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Drogie Koleżanki i Koledzy,
Serdecznie witamy w Krakowie na I Środkowo Europejskim Kongresie Osteoporozy i
Osteoartrozy oraz XIII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji
Osteoporozy. Mamy zaszczyt poinformować, że Patronem Honorowym Kongresu jest Prezydent
Rzeczpospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski. Cieszymy się z obecności ponad 800
lekarzy, w tym 150 przedstawicieli z 15 państw Europy, Azji i Ameryki Północnej.
Tegoroczny Kongres ma wyjątkowy charakter. W ciągu ostatnich dwu lat, które upłynęły od
poprzedniego Zjazdu nastąpił zasadniczy postęp w zrozumieniu patogenezy osteoporozy i
przyczyn związanych z nią złamań. Pojawiły się nowe możliwości leczenia farmakologicznego,
które są już dostępne dla pacjentów oraz zapowiedzi dalszych, radykalnych innowacji
terapeutycznych. Trwa również kontrowersyjna dyskusja nad właściwymi kryteriami
diagnostycznymi osteoporozy w aspekcie zapobiegania złamaniom.
Przygotowując program naukowy staraliśmy się przedstawić te problemy w sposób najbardziej
obiektywny, tworząc równocześnie platformę do dyskusji nad standardami rozpoznawania i
leczenia osteoporozy w Polsce. Program naukowy obejmuje 51 wykładów oraz 73 plakaty. Do
przedstawienia wykładów programowych zaprosiliśmy najznakomitszych naukowców z kraju i
zagranicy. Na podstawie nadesłanych streszczeń Komitet Naukowy zakwalifikował do programu
93 prace uczestników. Tradycyjne formy prezentacji wzbogaciliśmy w tym roku o „Spotkania z
ekspertem” oraz „Dyskusję okrągłego stołu”.
Wielkim sukcesem okazał się otwarty na poprzednim Zjeździe Polski Portal Osteoporozy
(www.osteoporoza.org). Liczba jego stałych użytkowników przekracza już 1 800, a w ciągu
miesiąca notujemy średnio ponad 100 000 odwiedzin. W portalu dostępne są bezpłatnie artykuły,
streszczenia, tłumaczenia publikacji zagranicznych i inne materiały naukowe i
popularnonaukowe dotyczące osteoporozy i chorób kostno-stawowych. Działające w Portalu
„Forum dyskusyjne” umożliwia bezpośrednią wymianę poglądów on-line. Użytkownicy
otrzymują co miesiąc elektroniczny biuletyn zawierający bieżące informacje z kraju i zagranicy.
Pragniemy gorąco podziękować zaproszonym Wykładowcom oraz Uczestnikom za ich trud
włożony w przygotowanie doniesień naukowych, które zapewniły wysoki poziom naukowy
Kongresu. Dziękujemy Firmom Sponsorującym za wsparcie finansowe, bez którego nie
bylibyśmy w stanie podołać wciąż rosnącym kosztom. Jesteśmy wdzięczni Redakcji czasopisma
„Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja” za wydanie programu i streszczeń.
Życzymy wszystkim satysfakcji naukowej oraz miłego pobytu w naszym Starym Grodzie,

W imieniu Komitetu Naukowego
Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii
dr hab. med. Edward Czerwiński

4

ORGANIZATORZY
ORGANISERS
Polskie Towarzystwo Osteoartrologii
Polish Osteoarthrology Society

Polska Fundacja Osteoporozy
Polish Foundation of Osteoporosis
Krakow Branch

Wielodyscyplinarne Forum Osteoporotyczne
Multidisciplinary Osteoporotic Forum

Zakład Chorób Kości i Stawów
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Department of Bone and Joint Diseases
Jagiellonian University Medical College

POD AUSPICJAMI
UNDER THE AUSPICES OF
International Osteoporosis Foundation

Bone and Joint Decade 2000-2010
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MIEJSCE KONGRESU
Nowohuckie Centrum Kultury
al. Jana Pawła II 232
31-982 Kraków
www.nck.krakow.pl
KOMITET ORGANIZACYJNY
Adres
Komitet Organizacyjny
I Środkowo Europejskiego Kongresu
Osteoporozy i Osteoartrozy
XIII Zjazdu PTOA i PFO
ul. Kopernika 32
31-501 Kraków

Przewodniczący Edward Czerwiński
Zastępcy
Jolanta Osieleniec
Przemysław Borowy
Członkowie
Agata Jaśkowiec
Anna Ligocka
Anna Ozga
Dominika Ptasznik

Kontakt
tel. (+12) 423 2080, 430 3220
fax (+) 430 3153
www.osteoporoza.org
e-mail: krakow@osteoporoza.org

HOTELE
Polskie Biuro Podróży ORBIS
ul. Kremerowska 5
31-130 Kraków
tel. (+12) 422 3044, 422 1707
fax (+) 422 2885, 422 4683
www.orbis.krakow.pl
e-mail: kongres@orbis.krakow.pl
Nr imprezy R 0001/10/05
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TEMATY KONGRESU
1. Osteoporoza
- epidemiologia, patogeneza
- ocena ryzyka złamań
- diagnostyka, leczenie
- osteoporoza u dzieci
- złamania osteoporotyczne
2. Choroba zwyrodnieniowa stawów
- leczenie
3. Tematy wolne
KOMITET NAUKOWY
Prof. dr hab. Janusz Badurski
Dr hab. med. Marek Bolanowski
Prof. Steven Boonen
Prof. dr hab. Danuta Chlebna–Sokół
Dr hab. med. Edward Czerwiński
Dr hab. med. Edward Franek
Prof. dr hab. Tadeusz Gaździk
Prof. Claus C. Glüer
Dr hab. med. Piotr Głuszko
Prof. dr hab. Andrzej Górecki
Prof. dr hab. Wanda Horst – Sikorska
Dr hab. med. Mirosław Jabłoński
Prof. John A. Kanis
Prof. dr hab. Jacek Kruczyński
Prof. dr hab. Roman Lorenc
Prof. dr hab. Stefan Mackiewicz
Prof. Ghassan Maalouf
Prof. dr hab.
Ewa Marcinowska–Suchowierska
Prof. dr hab. Włodzimierz Maśliński
Prof. dr hab. Andrzej Milewicz
Prof. dr hab. Janusz Nauman
Prof. Wojciech P. Olszynski
Prof. Socrates E. Papapoulos
Prof. dr hab. Wojciech Pluskiewicz
Prof. dr hab. Stanisław Radowicki
Prof. Jonathan Reeve
Prof. Francis J. Ring
Prof. Rene Rizzoli
Dr n. med. Andrzej Sawicki
Prof. Jan Stepan
Prof. dr hab. Jacek Szechiński
Prof. dr hab.
Alina Warenik–Szymankiewicz
Prof. dr hab. Stefan Zgliczyński

Białystok
Wrocław
Leuven, Belgia
Łódź
Kraków
Warszawa
Sosnowiec
Kiel, Niemcy
Kraków
Warszawa
Poznań
Lublin
Sheffield, Wielka Brytania
Bydgoszcz
Warszawa
Poznań
Beirut, Liban
Warszawa
Warszawa
Wrocław
Warszawa
Saskatchewan, Kanada
Leiden, Holandia
Zabrze
Warszawa
Cambridge, Wielka Brytania
Pontypridd, Wielka Brytania
Geneva, Szwajcaria
Warszawa
Praga, Czechy
Wrocław
Poznań
Warszawa
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PATRONAT HONOROWY
Aleksander Kwaśniewski
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU HONOROWEGO
Prof. dr hab. med. Marek Balicki
Minister Zdrowia

KOMITET HONOROWY
Jerzy Adamik
Wojewoda Małopolski
Janusz Sepioł
Marszałek Województwa Małopolskiego
Prof. dr hab. Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa
Prof. dr hab. Karol Musioł
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prof. dr hab. med. Wiesław Pawlik
Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum
Dr hab. med. Wojciech Nowak
Dziekan Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prof. dr hab. med. Jolanta Jaworek
Dziekan Wydziału Ochrony Zdrowia Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
JE Ks. Kardynał Franciszek Macharski
Metropolita Krakowski
Dr n. med. Artur Hartwich
Dyrektor Małopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia
Dr Jerzy Friediger
Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
Prof. dr hab. med. Andrzej Górecki
Specjalista Krajowy ds. Ortopedii
Prof. dr hab. med. Tadeusz Gaździk
Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego
Prof. dr hab. med. Jacek Szechiński
Specjalista Krajowy ds. Reumatologii
Prof. dr hab. med. Włodzimierz Maśliński
Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
Prof. dr hab. med. Stanisław Radowicki
Specjalista Krajowy ds. Ginekologii i Położnictwa
Prof. dr hab. med. Marek Spaczyński
Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
Prof. dr hab. med. Janusz Nauman
Specjalista Krajowy ds. Endokrynologii
Prof. dr hab. med. Stefan Zgliczyński
Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego
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GŁÓWNI SPONSORZY
MAIN SPONSORS

Złoty Sponsor
The Golden Sponsor

SERVIER POLSKA SP. Z O.O.

Srebrni Sponsorzy
The Silver Sponsors
POLFA KUTNO SA
NYCOMED POLSKA SP. Z O.O.

Brązowy Sponsor
The Bronzen Sponsor
POLPHARMA SP. Z O.O.

XIII Zjazd PTOA i PFO jest dofinansowany przez
Ministerstwo Nauki i Informatyzacji
XIII Congress PTOA PFO is financially supported by
Ministry of Scientific Research and Information Technology
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WYSTAWCY
COMMERCIAL EXHIBITORS
Agencja Wydawnicza Medsportpress
Alfa Wassermann Polska Sp. z o.o.
Amgen Sp. z o.o.
Biofarm Sp. z o.o.
Cytogen Polska Sp. z o.o.
Egis Polska Sp. z o.o.
ICN Polfa Rzeszów S.A.
Instytut Farmaceutyczny
ŁPF Polon Sp. z o.o.
MEDI-LEK Sp. z o.o.
Nycomed Polska Sp. z o.o.
OSTEOmedical Group
Polfa Kutno S.A.
Polpharma Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.
Roche Polska Sp. z o.o.
Servier Polska Sp. z o.o.
Top Mark Centre
Unimax Sp. z o.o.
Unipharm Sp. z o.o.

Lista Wystawców wg stanu w dn. 31.07.05.
Pełny spis wystawców wraz z informacjami umieszczony jest w „Katalogu Firm”.
The Commercial Exhibitors list of 31.07.05.
The complete list including detailed information is available in the “Commercial Catalogue”
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PROGRAM NAUKOWY
Wykłady
Program obejmuje 14 sesji (S01 do S14). Poszczególne wykłady w sesjach oznaczone są numerami L01 –
L51 (wykład inauguracyjny L00). Językiem wykładowym jest polski i angielski. Wykłady będą
symultanicznie tłumaczone na oba języki. Dyskusję planujemy na zakończenie sesji. Czas każdego
wystąpienia będzie monitorowany i sygnalizowany w widoczny sposób dla wykładowcy
i przewodniczącego sesji. Lampka żółta zostanie zapalona na 1 minutę przed końcem przewidzianego
czasu wystąpienia. Lampka czerwona oznacza całkowite wyczerpanie limitu czasu. Przewodniczący sesji
ma obowiązek przerwać wystąpienie i poprosić o końcowe wnioski. Sale wykładowe będą wyposażone w
rzutnik multimedialny z komputerem (PowerPoint, Windows XP).

Ocena wykładu
Prosimy uczestników o ocenę wygłoszonych wykładów pod względem merytorycznym i jakości
prezentacji. Przed wejściem na salę wykładową będą rozprowadzane anonimowe ankiety, które po
zakończeniu sesji prosimy oddać obsłudze lub złożyć do przygotowanych pojemników.

Spotkanie z ekspertem - standardy
Celem umożliwienia bezpośredniej dyskusji ze znanymi autorytetami w zakresie osteoporozy w Polsce
po raz pierwszy wprowadziliśmy sesję „Spotkanie z ekspertem - standardy”. Sesja (nr12) jest planowana
w dniu 8.10.05 (sobota) w godz. 14.00-15.00. Tematy sesji oraz rozkład sal podane są w programie
naukowym.

Plakaty
Plakaty są pogrupowane według tematów sesji i oznaczone numerami P01- P73. Sesja plakatowa
poświęcona dyskusji przy plakatach odbędzie się 7.10.05 (piątek) w godz. 13.00–14.30 (z udziałem
Komisji Plakatowych) oraz 8.10.05 (sobota) w godz. 13.00 -14.00.
Autor prezentujący winien być obecny przy swoim plakacie w dniu 7.10.50 (piątek) w godz.:
- 13.00 - 13.45 Autorzy plakatów nr od P01 do P36
- 13.45 - 14.30 Autorzy plakatów nr od P37 do P73
oraz w dniu: 8.10.05 (sobota) w godz.:
- 13.00-13.30 Autorzy plakatów nr od P01 do P36
- 13.30-14.00 Autorzy plakatów nr od P37 do P73
Podsumowanie sesji plakatowej odbędzie się podczas sesji S13 w dniu 8.10.05 (sobota). Spośród
przedstawionych plakatów Komisje Plakatowe wybiorą 4 doniesienia do 5-minutowej prezentacji ustnej.
Lista prac zakwalifikowanych będzie dostępna na tablicy ogłoszeń oraz przedstawiona przez
Przewodniczącego Sesji na zakończenie S08 w dniu 7.10.05 (piątek), ok. godz. 17.15. Dla dwóch
najlepszych doniesień przewidujemy nagrody pieniężne: I miejsce – 1 000 zł i II miejsce – 500 zł.

Publikacje
Druk prac pełnej długości jest możliwy na łamach „Ortopedii Traumatologii, Rehabilitacji” (Index
Copernicus - 5,84 pkt; KBN - 5 pkt) oraz „Twojego Magazynu Medycznego” (Index Copernicus - 2,59
pkt; KBN – 2 pkt) wg zasad danego wydawnictwa. Prace przewidziane do druku należy przygotować
według regulaminu danej redakcji i przesłać na jej adres. Szczegółowe informacje o zasadach publikacji
w „Ortopedii Traumatologii, Rehabilitacji” znajdują się na stronie: http://www.ortopedia.com.pl,
a „Twojego Magazynu Medycznego” na stronie http://www.medicus.com.pl.

Polski Portal Osteoporozy
Wszystkie informacje i publikacje Kongresu będą dostępne na stronach Polskiego Portalu Osteoporozy
www.osteoporoza.org. Po Kongresie przewidujemy otwartą dyskusję na łamach „Forum dyskusyjnego”.
Osoby zarejestrowane w portalu mają do dyspozycji ponad 100 artykułów specjalistycznych w języku
polskim, liczne streszczenia w języku angielskim, otrzymują comiesięczny biuletyn informacyjny, a także
mogą otrzymać bezpłatną skrzynkę pocztową w domenie osteoporoza.org. Portal oferuje ponadto
aktualną bazę leków oraz spis poradni leczenia osteoporozy. Obecnie notujemy 100.000 odwiedzin
miesięcznie. Zapraszamy do stoiska portalu na wystawie firm, gdzie będą dostępne wszelkie informacje
oraz możliwość rejestracji on-line.

11

PROGRAM RAMOWY
6.10.05 (czwartek)
Czas

min sesja

14.00-15.10

70

S01 Tematy wolne

15.25-16.40

75

S02 Badania nad osteoporozą u dzieci

16.55-18.00

65

S03 Problemy densytometrii klinicznej

18.15

Uroczyste Otwarcie Kongresu

20.00

Przyjęcie Powitalne (Polpharma)

7.10.05 (piątek)
08.30-09.55

85

S04 Standardy rozpoznania osteoporozy

10.10-11.20

70

S05 Zapobieganie upadkom – zapobieganie złamaniom (Nycomed Polska)

11.35-13.00

85

S06 Jakość kości a złamania osteoporotyczne (Servier Polska)

13.00-14.30

90

Sesja plakatowa
Lunch

14.30-15.45

75

S07 Leki antyresorpcyjne: teraźniejszość i przyszłość

16.00-17.15

75

S08 Skutki złamań osteoporotycznych
Biesiada Zjazdowa

19.30

8.10.05 (sobota)
08.30-09.55

85

S09 Menopauza a zdrowie kobiety – nie tylko osteoporoza

10.10-11.30

80

S10 Systematyczność i bezpieczeństwo stosowania leków w osteoporozie
(Polfa Kutno)

11.45-13.00

75

S11 Współczesne leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów

13.00-14.00

60

Sesja plakatowa
Lunch

14.00-15.00

60

S12 Spotkanie z ekspertem - standardy

14.00-15.00

60

S13 Tematy wolne, podsumowanie sesji plakatowej

15.15-16.15

60

S14 Dyskusja okrągłego stołu - standardy

16.15

Zamknięcie Kongresu
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Certyfikat uczestnictwa
Uczestnicy Kongresu otrzymują Certyfikat Uczestnictwa wraz z punktami edukacyjnymi. Na postawie
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 6.10.04 w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku
doskonalenia zawodowego lekarzy oraz decyzją Komisji Kształcenia Medycznego Okręgowej Izby
Lekarskiej w Krakowie przyznane są punkty edukacyjne dla uczestników Kongresu zależnie od formy
udziału:
20 pkt - za bierne uczestnictwo,
30 pkt - za opracowanie plakatu przedstawiającego wyniki badań,
40 pkt - za wygłoszenie referatu.

SEKRETARIAT KONGRESU
Sekretariat Kongresu jest czynny w miejscu obrad – Nowohuckim Centrum Kultury - w terminie:
6.10.05 (czwartek)
8.00-20.00
7.10.05 (piątek)
8.00-18.00
8.10.05 (sobota)
8.00-18.00
W tym okresie są czynne telefony:
tel. (+12) 642 1029; fax. (+12) 642 1299
e-mail: krakow@osteoporoza.org

Rejestracja uczestników
Prosimy o okazywanie przy rejestracji formularzy potwierdzenia uczestnictwa (formularz żółty). Jeżeli
konieczne jest uregulowanie płatności (formularz niebieski) prosimy o wpłatę w kasie Kongresu przed
rejestracją.

OPŁATY

Członkowie
Osoba
PTOA*
towarzysząca
PLN

PLN

250
295
340

220
265
310

Lunch 7.10.05 (piątek)

25

25

Lunch 8.10.05 (sobota)

25

25

Opłata zjazdowa:
- wczesna (przed 30.05.05)
- normalna (30.05 – 31.08.05)
- późna
(po 31.08.03 i na miejscu)

PLN

50
50
50

* pod warunkiem uregulowania składek do 2005 r.

Opłata zjazdowa uczestnika obejmuje:
- materiały zjazdowe (streszczenia, program i inne),
- identyfikator,
- zaproszenie na otwarcie i przyjęcie powitalne,
- wstęp na obrady i Wystawę Firm,
- kawę w przerwach,
- transport na miejsce obrad w dn. 7-8.10.05
Opłata zjazdowa osoby towarzyszącej obejmuje:
- zaproszenie na otwarcie i przyjęcie powitalne,
- wstęp na Wystawę Firm.

Identyfikatory
Wstęp na salę obrad, wystaw plakatów, wystawę firm i do innych pomieszczeń jest możliwy tylko dla
osób z identyfikatorami. Uprzejmie prosimy o noszenie identyfikatorów w widocznym miejscu.
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SPOSOBY PŁATNOŚCI
Płatności przyjmowane są w walucie polskiej – złoty polski (PLN) lub EURO w formie:

1. Przelew bankowy
Bardzo prosimy na przelewie bankowym umieścić informację, jakich świadczeń opłata dotyczy (np. 1wpisowe, 2-lunche, 1-bankiet). Koszty przelewu ponosi Uczestnik, wpłata pomniejszona o te wartości
będzie traktowana jako niepełna.
Konto bankowe:
Nazwa banku:
Adres:
Numer konta:
SWIFT:
Nazwa:

BPH PBK SA III O/Kraków Filia nr 3
ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków
81 1060 0076 0000 3200 0069 9005
BPHKPLPK
Polskie Towarzystwo Osteoartrologii

2. Karty płatnicze Visa, Mastercard, Eurocard
Prosimy o wypełnienie danych do autoryzacji karty na „Karcie Zgłoszenia” lub „Wezwaniu do zapłaty”.
Wartość opłaty zjazdowej będzie obliczana zgodnie z datą otrzymania zgłoszenia.

3. Opłaty na miejscu
W czasie trwania Kongresu jest możliwe dokonanie wpłaty gotówką lub Kartą Visa, Mastercard,
Eurocard.

Rezygnacja z uczestnictwa i zwrot płatności
Rezygnacja z uczestnictwa winna być zgłoszona do Komitetu Organizacyjnego w formie pisemnej. W
przypadku dokonanej wpłaty, zwrot jest możliwy w wysokości 50% opłaty zjazdowej do dnia 31.08.05.
Po tym terminie zwroty nie będą dokonywane. Wpłaty za świadczenia socjalne nie podlegają zwrotowi.

Bezpieczeństwo
Komitet Organizacyjny nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki oraz wszelkie zdarzenia i
szkody Uczestnika, jakie mogą się zdarzyć podczas trwania Kongresu. Zaleca się Uczestnikom zawarcie
indywidualnego ubezpieczenia w tym zakresie.

KOMUNIKACJA
Dojazd do Krakowa
Bezpośrednie połączenia PKP z Warszawą (czas podróży ok. 2,5h). Informacja na Dworcu Głównym w
Krakowie tel. (+12) 9436. Aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie: www.pkp.pl.
Lotnisko w Balicach posiada szereg połączeń z Warszawą (czas lotu ok. 50 min.) oraz z większością
miast europejskich (Londyn, Paryż, Rzym, Wiedeń, Zurich, Frankfurt, Tel Aviv). Infolinia PLL LOT: dla
tel. stacjonarnych 0801 703703, dla tel. komórkowych 022 9572, www.lot.com.

Komunikacja w Krakowie
Dojazd do Nowohuckiego Centrum Kultury z Dworca PKP i PKS tramwajami linii 4 i 15.
Dla ułatwienia organizacji pobytu uczestnikom spoza Krakowa podajemy telefony sieci współpracującej
z Komitetem Organizacyjnym - Radio Taxi Wawel, tel. (+12) 266 66 66 lub 9666.

Transport dla uczestników
Komitet Organizacyjny zabezpiecza bezpłatny transport dla uczestników z przyjęcia powitalnego
(6.10.05 - czwartek) oraz na obrady w dniach 7-8.10.05 (piątek – sobota). Rozkład odjazdów jest
dostępny w hotelach w punktach ORBISu.
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HOTELE
Bazę hotelową dla uczestników Kongresu zapewnia Polskie Biuro Podróży Orbis.
Adres
Polskie Biuro Podróży Orbis. Dział Kongresów
ul. Kremerowska 5, 31-130 Kraków
tel. (+12) 422 3044, 422 1707
fax. (+) 422 2885, 422 4683
www.orbis.krakow.pl
e-mail: kongres@orbis.krakow.pl
Nr imprezy R 0001/10/05
Kontakt: P. Marzena Król, P. Anna Kasprzyk, P. Barbara Czerw

Spis hoteli
HOTEL POD RÓŻĄ ***

HOTEL CAMPANILE **

ul. Floriańska 14, 31-021 Kraków
tel.(+12) 424 3300 fax. (+) 424 3351
www.hotel.com.pl
Hotel usytuowany w obrębie Starego Miasta, dojście z
Dworca PKP PKS ok. 10min. Czas dojazdu samochodem
do NCK ok. 25min

ul. Św. Tomasza 34, 31-023 Kraków
tel.(+48 12) 4242600 fax (+) 4242601
www.campanile.com.pl/krk_cmp.html
Hotel jest usytuowany w obrębie Starego Miasta,
przy Plantach. Dojście z Dworca PKP PKS ok.
7min. Czas dojazdu samochodem do NCK ok.
20min

HOTEL PTTK WYSPIAŃSKI***
ul. Westerplatte 15/16, 31-033 Kraków
tel.(+48 12) 4229566 fax (+) 4212726
www.hotel-wyspianski.pl
Hotel położony w pobliżu Starego Miasta. Dojście z
Dworca PKP ok. 7min. Czas dojazdu samochodem do
NCK ok. 20min

HOTEL ROYAL/GARNIZONOWY**
ul. Św. Gertrudy 26-29, 31-048 Kraków
tel. (+48 12) 421 3977 fax (+) 421 5857
Hotel położony w obrębie Starego Miasta.
Usytuowany w odległości ok. 1,5 km od dworca
PKP. Dojazd tramwajem linii 10. Czas dojazdu
samochodem do NCK ok. 25min

HOTEL CHOPIN***
ul. Przy Rondzie 2, 31-547 Kraków
tel.(+48 12) 4218188 fax (+) 4114794
www.chopinhotel.com
Hotel usytuowany w odległości ok. 1 km od Dworca
PKP w kierunku na Nową Hutę. Dojazd tramwajami linii
4, 5, 10, 15. Czas dojazdu samochodem do NCK 10min

PROGRAM SOCJALNY
Otwarcie Kongresu
Uroczyste Otwarcie Kongresu nastąpi 6.10.05 (czwartek) o godz. 18.15 w Nowohuckim Centrum
Kultury. Po części oficjalnej i wykładzie inauguracyjnym wystąpi Capella Cracoviensis
(www.capellacracoviensis.art.pl). Po części artystycznej Komitet Organizacyjny wraz z Firmą Polpharma
zapraszają na przyjęcie powitalne.

Lunch
Lunch dla uczestników Kongresu jest przygotowany w obrębie budynku NCK. Kupony dla osób, które
dokonały wpłat są dołączone do materiałów uczestnika. Oprócz lunchów zarezerwowanych podczas
zgłoszenia uczestnictwa, ograniczona liczba kuponów jest przewidziana do wykupienia w czasie trwania
Kongresu.

Biesiada Zjazdowa
W nawiązaniu do naszych tradycji po obradach w piątek (7.10.05) zapraszamy na biesiadę zjazdową w
hotelu Crown Piast Hotel&Park (www.hotelpiast.pl). Czas dojazdu z hoteli na terenie Starego Miasta
ok. 10 min. Z tej racji nie planujemy zorganizowanego transportu. Atmosfera biesiady nie zobowiązuje
do wieczorowych strojów. Obowiązkowy dobry humor, serce do pieśni i nogi do tańca. Mile widziane
wszelkie instrumenty muzyczne. Cena wstępu 200 PLN. Dla osób, które dokonały wpłaty i otrzymały jej
potwierdzenie, zaproszenia są załączone do materiałów uczestnika. Niestety, obecnie nie dysponujemy
już wolnymi miejscami na biesiadę.
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Wystawa firm
W czasie Kongresu zapraszamy na wystawę Firm, która jest zlokalizowana obok sali wykładowej.
Szczegóły podane są w Katalogu Firm, który jest rozprowadzony jako jeden z materiałów uczestnika.

Internet Cafe
Na terenie Nowohuckiego Centrum Kultury znajduje się Internet Cafe, które jest dostępne bezpłatnie dla
uczestników Kongresu. Zachęcamy do odwiedzania naszej strony www.osteoporoza.org.
Jedno ze stanowisk wystawy firm jest przeznaczone na praktyczne szkolenie, jak korzystać z Polskiego
Portalu Osteoporozy.

Program turystyczny
Biuro Podróży Orbis organizuje wycieczki zbiorowe i indywidualne. Dodatkowe informacje można
uzyskać w czasie trwania Kongresu, w punktach informacyjnych ORBIS-u w hotelach oraz w NCK przy
Rejestracji.

PROGRAM SESJI
SCIENTIFIC SESSIONS
I DZIEŃ – 6.10.05 (czwartek)
I DAY –6.10.05 (Thursday)
sesja
session

czas
time

S01 14.00-15.10

Tematy wolne (Free subjects)

70’

Przewodniczący: Przedlacki J. (Warszawa), Kaleta M. (Sosnowiec), Gawlikowski J. (Gdańsk)
Chairmen
9’

L01

Stanosz M., Myśliwiec L., Stanosz S. (Szczecin)
Stężenie markerów tworzenia i resorpcji kości u kobiet w okresie pomenopauzalnym ze
zmianami zwyrodnieniowymi trzonów kręgów lędźwiowych (The concentration of forming
and resorption markers in menopausal period women with osteoarthrosis changes at spinal
vertebrae)

L02

Korochina I.E. (Russia)
Osteoarthritis as a component of the metabolic syndrome (Choroba zwyrodnieniowa jako
składowa zespołu metabolicznego)

9’

L03

Horst-Sikorska W., Kalak R., Wawrzyniak A. i wsp. (Poznań)
Analiza asocjacji genów metabolizmu i struktury tkanki kostnej z gęstością mineralną kości
oraz występowaniem złamań w populacji polskiej (Association analysis of genes involved in
bone metabolism and structure with bone mineral density and fractures in Polish population)

9’

L04

Zikan V., Stepan J.J. (Czech Republic)
Evidence of an acute biochemical response of osteoclasts to endogenous parathyroid hormone
in healthy young men (Dowody na szybką odpowiedź biomechaniczną osteoklasta na
endogenny parathormon u zdrowych młodych mężczyzn)

9’

L05

Nowak Z., Wańkowicz Z. (Warszawa)
Postępy w leczeniu zaburzeń gospodarki kostnej u chorych z nieodwracalną niewydolnością
nerek (Advances in management of bone disorders in patients with irreversible renal failure)

9’

L06

Ender E. (Germany)
Osteoporoza- właściwości psychiczne i funkcjonowanie pacjentów w obliczu stresu choroby
(Osteoporosis - psychological traits and functioning of patients coping with the illness)

9’

Dyskusja (Discussion)

16’

Przerwa – Break

16

15’

S02 15.25-16.40

Badania nad osteoporozą u dzieci (Osteoporosis in children)

75’

Przewodniczący: Lorenc R. (Warszawa), Chlebna-Sokół D. (Łódź)
Chairmen
L07

Ring E.F.J., Stevens M., Shaw N.J., i wsp. (United Kingdom)
Problems in bone densitometry in children (Problemy densytometrii kości u dzieci)

15’

L08

Lorenc R.S., Kryśkiewicz E., Karczmarewicz E. (Warszawa)
Wytyczne interpretacyjne oznaczeń densytometrycznych u dzieci (Guidelines of densitometric
measurements interpretation in children)

15’

L09

Chlebna-Sokół D., Rusińska A., Michałus I., i wsp. (Łódź)
Stężenie osteoprotegeryny i leptyny w surowicy krwi dzieci z samoistną osteoporozą i
osteopenią (Serum osteoprotegerin and leptin concentration in children with primary
osteoporosis and osteopenia)

10’

L10

Oświęcimska J., Ziora K.,Pluskiewicz W., i wsp. (Katowice)
Stan kośćca i badania laboratoryjne u dziewcząt z jadłowstrętem psychicznym: badanie
prospektywne (Skeletal status and laboratory investigations in girls with anorexia nervosa: a
longitudinal study)

10’

L11

Roztoczyńska D., Dziatkowiak H., Starzyk J., i wsp. (Kraków)
Zastosowanie suplementacji preparatów wapnia i witaminy D3 oraz cyklicznej estrogenowoprogesteronowej terapii zastępczej u dziewcząt z jadłowstrętem psychicznym (Calcium,
Vitamin D3 supplementation and cyclic estrogen-progesterone therapy in girls with anorexia
nervosa)

10’

Dyskusja (Discussion)

15’

S03 16.55-18.00

Przerwa – Break
Problemy densytometrii klinicznej
(Problems of clinical densitometry)

15’
65’

Przewodniczący: Glüer C.C. (Germany), Ring F.J. (United Kingdom),
Chairmen
Pluskiewicz W. (Zabrze)
12’

L12

Tałałaj M., Obrębki M., Paczyńska M. i wsp. (Warszawa)
Gęstość mineralna kości wokół bezcementowej, pokrytej hydroksyapatytem, protezy ABG
stawu biodrowego (Bone mineral density around cementless ABG hip prosthesis with
proximal hydroxyapatite coating)

L13

Gajda T., Gaździk T.S., Kaleta M., i wsp. (Zabrze)
Zmiany mineralizacyjne tkanki kostnej okolicy protezy stawu kolanowego w ocenie DXA
(The DXA evaluation of bone mineralization changes within the area of knee joint prosthesis)

12’

L14

Devlin H., Horner K., Graham J. i wsp. (United Kingdom)
Diagnosing osteoporosis using dental radiographs (Diagnostyka osteoporozy z zastosowaniem
radiogramów zębów)

12’

L15

Szczygieł A., Ciszek E., Górkiewicz M. i wsp. (Kraków)
Analiza wybranych cech postawy ciała i równowagi w grupie 71 kobiet po menopauzie ze
stwierdzoną osteoporozą (Analysis of selected features of body posture and balance in group
of 71 women diagnosed with osteoporosis)

12’

Dyskusja (Discussion)

17’

Przerwa – Break
18.15
L00

20.00

15’

Uroczyste Otwarcie Kongresu
(Opening Ceremony)
Kanis J.A. (United Kingdom)
New challenges in the treatment of osteoporosis (Nowe wyzwania w leczeniu osteoporozy)

Przyjęcie powitalne - Polpharma
(Welcome reception)
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30’

II DZIEŃ – 7.10.05 (piątek)
II DAY – 7.10.05 (Friday)
sesja
session

czas
time

S04 8.30-9.55 Standardy rozpoznawania osteoporozy
(Standards of osteoporosis diagnosis)

85’

Przewodniczący: Badurski J. (Białystok), Czerwiński E. (Kraków), Lorenc R.S. (Warszawa)
Chairmen
20’

L16

Czerwiński E. (Kraków)
Standardy badania densytometrycznego i radiologicznego w diagnostyce osteoporozy
(Standards of densitometric and radiological assessment in diagnosis of osteoporosis)

L17

Badurski J.E. (Białystok)
Rozpoznawanie indywidualnego, bezwzględnego, 10-letniego ryzyka złamania z
uwzględnieniem realiów polskich (Diagnosing individual, absolute, 10-year fracture risk
considering Polish realities)

20’

L18

Lorenc R.S., Kryśkiewicz E., Karczmarewicz E. (Warszawa)
Ocena efektywności leczenia (Monitoring of therapy efficiency)

15’

L19

Glüer C.C. (Germany)
Application of quantitative ultrasounds
ultrasonografii w diagnostyce osteoporozy)

15’

in

osteoporosis

(Zastosowanie

ilościowej
15’

Dyskusja (Discussion)

Przerwa – Break
S05 10.10-11.20

Zapobieganie upadkom – zapobieganie złamaniom
(Fall prevention-fracture prevention) - NYCOMED Polska

15’
70’

Przewodniczący: Boonen S. (Belgium), Reeve J. (United Kingdom),
Chairmen
Bolanowski M. (Wrocław)
20’

L20

Boonen S. (Belgium)
Calcium and vitamin D as an essential component of an integrated strategy for fracture
prevention (Wapno i witamina D jako istotny składnik zintegrowanej strategii w zapobieganiu
złamaniom)

L21

Bolanowski M. (Wrocław)
Czy ćwiczenia fizyczne mogą zapobiegać złamaniom – fakty (Can physical exercises prevent
the fractures - facts)

15’

L22

Kaptoge S., Roy D.K., Reeve J. i wsp. (United Kingdom)
Risk of Falling is more predictive than BMD across our continent for future limb fractures in
women: results from the European Prospective Osteoporosis Study (EPOS) (Ryzyko upadku
pozwala lepiej niż BMD przewidzieć przyszłe złamanie kończyn u kobiet na naszym
kontynencie. Wyniki badania European Prospective Osteoporosis Study (EPOS))

15’

L23

Osieleniec J., Czerwiński E., Czerwińska M. (Kraków)
Złamania osteoporotyczne i upadki u kobiet w okresie menopauzy w badaniach
prospektywnych (A prospective study on osteoporotic fractures and falls in postmenopausal
women)

10’

Dyskusja (Discussion)

10’

Przerwa – Break
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15’

S06 11.35-13.00 Jakość kości a złamania osteoporotyczne – SERVIER Polska
(Bone quality and osteoporotic fractures)

85’

Przewodniczący: Rizzoli R. (Switzerland), Badurski J. (Białystok), Czerwiński E. (Kraków)
Chairmen
20’

L24

Jabłoński M. (Lublin)
Co to jest jakość kości? (Bone quality and bone strength – is there a difference?)

L25

Czerwiński E. Czerwińska M., Chrzanowski T. (Kraków)
Wpływ leczenia farmakologicznego na poprawę jakości kości (Effect of pharmacological
treatment on improvement of bone quality)

20’

L26

Rizzoli R. (Switzerland)
A new therapeutic strategy in the management of osteoporotic patients (Nowa strategia
terapeutyczna w leczeniu pacjentów z osteoporozą)

25’

Dyskusja (Discussion)

20

13.00-14.30

Lunch
Sesja plakatowa (Poster session)
Obecność autorów przy plakatach wg numeracji (Authors presence):
13.00-13.45 (nr P01-P36)
13.45-14.30 (nr P37-P73)
Komisje Plakatowe (Posters Commissions)
I Tałałaj M., Horst-Sikorska W., Milewicz A. (P01-P22)
II Chlebna–Sokół D., Pluskiewicz W., Bucka J. (P23-P46)
III Głuszko P., Kruczyński J., Szechiński J.
(P47-P73)

S07 14.30-15.45

Leki antyresorpcyjne: teraźniejszość i przyszłość
(Antiresorptive therapy: present and future)

75’

Przewodniczący: Papapoulos S.E. (The Netherlands), Kanis J.A. (United Kingdom)
Chairmen
Olszynski W. (Canada)
20’

L27

Papapoulos S.E. (The Netherlands)
Continuous and intermittent regimens of bisphosphonates in the management of
postmenopausal osteoporosis (Ciągła i przerywana terapia bisfosfonianami w leczeniu
osteoporozy pomenopauzalnej)

L28

Olszynski W. (Canada)
Mono, multiple or sequential therapy (Monoterapia, terapia wielolekowa czy sekwencyjna?)

15’

L29

Stepan J.J., Michalska D., Basson B.R. i wsp. (Czech Republic)
The effect of raloxifene following discontinuation of long-term alendronate treatment of
postmenopausal osteoporosis (Wyniki leczenia raloksyfenem w osteoporozie pomenopauzalnej
po zaprzestaniu długoterminowej terapii alendronianem)

15’

L30

Sawicki A.Z. (Warszawa)
Zolendronian w leczeniu osteoporozy u chorych z uporczywym refluksem żołądkowoprzełykowym (Zolendronate in osteoporosis treatment in patients with refractory reflux
esophagitis)

10’

Dyskusja (Discussion)

15

Przerwa – Break
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15’

S08 16.00-17.15 Skutki złamań osteoporotycznych
(Sequels of osteoporotic fractures)

75’

Przewodniczący: Maalouf G. (Liban), Górecki A. (Warszawa),
Chairmen
Kruczyński J. (Bydgoszcz)
15’

L31

Górecki A., Chmielewski D. (Warszawa)
Następne złamanie: fatum, czy zaniedbanie? (Subsequent fracture: fate or negligence?)

L32

Maalouf G. (Lebanon)
What is a vertebral fracture? (Czym jest złamanie osteoporotyczne kręgosłupa?)

15’

L33

Horst-Sikorska W. (Poznań)
Jakość życia u chorych po złamaniu szyjki kości udowej (SZKU) (Quality of life in patients
with hip bone fractures)

12’

L34

Cejmer W., Kwiatkowski K., Stachowiak J. i wsp. (Warszawa)
Ocena skuteczności wertebroplastyki przezskórnej w złamaniach osteoporotycznych trzonów
kręgowych (The effectiveness evaluation of vertebroplasty in patient with osteoporotic
vertebral fractures using advanced computed tomography protocols)

8’

L35

Grohs J.G. (Austria)
Minimal invasive stabilisation of osteoporotic vertebral fractures (Małoinwazyjna stabilizacja
osteoporotycznych złamań kręgów)

12’

Dyskusja (Discussion)
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19.30

Biesiada Zjazdowa
(Congress Feast)

III DZIEŃ – 8.10.05 (sobota)
III DAY – 8.10.05 (Saturday)
sesja
session

czas
time

S09 8.30-9.55 Menopauza a zdrowie kobiety: nie tylko osteoporoza
(Menopause and woman health: not only osteoporosis)

85’

Przewodniczący: Radowicki S. (Warszawa), Zgliczyński S. (Warszawa),
Chairmen
Nauman J. (Warszawa)
20’

L36

Radowicki S. (Warszawa)
Selektywne modulatory receptorów estrogenowych (SERM) (Selective estrogen receptor
modulators (SERMs))

L37

Warenik-Szymankiewicz A. (Poznań)
Hormonalna terapia zastępcza a osteoporoza: fakty i mity (Hormonal replacement therapy:
facts and myths)

20’

L38

Karzewnik E., Sewerynek E. (Łódź)
Wpływ hormonalnej terapii zastępczej lub jej kombinacji z alendronianem na gęstość
mineralną kości u pacjentek z osteoporozą (Effects of hormone replacement therapy alone or
in combination with alendronate on bone mass elderly in women with osteoporosis)

10’

L39

Milewicz A., Jędrzejuk D. (Wrocław)
Parathormon: miejsce w leczeniu osteoporozy (The parathyroid hormone – the role in the
osteoporosis treatment)

15’

Dyskusja (Discussion)

20

Przerwa – Break

20

15’

S10 10.10-11.30 Systematyczność i bezpieczeństwo stosowania leków w osteoporozie
(Compliance and safety of treatment in osteoporosis) - POLFA KUTNO

80’

Przewodniczący: Czerwiński E. (Kraków), Tłustochowicz W. (Warszawa)
Chairmen
15’

L40

Lorenc R.S., Kruk M. (Warszawa)
Potencjał terapeutyczny bisfosfonianów (Therapeutic potential of bisphosphonates)

L41

Misiorowski W. (Warszawa)
Bezpieczeństwo leczenia alendronianem (Safety of alendronate treatment)

15’

L42

Franek E. (Warszawa)
Systematyczność i wytrwałość w zażywaniu leków w trakcie wieloletniego leczenia
osteoporozy (Compliance and persistence in long-term osteoporosis treatment)

15’

L43

Buttgereit F. (Germany)
RANK ligand pathway inhibition: new therapeutic options (Inhibicja szlaku metabolicznego
ligandu receptora RANK: nowe możliwości terapeutyczne)

15’

Dyskusja (Discussion)

20’

Przerwa – Break
S11 11.45-13.00

Współczesne leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów
(Current treatment of osteoarthritis)

15’
75’

Przewodniczący: Maśliński W. (Warszawa), Gaździk T.S. (Sosnowiec)
Chairmen
Mackiewicz S. (Poznań)
15’

L44

Badurski J.E. (Białystok)
Rola kości podchrzęstnej w patogenezie i w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów (The
role of subchondral bone in pathogenesis and treatment of osteoarthritis)

L45

Annefeld M. (Italy)
Prevention of surgical joint replacement in the long-term follow-up of recent diseasemodifying drug trials in osteoarthritis (Zapobieganie endoprotezoplastyce w chorobie
zwyrodnieniowej stawów w długoterminowej obserwacji we współczesnych badaniach
klinicznych leków modyfikujących chorobę)

15’

L46

Rell-Bakalarska M. (Warszawa)
Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ): przyszłość czy przeszłość? (Non-steroidal antiinflammatory drugs (NSAIDs): future or past?)

15’

L47

Gaździk T.S. (Sosnowiec)
Alloplastyka stawu kolanowego – wskazania i wyniki leczenia (Knee arthroplasty –
indications and results of treatment)

15’

L48

Rupiński R., Filipowicz-Sosnowska A. (Warszawa)
Aktywność choroby i niepełnosprawność u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów
powikłane osteoporozą (Disease activity and disability in rheumatoid arthritis patients with
osteoporosis)

10’

5

Dyskusja (Discussion)

13.00-14.00

Lunch
Sesja plakatowa (Poster session)
Obecność autorów przy plakatach wg numeracji (Authors presence):
13.00-13.30 (nr P01-P36)
13.30-14.00 (nr P37-P73)
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S12 14.00-15.00

60’

Spotkanie z ekspertem - standardy
(Meet the expert – standards)

sala 203
room

Marcinowska-Suchowierska E., Sawicki A. (Warszawa)
Leczenie osteoporozy (Treatment of osteoporosis)

sala 209
room

Lorenc R. (Warszawa)
Problemy diagnostyczne w osteoporozie (Diagnostic problems in osteoporosis)

sala 208
room

Badurski J. (Białystok)
Próg i jakość interwencji leczniczej w osteoporozie (Treshold and quality of
pharmacological intervention in osteoporosis)

sala 117
room

Radowicki S. (Warszawa)
Dylematy hormonalnej terapii zastępczej (Dilemmas of hormone replacement
therapy)

sala 014
room

Szechiński J. (Wrocław)
Standardy leczenia choroby
osteoarthritis)

zwyrodnieniowej

(Standards

of

treatment

of

S13 14.00-15.00 Tematy wolne (Free subjects)

60’

Przewodniczący: Chlebna-Sokół D (Łódź), Głuszko P. (Kraków), Tałałaj M. (Warszawa)
Chairmen
10’

L49

Gburek Z., Goździk J. (Katowice)
Patogeneza choroby zwyrodnieniowej stawów w świetle współczesnych badań (Pathogenesis
of degenerative joint disease in the light of modern investigations)

L50

Ciesielczyk B. (Poznań)
Śruby kaniulowane – alternatywne leczenie osteoporotycznych złamań szyjki kości udowej
(Cannulated screws fixation as an alternative treatment of femoral neck osteoporotic
fractures)

10’

L51

Bolanowski M., Pluskiewicz W., Adamczyk P. i wsp. (Wrocław)
Ultradźwiękowa ocena paliczków rąk u kobiet ćwiczących tai chi (Quantitative ultrasound at
the hand phalanges in women exercising tai chi)

10’

Dyskusja (Discussion)

5’

Podsumowanie sesji plakatowej (Poster session - summary)
Prezentacje plakatów – 4 wybrane przez Komisję po 5min.
(Posters oral presentations – 5-minute presentation of 4 nominated posters)

20’

Dyskusja (Discussion)

5’

Przerwa – Break
S14 15.15-16.15 Dyskusja okrągłego stołu - standardy
(Round table discussion – standards)
Badurski J. (Białystok), Czerwiński E. (Kraków), Lorenc R.S. (Warszawa), MarcinowskaSuchowierska E. (Warszawa), Radowicki S. (Warszawa), Przedlacki J. (Warszawa)

16.15

Zamknięcie Kongresu
(Closing Ceremony)

22

15’
60’

SPIS PLAKATÓW
(CONTENTS OF POSTERS)
Patogeneza, diagnostyka, leczenie osteoporozy
(Osteoporosis - pathogenesis, diagnosis, treatment)
P01 Kruk M., Jaworski M., Łukaszkiewicz J., i wsp. (Warszawa)
Polimorfizmy PvuII i XbaI genu ERα a wartości BMD u dorosłych kobiet i mężczyzn w populacji
polskiej – badanie EPOLOS (PvuII and XbaI polymorphisms of ERα gene and bone mineral density
in adult women and men in Polish population– the EPOLOS study)
P02 Franek E., Piwowarska I., Bułanowski M., i wsp. (Warszawa)
Czy aktywująca cyklazę adenylanową frakcja parathormonu (CAP) uczestniczy w patogenezie
osteoporozy u kobiet w wieku starszym? (Is cyclase-activating parathormone fraction (CAP)
involved in the pathogenesis of osteoporosis in elderly women?)
P03 Brzóska M.M., Rogalska J., Roszczenko A. i wsp. (Białystok)
Gospodarka wapniowa a stężenie hormonów kalciotropowych w surowicy kobiet nałogowo
palących papierosy (Calcium metabolism and serum concentration of calciotropic hormones in
cigarette smoking women)
P04 Krela-Kaźmierczak I., Łykowska-Szuber L., Linke K. (Poznań)
Osteoprotegryna, sRANKL a metabolizm kostny u kobiet z wrzodziejącym zapaleniem jelita
grubego (WZJG)
(Osteoprotegrin, sRANKL and bone mineral density in women with ulcerative colitis)
P05 Kubik T.,Głuszko P., Rokita E. (Kraków)
Charakterystyka kości beleczkowej w oparciu o zaawansowaną analizę obrazów CT
(Trabecular bone characterization based on advanced analysis of CT image)
P06 Pluskiewicz W., Pietraszkiewicz F., Drozdowska B. i wsp. (Katowice)
Prospektywne badania stanu kośćca i stanu funkcjonalnego u chorych po udarze mózgu
(A longitudinal assessment of skeletal and functional status in patients with long-standing stroke)
P07 Bolanowski M., Skrzek A. (Wrocław)
Starzenie się układu ruchu kobiet w badaniach izokinetycznych i densytometrycznych
(The ageing process of motion organ in women assessed by isokinetic and densitometric studies)
P08 Horst – Sikorska W., Celczyńska – Bajew L., Warmuz – Stangierska I. i wsp. (Poznań)
Jakość życia u chorych z osteoporozą (Quality of life in women with postmenopausal osteoporosis)
P09 Przedlacki J., Zaczek E., Grzejszczak A. i wsp. (Warszawa)
Osteoporoza – potrzeba większej aktywności w rozpoznawaniu choroby
(Osteoporosis - the bigger activity is needed in recognizing the disease)
P10 Nowak N., Daniluk S., Badurski J. i wsp. (Białystok)
Trzyletnia suplementacja wapniem i wit. D3 zapobiega spadkowi masy kostnej u kobiet w średnim
wieku 62 lat i z osteopenią (Three years calcium and vit. D3 supplementation prevents bone loss in
osteopenic women in average age of 62)
P11 Sawicki A.Z. (Warszawa)
Samoistna osteoporoza u młodych dorosłych mężczyzn – problemy terapeutyczne
(Idiopathic osteoporosis in young adult man – problems of therapy)
P12 Napierała K., Miazgowski T., Hoszowski K. i wsp. (Szczecin)
Wpływ klodronianu na gęstość mineralną kości i stężenie osteokalcyny u kobiet po menopauzie z
osteopenią (The effect of clodronate on bone mineral density and osteocalcin concentration in
postmenopausal women with osteopenia)
P13 Wichrowska H., Czerwieńska B., Kyzioł-Otto G. i wsp. (Warszawa)
Długość leczenia i przyczyny zmian leków stosowanych w leczeniu osteoporozy
(Persistence of osteoporosis treatment and reasons of drug changes)
23

P14 Sewerynek E., Skowrońska-Jóźwiak E., Oszczygieł K. i wsp. (Łódź)
Stopień przestrzegania zaleceń przewlekłej terapii alendronianem przez pacjentów leczonych z
powodu osteoporozy (The problem of alendronate treatment in elderly women with postmenopausal
osteoporosis: compliance)
P15 Buratowska J., Tałałaj M., Marcinowska-Suchowierska E., i wsp. (Warszawa)
25-OH witamina D3 i węglan wapnia hamują ubytek masy kostnej u pacjentów z przewlekłym
wirusowym zapaleniem wątroby i marskością pozapalną (25-OH vitamin D3 and calcium carbonate
inhibit bone mass loss in patients with chronic viral hepatitis and liver cirrhosis)
P16 Byszewski A.M., Ho J., Warman-Chardon J. i wsp. (Canada)
Fracture prevention in older persons: a needs assessment and survey of patient and physician
barriers to implementation (Zapobieganie złamaniom u starszych ludzi: ocena potrzeb oraz badanie
ankietowe i lekarskie, bariery w realizacji)
P17 Ciesielczyk B., Nowik M. (Poznań)
Wyniki leczenia zachowawczego osteoporotycznego złamania bliższej nasady kości ramiennej u
chorych w wieku podeszłym (Humerus proximal epiphysis osteoporotic fracture in the elderly results of conservative treatment)
P18 Ciesielczyk B., Nowik M. (Poznań)
Błędy, niebezpieczeństwa i pułapki wczesnej rehabilitacji ruchowej po operacyjnym leczeniu
osteoporotycznych złamań nasady bliższej kości udowej
(Benefits and risk of early physical rehabilitation following surgical treatment of osteoporotic
fractures of the proximal epiphysis of the femur)
P19 Sikorski T., Marcinowska-Suchowierska E. (Warszawa)
Gęstość mineralna kości u chorych z nadżerkowym zapaleniem przełyku długotrwale leczonych
omeprazolem
(Bone mineral density in patients with erosive oesophagitis treated with long-term omeprazole)
P20 Wyszogrodzka – Kucharska A., Rabe – Jabłońska J., Kucharski R. i wsp. (Łódź)
Ocena gęstości mineralnej kości u chorych na schizofrenię leczonych lekami
przeciwpsychotycznymi II generacji (Bone mineral density in patients with schizophrenia treated
with second generations antipsychotics)
P21 Skowrońska-Jóźwiak E., Sewerynek E., Cyniak-Magierska A. i wsp. (Łódź)
Celiakia jako potencjalnie odwracalna przyczyna niskiej gęstości kostnej u młodych kobiet –
prezentacja trzech przypadków (Coeliac disease as potential revesible cause of low mineral bone
density in young women - presentation of three cases)
P22 Kovalchuk L.Ya., Smiyan S.І., Babinets L.S. (Ukraine)
Management of concomitant osteodeficiency in patients with chronic pancreatitis (Postępowanie w
niedoborze masy kostnej u chorych z przewlekłym zapaleniem trzustki)

Osteoporoza u dzieci (Osteoporosis in children)
P23 Górska A., Konstantynowicz J., Chlabicz S. i wsp. (Białystok)
Zasoby mineralne kości u dzieci i młodzieży z niedoborami wapnia w diecie
(Bone mineral content in children and adolescents with low-calcium diet)
P24 Słowińska M.A., Wądołowska L., Cichon R. (Olsztyn)
Status tkanki kostnej i spożycie wapnia z produktów mlecznych u młodzieży od 13 do 18 lat
(Bone mineral status and calcium intake from dairy products among youth aged from 13 to 18)
P25 Sirotchenko T.A., Bezkaravayny B.A. (Ukraine)
Early diagnostics of the mineral impairment of the bone tissue at children of the group of the social
risk (Wczesna diagnostyka upośledzenia mineralizacji tkanki kostnej u dzieci z grupy ryzyka
społecznego)
P26 Kołłątaj W., Szewczyk L. (Lublin)
Błędy w interpretacji wyników badań densytometrycznych u dzieci i ich następstwa dla pacjentów
(Misinterpretations of densitometry findings in children and the consequences to patients)
24

P27 Scheplyagina L.A., Moisseyeva T.Y., Kruglova I.V. (Russia)
Clinical assessment of bone mass in children (Kliniczna ocena masy kostnej u dzieci)
P28 Rusińska A., Chlebna-Sokół D., Lewiński A. i wsp. (Łódź)
Gęstość mineralna kości, stan odżywienia i skład ciała dzieci z osteopenią i osteoporozą
(Bone mineral density, state of nutrition and body composition in children with osteopenia and
osteoporosis)
P29 Roztoczyńska D., Dziatkowiak H., Starzyk J. i wsp. (Kraków)
Wpływ kortyzolu na przemianę kostną i homeostazę wapniowo-fosforanową u dziewcząt z
jadłowstrętem psychicznym
(The effect of cortisol on bone and calcium – phosphate metabolism in girls in anorexia nervosa)
P30 Błaszczyk A. (Łódź)
Ocena badania ultradźwiękowego kości piętowej oraz wskaźników rozwoju biologicznego u dzieci
łódzkich w wieku 10-13 lat (Evaluation of quantitative ultrasound examination of calcaneous and
developmental indices in children aged 10-13 years from Lodz)
P31 Loba-Jakubowska E., Błaszczyk A., Rusińska A. i wsp. (Łódź)
Obraz kliniczny zaburzeń mineralizacji szkieletu u dzieci w przebiegu chorób kości
uwarunkowanych genetycznie
(Clinical course of skeletal mineralization disturbances in children with genetic bone diseases)
P32 Shevchenko S.D. (Ukraine)
Osteoporosis and uncomplicated spinal fractures in children
(Osteoporoza i niepowikłane złamania kręgosłupa u dzieci)
P33 Shevchenko S.D., Ermak T.A., Spiliotina T.V. (Ukraine)
Osteoporosis in scoliosis (Osteoporoza w skoliozie)
P34 Shevchenko N.S. (Ukraine)
Osteopenia in children and adolescents with scleroderma
(Osteopenia u dzieci i młodzieży ze sklerodermią)
P35 Dobosiewicz K., Okrajni J., Jędrzejewska A. i wsp. (Katowice)
Próba oceny rozkładu oddziaływań w mięśniach stabilizujących postawę u dzieci z osteoporozą
idiopatyczną i objawową (Response distribution in posture stabilising muscles in children with
idiopathic and symptomatic osteoporosis - attempt of evaluation)
P36 Kołłątaj W., Szewczyk L. (Lublin)
Bóle kostne i trudności w poruszaniu się jako objawy wiodące w przebiegu zaburzeń mineralizacji
kośćca u 2 chłopców (Ostealgias and decresed motor activity as leading symptoms of bone mineral
content disorders in 2 boys)

Choroba zwyrodnieniowa (Osteoarthritis)
P37 Zgoda M., Pączek L., Bartłomiejczyk I. i wsp. (Warszawa)
Zawartość transformującego czynnika wzrostu-beta 1 w warstwie podchrzęstnej głowy kości
udowej koreluje z nasileniem zmian zwyrodnieniowych stawu biodrowego
(The content of transforming growth factor-beta 1 (TGF-β1) in subchondral bone of the femoral
head correlates with the severity of osteoarthritis of the hip)
P38 Tamm A., Kumm J., Tamm Ann i wsp. (Estonia)
Cartilage oligometricmatrix protein (COMP) in subjects with early osteoarthritis of the knee joints
(Białka oligometryczne macierzy chrząstki (COMP) u osób z wczesnymi zmianami
zwyrodnieniowymi stawów kolanowych)
P39 Sosin P., Ciszek E., Bac A. i wsp. (Kraków)
Skuteczność wiskosuplementacji w terapii zamian zwyrodnieniowych stawu kolanowego – wyniki
1-rocznej prospektywnej kontrolowanej obserwacji (Efficacy of viscosupplementation in therapy of
knee osteoarthritis – 1-year prospective controlled observation)
P40 Daniluk S., Badurski J.E., Busłowska J. i wsp. (Białystok)
Hamowanie wydalania wskaźnika degradacji chrząstki po 12 miesiącach leczenia raloksyfenem
kobiet z gonartrozą i osteopenią (Depression of chondral degradation marker release after 12
month of raloxifene treatment in women with osteopenia and knee osteoarthritis)
25

P41 Badurski J.E., Daniluk S., Holiczer W. i wsp. (Białystok)
Istotne poprawy wskaźników WOMAC i Lequesne po rocznym leczeniu raloksyfenem kobiet z
osteopenią i chorobą zwyrodnieniową kolan (Significant improvement of WOMAC and Lequesne
indices after 1-year raloxifene treatment of women with osteopenia and knee osteoarthritis)
P42 Milutinovic S. R., Zlatkovic-Svenda M. I. (Serbia and Montenegro)
Synovitis in knee osteoarthritis - ultrasound and clinical study (Zapalenie błony maziowej w
chorobie zwyrodnieniowej stawu kolanowego – badanie ultrasonograficzne i kliniczne )
P43 Tamm A., Hansen Ü., Veske K. i wsp. (Estonia)
Knee injury and osteoarthritis outcome score (KOOS) in symptomatic and non-symptomatic
middle-aged population in Estonia (Pourazowe zmiany zwyrodnieniowe stawu kolanowego u
pacjentów objawowych i bezobjawowych w średnim wieku w populacji Estonii)
P44 Stepień A., Pawlus J., Nowak E. i wsp. (Kraków)
Obrazowanie zmian zapalnych stawów z wykorzystaniem metody scyntygraficznej
i termograficznej (Visualization of joints inflammation using scintigraphy and thermography)
P45 Drobniewski M., Synder M. (Łódź)
Odległe wyniki bezcementowej alloplastyki stawu biodrowego w koksartrozie dysplastycznej
(Long - term results of uncemented total hip arthropalsty in dysplastic coxarthrosis)
P46 Smiyan S.I., Savochkina N.L., Barladyn O.R. i wsp. (Ukraine)
Management of patients with concomitant osteoarthrosis and osteoporosis: a densitometric study
(Postępowanie u pacjentów ze współistniejącą osteoporozą i zmianami zwyrodnieniowymi: badania
densytometryczne)

Tematy wolne-metabolizm kości (Free topics-bone metabolism)
P47 Atarowska M., Samborski W., Sobieska M. i wsp. (Poznań)
Kinezyterapia w osteoporozie (Kinetic therapy in osteoporosis)
P48 Atarowska M., Samborski W., Sobieska M. i wsp. (Poznań)
Rola fizjoterapii w leczeniu osteoporozy
(The role of physiotherapy in the treatment of osteoporosis)
P49 Tabor Z. (Kraków)
Metody wyznaczania anizotropii kości beleczkowej na podstawie obrazów w skali szarości
(Quantifying trabecular bone anisotropy from grey-level images)
P50 Ostrowska Z., Kos-Kudła B., Marek B. i wsp. (Zabrze)
Okołodobowe oscylacje insulinopodobnego czynnika wzrostu-I, osteoprotegeryny i jej
rozpuszczalnego ligandu sRANKL a metabolizm kostny u otyłych kobiet po menopauzie
(Daily oscillations of insulin-like growth factor-I, osteoprotegerin and its soluble ligand sRANKL
and bone metabolism in postmenopausal obese women)
P51 Sawicki A.Z. (Warszawa)
Torbiel bliższej przynasady kości udowej u chorej z jawną osteoporozą ze złamaniami kręgów (opis
niezwykłego przypadku) (Large femoral cyst in patient with established osteoporosis and multiple
bone fractures (unusual case))
P52 Goździk J., Gburek Z., Kotyla P. i wsp. (Katowice)
Usztywniająca hyperostoza szkieletu w przebiegu toksycznego działania witaminy A. Opis
przypadku (Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis in the course of a chronic vitamin A
intoxication. A case report)
P53 Ostrowska Z., Szapska B., Kos-Kudła B. i wsp. (Zabrze)
Okołodobowe stężenia leptyny i jej rozpuszczalnego receptora a układ RANKL/RANK/OPG u
kobiet po menopauzie z otyłością olbrzymią (Circadian concentrations of leptin and its soluble
receptor and RANKL/RANK/OPG system in postmenopausal women with extreme obesity)
P54 Czerwińska E., Walicka M., Tałałaj M. i wsp. (Warszawa)
Ocena gospodarki wapniowej i masy kostnej u osób z otyłością olbrzymią
(Calcium homeostasis and bone mass in patients with morbid obesity)
26

P55 Przybyłowicz K., Cichon R., Wądołowska L. i wsp. (Olsztyn)
Status tkanki kostnej u kobiet z nadwagą i otyłością
(Bone mineral status in women with overweight and obesity)
P56 Krela-Kaźmierczak I., Łykowska-Szuber L., Linke K. (Poznań)
Osteoprotegryna, sRANKL, TNF-α, interleukina-6 w patologii i regulacji gęstości mineralnej kości
u kobiet z otyłością (Soluble receptor activator of nuclear factor (NF)-KB ligand (sRANKL),
osteoprotegrin (OPG), tumor necrosis factor alpha (TNF-alpha) and interleukin-6 (IL-6) in
regulation of bone mineral density (BMD) in obese and osteoporotic women)

Tematy wolne-ortopedia (Free topics-orthopaedics)
P57 Wroński S., Kaleta M., Gaździk T.S. i wsp. (Sosnowiec)
System stabilizacyjny „INTEGRACJA” w leczeniu złamań okołoprotezowych trzonu kości udowej
(INTEGRACJA® stabilisation system in the treatment of periprosthetic fractures of femoral bone
shaft)
P58 Shevchenko S.D. (Ukraine)
Legg-Calve-Pertes disease and osteoporosis (Choroba Legg-Calve-Petresa i osteoporoza)
P59 Kołłątaj W., Szewczyk L. (Lublin)
Próba zachowawczego leczenia dysplazji włóknistej kości
(The attempts to apply non-operable treatment methods in the case of fibrous dysplasia of bone)
P60 Rolik О.V., Zasadnyuk І.А., Hrubar Yu.О. i wsp. (Ukraine)
Treatment of fractures and nonunions of long bones
(Leczenie złamań i stawów rzekomych kości długich)
P61 Kaleta M., Wroński S., Gajda T. i wsp. (Sosnowiec)
Gwoździowanie śródszpikowe w leczeniu zaburzeń zrostu trzonu
(Intramedullary nailing in the treatment of tibial diaphysis nonunion)

kości

piszczelowej

P62 Ivchenko V.K., Ivchenko D.V., Pankratyev A.A. i wsp. (Ukraine)
Replacing ceramoplastics of lower extremities cylindrical bones after pathologic focus resection
(Wypełnianie plastyką ceramiczną po usunięciu patologicznych ognisk kości długich kończyn
dolnych)
P63 Zlatkovic-Svenda M.I, Milutinovic S. R. (Serbia and Montenegro)
Patients with carpal tunnel syndrome - clinical, ultrasound and electroneuromiography findings
(Pacjenci z zespołem cieśni nadgarstka – wyniki kliniczne, ultrasonograficzne
i elektroneuromiograficzne)
P64 Piontek T., Ciemniewska K., Szulc A. i wsp. (Poznań)
Ocena sferyczności głowy kości udowej u chorych po leczeniu operacyjnym metodą Chiariego
(The assess of femoral head sphericity in patients after the Chiari osteotomy)
P65 Jaegermann Z., Karaś J., Michałowski S. (Warszawa)
Właściwości i zastosowanie porowatych implantów korundowych
(Properties and applications of porous alumina implants)
P66 Piontek T., Ciemniewska K., Głowacki M. i wsp. (Poznań)
Klasyfikacja Calverta w ocenie odległych wyników leczenia chorych po osteotomii miednicy
według Chiariego
(The Calvert classification in assess distant treatment results of patients after the Chiari osteotomy)
P67 Karaś J., Ciołek L. (Warszawa)
Badania cementów wapniowofosforanowych do wypełniania ubytków kości (Studies on calcium
phosphate cements for filling bone defects)
P68 Michałowski S., Jaegermann Z., Karaś J. i wsp. (Warszawa)
Resorbowalne biomateriały gipsowe do wypełniania ubytków kości
(Resorbable calcium sulfate as a bone graft material)
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Badania eksperymentalne (Experimental research)
P69 Luzin V.I., Ivchenko V.K., Ivchenko A.V. i wsp. (Ukraine)
Chemical composition features of the regenerate of metadiaphyseal defects filled with the materials
based on biogenic hydroxyapatite (Cechy związków chemicznych regeneratu ubytków przynasad
wypełnionych materiałem opartym na hydroksyapatycie)
P70 Dębiński A., Nowicka G. (Warszawa)
Wpływ pamidronianu sodu i fluorku sodu podawanych razem na ektopową osteoindukcję u szczura
(Effect of co-treatment with sodium pamidronate plus sodium fluoride on ectopic bone induction in
rats)
P71 Piłat-Marcinkiewicz B., Lebda-Wyborny T., Brzóska M.M. i wsp. (Białystok)
Stężenie parathormonu w surowicy krwi i odczyn immunohistochemiczny w przytarczycach
samców szczura po długotrwałym, umiarkowanym narażaniu na kadm
(The level of parathormone in serum and immunohistochemical reaction in the parathyroid gland of
male rats at chronic, moderate exposure to cadmium)
P72 Luzin V.I., Ivanova L.N., Nishkumay O.I. i wsp. (Ukraine)
Ultrastructure of cancellouse bone mineral in senile rats on high-cholesterol diet
(Ultrastruktura kości beleczkowej u starych szczurów na diecie wysokocholesterolowej)
P73 Kaczmarczyk-Sedlak I. (Sosnowiec)
Nowy eksperymentalny model osteomyelitis aseptica chronica u szczurów
(The new experimental model osteomyelitis aseptica chronica in the rats)
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Dear Colleagues,
Welcome on Ist Central European Congress of Osteoporosis and Osteoarthritis and XIII
Congress of the Polish Osteoarthrology Society and Polish Foundation of Osteoporosis.
This is our pleasure to inform you that President of Poland Aleksander Kwaśniewski is the
Honorary Patron of the Congress. We are happy to host over 800 doctors including 150 delegates
from 15 countries of Europe, Asia and North America.
This year our congress has got an extraordinary feature. Significant progress in understanding
of pathogenesis of osteoporosis and the reasons of consecutive fractures has been achieved over
the two years that elapsed from our last Congress. New options of pharmacological interventions
have become available for the patients and further innovations are expected. Controversial
discussion on appropriate diagnostic criteria of osteoporosis in the aspect of fracture prevention
is continued.
While preparing the scientific programme we attempted to present these problems in the most
objective way creating simultaneously a platform for discussion on standards of diagnosis and
treatment of osteoporosis in Poland. Scientific programme contains 51 lectures and 73 posters.
We invited the best renowned scientist from Poland and abroad to deliver keynote lectures. The
Scientific Committee qualified 93 participants’ reports to oral and poster presentations. The
innovations of our congress are “Meet the Expert Sessions” and “Round Table Discussion”.
Polish Portal of Osteoporosis (www.osteoporoza.org) turned to be a great success. There are
more than 1 800 regular portal users and average 100 000 visits are noted monthly. Free of
charge articles, summaries, translations of foreign publications and other scientific resources on
osteoporosis and bone and joint diseases are available in the Portal. “Discussion Forum” enables
direct on-line exchange of opinions. The portal users receive monthly electronic bulletin
containing current news from Poland and abroad.
We wish to express our thanks to Invited Speakers and Participants for their effort in
preparing scientific reports which contributed to high scientific level of our Congress. We would
like to thank the Sponsors for their financial support which enabled us to cover the
organizational costs. We are grateful the Editor of “Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja“ for
publishing the congress programme and summaries.
We wish all of you scientific satisfaction and enjoyable stay in our Ancient City,

On behalf of Scientific Committee
Chairman of the Polish Osteoarthrology Society
Prof. Edward Czerwiński
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al. Jana Pawła II 232, 31-982 Kraków, Poland
www.nck.krakow.pl

ORGANISING COMMITTEE
Address
Organising Committee
Ist Central European Congress
on Osteoporosis and Osteoarthritis
XIII Congress PTOA PFO
ul. Kopernika 32
31-501 Krakow, Poland

Chairman
Edward Czerwinski
Vice-Chairmen Jolanta Osieleniec
Przemysław Borowy
Members:
Agata Jaśkowiec
Anna Ligocka
Anna Ozga
Dominika Ptasznik

Contact
tel. (+48 12) 423 2080, 430 3220
fax
(+) 430 3153
www.osteoporoza.org
e-mail: krakow@osteoporoza.org

HOTELS
Polish Travel Agency ORBIS
ul. Kremerowska 5
31-130 Kraków, Poland
tel. (+48 12) 422 3044, 422 1707
fax.
(+) 422 2885, 422 4683
www.orbis.krakow.pl
e-mail: kongres@orbis.krakow.pl
Reference number: R 0001/10/05
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HONOURED PATRON
Aleksander Kwaśniewski
President of the Republic of Poland

CHAIRMAN OF THE HONORARY COMMITTEE
Prof. dr hab. med. Marek Balicki
Minister of Health

HONORARY COMMITTEE
Jerzy Adamik
Governor of Malopolska Voivodeship
Janusz Sepioł
Marshal of Malopolska Voivodeship
Prof. dr hab. Jacek Majchrowski
Mayor of the City of Krakow
Prof. dr hab. Karol Musioł
Rector of the Jagiellonian University
Prof. dr hab. med. Wiesław Pawlik
Vice-Rector of Jagiellonian University for Medical College
Dr hab. med. Wojciech Nowak
Dean of the Faculty of Medicine Jagiellonian University Medical College
Prof. dr hab. med. Jolanta Jaworek
Dean of Faculty of Healthcare Jagiellonian University Medical College
His Eminence Franciszek Macharski
Cardinal of Krakow
Dr n. med. Artur Hartwich
Director of the National Health Fund Malopolska Branch
Dr Jerzy Friediger
Chairman of the Regional Medical Chamber in Krakow
Prof. dr hab. med. Andrzej Górecki
National Specialist to Orthopaedics and Traumatology
Prof. dr hab. med. Tadeusz Gaździk
Chairman of Polish Society of Orthopaedics and Traumatology
Prof. dr hab. med. Jacek Szechiński
National Specialist to Rheumatology
Prof. dr hab. med. Włodzimierz Maśliński
Chairman of Polish Society of Rheumatology
Prof. dr hab. med. Stanisław Radowicki
National Specialist to Gyneacology and Obstetrics
Prof. dr hab. med. Marek Spaczyński
Chairman of Polish Society of Gyneacology and Obstetrics
Prof. dr hab. med. Janusz Nauman
National Specialist to Endocrinology
Prof. dr hab. med. Stefan Zgliczyński
Chairman of Polish Society of Endocrinology
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LECTURE TIMETABLE
6.10.05 (Thursday)
Time

min Session

14.00-15.10

70

S01 Free subjects

15.25-16.40

75

S02 Osteoporosis in children

16.55-18.00

65

S03 Problems of clinical densitometry

18.15

Opening Ceremony

20.00

Welcome reception (Polpharma)

7.10.05 (Friday)
08.30-09.55

85

S04 Standards of osteoporosis diagnosis

10.10-11.20

70

S05 Fall prevention-fracture prevention (Nycomed Poland)

11.35-13.00

85

S06 Bone quality and osteoporotic fractures (Servier Poland)

13.00-14.30

90

Poster session
Lunch

14.30-15.45

75

S07 Antiresorptive therapy: present and future

16.00-17.15

75

S08 Sequels of osteoporotic fractures
Congress Feast

19.30

8.10.05 (Saturday)
08.30-09.55

85

S09 Menopause and woman health: not only osteoporosis

10.10-11.30

80

S10 Compliance and safety of treatment in osteoporosis (Polfa Kutno)

11.45-13.00

75

S11 Current treatment of osteoarthritis

13.00-14.00

60

Poster session
Lunch

14.00-15.00

60

S12 Meet the expert – standards

14.00-15.00

60

S13 Free subjects, Poster session - summary

15.15-16.15

60

S14 Round table discussion – standards

16.15

Closing Ceremony
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CONGRESS TOPICS
1. Osteoporosis:
- epidemiology, pathogenesis
- assessment of fracture risk
- diagnosis, treatment
- osteoporosis in children
- secondary osteoporosis
- osteoporotic fractures
2. Osteoarthritis
- pathogenesis
- treatment
3. Free subjects
SCIENTIFIC COMMITTEE
Prof. dr hab. Janusz Badurski
Dr hab. med. Marek Bolanowski
Prof. Steven Boonen
Prof. dr hab. Danuta Chlebna–Sokół
Dr hab. med. Edward Czerwiński
Dr hab.med. Edward Franek
Prof. dr hab. Tadeusz Gaździk
Prof. Claus C. Glüer
Dr hab. med. Piotr Głuszko
Prof. dr hab. Andrzej Górecki
Prof. dr hab. Wanda Horst – Sikorska
Dr hab. med. Mirosław Jabłoński
Prof. John A. Kanis
Prof. dr hab. Jacek Kruczyński
Prof. dr hab. Roman Lorenc
Prof. dr hab. Stefan Mackiewicz
Prof. Ghassan Maalouf
Prof. dr hab.
Ewa Marcinowska–Suchowierska
Prof. dr hab. Włodzimierz Maśliński
Prof. dr hab. Andrzej Milewicz
Prof. dr hab. Janusz Nauman
Prof. Wojciech P. Olszynski
Prof. Socrates E. Papapoulos
Prof. dr hab. Wojciech Pluskiewicz
Prof. dr hab. Stanisław Radowicki
Prof. Jonathan Reeve
Prof. Francis J. Ring
Prof. Rene Rizzoli
Dr n. med. Andrzej Sawicki
Prof. Jan Stepan
Prof. dr hab. Jacek Szechiński
Prof. dr hab.
Alina Warenik–Szymankiewicz
Prof. dr hab. Stefan Zgliczyński

Białystok, Poland
Wrocław, Poland
Leuven, Belgium
Łódź, Poland
Kraków, Poland
Warszawa, Poland
Sosnowiec, Poland
Kiel, Germany
Kraków, Poland
Warszawa, Poland
Poznań, Poland
Lublin, Poland
Sheffield, United Kingdom
Bydgoszcz, Poland
Warszawa, Poland
Poznań, Poland
Beirut, Lebanon
Warszawa, Poland
Warszawa, Poland
Wrocław, Poland
Warszawa, Poland
Saskatchewan, Canada
Leiden, The Netherlands
Zabrze, Poland
Warszawa, Poland
Cambridge, United Kingdom
Pontypridd, United Kingdom
Geneva, Switzerland
Warszawa, Poland
Praga, Czech Republic
Wrocław, Poland
Poznań, Poland
Warszawa, Poland
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SCIENTIFIC PROGRAMME
Lectures
The programme consists of 14 scientific sessions (S01 - S14). The lectures are numbered L01 – L51
(welcome lecture L00). Polish and English are the languages of the congress. The lectures will be
simultaneously translated into both languages. Discussion is planned at the end of session. The time of
each presentation will be controlled by a computer and signalized to the lecturers and chairmen in a
visible way. The yellow light will be lit a minute before the end of the foreseen time of presentation. At
the end of the presentation the red light will be on. The chairman of the session is obliged to interrupt the
speaker and ask him to present final conclusion. The lecture rooms will be equipped with multimedia
projector (PowerPoint, Windows XP).

Evaluation of the lectures
Participants will be asked to evaluate the lectures in the scope of content and quality of presentation.
Anonymous questionnaires will be distributed at lecture room entrance before each session. Filled out
questionnaires will be collected after the session. The results of the evaluation are confidential. On
request evaluated speaker will have access to his results.

Meet the expert - standards
In order to make possible direct discussion with the well-renowned authorities in Poland we organise for
the first time a session: “Meet the expert-standards”. The session (S12) is planned on 8.10.05 (Saturday)
at 14.00-15.00. The topics of the meetings and the meeting rooms are listed in the programme of lectures.

Posters
The posters are grouped in accordance to the topics of the sessions and numbered P01- P73. Discussion
by the posters will be held on 7.10.05 (Friday) at 13.00–14.30 (in presence of Poster Committees) and
8.10.05 (Saturday) at 13.00 -14.00.
The authors should be present by their posters during the poster session held on 7.10.05 (Friday):
- 13.00 - 13.45 the authors of the posters P01 to P36
- 13.45 - 14.30 the authors of the posters P37 to P73
and during the poster session held on 8.10.05 (Saturday):
- 13.00-13.30 the authors of the posters P01 to P36
- 13.30-14.00 the authors of the posters P37 to P73
The poster session summary will be held at the session S13 held 8.10.05 (Saturday). The Poster
Committees will select 4 posters for short oral presentations (5 minutes, 5 slides). The list of nominated
posters and the awards will be announced by the Chairman of the Session at the end of session S08 on
7.10.05 (Friday) at 17.15. The best 2 posters will be granted awards: I place – 1 000 PLN, II place – 500
PLN.

Publications
The participants are welcome to publish full-length articles in the journals: „Ortopedia, Traumatologia,
Rehabilitacja” (Index Copernicus-5,84 pt; KBN-5 pt) and „Twój Magazyn Medyczny” (Index
Copernicus-2,59 pt; KBN-2 pt). The articles should be prepared and sent to the editors according to
submission regulations of each journal. Detailed information about article submission in „Ortopedia,
Traumatologia, Rehabilitacja” is available on website: http://www.ortopedia.com.pl and in „Twój
Magazyn Medyczny” on the website: ” http://www.medicus.com.pl

Polish Portal of Osteoporosis
All information and congress publications will be available in the Polish Portal of Osteoporosis
www.osteoporoza.org. After the congress we foresee an open discussion in the “Discussion Forum”. The
portal members can use over 100 articles in Polish and numerous abstracts in English. Every month they
receive electronic newsletters. They receive e-mail box in the domain osteoporoza.org free of charge. The
portal offers also current database of anti-osteoporotic medications and a list of outpatient clinics
specialised in osteoporosis. Currently the portal is visited over 100 000 times each month. To get more
information and register on-line we invite you to the portal stand in the Commercial Exhibition as well as
Internet Cafe.
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Certificate of attendance
Participants will receive Certificate of Participation together with educational points.
On the basis of Minister of Health ordinance of 6.10.04 regarding means of fulfilling obligation of
continuous medical education the Committee of Medical Education at Regional Chamber of Physicians in
Krakow according to the ordinance of Polish Medical Chamber of Physicians and Dentists awarded
following educational points for the participants of Ist Central European Congress on Osteoporosis and
Osteoarthritis:
20 points – for attendance in the Congress,
30 points – for poster report covering results of scientific research,
40 points – for delivering oral presentation.

CONGRESS SECRETARIAT
Congress Secretariat will be open in the Congress Venue (NCK) at opening hours:
6.10.05 (Thursday) 8.00-20.00
7.10.05 (Friday)
8.00-18.00
8.10.05 (Saturday)
8.00-18.00
In this period following telephones will be available:
tel. (+48 12) 642 1029; fax. (+48 12) 642 1299
e-mail: krakow@ostoeporoza.org

Participant registration
Please, present confirmation of participation upon registration (a yellow form). If you are only preregistered (a blue form), pay your dues before registration in the cash desk.
Participant

PAYMENTS

EUR

Congress fee:
- early (before 30.05.05)
- regular (30.05 – 31.08.05)
- late (after 31.08.05 and on-site)
Lunch 7.10.05 (Friday)
Lunch 8.10.05 (Saturday)

60
70
85

Accompanying
Person
EUR

12
12
12

7
7

Congress fee for participant includes:
- congress materials (abstracts, programme and others),
- identification card,
- invitation to the Opening Ceremony and Welcome Reception,
- admission to the lecture rooms and Commercial Exhibition,
- coffee during breaks,
- transportation to the congress venue on 7-8.10.05.
Congress fee for accompanying person includes:
- invitation to the Opening Ceremony and Welcome Reception,
- admission to the Commercial Exhibition.

Identification cards
Access to the lecture rooms, poster exhibition and commercial exhibition is admitted for persons with
identification cards. Participants are asked to place identification cards in a visible place.
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METHODS OF PAYMENT
Payments can be made in Polish Zloty (PLN) and EURO (foreign participants) in the form of:

1. Bank transfer
You are asked to place on the bank transfer form the purpose of payment (e.g. 1 congress fee, 2 lunches, 1
banquet). Cost of the bank transfer is to be covered by the Participant himself; otherwise the payment will
be considered incomplete.
Bank account details:
Bank name:
BPH PBK SA III O/Kraków Filia nr 3
Address:
ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków, Poland
Account no:
81 1060 0076 0000 3200 0069 9005
SWIFT:
BPHKPLPK
Account name: Polskie Towarzystwo Osteoartrologii

2. Credit cards: Visa, Mastercard, Eurocard and others
You are asked to fill out data needed for credit card authorisation (including credit card holder signature)
on the registration form. The amount of the payment will be counted according to the date of receipt of
the order.

3. On-site payments
During the Congress payments in cash and by credit cards will be possible.

Withdrawal from participation, payment remuneration
Withdrawal from participation should be submitted to the Organising Committee in writing. If the
payments are made, 50% of the congress fee will be returned up to 31.08.05. After this date no
remuneration will be possible. Social event payments will not be remunerated at any time.

Safety during the congress
The Organising Committee takes no responsibility for the accidents and other events and harms of the
participants that may happen during the congress. We advise the participants to purchase an individual
insurance.

COMMUNICATION
How to reach Krakow
Rail transport: Krakow has direct connections with Warsaw (approx. time of the journey 2,5h) and other
Polish and European cities. Main Railway Station in Krakow information (+4812) 9436. Current
timetable of departures is available on the website: www.pkp.pl.
Air connections: The Balice Airport has several connections with Warsaw (approx. time of the flight 50
min.) and most of the European cities (London, Paris, Rome, Vienna, Zurich, Frankfurt, Tel Aviv).
Information at the airport: www.lotnisko-balice.pl. Polish Airlines LOT information: (+48) 0 801 703 703
(available from stationary phones) and (+48) 22 9572 (available from mobile phones), www.lot.com.

Communication within Krakow
The Congress Venue is easy to reach from the bus and railway station using trams no. 4, 15.
To improve organisation of participants stay in Krakow we recommend calling taxi collaborating with the
Organizing Committee: Radio Taxi Wawel, tel. (+48 12) 266 66 66 or 9666

Transportation for the participants
The Organizing Committee provides free transportation after the welcome reception (6.10.05 - Thursday)
and form hotels to the congress venue on 7-8.10.05 (Friday-Saturday). The bus timetable will be
available in the congress hotels in ORBIS information points.
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HOTELS
Accommodation (according to the list) is organized by the Polish Travel Agency ORBIS.
Address
Polish Travel Agency ORBIS, Congress Branch
ul. Kremerowska 5, 31-130 Kraków
tel. (+12) 422 3044, 422 1707
fax. (+) 422 2885, 422 4683
www.orbis.krakow.pl
e-mail: kongres@orbis.krakow.pl
Reference no.: R 0001/10/05
Contact persons: Mrs. Marzena Król, Mrs. Anna Kasprzyk, Mrs. Barbara Czerw

Hotel list
HOTEL POD RÓŻĄ ***

HOTEL CAMPANILE **

ul. Floriańska 14, 31-021 Kraków
tel.(+48 12) 424 3300 fax. (+) 424 3351
www.hotel.com.pl
The hotel is situated in the vicinity of the Market Square,
5 minutes walk from the train station. Travel to the
congress venue takes approx. 25 min by car.

ul. Św. Tomasza 34, 31-023 Kraków
tel.(+48 12) 4242600 fax (+) 4242601
www.campanile.com.pl/krk_cmp.html
The hotel is situated in the vicinity of the Old
Town, 7 minutes walk from the train station.
Travel to the congress venue takes approx. 20
min by car.

HOTEL PTTK WYSPIAŃSKI***
ul. Westerplatte 15/16, 31-033 Kraków
tel.(+48 12) 4229566 fax (+) 4212726
www.hotel-wyspianski.pl
Hotel is located within a walking distance to the Market
Square and to the train station (c.a. 7 minutes).
Travel to the congress venue takes approx. 25 min by car.

HOTEL CHOPIN***

HOTEL ROYAL/GARNIZONOWY**
ul. Św. Gertrudy 26-29, 31-048 Kraków
tel. (+48 12) 421 3977 fax (+) 421 5857
The hotel is situated in the vicinity of the Old
Town, ca. 1,5 km from the railway station, easy
to get with tram no. 10. Travel to the congress
venue takes approx. 25 min by car.

ul. Przy Rondzie 2, 31-547 Kraków
tel.(+48 12) 4218188 fax (+) 4114794
www.chopinhotel.com
Situated c.a. 1 km from the railway station. Easy to reach
by trams: 4, 5, 10, 15 in the direction of Nowa Huta. Travel
to the congress venue takes approx. 10 min by car.

SOCIAL PROGRAMME
Opening Ceremony
The Solemn Opening Ceremony of the Congress will be held on 6.10.05 (Thursday) at 18.15 in the
congress venue NCK. After the official ceremony and the inaugurating lecture we invite you to the
concert of Capella Cracoviensis (www.capellacracoviensis.art.pl). The Organising Committee together
with Polpharma Poland invite all participants to the Welcome Reception after the concert.

Lunches
Lunches for participants are provided within the congress venue. For the persons who paid in advance we
the lunch vouchers will be included in participant materials. Apart form the lunches ordered by the
participants before the congress there will be possibility to purchase a limited number of lunches on-site.

Congress Feast
We invite you to the congress feast held traditionally after the debates on Friday (7.10.05) in Crown Piast
Hotel&Park Hotel (www.hotelpiast.pl). It takes only 10 min. to travel form the Old City to the hotel Piast,
therefore no transportation will be provided by the organisers. Evening dresses are welcome however not
obligatory due to foreseen feast atmosphere. You are obliged to bring with you good humour, heart for
singing and good legs for dancing. All own musical instruments are welcome. Cost of the tickets 50 EUR.
For the persons who paid in advance invitations to the Feast will be attached to the participant materials.
Unfortunately, currently all tickets have been sold out.
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Commercial Exhibition
During the Congress we invite all participants to the Commercial Exhibition. The exhibition will be open
in the congress venue, next to the lecture room. Detailed information about the exhibitors will be placed
in the commercial catalogue. The catalogue will be attached in the congress materials.

Internet Cafe
Internet Cafe is available for the participants free of charge. We welcome you to visit and register to our
portal www.osteoporoza.org. (More information about the portal on our stand in the exhibition area.)

Tours
Travel Agency ORBIS organises group and individual tours. Individual orders should be submitted to the
agency address. Additional information will be obtainable during the Congress in ORBIS information
points and at the hotels.
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