Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
ma przyjemność zaprosić Państwa

na konferencję prasową

Niesteroidowe Leki Przeciwzapalne (NLPZ)
w ramach Ogólnopolskiej Kampanii

Konferencja odbędzie się
28 listopada 2017 r. (wtorek) o godzinie 11.00
w siedzibie Urzędu, przy Al. Jerozolimskich 181C w Warszawie
(sala konferencyjna nr 528; V piętro; wejście: bud. C)
Ból towarzyszy wszystkim organizmom żywym, w tym oczywiście i ludziom, „od zawsze”. Zmieniała
się jedynie jego percepcja i sposoby zwalczania. Obecnie dysponujemy coraz doskonalszymi
narzędziami diagnostycznym i coraz bardziej skutecznymi procedurami leczniczymi, które
pozwalają w większości przypadków zdiagnozować przyczynę bólu i prawie zawsze – skutecznie
go usuwać, a przynajmniej redukować do poziomu tolerowanego przez chorego, zwłaszcza
w przypadkach bólu przewlekłego.
Pamiętajmy, że ból nie jest samodzielną chorobą, a objawem występującym z różną częstotliwością
i nasileniem w przebiegu bardzo licznych chorób praktycznie wszystkich układów i narządów.
Na przykład – ból głowy jest objawem, który występuje bardzo powszechnie podobnie jak bóle
układu kostno-stawowego, mięśni, zębów.
Ból jest sygnałem dla człowieka dobroczynnym – pełni rolę sygnalizacyjną, bywa pierwszym
objawem choroby, co umożliwia jej szybką i prawidłową diagnostykę, jednak ból przewlekły,
szczególnie towarzyszący schorzeniom nowotworowym czy uogólnionym zapalnym (np. stawów)
może znacznie pogarszać jakość życia pacjentów.
Konferencja jest poświęcona niesteroidowym lekom przeciwzapalnym, a więc tej grupie produktów
leczniczych, po które sięgamy niezwykle często, czasami wręcz odruchowo, niekiedy – bez
potrzeby. Leki te są dostępne zarówno na receptę jak i bez recepty w różnych postaciach i mocach
terapeutycznych.
Podczas Konferencji postaramy się między innymi odpowiedzieć na pytania:
Jakie są najczęstsze działania niepożądane niesteroidowych leków przeciwzapalnych?
Jak działają niesteroidowe leki przeciwzapalne?
Co to jest „drabina analgetyczna WHO”?
Czym różnią się między sobą leki przeciwbólowe?
W jaki sposób można łączyć leki przeciwbólowe i czy zawsze takie połączenia są skuteczne i
wskazane?
Co oznacza pojęcie „ko-analgetyk”?
Czy można uzależnić się od leków przeciwbólowych?

Konferencję poprowadzi Wojciech Łuszczyna, rzecznik URPL,WM i PB
Bliższe informacje: Ewelina Polańczyk tel. 022 49-21-241 lub mail: ewelina.polanczyk@urpl.gov.pl

