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Prolia® – skuteczność w zmniejszaniu
ryzyka złamań w obrębie całego szkieletu1
Refundacja obejmuje pacjentki spełniające
wszystkie cztery poniższe kryteria:
1. Kobieta w wieku powyżej 60 lat
2. Ze stwierdzoną osteoporozą pomenopauzalną
(T-score mniejsze lub równe -2,5 mierzone metodą DXA)
3. Ze złamaniem osteoporotycznym
4. Po niepowodzeniu leczenia bisfosfonianami
lub przeciwwskazaniami (nietolerancją)
ODPŁAT
NOŚĆ
do stosowania doustnych bisfosfonianów
w cenie 253,64 zł raz na sześć miesięcy
Skrócona informacja o leku (na podstawie ChPL ze stycznia 2015):
Prolia® 60 mg roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce. Skład jakościowy i ilościowy: Każda ampułkostrzykawka
zawiera 60 mg denosumabu w 1 ml roztworu (60 mg/ml). Denosumab jest ludzkim przeciwciałem monoklonalnym IgG2
wytwarzanym z linii komórkowych ssaków (CHO) za pomocą technologii rekombinacji DNA. Każdy ml roztworu zawiera
47 mg sorbitolu (E 420). Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań (wstrzyknięcie). Klarowny roztwór, w kolorze
bezbarwnym do lekko żółtego. Wskazania: Leczenie osteoporozy u kobiet po menopauzie i u mężczyzn, u których występuje zwiększone ryzyko złamań. U kobiet po menopauzie Prolia® znacząco zmniejsza ryzyko złamań kręgów, złamań pozakręgowych oraz złamań biodra. Leczenie utraty masy kostnej w przebiegu ablacji hormonalnej u mężczyzn z rakiem
gruczołu krokowego, u których występuje zwiększone ryzyko złamań. U mężczyzn z rakiem gruczołu krokowego leczonych ablacją hormonalną Prolia® znacząco zmniejsza ryzyko złamań kręgów. Dawkowanie: 60 mg w pojedynczym
wstrzyknięciu podskórnym raz na 6 miesięcy w udo, brzuch lub ramię. Pacjenci muszą otrzymywać odpowiednią suplementację wapnia i witaminy D. Brak konieczności dostosowania dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek
oraz u pacjentów w podeszłym wieku. Nie badano bezpieczeństwa stosowania i skuteczności denosumabu u pacjentów
z zaburzeniami czynności wątroby. Produkt leczniczy Prolia® nie jest zalecany do stosowania u dzieci (w wieku < 18 lat),
ponieważ nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu leczniczego Prolia® u tych pacjentów. Zahamowanie RANK/ligand RANK (RANKL) w badaniach na zwierzętach związane było z zahamowaniem wzrostu kości i brakiem wyrzynania się zębów. Sposób podawania: Produkt leczniczy powinna podawać osoba odpowiednio przeszkolona
w zakresie techniki wstrzykiwania. Do podawania podskórnego. Przeciwwskazania: Hipokalcemia, nadwrażliwość na
substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące
stosowania: U wszystkich pacjentów ważna jest odpowiednia podaż wapnia i witaminy D. Ważne jest, aby zidentyfikować
pacjentów z ryzykiem występowania hipokalcemii. Przed rozpoczęciem leczenia należy skorygować istniejącą hipokalcemię poprzez odpowiednią podaż wapnia i witaminy D. Kontrolę kliniczną stężenia wapnia zaleca się przed podaniem
każdej dawki i u pacjentów z czynnikami predysponującymi do hipokalcemii w ciągu dwóch tygodni od przyjęcia pierwszej dawki. Jeśli u pacjenta występują podejrzewane objawy hipokalcemii w trakcie leczenia, należy określić stężenie
wapnia. Należy zachęcać pacjentów, aby zgłaszali objawy wskazujące na hipokalcemię. Po wprowadzeniu produktu do
obrotu zgłaszano występowanie ciężkiej, objawowej hipokalcemii, z czego większość przypadków obserwowano
w pierwszych tygodniach leczenia, ale hipokalcemia może też pojawić się później. U pacjentów otrzymujących produkt
Prolia® mogą wystąpić zakażenia skórne (głównie zapalenie tkanki łącznej) prowadzące do hospitalizacji. Należy doradzić
pacjentom, by jak najszybciej zgłaszali się po pomoc medyczną, jeśli wystąpią u nich podmiotowe i przedmiotowe objawy
zapalenia tkanki łącznej. W badaniach klinicznych i po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu u pacjentów otrzymujących denosumab w dawce 60 mg co 6 miesięcy z powodu osteoporozy, odnotowano rzadkie przypadki martwicy
kości szczęki (ang. ONJ – Osteonecrosis of the Jaw). Występowanie ONJ zgłaszano często w badaniach klinicznych u pacjentów z zaawansowanym rakiem, leczonych denosumabem w badanej dawce 120 mg podawanej co miesiąc. Znane
czynniki ryzyka ONJ obejmują wcześniejsze leczenie bisfosfonianami, podeszły wiek, nieodpowiednią higienę jamy ustnej, inwazyjne zabiegi stomatologiczne (ekstrakcje zębów, implanty, operacje w obrębie jamy ustnej) oraz zaburzenia
współistniejące (np.: wcześniejsze choroby zębów, niedokrwistość, koagulopatia, zakażenia), a także palenie papierosów,
rozpoznanie raka ze zmianami kostnymi, jednoczesne schematy leczenia (np. chemioterapia, antyangiogenne leki biologiczne, kortykosteroidy, radioterapia głowy i szyi). Ważne jest, aby przed rozpoczęciem leczenia ocenić u pacjenta czynniki ryzyka związane z wystąpieniem ONJ. U pacjentów ze współistniejącymi czynnikami ryzyka, przed rozpoczęciem leczenia produktem Prolia® zaleca się przeprowadzenie badania stomatologicznego z zastosowaniem stomatologii
zachowawczej. W trakcie leczenia produktem Prolia® należy zachęcać wszystkich pacjentów do dbania o prawidłową higienę jamy ustnej, wykonywania regularnych przeglądów stomatologicznych i niezwłocznego zgłaszania wszelkich objawów w obrębie jamy ustnej takich, jak ruszanie się zębów, ból lub obrzęk. Pacjenci będący w trakcie leczenia powinni
unikać, o ile to możliwe, inwazyjnych zabiegów stomatologicznych. U pacjentów, u których w trakcie leczenia produktem
Prolia® wystąpiła ONJ, zabiegi chirurgii szczękowej mogą zaostrzyć ten stan. U pacjentów, u których wystąpi ONJ należy
zastosować indywidualne podejście do leczenia przygotowane w ścisłej współpracy pomiędzy lekarzem prowadzącym
i stomatologiem lub chirurgiem szczękowym z doświadczeniem w zakresie ONJ. Należy rozważyć czasowe przerwanie
leczenia do czasu wyleczenia i ograniczenia czynników ryzyka, o ile to możliwe. U pacjentów otrzymujących produkt Prolia® zgłaszano atypowe złamania kości udowej. Atypowe złamania kości udowej mogą wystąpić w związku z niewielkim
urazem okolicy podkrętarzowej i trzonu kości udowej lub bez związku z urazem. Złamania te mają charakterystyczny obraz radiograficzny. Atypowe złamania kości udowej zgłaszano również u pacjentów z niektórymi chorobami współistniejącymi (np. niedobór witaminy D, reumatoidalne zapalenie stawów, hipofosfatazja) i u pacjentów stosujących niektóre
substancje farmakologiczne (np. bisfosfoniany, glikokortykosteroidy, inhibitory pompy protonowej). Takie zdarzenia występują także bez związku z terapią antyresorpcyjną. Podobne złamania, zgłaszane w związku ze stosowaniem bisfosfonianów są często obustronne; dlatego u pacjentów leczonych produktem Prolia®, którzy doznali złamania trzonu kości udowej, powinna zostać oceniona druga kość udowa. U pacjentów leczonych produktem Prolia®, u których podejrzewa się
wystąpienie atypowego złamania kości udowej należy rozważyć przerwanie leczenia do czasu określenia stosunku korzyści do ryzyka dla danego pacjenta. Podczas leczenia produktem Prolia® wskazane jest, aby pacjenci zgłaszali wystąpienie
nowego lub nietypowego bólu uda, biodra lub pachwiny. U pacjentów, u których występują takie objawy powinno się
przeprowadzić badanie w kierunku niekompletnego złamania kości udowej. Nasadka na igłę ampułkostrzykawki zawiera
suchą naturalną gumę (pochodną lateksu), która może wywoływać reakcje alergiczne. U pacjentów leczonych produktem
Prolia® nie należy jednocześnie stosować innych produktów leczniczych zawierających denosumab (w celu zapobiegania
powikłaniom kostnym u dorosłych pacjentów z przerzutami guzów litych do kości). U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami
czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min) lub poddawanych dializoterapii występuje większe ryzyko rozwoju hipokalcemii. Ryzyko rozwoju hipokalcemii z towarzyszącym zwiększeniem stężenia hormonu przytarczyc wzrasta wraz
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z większym stopniem zaburzenia czynności nerek. Odpowiednia podaż wapnia, witaminy D oraz regularne kontrolowanie
stężenia wapnia jest szczególnie ważne w tej grupie pacjentów. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami nietolerancji fruktozy nie powinni stosować produktu leczniczego Prolia®. Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol sodu
(23 mg) na 60 mg tzn., że zasadniczo jest „wolny od zawartości sodu”. Działania niepożądane: Podsumowanie profilu
bezpieczeństwa stosowania. Ogólny profil bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego Prolia® był podobny u pacjentów z osteoporozą oraz u pacjentów z rakiem piersi lub gruczołu krokowego leczonych ablacją hormonalną, którzy
uczestniczyli w pięciu badaniach klinicznych III fazy kontrolowanych placebo. Odnotowano niezbyt częste przypadki zapalenia tkanki łącznej, rzadkie przypadki hipokalcemii, nadwrażliwości, martwicy kości szczęki i atypowego złamania kości
udowej. Ponadto działania niepożądane zgłaszane w trakcie badań klinicznych i po wprowadzeniu produktu leczniczego
do obrotu obejmowały: bardzo często ból kończyn i bóle mięśniowo-szkieletowe; często zakażenie układu moczowego,
zakażenie górnych dróg oddechowych, rwę kulszową, zaćmę, zaparcia, dolegliwości brzuszne, wysypkę, wyprysk; niezbyt
często zapalenie uchyłka jelita grubego, zapalenie tkanki łącznej, zakażenie ucha; rzadko nadwrażliwość, reakcję anafilaktyczną, hipokalcemię, martwicę kości szczęki i atypowe złamanie kości udowej. W zbiorczej analizie danych ze wszystkich
badań II i III fazy kontrolowanych placebo stwierdzono występowanie objawów grypo-podobnych z częstością zdarzeń
wynoszącą 1,2% dla denosumabu oraz 0,7% dla placebo. Mimo iż różnicę tę stwierdzono w zbiorczej analizie wyników, nie
była ona widoczna w analizie warstwowej. Hipokalcemia: W dwóch badaniach klinicznych III fazy kontrolowanych placebo
z udziałem kobiet z osteoporozą pomenopauzalną u około 0,05% pacjentek stwierdzono zmniejszenie stężenia wapnia
w surowicy (poniżej 1,88 mmol/l) po podaniu produktu Prolia®. Zmniejszenia stężenia wapnia w surowicy (poniżej
1,88 mmol/l) nie zgłaszano w dwóch badaniach klinicznych III fazy kontrolowanych placebo z udziałem pacjentów otrzymujących ablację hormonalną, ani w badaniu klinicznym III fazy kontrolowanym placebo u mężczyzn z osteoporozą. Po
wprowadzeniu produktu do obrotu zgłaszano rzadkie przypadki ciężkiej, objawowej hipokalcemii przeważnie u pacjentów ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia hipokalcemii, otrzymujących produkt Prolia®. Większość przypadków obserwowano w pierwszych tygodniach leczenia. Przykładami klinicznych oznak ciężkiej, objawowej hipokalcemii są m. in.:
wydłużenie odstępu QT, tężyczka, drgawki i zaburzenia świadomości. Do objawów hipokalcemii w badaniach klinicznych
z denosumabem należały parestezje lub sztywność mięśni, drżenie, kurcze i skurcze mięśni. Zakażenia skóry: W badaniach
klinicznych III fazy kontrolowanych placebo całkowita częstość występowania zakażeń skóry była podobna w grupie placebo i w grupie produktu Prolia® u kobiet z osteoporozą pomenopauzalną (placebo 1,2%, Prolia® 1,5%), u mężczyzn z osteoporozą (placebo 0,8%, Prolia® 0%) oraz u pacjentów z rakiem piersi lub gruczołu krokowego otrzymujących ablację hormonalną (placebo 1,7%, Prolia® 1,4%). Zakażenia skórne prowadzące do hospitalizacji zgłaszano u 0,1% kobiet
z osteoporozą pomenopauzalną otrzymujących placebo w porównaniu z 0,4% kobiet otrzymujących produkt Prolia®.
Przypadki te dotyczyły głównie zapalenia tkanki łącznej. Zakażenia skórne zgłaszane jako ciężkie działania niepożądane
były podobne w grupie placebo (0,6%) oraz w grupie otrzymującej produkt Prolia® (0,6%) w badaniach z udziałem pacjentów z rakiem piersi lub gruczołu krokowego. Martwica kości szczęki: W badaniach klinicznych z udziałem pacjentów z osteoporozą i rakiem piersi lub gruczołu krokowego otrzymujących ablację hormonalną ONJ była rzadko zgłaszana w czasie
leczenia produktem Prolia®. Atypowe złamania kości udowej: W programie badań klinicznych dotyczących osteoporozy,
u pacjentów leczonych produktem Prolia® rzadko zgłaszano atypowe złamania kości udowej. Przypadki zaćmy: W pojedynczym badaniu III fazy kontrolowanym placebo, prowadzonym z udziałem pacjentów z rakiem gruczołu krokowego otrzymujących terapię antyandrogenową (ang. ADT) obserwowano różnicę w częstości występowania zaćmy jako działania
niepożądanego (denosumab 4,7%, placebo 1,2%). Różnicy takiej nie obserwowano u kobiet z osteoporozą pomenopauzalną ani u mężczyzn z osteoporozą, ani u kobiet przyjmujących inhibitory aromatazy z powodu raka piersi bez przerzutów. Zapalenie uchyłka jelita grubego: W pojedynczym badaniu III fazy kontrolowanym placebo, prowadzonym z udziałem
pacjentów z rakiem gruczołu krokowego otrzymujących ADT obserwowano różnicę w częstości występowania zapalenia
uchyłka jako działania niepożądanego (1,2% w grupie denosumabu, 0% w grupie placebo). Częstość występowania zapalenia uchyłka była porównywalna w leczonych grupach: u kobiet z osteoporozą pomenopauzalną, u mężczyzn z osteoporozą oraz u kobiet przyjmujących inhibitory aromatazy w leczeniu raka piersi bez przerzutów. Reakcje nadwrażliwości: Po
wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu u pacjentów otrzymujących produkt Prolia® zgłaszano rzadkie przypadki
nadwrażliwości, w tym wysypkę, pokrzywkę, obrzęk twarzy, rumień i reakcje anafilaktyczne. Bóle mięśniowo-szkieletowe:
Bóle mięśniowo-szkieletowe, w tym przypadki silnego bólu, były raportowane u pacjentów otrzymujących produkt Prolia® po wprowadzeniu produktu do obrotu. W badaniach klinicznych bóle mięśniowo-szkieletowe były zgłaszane bardzo
często zarówno w grupie denosumabu, jak i placebo. Bóle mięśniowo-szkieletowe prowadzące do przerwania leczenia
w badaniu występowały niezbyt często. Inne szczególne populacje pacjentów: W badaniach klinicznych u pacjentów
z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min) lub u pacjentów dializowanych występowało
większe ryzyko pojawienia się hipokalcemii w przypadku braku suplementacji wapnia. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lub u pacjentów dializowanych ważne jest zapewnienie odpowiedniej podaży wapnia i witaminy D.
Podmiot odpowiedzialny: Amgen Europe B.V., Minervum 7061, NL-4817 ZK Breda, Holandia.
Nr pozwolenia KE na dopuszczenie do obrotu: EU/1/10/618.
Przed zastosowaniem należy zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego.
Kategoria dostępności: Rp
Na podstawie Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu
Prolia® – cena detaliczna 845,48 PLN; kwota dopłaty świadczeniobiorcy – 253,64 PLN*
*Na podstawie DZ. URZ. Min. Zdr. z dnia 23.04.2015, poz. 23.
Referencje:
1. Prolia®, Charakterystyka Produktu Leczniczego.
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Dear Friends,
It is with great joy that I welcome you to the 6 th Central European Congress on Osteoporosis
and Osteoarthritis and 18th Congress of the Polish Osteoarthrology Society and the Polish
Osteoporosis Foundation.
Our common goal is to prevent and treat osteoporosis and osteoarthritis - the two most
common diseases causing suffering, disability and life shortening. We believe that the Congress
will allow for a further development of knowledge on the pathogenesis and new therapies which in
turn will contribute to the prevention of the diseases. Lectures will be supported by the monograph
Osteoporosis  a multidisciplinary approach which every participant will receive free of charge in
their Congress materials.
The program comprises 58 plenary lectures including 8 participant presentations selected
from the submitted papers by the Scientific Committee as well as 44 poster reports. Abstracts of all
the presentations will be published on the Polish Portal of Osteoporosis and participants will receive
the electronic version on USB flash drives. The inaugural lecture entitled "Whom, when and how to
treat osteoarthritis" will be presented by Professor Jean-Yves Reginster.
I would like to thank all the lecturers and participants for the preparation of presentations
that are the core of the scientific value of our Congress. I also thank the sponsors and partner
institutions for financial and organizational support.
I wish all the participants a great scientific satisfaction and a pleasant stay in our old City in
the 652nd academic year of the Jagiellonian University.

Yours faithfully,
Prof. Edward Czerwinski
Chairman of the Scientific Committee

Kraków, September 2015
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Drodzy Przyjaciele,

Z wielką radością witam na tradycyjnym VI Środkowo Europejskim Kongresie Osteoporozy
i Osteoartrozy i XVIII Zjeździe PTOA i PFO.
Naszym wspólnym celem jest zapobieganie i leczenie osteoporozy i osteoartrozy - dwóch
najczęstszych schorzeń powodujących cierpienie, kalectwo i skrócenie życia. Wierzymy, że
Kongres pozwoli na dalszy rozwój wiedzy o patogenezie i nowych terapiach, co przyczyni się do
skuteczniejszego zapobiegania tym schorzeniom. Poszerzeniem treści wykładów jest monografia
„Osteoporoza - problem interdyscyplinarny”, którą każdy Uczestnik otrzyma bezpłatnie.
Program obejmuje 58 wykładów plenarnych, w tym 8 referatów uczestników wybranych
przez Komitet Naukowy z nadesłanych streszczeń i 44 prezentacje plakatowe. Streszczenia prac
będą opublikowane na Polskim Portalu Osteoporozy, a Uczestnicy otrzymają je w wersji
elektronicznej na pendrive. Wykład inauguracyjny pt.: “Whom, when and how to treat
osteoarthritis” przedstawi Prof. Jean-Yves Reginster.
Pragnę podziękować wszystkim wykładowcom i uczestnikom za przygotowanie prezentacji,
które stanowią wartość naukową naszego Kongresu. Dziękuję również Sponsorom oraz Instytucjom
współpracującym za pomoc finansową i organizacyjną.
Życzę wszystkim uczestnikom dużo satysfakcji naukowej i miłego pobytu w naszym Starym
Grodzie w 652. roku akademickim Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Z wyrazami szacunku,
Prof. dr hab. Edward Czerwiński
Przewodniczący Komitetu Naukowego

Kraków, wrzesień 2015
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ORGANIZERS

Polskie Towarzystwo Osteoartrologii
Polish Osteoarthrology Society
Europejska Fundacja Osteoporozy i Chorób
MięśniowoSzkieletowych
European Foundation of Osteoporosis and
Musculoskeletal Diseases
Polska Fundacja Osteoporozy
Polish Foundation of Osteoporosis
Krakow Branch
Zakład Chorób Kości i Stawów WNZ
Coll. Med. Uniwersytetu Jagiellońskiego
Department of Bone and Joint Diseases
Jagiellonian University Medical College

POD AUSPICJAMI
UNDER THE AUSPICES OF
International Osteoporosis Foundation
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INFORMACJE
MIEJSCE KONGRESU
Nowohuckie Centrum Kultury
Al. Jana Pawła II 232
31-982 Kraków
www.nck.krakow.pl
KOMITET ORGANIZACYJNY
Adres korespondencyjny
Komitet Organizacyjny
VI Środkowo Europejski Kongres
Osteoporozy i Osteoartrozy
ul. Kopernika 32
31-501 Kraków

Przewodniczący
Zastępca

Edward Czerwiński
Jarosław Amarowicz

Członkowie

Małgorzata Berwecka
Kamila Boczoń
Przemysław Borowy
Jadwiga Famielec
Anna Grygierzec
Agata Jaśkowiec
Anna Kumorek
Jolanta Osieleniec
Dominika Wójcik
Kinga Zajączkowska

Organizator
Europejska Fundacja Osteoporozy i
Chorób Mięśniowo-Szkieletowych
oraz
Polskie Towarzystwo Osteoartrologii
ul. Kopernika 32
31-501 Kraków
tel. 12 430 3220, fax. 12 430 3217
www.osteoporoza.pl
e-mail: krakow@osteoporoza.pl

SEKRETARIAT KONGRESU
Sekretariat Kongresu będzie czynny w miejscu obrad (Nowohuckim Centrum Kultury) w dniach:
25.09.2015 (piątek) 08.00-19.00
26.09.2015 (sobota) 08.00-18.00
Telefony Kongresowe czynne od 25.09.15
Kom. 730 998 307, 690 064 960

HOTELE
Biuro Kongresów JORDAN
ul. Sobieskiego 22/2, 31-136 Kraków
tel: 12 341 46 40
fax: 12 341 61 63
Osoby kontaktowe:
 Barbara Czerw
e-mail: barbara.czerw@jordan.pl
 Agnieszka Grzesiak e-mail: agnieszka.grzesiak@jordan.pl
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INFORMATION
CONGRESS VENUE
Nowohuckie Centrum Kultury
Al. Jana Pawła II 232
31-982 Krakow, Poland
www.nck.krakow.pl
ORGANIZING COMMITTEE
Address for correspondence
Organizing Committee
6th Central European Congress
on Osteoporosis and Osteoarthritis
ul. Kopernika 32
31-501 Krakow, Poland

Edward Czerwiński
Chairman
ViceChairman Jarosław Amarowicz
Members

Organizer
European Foundation of Osteoporosis and
Musculoskeletal Diseases
and
Polish Osteoarthrology Society
ul. Kopernika 32
31-501 Krakow, Poland

Małgorzata Berwecka
Kamila Boczoń
Przemysław Borowy
Jadwiga Famielec
Anna Grygierzec
Agata Jaśkowiec
Anna Kumorek
Jolanta Osieleniec
Dominika Wójcik
Kinga Zajączkowska

tel. +48 12 430 3220, fax +48 12 430 3217
www.osteoporoza.pl
e-mail: krakow@osteoporoza.pl

CONGRESS SECRETARIAT

Congress Secretariat will be open at the Congress Venue (NCK) during the opening hours:
25.09.2015 (Friday)
08.00-19.00
26.09.2015 (Saturday)
08.00-18.00
Participants can contact the Secretariat at the following telephone numbers :
+48 730 998 307 or +48 690 064 960
e-mail: krakow@osteoporoza.pl

HOTELS
JORDAN CONGRESS BUREAU
ul. Sobieskiego 22/2
31-136 Krakow, Poland
tel.
+48 12 341 46 40
tel./fax: +48 12 341 61 63
Please contact:
- Barbara Czerw
- Agnieszka Grzesiak

e-mail: barbara.czerw@jordan.pl
e-mail: agnieszka.grzesiak@jordan.pl
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TEMATY KONGRESU
I. Tematy Główne
Wielodyscyplinarne spojrzenie na kość w aspekcie upadków i złamań
Interakcja mięsień – kość a tkanka tłuszczowa
Przyszłość leczenia osteoporozy
Osteoporoza u mężczyzn
Osteodystrofia nerkowa
Cukrzyca a osteoporoza
Choroba nowotworowa kości
Osteoporoza w układowych chorobach tkanki łącznej
Gorące tematy: martwica jałowa, atypowe złamania, wertebroplastyka
Osteoporoza u dzieci
Osteoporoza u młodych dorosłych
II. Osteoartroza
Diagnostyka, leczenie
III. Tematy wolne

CONGRESS TOPICS
I. Osteoporosis
Multidisciplinary perspective on the bone in terms of falls and fractures
The interaction of muscle and bone with adipose tissue
The future of osteoporosis treatment
Male osteoporosis
Renal osteodystrophy
Diabetes vs. osteoporosis
Neoplastic bone disease
Osteoporosis in systemic disorders of connective tissue
Hot topics: avascular necrosis, atypical fractures, vertebroplasty
Osteoporosis in children
Osteoporosis in adolescents
II. Osteoarthritis
Diagnosis, treatment
III. Free topics
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KOMITET NAUKOWY  SCIENTIFIC COMMITTEE

Prof. dr hab. med. Janusz E. Badurski
Prof. dr hab. med. Danuta Chlebna-Sokół
Prof. dr hab. med. Edward Czerwiński
Prof. dr hab. med. Edward Franek
Prof. dr hab. med. Tadeusz Gaździk
Prof. dr hab. med. Piotr Głuszko
Prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki
Prof. dr hab. med. Mirosław Jabłoński
Prof. John A. Kanis
Prof. dr hab. med. Eugeniusz Kucharz
Dr hab. med. Jerzy Konstantynowicz
Prof. dr hab. med. Jacek Kruczyński
Prof. dr hab. med. Krystyna Księżopolska-Orłowska
Dr hab. med. Piotr Leszczyński
Prof. dr hab. med. Roman S. Lorenc
Prof. dr hab. med. Paweł Małdyk
Prof. dr hab. med. Ewa Marcinowska-Suchowierska
Dr n. med. Waldemar Misiorowski
Prof. dr hab. med. Józef Opara
Prof. Socrates E. Papapoulos
Prof. dr hab. med. Wojciech Pluskiewicz
Prof. dr hab. med. Jerzy Przedlacki
Prof. Jean-Yves Reginster
Prof. Heinrich Resch
Dr med. Andrzej Sawicki
Prof. dr hab. med. Ewa Sewerynek
Prof. dr hab. med. Marek Synder
Prof. dr hab. med. Witold Tłustochowicz
Prof. dr hab. med. Andrzej Więcek
Prof. dr hab. med. Piotr Wiland
Prof. dr hab. med. Marek Żak
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Białystok, Poland
Łódź, Poland
Kraków, Poland
Warszawa, Poland
Kraków, Poland
Warszawa, Poland
Kraków, Poland
Lublin, Poland
Sheffield, England
Katowice, Poland
Białystok, Poland
Poznań, Poland
Warszawa, Poland
Poznań, Poland
Warszawa, Poland
Warszawa, Poland
Warszawa, Poland
Warszawa, Poland
Katowice, Poland
Leiden, Netherlands
Zabrze, Poland
Warszawa, Poland
Liege, Belgium
Vienna, Austria
Warszawa, Poland
Łódź, Poland
Łódź, Poland
Warszawa, Poland
Katowice, Poland
Wrocław, Poland
Kraków, Poland

KOMITET HONOROWY  HONORARY COMMITTEE
Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
Rector of the Jagiellonian University

Prof. dr hab. Piotr Laidler

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum
ViceRector of Jagiellonian University for Medical College

Prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki

Dziekan Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Dean of the Faculty of Medicine Jagiellonian University Medical College

Prof. dr hab. med. Tomasz Brzostek

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Dean of Faculty of Health Sciences Jagiellonian University Medical College

Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska

p. o. Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
Director of the National Health Fund Malopolska Branch

Dr med. Marek Kiljański

Prezes Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii
Chairman of the Polish Society for Physiotherapy

Prof. dr hab. med. Jolanta Kujawa

Prezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
Chairman of the Polish Society for Rehabilitation

Prof. dr hab. med. Andrzej Matyja

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
Chairman of the Regional Medical Chamber in Krakow

Prof. dr hab. med. Paweł Małdyk

Krajowy Konsultant w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu
National Consultant in Orthopaedics and Traumatology

Dr n. biol. Zbigniew Wroński

Krajowy Konsultant w dziedzinie fizjoterapii
National Consultant in Physiotherapy
REPRESENTATIVES OF CENTRAL EUROPEAN SOCIETES FOR OSTEOPOROSIS AND OSTEOARTHRITIS

Prof. Vidmantas Alekna

Lithuanian Osteoporosis Foundation, Lithuania

Prof. Olga Lesnyak

Russian Association on Osteoporosis, Russia

Prof. Vladmir Palicka

Czech Society for Metabolic Skeletal Diseases, Czech Republic

Prof. Juraj Payer

Slovak Society for Osteoporosis and Metabolic Bone Diseases, Slovakia

Prof. Vladislav Povoroznyuk

Ukrainian Association on Osteoporosis, Ukraine

Prof. Ema Rudenka

Belarusian Public Association "Fight Osteoporosis Together", Belarus

Prof. Sekib Sokolovic

Society for Osteoporosis, Federation Bosnia and Herzegovina
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GŁÓWNI SPONSORZY
MAIN SPONSORS
Złoty Sponsor The Golden Sponsor
Amgen Sp. z o.o.
Brązowy Sponsor The Bronze Sponsor
Teva Pharmaceuticals Polska

WYSTAWCY (alfabetycznie)
COMMERCIAL EXHIBITORS (alphabetically)
Amgen Polska
Apotex
Dr Eryk
Forel Medical
GE Healthcare
MeduTools
Medycyna Praktyczna
Nawrot Elwira
Teva
Timko
Unipharm
Lista Wystawców według stanu w dn. 26.08.2015
Pełny spis Wystawców wraz z informacjami umieszczony będzie w Dodatku do Programu.
The list of Exhibitors as of 26.08.2015
The complete list including detailed information will be available
in the Supplement to the Programme.
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PROGRAM NAUKOWY
Na Program Naukowy składają się wykłady zaproszonych gości, uczestników, plakaty, spotkania
z ekspertami oraz dyskusja okrągłego stołu.
Wykłady
Program naukowy obejmuje: 102 doniesienia, w tym 58 referatów i 44 plakaty. Wykłady pogrupowane są w
13 sesjach (S01-S13). Poszczególne wykłady w sesjach oznaczone są numerami L01-L58. Językami
wykładowymi są polski i angielski. W pierwszym dniu Kongresu 25.09.2015 (piątek) wykłady będą
tłumaczone symultanicznie na oba języki. Czas w programie obejmuje wykład oraz dyskusję. W przypadku
pełnego wyczerpania czasu przez wykładowcę dyskusja się nie odbędzie.
Plakaty
Sesja plakatowa odbędzie się w formie dyskusji przy plakatach, w dniu: 25.09.2015 (piątek) w godzinach
13.20-14.20. Lista wybranych prac zostanie przedstawiona przez Przewodniczącego Sesji na zakończenie
sesji S04 w dniu 25.09.2015 (piątek) ok. godz. 15.40 oraz będzie dostępna na tablicy ogłoszeń. Autorzy
najlepszych 3 plakatów otrzymają dyplomy oraz wpisowe na VII Środkowo Europejski Kongres w 2017r.
Dyskusja okrągłego stołu
W dniu 26.09.2015 (sobota) w godz. 14.30-15.30 odbędzie się dyskusja okrągłego stołu (S10). Temat: „Leki
pierwszego, drugiego rzutu a terapia szyta na miarę”. Planowana jest szczegółowa dyskusja nad czterema
różnymi przypadkami. Zachęcamy uczestników do aktywnego udziału.
Spotkanie z ekspertem
W celu umożliwienia bezpośredniej dyskusji ze znanymi autorytetami w zakresie osteoporozy w Polsce
przewidzieliśmy sesję: „Spotkanie z ekspertem” (S11). Sesja jest planowana w dniu 26.09.2015 (sobota) w
godz. 15.40-17.05 (I tura 15.40- 16:20, II tura 16:25-17:05). Tematy podane są w programie sesji
naukowych. Wejście na spotkanie z zaproszeniami, które będą rozprowadzane przy rejestracji. Numery sal
będą podane na zaproszeniach oraz na tablicy ogłoszeń podczas kongresu. Liczba zaproszeń ograniczona.
Publikacje
Streszczenia wszystkich referatów oraz doniesień plakatowych będą opublikowane w wersji elektronicznej
na pendrive. Wszyscy uczestnicy otrzymają je w materiałach kongresowych.
Po kongresie streszczenia zostaną opublikowane na Polskim Portalu Osteoporozy - www.osteoporoza.pl.
Na portalu dostępne są również streszczenia oraz dokumentacja fotograficzna naszych kongresów od roku
1994.
Polski Portal Osteoporozy (www.osteoporoza.pl)
Zapraszamy do odwiedzenia naszego portalu, który działa już od 2003 roku. Osoby zarejestrowane mają do
dyspozycji około 1100 publikacji oraz materiały naszych zjazdów od 2000 roku. W dwumiesięcznym
biuletynie (wysyłanym do ok. 6000 adresatów) zawieramy najnowsze publikacje z dziedziny osteoporozy
oraz informujemy o konferencjach naukowych.
Certyfikat i punkty edukacyjne
Uczestnicy Kongresu otrzymają Certyfikat Uczestnictwa wraz z punktami edukacyjnymi zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 6.10.2004 wraz z późniejszymi zmianami w sprawie sposobów
dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Zależnie od formy
uczestnictwa przewidziano następującą liczbę punktów:
15 pkt – uczestnictwo w sesjach
25 pkt – uczestnictwo w sesjach i przedstawienie plakatu naukowego
35 pkt – uczestnictwo w sesjach i wygłoszenie referatu.
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PROGRAM RAMOWY

25.09.2015 (piątek)
S01 Część Oficjalna
9.00-10.00

60’

Wykład inauguracyjny – J-Y. Reginster:
Whom, when and how to treat osteoarthritis

10.00-11.45

105’

S02 Interdyscyplinarne spojrzenie na kość

12.00-13.20

80’

S03 Postępy w zapobieganiu złamaniom osteoporotycznym

13.20-14.20

60’

14.20 - 15.40

80’

S04 5 lat denosumabu w Polsce. Gdzie jesteśmy?

15.40 - 17.10

90’

S05 O czym wiemy ciągle za mało

17.10 - 18.40

90’

S06 Osteoporoza w praktyce codziennej

Lunch / Sesja plakatowa

Uroczysta Kolacja Kongresowa

20.15

26.09.2015 (sobota)*
9.00-10.30

90’

S07 Choroba zwyrodnieniowa stawów

10:30 - 11:45

75’

S08 Sarkopenia, starzenie a złamania

12:00 - 13.30

90’

S09 Gorące tematy

13:30- 14:30

60’

14.30-15.30

60’

S10 Dyskusja okrągłego stołu

15:40 - 17:05

85’

S11 Spotkanie z ekspertem

17.20-18.25

65’

S12 Tematy wolne

9.00-11.50

170’

*S13 Pediatryczna Sesja Satelitarna

18.25

Lunch / Nordic Walking

Zamknięcie Kongresu

* 26.09.15, godz. 9.0011.50  S13 Pediatryczna Sesja Satelitarna
Rejestracja uczestników
Przy rejestracji prosimy o okazywanie formularzy potwierdzenia uczestnictwa. Jeżeli konieczne jest
uregulowanie płatności, prosimy o wpłatę w kasie kongresu przed rejestracją.
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OPŁATY KONGRESOWE
OPŁATY

Uczestnik

Członek
PTOA*

Wczesna opłata kongresowa (do 30.05.2015)

520 PLN

480 PLN

Opłata kongresowa (od 01.06.2015)

620 PLN

580 PLN

Uroczysta Kolacja Kongresowa 25.09.15 (piątek)

160 PLN

160 PLN

(w tym 23% VAT)

* pod warunkiem uregulowania składek do 2015 r.
Opłata kongresowa uczestnika obejmuje:
 program końcowy,
 1 egz. monografii „Osteoporoza – problem interdyscyplinarny”,
 wstęp na obrady i wystawę firm,
 streszczenia wystąpień na pendrive,
 identyfikator,
 lunch 25.09 i 26.09.2015,
 kawę/herbatę w przerwach,
 internet bezprzewodowy w NCK (miejsce Kongresu).
Identyfikatory
Wstęp na salę obrad, wystawę plakatów, wystawę firm oraz do innych pomieszczeń będzie możliwy tylko
dla osób z identyfikatorami. Uprzejmie prosimy o noszenie identyfikatorów w widocznym miejscu.

SPOSOBY PŁATNOŚCI
Płatności przyjmowane są w walucie polskiej – złoty polski (PLN) lub EURO.
1. Przelew bankowy
Na przelewie bankowym należy umieścić informację, jakich świadczeń opłata dotyczy (np. opłata
kongresowa, kolacja kongresowa). Koszty przelewu ponosi Uczestnik, wpłata pomniejszona o te wartości
będzie traktowana jako niepełna.
Konto bankowe
Nazwa banku:
Adres:
Numer konta:
Nazwa:

Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Skawina
ul. Słowackiego 1, 32-050 Skawina, Polska

42 8591 0007 0310 0563 1629 0001
Europejska Fundacja Osteoporozy i Chorób Mięśniowo-Szkieletowych

2. Karty płatnicze (Visa, Mastercard, Eurocard)
Płatność kartą płatniczą można zlecić wypełniając odpowiedni formularz (mail order) dostępny na stronie
Kongresu (www.osteoporoza.pl), który po wydrukowaniu należy przesłać pocztą, faxem lub drogą
elektroniczną (skan). Warunkiem obciążenia karty jest podpis jej właściciela na formularzu. Operacja będzie
dokonywana przez Biuro Kongresów JORDAN.
3. Opłaty na miejscu
W czasie trwania Kongresu będzie 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 kongresowej do dnia
15.08.2015. Po tym terminie zwroty nie będą dokonywane.
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.
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KOMUNIKACJA
Dojazd do Krakowa
Bezpośrednie połączenia PKP z Warszawą (czas podróży ok. 2,5h). Informacja telefoniczna 19757. 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, Madryt). Infolinia PLL LOT
tel. 22 577 99 52, www.lot.com.
Komunikacja w Krakowie
Dojazd do Nowohuckiego Centrum Kultury z Dworca PKP i PKS tramwajami linii nr 4, 10, 22 lub
autobusem MPK nr 502. Dla ułatwienia organizacji pobytu uczestnikom spoza Krakowa, podajemy numery
TAXI, która współpracuje z Komitetem Organizacyjnym: Wawel taxi 19 666, 12 266 66 66. Dodatkowe
numery Radio Taxi 196 22.
Parking dla uczestników przy NCK
Dla uczestników przyjeżdżających własnym samochodem opłata parkingowa przy Nowohuckim Centrum
Kultury (NCK) jest obniżona o 50%.

HOTELE

Rezerwacji można dokonać przez stronę kongresową www.osteoporoza.pl spośród miejsc w hotelach:
Holiday Inn, Galaxy, Kossak, Novotel Centrum, Centrum, Justyna, Chopin, Saski, Pokoje Gościnne Jordan.
Biuro Kongresów JORDAN
ul. Sobieskiego 22/2, 31-136 Kraków
tel: 12 341 46 40, fax: 12 341 61 63
Osoby kontaktowe:
 Barbara Czerw
 Agnieszka Grzesiak

e-mail: barbara.czerw@jordan.pl
e-mail: agnieszka.grzesiak@jordan.pl

Biuro Kongresów JORDAN organizuje również wycieczki grupowe i indywidualne. Zgłoszenia prosimy
kierować na adres Biura Kongresów JORDAN.

PROGRAM SOCJALNY
Nordic Walking
W dniu 26.09.15 (sobota) w porze lunchu w godz. 13.30-14.30, zorganizujemy warsztaty Nordic Walking.
Zajęcia odbędą się przed budynkiem NCK, a w razie niepogody w sali, której numer zostanie podany na
tablicy ogłoszeń w dniu warsztatów.
Lunch
Organizatorzy zapewniają lunch dla uczestników (na podstawie bloczków wydanych podczas rejestracji na
Kongres) w dniach 25.09.15 (piątek) i 26.09.15 (sobota).
Uroczysta Kolacja Kongresowa
Po obradach 25.09.15. (piątek) zapraszamy na klimatyczną kolację kongresową na Barce Stefan Batory
(barka zacumowana jest przy Bulwarze Czerwieńskim, na wprost Hotelu Sheraton, w bezpośrednim
sąsiedztwie Wawelu). Cena kolacji 160 zł. Liczba miejsc na kolacji jest ograniczona, decyduje kolejność
zgłoszeń.
Wystawa Firm
W czasie Kongresu zapraszamy na wystawę firm, która będzie zlokalizowana obok sali wykładowej. Dane
Wystawców podamy w Dodatku do Programu, który będzie załączony do materiałów uczestnika.
Internet
Na terenie całego obiektu będzie dostępny internet Wi-Fi Kongresu. Zachęcamy do odwiedzania naszej
strony www.osteoporoza.pl.

18

SCIENTIFIC PROGRAMME
Scientific Programme consists of lectures given by the invited guests and participants, posters, meet the
expert sessions and the round table discussion.
Lectures
The scientific programme consists of 102 reports, including 58 lectures and 44 posters. Lectures are divided
between 13 scientific sessions (S01-S13). The lectures are numbered L01-L58. Polish and English are the
languages of the Congress. On the first day of the Congress - 25.09.15 (Friday) lectures will be
simultaneously translated in both languages. The time of lecture given in the programme includes the time
for discussion. In case of exceeding the time of the lecture the discussion will not take place.
Poster sessions
Presenting authors must be present at their posters during the poster session on 25.09.2015 (Friday) at 13.2014.20. The list of 3 best posters will be available on the notice board and announced at the end of session S04
on 25.09.2015 (Friday) at 15.40. Authors of the best posters will receive diplomas and invitations for the 7th
Central European Congress on Osteoporosis and Osteoarthritis in 2017.
Round Table discussion
On 26.09.2015 (Saturday) at 14.30-15.30 the Round Table discussion “First and second-line therapy
medications vs. a tailored therapy?” will take place (S10). The participants are deeply encouraged to an
active involvement in the discussion.
Meet the experts
In order to enable a direct discussion with well-known Polish osteoporosis experts “Meet the experts”
session will be organized. The session (S11) is scheduled for 26.09.2015 (Saturday) at 15.40-17.05 (1st round
15.40-16.20, 2nd round 16.25-17.05). Topics of the meetings are listed in the scientific programme. Meeting
room numbers will be indicated in the invitations which will be distributed at the registration point. The
number of invitations is limited.
Abstracts
Abstracts of all the lectures and poster presentations will be distributed among participants on USB flash
drives available in the Congress pack. After the Congress all the abstracts will be available on the Polish
Portal of Osteoporosis – www.osteoporoza.pl. The site also offers abstracts and photo galleries of all the
congresses held since 1994.
Polish Portal of Osteoporosis (www.osteoporoza.pl)
Please visit our site www.osteoporoza.pl, which has been active since 2003. Registered users have access to
1100 publications and materials from previous congresses (since 2000). The most current news and scientific
events regarding osteoporosis are sent to 6,000 inboxes in a bimonthly newsletter.
Certificate and educational points
Participants of the Congress will receive a Certificate of Participation with educational points according to
the Minister of Health ordinance as of 06.10.2004 (with following changes) regarding means of fulfilling
obligation of continuous medical education. Depending on the form of participation the following points are
allocated:
15 points – participation in scientific sessions,
25 points – participation and poster presentation,
35 points – participation and lecture presentation.
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PROGRAMME AT A GLANCE

25.09.2015 (Friday)
S01 Congress inauguration

9.00-10.00

60’

10.00-11:45

105’

S02 An interdisciplinary perspective on the bone

12.00-13.20

80’

S03 Progress in the prevention of osteoporotic fractures

13.20-14.20

60’

14.20-15.40

80’

S04 5 years of Denosumab in Poland - where are we?

15.40-17.10

90’

S05 What we know is still not enough

17.10-18.40

90’

S06 Osteoporosis in everyday practice

Inaugurating lecture - Whom, when and how to treat osteoarthritis

Lunch / Poster session

Congress Dinner

20.15

26.09.2015 (Saturday)*
09.00-10.30

90’

S07 Osteoarthritis

10.30-11.45

75’

S08 Sarcopenia, aging and fractures

12.00-13.30

90’

S09 Hot topics

13.30-14.30

60’

14.30-15.30

60’

S10 Round-table discussion

15.40-17.05

85’

S11 Meet the experts session

17.20 - 18.25

65’

S12 Free topics

09.00-11.50

170’

*S13 Paediatric Satellite Session

18.25

Lunch / Nordic Walking

Closing Ceremony

* 26 Sep 2015, 9.0011.50  S13 Paediatric Satellite Session
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Participant registration
The participants will be asked to present the participation confirmation form upon registration. Overdue
payments must be settled at the cash-desk before registration.
PAYMENTS IN EURO

(inc. 23% VAT)

Participant

Early registration
(until 30.05.2015)

125 Euro

Regular registration fee

150 Euro

Congress Dinner 25.09.2015 (Friday)

50 Euro

Congress fee for each participant includes:
 Congress pack, including the final programme,
 1 free copy of the monograph Osteoporosis - a multidisciplinary approach,
 admission to the lecture rooms and commercial exhibition,
 lecture abstracts on USB flash drives,
 identification badge,
 lunch on 25.09 and 26.09.2015,
 coffee/tea during breaks,
 wireless internet connection on the Congress premises.
Identification cards
Entry to the lecture rooms, poster exhibition, commercial exhibition and other premises is admitted to
persons with identification badges. Participants are asked to attach identification badges in a visible place.

METHODS OF PAYMENT
Payments can be made in Polish Zloty (PLN) or in EURO in the form of:
1. Bank transfer
Place the purpose of payment (e.g. congress fee, congress dinner) on the bank transfer form. The cost of
������������������������������������������������;������������������������������������������������������
Bank account details:
Bank name:
Address:
Account number:
Account holder:
SWIFT/BIC:

Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Skawina
Ul. Słowackiego 1, 32-050 Skawina Poland

PL 42 8591 0007 0310 0563 1629 0001
Europejska Fundacja Osteoporozy i Chorób Mięśniowo-Szkieletowych
KRSPPLPK

2. Credit cards (Visa, Mastercard, Eurocard) Mail Order
Fill in the details necessary for credit card authorization (including card holder’s signature) on
the Registration Form which is available on the Congress site www.osteoporoza.pl and send it by mail, fax or
e-mail attached as a scan as indicated on the Form. Please note it is necessary to sign the form in order for it
to be valid. The operation is handled by JORDAN Congress Bureau.
3. Onsite payments
Cash or credit card (Visa, Mastercard, Eurocard) payments will be possible during the Congress.
Withdrawal from participation and refunds
Withdrawal from participation should be submitted to the Organising Committee in writing. If the payment
has been made, 50% of the fee will be returned however, after 15 August 2015 no refunds will be possible.

Safety

The Organizing Committee shall not be responsible for any unfortunate accidents and damages sustained by
participants during the Congress. We advise the participants to obtain a private insurance.
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TRANSPORT
HOW TO REACH KRAKOW
There are direct trains from Warsaw to Krakow (approx. 2,5-hour journey) and other Polish and European
cities. Telephone information: 19757. Current timetable of departures is available at: http://intercity.pl/en/.
The Krakow Airport has several connections a day with Warsaw (approx. 50-minute flight) and most of the
European cities (London, Paris, Rome, Vienna, Zurich, Frankfurt, Madrid). Contact Polish Airlines LOT via
telephone at +48 22 577 99 52 or at www.lot.com.
Transport within Krakow
The Congress Venue is easily reached by from the bus and railway station by trams no. 4, 10, 22 and bus no.
502. For easier travelling we recommend the following taxi companies that collaborate with Organizing
Committee: Wawel taxi +48 19 666, +48 12 266 66 66. Additional numbers Radio Taxi +48 196 22.
Parking area for Congress participants
Parking fee for the parking area of the Nowohuckie Centrum Kultury (NCK) for the participants arriving by
car is reduced by 50% against the standard fee.

HOTELS

Hotel booking is possible via the congress site www.osteoporoza.pl in the following hotels: Holiday Inn,
Galaxy, Kossak, Novotel Centrum, Centrum, Justyna, Chopin, Saski, Jordan Guest Rooms.
JORDAN CONGRESS BUREAU
ul. Sobieskiego 22/2
31-136 Krakow, Poland
tel. +48 12 341 46 40, tel./fax: +48 12 341 6163
Please contact:
- Barbara Czerw
e-mail: barbara.czerw@jordan.pl,
- Agnieszka Grzesiak
e-mail: agnieszka.grzesiak@jordan.pl
JORDAN Congress Bureau organizes individual and group sightseeing tours. Please book the tours at the
contacts given above.

SOCIAL PROGRAMME
Nordic Walking workshop
On 26.09.2015 (Saturday) during lunch time (at 13.30-14.30) a Nordic Walking workshop will be held
outside the Congress venue or, in case of unfavourable weather conditions, on the premises (room number
will be announced on the notice board).
Lunch
The organizers will provide lunch for participants on 25.09.2015 (Friday) and 26.09.2015 (Saturday)
exclusively upon presenting lunch vouchers included in the Congress pack.
Congress Dinner
On the first day of the Congress (25 September 2015, Friday) after the lectures you are invited to join the
Congress Dinner on the C.C. Stefan Batory, a barge moored at Czerwieński Boulevard opposite the Sheraton
Hotel in the immediate vicinity of the Wawel Castle. The entry fee: 50 Euro. The number of seats is limited.
Commercial Exhibition
During the Congress we invite all participants to the Commercial Exhibition situated next to the lecture
room. Detailed information about the exhibitors will be placed in the Supplement to the Programme, which
will be distributed with Congress pack.
Internet
Wireless internet connection will be available on the premises of the Congress Venue. The participants are
invited to visit our portal at www.osteoporoza.pl.
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Notatki / Notes

PROGRAM SESJI
SESSION PROGRAMME
I DZIEŃ – 25.09.15 (piątek)
Day 1  (Friday)
sesja
session

S01

L01

godz.
9.0010.00

Otwarcie Kongresu – Congress inauguration

czas’
time’

60’

Część oficjalna (Official Openning)

30’

Wykład inauguracyjny (Inaugurating lecture)
J-Y. Reginster (Belgia)

30’

Whom, when and how to treat osteoarthritis
(Choroba zwyrodnieniowa  kogo, kiedy i jak leczyć?)
S02 10.0011.45

Interdyscyplinarne spojrzenie na kość
An interdisciplinary perspective on the bone
Przewodniczący: Franek E. (Warszawa), Więcek A. (Katowice)
Chairman

105’

L02

Franek E., Walicka M. (Warszawa)
Kość jako aktywny organ człowieka
(The bone as an active human organ)

17’

L03

Małecki M. (Kraków)
Cukrzyca 2 typu a złamania
(Type 2 diabetes mellitus and bone fractures)

17’

L04

Poiana C. (Rumunia)
Obesity and osteoporotic fractures
(Otyłość a złamania osteoporotyczne kości)

17’

L05

Więcek A. (Katowice)
Przewlekła choroba nerek a złamania kości
(Chronic kidney disease and bone fracture)

17’

L06

Misiorowski W. (Warszawa)
Choroba nowotworowa kości
(Cancerassociated bone disease)

17’

L07

Badurski J. (Białystok)
Współzależność i współdziałanie między tkanką kostną, mięśniową i tłuszczową
(Adipoid, muscle and bone tissue interaction and interdependence)

17’

Przerwa (Break)
S03 12.0013.20
Postępy w zapobieganiu złamaniom osteoporotycznym
Progress in the prevention of osteoporotic fractures
Przewodniczący: Kanis J. (Anglia), Czerwiński E. (Kraków)
Chairman

15’

L08

Kanis J., Harvey N., Odēn A., Johansson H., McCloskey E. (Anglia)
Will the application of FRAX help to decrease the number of fractures?
(Czy stosowanie FRAX przyczyni się do zmniejszenia liczby złamań?)

20’

L09

Czerwiński E., Rozpondek P., Berwecka M. (Kraków)
Poszerzenie kryteriów diagnostycznych osteoporozy (NOF)
(Expanding of the diagnostic criteria for osteoporosis (NOF) )

18’

L10

Amarowicz J., Czerwiński E., Kumorek A. (Kraków)
System Zapobiegania Złamaniom (FLS) w Polsce i na świecie
(Fracture liaison service (FLS) in Poland and worldwide)

16’

25

80’

L11

L12

Pluskiewicz W. (Zabrze)
Przydatność morfometrii kręgosłupa (VFA) w praktyce klinicznej
(The usefulness of vertebral fracture assessment (VFA) in daily practice)

14’

Povoroznyuk V. (Ukraina)
TBS in fracture risk assessment
(Zastosowanie TBS w ocenie ryzyka złamania)

12’

13.2014.20

S04

Lunch / Sesja plakatowa (Poster Session)

14.20  15.40
Przewodniczący:
Chairman

5 lat denosumabu w Polsce. Gdzie jesteśmy?
5 years of Denosumab in Poland  where are we?
Papapoulos S. (Holandia), Czerwiński E. (Kraków)

60’
80’

L13

Papapoulos S. (Holandia)
Long-term efficacy and safety of denosumab in the treatment of postmenopausal
osteoporosis
(Długoterminowa skuteczność i bezpieczeństwo w leczeniu denosumabem osteoporozy
pomenopauzalnej)

20’

L14

Osieleniec J., Czerwiński E. (Kraków)
Denosumab a bisfosfoniany – podobieństwa i różnice
(Denosumab and bisphosphonates  similarities and differences)

20’

L15

Czerwiński E., Osieleniec J., Rozpondek P. (Kraków)
Terapia sekwencyjna i skojarzona w osteoporozie
(Sequential and combination therapy in osteoporosis)

20’

L16

Santorski J., Frydecka D. (Wrocław)
Cierpliwy lekarz - cierpliwy pacjent: Jak budować sojusz terapeutyczny i angażować
pacjenta przewlekle chorego w leczenie i terapię?
(Patient physician – patient patient: How to build therapeutic alliance and how to engage
chronic patient into treatment and therapy)

20’

S05 15.40  17.10
Przewodniczący:
Chairman

O czym wiemy ciągle za mało
What we know is still not enough
Tłustochowicz W. (Warszawa), Wiland P. (Wrocław)

90’

L17

Chlebna-Sokół D. (Łódź)
Zaburzenia metabolizmu kostnego u młodych dorosłych
(Disorders of bone metabolism in young adults)

18’

L18

Misiorowski W. (Warszawa)
Osteoporoza u mężczyzn
(Osteoporosis in the aging male)

18’

L19

Głuszko P. (Warszawa)
Aktualne zalecenia w postępowaniu w osteoporozie indukowanej glikokortykosterydami
(Management of glucocorticoidinduced osteoporosis – current guidelines)

18’

L20

Leszczyński P. (Poznań)
Osteoporoza w chorobach reumatycznych – odrębności postępowania
(Osteoporosis in rheumatic diseases – differences in management)

18’

L21

Dębski R. (Warszawa)
Osteoporoza premenopauzalna
(Premenopausal osteoporosis)

18’

26

S06

17.10  18.40

Osteoporoza w praktyce codziennej
Osteoporosis in everyday practice
Przewodniczący: Badurski J. (Białystok), Pluskiewicz W. (Zabrze)
Chairman

90’

L22

Sewerynek E. (Łódź)
Suplementacja wapnia i witaminy D - bezpieczna czy nie?
(Calcium and Vitamin D supplementation – safe or not?)

18’

L23

Marcinowska-Suchowierska E. (Warszawa)
Jak dlugo leczyć osteoporozę. Co z wakacjami od leku?
(For how long should osteoporosis be treated? How about a “vacation”from the
medication?)

18’

L24

Resch H. (Austria)
The effects of commonly used drugs on osteoporosis in the elderly
(Skutki powszechnie stosowanych leków na osteoporozę u osób starszych)

18’

L25

Frankiewicz T. (Kraków)
Różnice między produktem leczniczym a suplementem diety
(Differences between the medicine and a dietary supplement (DS))
Lesnyak O. (Rosja)
Antiresorptive medications in other bone diseases (Paget's disease and osteogenesis
imperfecta)
(Antyresorpcyjne leki w innych chorobach kości (chorobie Pageta i wrodzonej
łamliwości kości)

18’

L26

20.15

15’

Uroczysta Kolacja – Congress Dinner

II DZIEŃ – 26.09.15 (sobota)
Day 2  (Saturday)
sesja
session

czas’
time’

S07

9.0010.30
Choroba zwyrodnieniowa stawów Osteoarthritis
Przewodniczący: Kucharz E. (Katowice), Kruczyński J. (Poznań)
Chairman

L27

Kucharz E. (Katowice)
Wytyczne w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów
(Management strategy of patients with osteoarthritis)

20’

L28

Kruczyński J., Markuszewski J., Woźniak W. (Poznań)
Komu i kiedy endoprotezy stawu biodrowego i kolanowego
(Who and when needs hip and knee endoprothesis)

15’

L29

Sibiński M., Synder M. (Łódź)
Niepotrzebne artroskopie
(Unnecessary arthroscopies)

15’

L30

Górska A. (Białystok)
Pierwotna osteoartropatia przerostowa: rodzinne występowanie a odmienny obraz kliniczny
– opisy przypadków
(Primary hypertrophic osteoarthropathy: family history and different clinical picture – case
reports)

12’

L31

Sawicki A. Z. (Warszawa)
Kompleksowy zespół bólu regionalnego (Choroba Sudecka)
(Complex regional pain syndrome (Sudeck's disease))

16’

L32

Povoroznyuk V., Pryimych U. (Ukraina)
Neuropathic pain component in patients of different age with osteoarthritis of knee joints
(Neuropatyczna komponenta bólowa u pacjentów w różnym wieku z chorobą
zwyrodnieniową stawów kolanowych)

12’

27

90’

S08
Prz

10:30  11:45

Sarkopenia, starzenie a złamania
Sarcopenia, aging and fractures
Przewodniczący: Grodzicki T. (Kraków), Żak M. (Kraków)
Chairman

75’

L33

Czerwiński E., Berwecka M., Boczoń K. (Kraków)
Sarkopenia – diagnostyka i leczenie
(Sarcopenia  diagnosis and management)

15’

L34

Berwecka M., Czerwiński E., Boczoń K. (Kraków)
Osteoporoza i sarkopenia. Dwie choroby czy jedna?
(Osteoporosis and sarcopenia. Two diseases or one?)

15’

L35

Żak M. (Kraków)
Starzenie się a złamania i upadki
(Ageing, fractures and falls)

15’

L36

Grodzicki T. (Kraków)
Upadki przyczyną złamań i zwiększonej śmiertelności
(Falls as a cause of fractures and increased mortality)

15’

L37

Opara J. (Katowice)
Nordic Walking w zapobieganiu upadkom
(Nordic walking in preventing falls)

15’

Przerwa (Break)
S09

L38

15’

12.0013.30

Gorące tematy
Hot Topics
Przewodniczący: Marcinowska-Suchowierska E. (Warszawa), Głuszko P. (Warszawa)
Chairman

85’

Przedlacki J. (Warszawa)
Miejsce ranelinianu strontu i kalcytoniny w leczeniu osteoporozy
(Strontium ranelate and calcitonin in the treatment of osteoporosis)

15’

L39

Borowy P. (Kraków)
Martwica żuchwy i złamania atypowe kości udowej
(Osteonecrosis of the jaw and atypical femoral fractures)

15’

L40

Jabłoński M. (Lublin)
Wertebroplastyka – blaski i cienie
(Vertebroplasty – pros and cons)

15’

L41

Sokolovic S. (Bośnia i Hercegowina)
Osteoporosis and atherosclerosis
(Osteoporoza a miażdżyca)

15’

L42

Borowy P. (Kraków)
Wartość prognostyczna badania DXA kręgosłupa i biodra w prognozowaniu złamań
osteoporotycznych u pomenopauzalnych kobiet
(The prognostic value of spine and hip DXA in predicting the osteoporotic fractures risk in
the population of postmenopausal women)

15’

L43

Ignaszak-Szczepaniak M., Michalak M. (Poznań)
TBS jako ważny czynnik ryzyka złamań w populacji polskich kobiet w wieku
pomenopauzalnym
(TBS as the important new risk factor in Polish postmenopausal women)

15’

13.3014.30

Lunch/Nordic Walking

60’

28

S10

14.3015.30

Dyskusja okrągłego stołu:
Leki pierwszego, drugiego rzutu a terapia szyta na miarę
Roundtable discussion:
First and secondline therapy medications vs. a tailored therapy
Przewodniczący: Czerwiński E. (Kraków)
Chairman
Badurski J. (Białystok ), Kucharz E. (Katowice), Marcinowska-Suchowierska E. (Warszawa),
Pluskiewicz W. (Zabrze), Przedlacki J. (Warszawa), Tłustochowicz W. (Warszawa)
Przerwa (Break)

S11

I – 15.4016.20
Spotkanie z ekspertem (Meet the experts session)
II – 16.2517.05
(A) Badurski J. (Białystok)
Leczenie objawowe osteoartrozy i osteoporozy
(Symptomatic treatment of osteoarthritis and osteoporosis)

60’

15’
85’

(B) Marcinowska-Suchowierska E. (Warszawa)
Wielochorobowość, wielolekowość a leczenie osteoporozy
(Comorbidities, multidrug therapies and the treatment of osteoporosis)
(C) Franek E. (Warszawa)
Interpretacja zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej w praktyce
(Interpretation of calcium and phosphorus metabolic disorders in practice)
(D) Wojtal W. (Warszawa)
Najczęstsze błędy w wypisywaniu recept refundowanych
(The most common errors in prescriptions)
(E) Księżopolska-Orłowska K. (Warszawa)
Rehabilitacja w osteoporozie (Rehabilitation in osteoporosis)
(F) Amarowicz J., Zając K. (Kraków)
Jak zorganizować System Zapobiegania Złamaniom (FLS)?
(How to organize the Fracture Liaison Service – FLS?)
Przerwa (Break)

15’

17.2018.25
Tematy wolne (Free topics)
Przewodniczący: Sawicki A.Z. (Warszawa), Przedlacki J. (Warszawa)
Chairman
Marozik P., Tamulaitiene M., Mosse I. i wsp. (Białoruś)
Association of osteoporosis susceptibility genes with bone mineral density in Belarusian
and Lithuanian postmenopausal women
(Związek między genami podatności na osteoporozę a gęstością mineralną kości w
populacji kobiet w wieku pomenopauzalnym na Białorusi i Litwie)

65’

L45

Franek E., Bilezikian J.P., Benhamou C.L. i wsp. (Warszawa)
Denosumab Restores Cortical Bone Loss at the 1/3 Radius Associated With Aging and
Reduces wrist fracture risk
(Denosumab zmniejsza ubytek kości w 1/3 kości promieniowej, związany z wiekiem oraz
redukuje ryzyko złamania dalszej nasady kości przedramienia)

13’

L46

Kołłątaj W., Kołłątaj B., Budzyńska E., Klatka M. (Lublin)
Bisfosfoniany – nowa nadzieja w leczeniu nadmiernego wzrostu?
(Bisphosphonates  new hope for the treatment of excessive growth?)

13’

L47

Krela-Kaźmierczak I., Szymczak A., Michalak M. (Poznań)
Częstość występowania osteoporozy u pacjentów z chorobami zapalnymi jelit
(Frequency of occurrence of osteoporosis in patients with inflammatory bowel disease)

13’

L48

Fatyga P., Skalska A., Fedyk-Łukasik M., Grodzicki T. (Kraków)
Zależność między wskaźnikami stanu odżywienia, sprawności fizycznej i wielkością masy
mięśniowej a ubytkiem masy kostnej u osób starszych
(The correlation between nutritional status, physical ability, muscle mass and bone loss in
the elderly)

13’

S12
L44

29

13’

SESJA SATELITARNA
(SATELLITE SESSION)

II DZIEŃ – 26.09.15 (sobota)
Day 2  (Saturday)
S13

09.0011.50

L49

Chlebna-Sokół D. (Łódź)
Osteoporozy wtórne w wieku rozwojowym - problem wielodyscyplinarny
(Secondary osteoporosis in children and young people  a multidisciplinary problem)
Łukaszkiewicz J. (Warszawa)
Rola witaminy D w wieku rozwojowym
(The role of vitamin D during childhood)
Konstantynowicz J. (Białystok)
Osteoporoza w zaburzeniach odżywiania u dzieci i młodzieży
(Osteoporosis associated with eating disorders in children and adolescents)
Smolewska E. (Łódź)
Osteoporoza w przebiegu układowych chorób tkanki łącznej u dzieci
(Osteoporosis in children with systemic connective tissue diseases)
Muszyńska-Rosłan K. (Białystok)
Zaburzenia układu kostnego w czasie trwania i po leczeniu w dzieciństwie choroby
nowotworowej
(Skeletal system disorders during and after treatment of cancer in childhood)
Rusińska A. (Łódź)
Osteoporoza wtórna w przebiegu wybranych chorób rzadkich
(Secondary osteoporosis in the course of selected rare diseases)
Piekarski R., Szewczyk L. (Lublin)
Zaburzenia metabolizmu kostnego w cukrzycy typu 1
(Disfunction of bone metabolism in type 1 diabetes mellitus)
Porowski T. (Białystok)
Hiperkalciuria i kamica układu moczowego u dzieci
(Hypercalciuria and urolithiasis in children)
Michałus I. (Łódź)
Choroba metaboliczna kości wcześniaków – problem niedoceniany przez neonatologów
(Metabolic bone disease of prematurity – the problem of undervalued by neonatologists)
Jaworski M. (Łódź)
Klasyczne i nowe zastosowanie densytometrii w klinice pediatrycznej
(Clasic and new application of densitometry in pediatrics)
Dyskusja (Discussion)

L50
L51
L52
L53

L54
L55
L56
L57
L58

Sesja Sekcji Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży PFO
(Session of the Section of Metabolic Bone Diseases in Children and
Adolescents at the Polish Foundation of Osteoporosis)
Przewodniczący: Chlebna-Sokół D. (Łódź), Łukaszkiewicz J. (Warszawa),
Konstantynowicz J. (Białystok)
Chairman

Komitet Naukowy zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Programie
(The Scientific Committee reserves the right to introduce changes into the Programme)

30
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powinna być przyjmowana tego samego dnia każdego miesiąca, po całonocnym okresie niejedzenia (co najmniej 6 godzin), na 1 godzinę przed pierwszym posiłkiem lub napojem
(innym niż woda) w danym dniu lub jakimkolwiek innym doustnym produktem leczniczym lub preparatem uzupełniającym (włączając preparaty wapnia). Tabletki należy połykać w
całości popijając szklanką zwykłej wody w pozycji wyprostowanej (siedzącej lub stojącej). Po przyjęciu leku nie należy przyjmować pozycji leżącej przez 1 godzinę. Nie należy żuć ani ssać
tabletek, ze względu na potencjalne ryzyko owrzodzeń jamy ustnej i gardła. Przeciwwskazania: Nieprawidłowość w obrębie przełyku, prowadząca do opóźnienia jego opróżniania,
niezdolność do utrzymania pozycji stojącej lub siedzącej przez co najmniej 60 minut, hipokalcemia, nadwrażliwość na kwas ibandronowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności: Zaburzenia żołądkowo-jelitowe- doustne podawanie bisfosfonianów może powodować miejscowe podrażnienie błony śluzowej górnego
odcinka przewodu pokarmowego. Z powodu możliwości działania drażniącego i potencjalnego pogorszenia choroby podstawowej, lek powinien być stosowany z ostrożnością u pacjentów
z czynną chorobą górnego odcinka przewodu pokarmowego (np. przełyk Barreta, dysfagia, inne choroby przełyku, zapalenie błony śluzowej żołądka, dwunastnicy lub owrzodzenie).
U pacjentów otrzymujących doustne leczenie bisfosfonianami zgłaszano działania niepożądane takie jak zapalenie błony śluzowej przełyku, owrzodzenie przełyku i nadżerki przełyku,
w niektórych przypadkach ciężkie, wymagające hospitalizacji, rzadko z krwawieniem lub z następowym zwężeniem przełyku lub perforacją. Ryzyko wystąpienia ciężkich działań
niepożądanych dotyczących przełyku było większe u pacjentów, którzy nie stosowali się do instrukcji przyjmowania leku i (lub) którzy kontynuowali przyjmowanie doustnych bisfosfonianów
po pojawieniu się objawów wskazujących na podrażnienie przełyku. Pacjenci powinni przywiązywać szczególną uwagę do przestrzegania instrukcji przyjmowania leku.Lekarze powinni
zwracać szczególną uwagę na jakiekolwiek dolegliwości i objawy mogące dotyczyć przełyku i poinstruować pacjentów, by przerwali stosowanie leku i zgłosili się w celu uzyskania
pomocy medycznej, jeśli rozwinie się dysfagia, biegunka, ból zamostkowy lub wystąpi zgaga czy tez jej nasilenie. Stosowanie zarówno niesteroidowych leków przeciwzapalnych
(NLPZ), jak i bisfosfonianów wiąże się z podrażnieniem przewodu pokarmowego, dlatego w przypadku jednoczesnego podawania tych leków należy zachować ostrożność. Przed
rozpoczęciem leczenia należy wyrównać istniejący niedobór wapnia oraz inne zaburzenia metabolizmu kostnego i mineralnego. Ważna jest odpowiednia podaż wapnia i witaminy D.
Nie zaleca się stosowania preparatu u chorych z klirensem kreatyniny poniżej 30 ml/min. Podobnie jak w przypadku innych bisfosfonianów przed rozpoczęciem leczenia należy ocenić
czynniki wystąpienia martwicy żuchwy (np. rak, chemioterapia, radioterapia, kortykosteroidy, nieprawidłowa higiena jamy ustnej) oraz rozważyć zastosowanie właściwej profilaktyki
stomatologicznej. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Interakcje
z innymi lekami i inne rodzaje interakcji: Pożywienie, zwłaszcza produkty zawierające wapń i inne wielowartościowe kationy (takie jak glin, magnez, żelazo), w tym mleko zmniejszaja
biodostępność preparatu. Z tego względu nie należy jeść co najmniej przez 6 godzinprzed 1 godzinę po przyjęciu leku. Leki: preparaty uzupełniające wapń, leki zobojętniające sok
żołądkowy i niektóre inne doustne produkty lecznicze zawierające wielowartościowe kationy mogą mieć wpływ na wchłanianie leku . Z tego powodu w czasie co najmniej 6 godzin przed
i 1 godziny po przyjęciu leku powinno się przyjmować żadnych doustnych produktów leczniczych. U kobiet po menopauzie z osteoporozą częstość zdarzeń niepożądanych związanych z górnym
odcinkiem przewodu pokarmowego u chorych przyjmujących jednocześnie aspirynę lub leki z grupy NLPZ była podobna u chorych przyjmujących kwas ibandronowy. Nie wykazano interakcji
z tamoksyfenem lub hormonalną terapią zastępczą (estrogenami) oraz podczas jednoczesnego stosowania melfalanu/prednizolonu u chorych ze szpiczakiem mnogim. Ciąża i laktacja: Lek nie
powinien być stosowany w czasie ciąży i w okresie laktacji. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn: Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność

prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Działania niepożądane: Częstość występowania określono jako: bardzo często (>1/10), często (≥1/100
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Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Działania niepożądane

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko

Reakcje nadwrażliwości

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Ból głowy

Niezbyt często

Zawroty głowy

Często

Zapalenie błony śluzowej przełyku, zapalenie błony śluzowej żołądka, refluks żołądkowo-przełykowy,
niestrawność, biegunka, ból brzucha, nudności

Niezbyt często

Zapalenie błony śluzowej przełyku w tym owrzodzenia i zwężenia oraz zaburzenia połykania, wymioty,
wzdęcia z oddawaniem gazów

Rzadko

Zapalenie błony śluzowej dwunastnicy

Często

Wysypka

Rzadko

Obrzęk naczynioruchowy, obrzęk twarzy, pokrzywka

Zaburzenia żołądka i jelit

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

Ból stawów, ból mięśni, ból mięśniowo-stawowy, kurcze mięśni, sztywność mięśni szkieletowych

Niezbyt często

Ból pleców

Często

Zespół grypopodobny

Niezbyt często

Zmęczenie

Przedawkowanie: Przedawkowanie leku może spowodować działania niepożądane ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego lub hipokalcemię. W celu związania
leku powinno się podać mleko lub preparaty zobojętniające sok żołądkowy, a wszelkie działania niepożądane należy leczyć objawowo. Ze względu na ryzyko podrażnienia
przełyku nie należy prowokować wymiotów, a pacjent powinien utrzymywać całkowicie wyprostowaną pozycję ciała. Produkt leczniczy wydawany na receptę. Podmiot
odpowiedzialny: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o., ul. Ostrzykowizna 14A, 05-170 Zakroczym. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 18526.

