerwiński E. (Kraków) - Podsumowanie (Summing up)

13.15-14.20

Lunch
Sesja plakatowa - Poster session

Obecność autorów przy plakatach wg numeracji (Authors presence):
13.20 – 13.50 (nr 01 – 21)
13.50 – 14.20 (nr 22 – 46)
Komisja Plakatowa - Poster Committee
Głuszko P. (Kraków), Franek E. (Warszawa), Konstantynowicz J. (Białystok),
Marcinowska-Suchowierska E. (Warszawa)
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20’

12’

12’

12’

9’

15’
15’
80’

15’

25’

20’

15’
5’

S06 14.20-15.35

Jakość kości a skuteczność przeciwzłamaniowa terapii - SERVIER
Bone quality vs efficacy of the fracture prevention treatment – SERVIER

Przewodniczący:
Chairmen

75’

Czerwiński E. (Kraków), Horst-Sikorska W. (Poznań),
Rizzoli R. (Szwajcaria)

Czerwiński E., Amarowicz J. (Kraków)
Wpływ ranelinianu strontu na przebudowę kości w osteoporozie
(Effect of strontium ranelate on bone remodeling in osteoporosis)
L27 Rizzoli R. (Szwajcaria)
Efficacy of strontium ranelate in fracture risk reduction in the oldest old
(Skuteczność ranelinianu strontu w zmniejszeniu ryzyka złamań u osób starszych)
L28 Horst-Sikorska W. (Poznań)
Skuteczność i bezpieczeństwo długoterminowego leczenia osteoporozy ranelinianem
strontu
(Efficacy and safety of the long-term strontium ranelate osteoporosis treatment)
Dyskusja (Discussion)

15’

Przerwa – Break
S07 15.45-17.05
Leki anaboliczne i inne w osteoporozie
Anabolic and other medications in osteoporosis
Przewodniczący: Głuszko P. (Kraków), Stepan J. (Czechy)

10’

L26

25’

20’

15’

80’

Chairmen

Stepan J. (Czechy)
Teriparatide – effects on microstructure of bone
(Teryparatyd - wpływ na mikrostrukturę kości)
L30 Głuszko P. (Kraków)
Osteoporoza posterydowa - miejsce teryparatydu
(Glucocorticoid induced osteoporosis – the role of teriparatide)
L31 Lorenc R.S. Binkley N., Bone H. i wsp. (Warszawa)
Four-year results of a phase 2 study of the cathepsin K inhibitor odanacatib
in postmenopausal women with low bone mineral density
(Wyniki czteroletniego badania 2 fazy odanakatibu, inhibitora katepsyny,
u kobiet pomenopauzalnych z niskim BMD)
L32 Misiorowski W. (Warszawa)
Osteoporoza u mężczyzn (Osteoporosis in the aging male)

12’

L33

12’

L29

Glinkowski W. (Warszawa)
Zrost kości w osteoporozie (Fracture healing in osteoporosis)
Dyskusja (Discussion)
Przerwa – Break

S08 17.10-18.30

Powikłania w leczeniu osteoporozy
Complications in osteoporosis treatment
Przewodniczący: Jabłoński M. (Lublin), Kruczyński J. (Bydgoszcz)

20’

12’

12’

12’
5’
80’

Chairmen

L34

Jabłoński M. (Lublin)
Atypowe złamania podkrętarzowe w trakcie leczenia bisfosfonianami
(Atypical subtrochanteric fractures during bisphosphonate therapy)
L35 Przedlacki J. (Warszawa)
Wpływ bisfosfonianów na ryzyko jałowej martwicy szczęki i raka przełyku
(The risk of osteonecrosis of the jaw and oesophageal cancer after treatment with
bisphosphonates)
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12’

10’

L36

Leszczyński P. (Poznań)
Ryzyko złamania w reumatoidalnym zapaleniu stawów
(Fracture risk in rheumatoid arthritis patients)
L37 Holzer G. (Austria)
Osteoporosis versus fractures - cortical versus trabecular bone
(Osteoporoza a złamania - kość korowa a kość beleczkowa)
L38 Gasik R. (Warszawa)
Leczenie zachowawcze i operacyjne w osteoporotycznych złamaniach kręgosłupa
(Conservative and surgical treatment of osteoporotic spinal fractures)
L39 Povoroznyuk V. (Ukraina)
Bone mineral density, osteoporosis and its consequences in Ukrainian population
(BMD, osteoporoza i ich konsekwencje w populacji Ukrainy)
Dyskusja (Discussion)
20.00
Bankiet – Banquet - Hotel Park Inn by Radisson

12’

12’

12’

8’

15’

III DZIEŃ – 1.10.11 (Sobota)
III DAY (SATURDAY)
sesja
session

S09

L40
L41
L42

czas
time

9.00-9.50

Upadki - przyczyny, możliwości zapobiegania
Falls - causes and prevention
Przewodniczący: Grodzicki T. (Kraków), Księżopolska-Orłowska K. (Warszawa),
Chairmen
Żak M. (Kraków)
Skalska A., Grodzicki T. (Kraków)
Kruchość (frailty), sarkopenia a upadki (Frailty, sarcopenia and falls)
Żak M. (Kraków)
Zapobieganie upadkom w praktyce (Practical approach to falls-prevention issue)
Kumorek A., Borowy P., Milert A. i wsp. (Kraków)
Ocena przydatności testu “Tandem Walk” oraz “Timed Up and Go” w ocenie ryzyka
upadków u pacjentów z osteoporozą
(Efficacy of “Tandem Walk” and “Timed Up and Go” tests in fall risk evaluation in
osteoporotic patients)
Dyskusja (Discussion)
Przerwa – Break

S10 10.00-11.15

Współczesne poglądy na patogenezę i leczenie choroby
zwyrodnieniowej stawów
(Current views on pathogenesis and treatment of osteoarthritis)
Przewodniczący: Górecki A. (Warszawa), Małdyk P. (Warszawa),
Chairmen
Tłustochowicz W. (Warszawa)
L43 Badurski J. E. (Białystok)
Osteoarthritis: rola uwarunkowania genetycznego i przeciążenia stawu
(Osteoarthritis: role of the genetic predisposition and joint overload)
L44 Reginster J-Y. (Belgia)
Glucosamine sulfate for structure modification in osteoarthritis: fact or fantasy?
(Zastosowanie siarczanu glukozaminy do modyfikacji struktur w osteoartrozie: Fakt czy
fantazja?)

Szczepański L. (Lublin)
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50’

12’

12’

10’

15’
10’
75’

15’

15’

Przegląd międzynarodowych rekomendacji leczenia zachowawczego choroby
zwyrodnieniowej stawów
(International recommendations of non-surgical managements of osteoarthritis – a survey)
L46 Górecki A., Małdyk P. (Warszawa)
Wskazania do aloplastyki w chorobie zwyrodnieniowej stawu biodrowego i kolanowego –
zagadnienia formalne
(Indications for alloplasty in hip and knee osteoarthritis - practical issues)
Dyskusja (Discussion)

15’

Przerwa – Break

15’

L45

S11

11.30-12.50

Jak poprawić skuteczność terapii osteoporozy w warunkach
codziennej praktyki lekarskiej – ROCHE
How to improve effectiveness of osteoporosis treatment in everyday
practice – ROCHE
Przewodniczący: Pluskiewicz W. (Zabrze), Misiorowski W. (Warszawa)

15’

15’

80’

Chairmen

L47

Czerwiński E., Osieleniec J. (Kraków)
Dylematy w ocenie skuteczności i bezpieczeństwa leków antyresorpcyjnych w badaniach
klinicznych
(Dilemmas in the assessment of efficacy and safety of antiresorptive medications in clinical
trials)
L48 Sewerynek E. (Łódź)
Wyzwania codziennej praktyki lekarskiej - rola rzadszych schematów dawkowania
w terapii osteoporozy
(Challenges of daily clinical practice – the role of less frequent dosage schedules in
osteoporosis therapy)
L49 Santorski J. (Warszawa)
Jak zamienić motywację w determinację? Wskazówki praktyczne dla lekarzy leczących
chorych z osteoporozą
(How to turn motivation into determination - practical guidelines for doctors treating
osteoporotic patients)
Dyskusja (Discussion)
12.50-14.00
Lunch
Sesja plakatowa - Poster session / Nordic Walking
Obecność autorów przy plakatach wg numeracji (Authors presence):
13.00 – 13.30 (nr 01 – 21)
13.30 – 14.00 (nr 22 – 46)
S12 14.00-15.00
Dyskusja okrągłego stołu – Identyfikacja chorych wymagających
leczenia w Polsce wg zaleceń WHO i IOF
Round table discussion – Identification of patient to be treated
in Poland in accordance with WHO and IOF guidelines
Przewodniczący/ Chairmen Badurski J. E. (Białystok), Czerwiński E. (Kraków),
Lorenc R.S.(Warszawa), Misiorowski W. (Warszawa),
Pluskiewicz W. (Zabrze), Przedlacki J. (Warszawa), Sewerynek E. (Łódź)
Przerwa – Break
S13

15.15-16.00

Spotkanie z ekspertem (Meet the experts session)

Badurski J.E. (Białystok)
Identyfikacja, kogo leczyć w Polsce (Identification whom to treat in Poland)
Księżopolska-Orłowska K. (Warszawa)
Fizjoterapia w osteoporozie (Physiotherapy in osteoporosis)
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20’

20’

25’

15’

60’

15’
45’

S14

Lorenc R.S. (Warszawa)
Miejsce markerów w ocenie ryzyka złamania (Role of markers in fracture risk evaluation)
Marcinowska-Suchowierska E. (Warszawa)
Suplementacja Ca i wit. D (Calcium and vitamin D supplementation)
Sawicki A. (Warszawa)
Leczenie osteoporozy u osób starszych a interakcje z chorobami współistniejącymi
(Osteoporosis treatment on elderly patients with comorbidities)
Dorota Bzinkowska (Kraków)
Warsztaty Tai Chi (Tai Chi Workshop)
16.00-17.05
Tematy wolne oraz prezentacja plakatów
Free topics nad posters presentation
Przewodniczący: Tałałaj M. (Warszawa), Przedlacki J. (Warszawa), Głuszko P. (Kraków)

65’

Chairmen

L50

L51

L52

L53

L54

L55

L56

17.15

Abramowicz P., Konstantynowicz J., Białokoz-Kalinowska I. i wsp. (Białystok)
Ocena masy szkieletowej i metabolizmu kostnego u dzieci z otyłością prostą – udział
procesu zapalnego i adipocytokin
(The pathogenic role of adipocytokines and inflammation in altered bone metabolism in
obese children)
Wądołowska L., Sobaś K., Człapka-Matyasik M. i wsp. (Olsztyn)
Wpływ wzorów spożycia wapnia z produktów mlecznych na gęstość mineralną tkanki
kostnej i występowanie ryzyka złamania kości u kobiet. Projekt MODAF
(Effects of patterns of calcium intake from dairy products on bone mineral density
and the occurrence of fracture risk in women. The MODAF Project)
Wąsowski M., Marcinowska-Suchowierska E. (Warszawa)
Efektywność uzupełniania niedoborów witaminy D u osób z otyłością poprzez stymulację
jej syntezy skórnej promieniami UVb w porównaniu z podażą doustną w zalecanej dawce
(The effectiveness of vitamin D defficiency supplementation in obese patients with
stimulation of cutaneous synthesis with UVb irradiation compared with oral
supplementation in recommended dose)
Gruszecka K., Świerkot J., Matuszewska A. i wsp. (Wrocław)
Analiza stężeń 25-OH wit.D w surowicy kobiet chorujących na reumatoidalne zapalenie
stawów w zależności od aktywności choroby i stopnia ekspozycji na światło słoneczne
(Serum concentration of 25-OH-vitamin D in women with rheumatoid arthritis)
Wiktor K., Pluskiewicz W., Grzeszczak W. i wsp. (Warszawa)
Związek sprawności funkcjonalnej Polek z występowaniem upadków i złamań: badanie
epidemiologiczne
(Association of Polish women functional capabilities with falls and fractures: epidemiologic
study)
Yankovskaya L. (Białoruś)
Fear of falls is an independent risk factor for fractures
(Lęk przed upadkiem jako indywidualny czynnik ryzyka złamania)
Marcinkowska M., Dytfeld J., Wawrzyniak A. i wsp. (Poznań)
Aktualne rezultaty operacyjnego leczenia złamania bliższego końca kości udowej (b.k.k.u.)
(Current results of surgical treatment of hip fractures)
Poster 1
Poster 2
Poster 3

Zamknięcie Kongresu
Closing ceremony
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8’

8’

8’

8’

8’

8’

8’

3’
3’
3’
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