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Pečeň pod ochranou
SILY prírody

45. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNI Hepatológia 2017: Životný štýl a pečeň
18. – 20. 5. 2017

Vážené/í kolegyne a kolegovia,
Prijmite prosím naše srdečné pozvanie na 45. Májové hepatologické dni, ktoré sa budú konať
v hoteli Residence na Donovaloch v dňoch 18. – 20. 5. 2017.
Hlavná téma pečeň a životný štýl má za cieľ adresovať syndemické pôsobenie faktorov, zodpovedných
za epidémiu chorôb pečene, ktorej sme svedkami. Spôsob života je ako príčina, spúšťač, agravujúci
faktor, alebo všetko spomenuté, zistiteľný pri každej chorobe pečene; niekedy ľahko, inokedy je potrebné
pátranie, pretože postihnutí netušia, sú zavádzaní, alebo zatajujú. Alkohol, prejedanie sa, kvalita
potravín, inaktivita, voda a ich súvislosti s metabolizmom, imunitným systémom, vírusmi hepatitídy B a C
a rakovinou pečene - sú hlavné oblasti, ktorým sa na konferencii bude venovať pozornosť. Zmeny životného
štýlu v ostatných rokoch spôsobili, že cirhóza pečene je treťou najčastejšou príčinou úmrtia obyvateľov
Slovenska v produktívnom veku. Potreba viacstrannej, interdisciplinárnej a medzinárodnej spolupráce pri
hľadaní účinných protiopatrení sa odzrkadlila v hľadaní koalícií naprieč odbormi a spolupráce u zdravotných
sestier, občianskych združení pacientov s chorobami pečene a mladých kolegov. V sobotu 20. 5. sa súčasťou
programu MHD stane 2. Slovenský deň obezity.
Veríme, že v žičlivom prostredí na rozhraní Nízkych Tatier a Veľkej Fatry nájdete okrem užitočných
a aktuálnych medicínskych poznatkov aj priestor na diskusie a nadviazanie priateľských pracovných
vzťahov, ktoré pomôžu hľadať spôsoby a sily na obranu zdravia.
Tešíme sa na stretnutie s vami na Donovaloch

Skrátená informácia o lieku Lagosa®:
Liečivo a lieková forma: 150 mg silymarínu v 1 obalenej tablete. Indikácie:
Liek sa používa na liečbu toxických poškodení pečene a ako pomocná doplnková
liečba pri chronických zápalových ochoreniach pečene a cirhóze pečene. Dávkovanie:
Ak lekár neurčí inak, užíva sa 1 tableta 2-krát denne. Odporúča sa tabletu zapiť malým
množstvom tekutiny. Kontraindikácie: Precitlivenosť na látky obsiahnuté v lieku.
Nežiaduce účinky: V zriedkavých prípadoch má mierny laxatívny účinok. Gravidita
a laktácia: V predklinických štúdiách na zvieratách nebol dokázaný toxický účinok.
Či tento údaj je platný aj pre ľudí, nie je známe, preto sa liek neodporúča užívať počas
tehotenstva a laktácie. Obsluha vozidiel a strojov: Liek neovplyvňuje psychický
ani fyzický stav. Veľkosť balenia: 25, 50 alebo 100 obalených tabliet. Registračné
číslo: 80/0355/96-S. Dátum poslednej revízie textu: Február 2017. Spôsob
výdaja: Na lekársky predpis.

MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.		

MUDr. Sylvia Dražilová, PhD.

Pred predpísaním lieku si prečítajte, prosím, Súhrn charakteristických vlastností lieku,
ktorý získate na www.sukl.sk alebo na adrese:
Wörwag Pharma GmbH & Co. KG., P. O. BOX 194, 830 00 Bratislava 3,
3 tel. 02/ 44 88 99 20, info@woerwagpharma.sk, www.woerwagpharma.sk
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VEDECKÝ, ORGANIZAČNÝ VÝBOR
A SEKRETARIÁT KONGRESU

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Registrácia

Diskusia

Slovenská lekárska spoločnosť
Kongresové oddelenie
Cukrová 3, 813 22 Bratislava
Ing. Ingrid Bieliková
tel. +421 2 52 92 20 19, mobil: +421 905 530 371
e-mail: bielikova@sls.sk

štvrtok 18. 5. 2017 8:00 – 17:00
piatok 19. 5. 2017 8:00 – 17:00
sobota 20. 5. 2 017 8:00 – 10:00
Na pridelenie kreditov je potrebná elektronická
registrácia každý den.

Bankové spojenie

Registračné poplatky

Diskusia počas konferencie bude prebiehať aj
elektronickou formou prostredníctvom webovej
stránky www.spytajsa.sk. Ide o interaktívnu
komunikačnú platformu medzi spíkrami a publikom,
pomocou ktorej má učastník možnosť položiť
otázku prednášajúcemu online, formou četu.
Otázky je možné položiť anonymne už aj počas
prednášky.

Slovenská lekárska spoločnosť
Cukrová 3, 813 22 Bratislava
VÚB Bratislava
IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012
BIC: SUBA SKBX
VS: 171016019
Správa pre príjemcu: meno a priezvisko

Členovia SHS

40 EUR

Publikovanie abstraktov

Nečlen SHS

50 EUR

Prijaté abstrakty budú uverejnené v časopise
Trendy v hepatológii č. 1/2017.

Prezident kongresu

Zastúpenie SLS, registračné poplatky

MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.

Predsedkyňa organizačného výboru
MUDr. Sylvia Dražilová, PhD.

Vedecký výbor
MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD. – predseda
MUDr. Svetlana Adamcová-Selčanová
doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD.
MUDr. Sylvia Dražilová, PhD.
prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr.SVS
doc. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.
doc. MUDr. Pavol Kristian, PhD.
prof. MUDr. Viera Kupčová, CSc.
MUDr. Marian Oltman, PhD.
prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc.
doc. MUDr. Mária Szántová, CSc.
doc. MUDr. Martin Zima, PhD.

Organizačný výbor
MUDr. Sylvia Dražilová, PhD. – predseda
doc. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.
MUDr. Marián Oltman PhD.
MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.

Sekretariát kongresu – organizačno-technické zabezpečenie kongresu
FARMI-PROFI, s.r.o.
Marcela Idlbeková
www.farmi-profi.sk
tel.: +421 2 6446 1555, mobil: +421 915 293 610
e-mail: hepatology@farmi-profi.sk
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Pozvaní prednášatelia, VIP hostia

Bezplatne

Lekári do 35 rokov

15 EUR

Posterová sekcia

Lekári do 35 rokov v príprave
na špecializačnú skúšku z hepatológie

10 EUR

Komentované postery, rozmer posteru 110x 80 cm
(š x v)

10 EUR

Potvrdenia o účasti

Sestry
Študenti medicíny
Jednodňová registrácia
Členovia OZ ŠPP a HEP Help

Bezplatne
25 EUR
Bezplatne

Rokovací jazyk
Slovenský, český, anglický
(bez simultánneho prekladu)

Nahrávanie a trvanie prezentácií
Podklady pre prednášku (obrazová dokumentácia
v PPT a videá) je potrebné odovzdať technikovi
najmenej 15 minút pred začiatkom príslušného
bloku odborného programu. Časový limit
vyžiadaných aj originálnych prednášok je
vyznačený v programe. Ide o čas bez diskusie.
Moderovanie diskusie je v kompetencii predsedu
prednáškového bloku.

Registrovaní účastníci obdržia potvrdenie o účasti
s kreditovým hodnotením ARS CME podľa platných
predpisov. Za pasívnu účasť na celom kongrese
je 19 kreditov (štvrtok 8, piatok 8, sobota 3 kredity)
Za aktívnu účasť sú pridelené kredity nasledovne:
prvý autor prednášky – 10 kreditov
prví dvaja spoluautori – 5 kreditov.
Potvrdenie o účasti je vydávané na konci kongresu.
Potvrdenia nebudú posielané poštou.

Informácie o odubytovaní:
Check out v hoteli Residence – o 13.00
Check out v hoteli Športhotel – o 13.00
Check out v hoteli Galileo – o 10.00
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PREDKONGRESOVÉ AKTIVITY
STREDA 17. 5. 2017
Salónik Panoráma, 7. poschodie
18.00 – 20.00
Riadna schôdza výboru a DR SHS

ŠTVRTOK 18. 5. 2017
Salónik Panoráma, 7. poschodie
09.00 – 11.00
Stretnutie pracovnej skupiny – Alkoholová choroba pečene +
			
Nealkoholová tuková choroba pečene
11.00 – 11.30
Štúdia Frailty – HEGITO 7

ODBORNÝ PROGRAM
ŠTVRTOK 18. 5. 2017
12.00 – 12.30
12.30 – 13.30
13.30 – 13.40
13.40 – 14.40
14.40 – 15.00
15.00 – 15.10
15.10 – 15.40
15.40 – 16.30
16.30 – 16.40
16.40 – 17.40
17.40 – 17.50
17.50 – 18.30
			
18.30 – 19.00
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Otvorenie
Hepatitída B
Prestávka
Experimentálna hepatológia
Akutní porfýrie – klinický obraz, diagnostika, terapie
Prestávka
Je ešte priestor pre GRAZOPREVIR/ELBASVIR v liečbe HCV na Slovensku?
Hepatitída C
Prestávka
Sympózium Abbvie
Prestávka
State of the art
Wilsonova choroba
Posterová sekcia

45. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNI Hepatológia 2017: Životný štýl a pečeň
18. – 20. 5. 2017

PIATOK 19. 5. 2017
08.30 – 09.30
09.30 – 09.40
09.40 – 10.40
10.40 – 11.40
11.40 – 11.50
11.50 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 14.30
14.30 – 15.30
15.30 – 16.00
16.00 – 16.10
16.10 – 17.10
17.10 – 17.40
17.40 – 17.50
17.50 – 18.50

Alkoholová choroba pečene
Prestávka
Sympózium PRO.MED.CS
Nealkoholová tuková choroba pečene
Prednáška podporená edukačným grantom Ewopharma
Prestávka
Sympózium Wörwag Pharma
Obed
Plenárna schôdza
Vária
Sympózium Alfa Wassermann
Prestávka
Pečeň a autoimunita
Sympózium Intercept
Prestávka
Sympózium Gilead

SOBOTA 20. 5. 2017
08.30 – 09.40
09.40 – 09.50
09.50 – 11.30
11.30 – 12.30
12.30 			

Nádory pečene
Prestávka
Pečeň a výživa
Prestávka
Aktivity venované dňu obezity

PIATOK 19. 5. 2017
Šport Hotel Donovaly
10.00 – 12.00
Sekcia sestier
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PREDKONGRESOVÉ AKTIVITY

ODBORNÝ PROGRAM

17. 5. 2017

STREDA

18. 5. 2017

ŠTVRTOK

18.00 – 20.00

Riadna schôdza výboru a DR SHS

12.00 – 12.30

Otvorenie

12.30 – 13.30

18. 5. 2017

ŠTVRTOK

HEPATITÍDA B

09.00 – 11.00

Stretnutie pracovnej skupiny – Alkoholová choroba pečene +
Nealkoholová tuková choroba pečene
Szántová M., Skladaný Ľ., Janičko M., Zima M., Rác M.

12.30 – 12.40

Epidemiológia a klinický priebeh infekcie vírusom hepatitídy B
Kristián P., Schréter I., Jarčuška P. (Košice)

12.40 – 12.50

09.00 – 09.10

Nástroje prevencie alkoholových chorôb v Bystrickom regióne
Skladaný Ľ., Molčan P., Blašková I. (Banská Bystrica)

Hepatitída B a metabolický syndróm
Janičko M. (Košice)

12.50 – 13.00

09.10 – 09.20

IOGT – efektivita nástrojov prevencie
Šperková K. (prezident IOGT)

Chronická infekcia vírusom hepatitídy B – koho neliečiť, koho liečiť?
Oltman M. (Bratislava)

13.00 – 13.10

Aktuálne trendy v liečbe chronickej hepatitídy B
Dražilová S. (Poprad)

13.10 – 13.20

Perspektíva liečby chronickej hepatitídy B - budeme vedieť v budúcnosti
hepatitídu B vyliečiť?
Jarčuška P. (Košice)

09.20 – 09.30

Výsledky liečby závislosti na alkohole v regióne Východného Slovenska
Bodnár B. (Košice)

Predsedníctvo: Jarčuška P., Kristián P.

09.30 – 09.40

Prevencia alebo liečba dôsledkov?
Okruhlica Ľ. (Bratislava)

09.40 – 09.50

Návrh epidemiologického zberu dát o reálnej konzumácii alkoholu
na Slovensku u adolescentov a v produktívnom veku
Baška T. (Martin)

13.20– 13.30

Diskusia

13.30 – 13.40

Prestávka

09.50 – 09.55

Skúsenosti a návrhy
Ďuriš M.

13.40 – 14.40

EXPERIMENTÁLNA HEPATOLÓGIA

09.55 – 11.00

Diskusia

13.40 – 13.50

11.00 – 11.30

Štúdia Frailty – HEGITO 7
Drotárová Z. (Banská Bystrica)

Změny v mitochondriální bioenergetice u dietně indukovaného
modelu NAFLD u potkanů
Kučera O., Sobotka O., Staňková P., Endlicher R., Červinková Z. (Hradec Králové, ČR)

13.50 – 14.00

Pečeň a zápalové črevné choroby
Gardlík R., Lipták R., Vokálová L., Lauková L., Celec P. (Bratislava)

14.00 – 14.10

Vplyv dlhodobého hypogonadizmu na pečeň
Borbélyová V., Domonkos E., Tóthová Ľ., Uličná O., Celec P. (Bratislava, Banská Bystrica)

14.10 – 14.20

Extracelulárna DNA ako marker poškodenia pečene
Konečná B., Vlková B., Hodosy J., Skladaný Ľ., Celec P. (Bratislava)
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Predsedníctvo: Kupčová V., Turecký L.
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25 rokov MSD
na Slovensku

Už 25 rokov prinášame pacientom na Slovensku inovatívne lieky a očkovacie látky. Dnes sme na vrchole
vývoja riešení v boji proti globálne najnaliehavejším zdravotníckym výzvam. Vďaka profesionálnemu tímu
odborníkov dnes zápasíme s viac než 30 typmi rakoviny, hepatitídou C, systémovými autoimunitnými
ochoreniami, antibiotikám-odolnými „superbaktériami“ aj kardio-metabolickými chorobami. Chceme ísť
príkladom. Preto je našou najväčšou ambíciou spolupráca s odborníkmi a inštitúciami na Slovensku pri
zvyšovaní štandardu zdravotnej starostlivosti a zlepšovaní prístupu k inovatívnej liečbe.
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14.20 – 14.30

Účinky antivírusovej liečby hepatitídy C na fibrogenézu
Kupčová V., Turecký L., Szántová M., Fedelešová M. (Bratislava)

14.30 – 14.40

Diskusia

14.40 – 15.00

Akutní porfýrie – klinický obraz, diagnostika, terapie
Urbánek P. (Praha)

15.00 – 15.10

Prestávka

15.10 – 15.40

Je ešte priestor pre GRAZOPREVIR/ELBASVIR v liečbe HCV na Slovensku?
Skladaný Ľ. (Banská Bystrica)

15.40 – 16.30

HEPATITÍDA C

15.40 – 15.50

Infekcia vírusom hepatitídy C zvyšuje riziko vzniku diabetes mellitus 2. typu
a kardiovaskulárne riziko
Dražilová S., Jarčuška P., Schréter I., Kristián P., Virág L., Janičko M., Špiláková N.
(Poprad, Košice, Prešov)

15.50 – 16.00

Bezinterferónová liečba v reálnej praxi - skúsenosti jedného centra
Kristian P., Virág L., Schréter I., Rovňáková A. (Košice)

16.00 – 16.10

Možnosti po zlyhaní bezinterferonovej terapie
Rác M. (Nitra)

16.10 – 16.20

Terapia chronickej hepatitídy C na Slovensku. Ako ďalej?
Oltman M., Kristian P., Vyskočil M. (Bratislava, Košice)

16.20 – 16.30

Diskusia

16.30 – 16.40

Prestávka

16.40 – 17.40

Sympózium Abbvie

17.40 – 17.50

Prestávka

17.50 – 18.30

State of the art
Kupčová V.
Wilsonova choroba
Brůha R. (Praha)

Predsedníctvo: Schréter I., Oltman M., Urbánek P.

Pre viac informácií kontaktujte www.msd.com
Copyright © 2017 Merck Sharp & Dohme Corp., a subsidiary of Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA.
Všetky práva vyhradené. Merck Sharp & Dohme, s.r.o., Karadžičova 2, Bratislava 811 09
Tel: +421 2 5828 2010, dpoc_czechslovak@merck.com
01-2018-CORP-1213836-0000
Dátum vypracovania: Marec 2017
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NASTAL
ČAS

18.30 – 19.00

POSTEROVÁ SEKCIA

Predsedníctvo: Bočáková J., Baláž J.

Poster č. 1
Clinical case of Budd – Chiari syndrome at the patient with thrombophilia
and primary myelofibrosis
Ermolova T., Olienik V., Yuochnova O., Belovičová M. (St.Petersburg, Russia, Bardejovské kúpele)
Poster č. 2
Je sérový ceruloplazmín fibromarkerom pri poškodení pečene?
Ščigulinský P., Janega P., Muchová J., Kupčová V., Fedelešová M., Uhlíková E., Piteková B.,
Turecký L. (Bratislava)
Poster č. 3
Lipoperoxidácia v patogenéze poškodenia pečene pri experimentálnom diabete
Turecký L., Kupčová V., Fedelešová M., Piteková B., Ďurfinová M., Uhlíková E. (Bratislava)
Poster č. 4
N- acetyl – L-cysteín, biotransformačný systém a poškodenie pečene vyvolané CCL4
Uhlíková E., Janega P., Muchová J., Kupčová V., Fedelešová M., Ščigulinský P., Turecký L. (Bratislava)
Poster č. 5
Nealkoholová tuková choroba pečene, metabolický syndróm a kardiovaskulárne riziko
Kupčová V., Višenková V., Fedelešová M., Bulas J., Turecký L. (Bratislava)
Poster č. 6
Neinvazívna diagnostika fibrózy pečene u chorých na chronickú hepatitídu C
Derbak M. (Užhorod, Ukrajina)

MÁTE TO
VO SVOJICH RUKÁCH

www.promedcs.eu
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Poster č. 7
Pilotný projekt skríningu steatózy na základe indexu steatózy pečene (FLI)
Hlavatá T., Melicháčová V., Kabátová J., Bačiková Z., Nedelková Z., Graňo F., Luha J.,
Szántová M. (Bratislava)
Poster č. 8
Vplyv diéty a rezistenčného tréningu na kardiometabolické parametre
Penesová A., Bajer B, Vlček M., Imrich R. (Bratislava)
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19. 5. 2017

PIATOK

08.30 – 09.30

ALKOHOLOVÁ CHOROBA PEČENE

08.30 – 08.40

Je Slovensko tzv. alkogénna spoločnosť?
Szántová M. (Bratislava)

08.40 – 08.50

Dôsledky alkoholovej choroby pečene na Slovensku v číslach
Janičko M., Adamcová Selčanová S., Skladaný Ľ., Szamosová M.
(Košice, Banská Bystrica, Bratislava)

08.50 – 09.00

Intoxikácie alkoholom u detí a mladistvých – skúsenosti z Oddelenia 		
urgentného príjmu DFNsP v Bratislave
Gécz J. (Bratislava)

09.00 – 09.10

Liečba alkoholovej choroby pečene z pohľadu adiktológa
Okruhlica Ľ. (Bratislava)

09.10 – 09.20

IOGT – nové trendy a prístupy v prevencii dôsledkov alkoholu
Šperková K. (prezident IOGT)

09.20 – 09.30

Diskusia

09.30 – 09.40

Prestávka

09.40 – 10.40

Sympózium PRO.MED.CS

10.40 – 11.40

NEALKOHOLOVÁ TUKOVÁ CHOROBA PEČENE

10.40 – 10.50

Fatty Liver Index, včasný indikátor steatózy pečene v detskom
a adolescentnom veku 		
Kabátová J., Kabátová J. jn, Melicháčová V. (Piešťany, Trnava)

10.50 – 11.00

1000 dní, vplyv prenatálnych faktorov/gravidity a dojčenského veku
na vznik obezity a NAFLD
Kosnáčová J. (Bratislava)

11.00 – 11.10

Inaktivita a nealkoholová tuková choroba pečene
Rác M. (Nitra)

11.10 – 11.20

Fastfoodová strava a nealkoholová tuková choroba pečene
Piják R. (Bratislava)

Predsedníctvo: Szántová M., Janičko M.

Predsedníctvo: Rác M., Zima M.
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ckými manifestacemi, je třeba zajistit vhodné sledování pacienta. Je také důležité varovat pacienty před rizikem, že záchvaty jsou zhoršovány či vyvolávány hladověním nebo užíváním určitých léčivých přípravků (zejména estrogenů, barbiturátů a steroidů),
o přípravky jsou schopny nepřímo indukovat aktivitu syntetázy kyseliny delta-aminolevulové prostřednictvím zvýšených požadavků jater na hem. Protože naředěný roztok je hypertonický, musí být podáván pouze velmi pomalou intravenózní infuzí. Aby se
odráždění žíly, je nutné podávat infuzi po dobu alespoň 30 minut do velké žíly na předloktí nebo do centrální žíly. Po podání přípravku Normosang může v žíle použité pro infuzi dojít k žilní trombóze. Několik případů popisuje trombózu dutých žil a jejich
ítoků (kyčelních a podklíčkových žil). Riziko trombózy dutých žil nelze vyloučit. Po opakovaných infuzích byly hlášeny změny periferních žil, které mohou zabránit použití postižených žil pro podávání dalších infuzí, což vyžaduje použití centrální žilní linky.
oporučuje po infuzi propláchnout žílu 100 ml 0,9% NaCl. Pokud bude intravenózní kanyla zavedena příliš dlouho, mechanické dráždění a rovněž iritace injekční tekutinou mohou způsobit vaskulární poškození, které může vést k extravazaci. Před infuzí
Normosang kanylu vyzkoušejte a během infuze ji pravidelně kontrolujte. V případě extravazace může dojít ke kožní diskoloraci. Po opakovaných infuzích byly hlášeny zvýšené koncentrace sérového feritinu. Proto se doporučuje, aby byl sérový feritin měřen
ých intervalech pro monitorování zásob železa v organismu. Pokud je to zapotřebí, je nutné provést další vyšetřovací metody a učinit terapeutická opatření. Tmavá barva přípravku Normosang může dát plazmě neobvyklé zbarvení. Mezi standardní opatření
zení infekcí z léčivých přípravků připravených z lidské krve nebo plazmy patří selekce dárců, vyšetření darovaných krevních dávek na specické markery infekcí a účinné kroky k inaktivaci a odstranění virů při výrobě. Navzdory tomu nelze při podávání
ípravků připravených z lidské krve nebo plazmy přenos infekčních zárodků zcela vyloučit. To také platí pro neznámé nebo nově vznikající viry a jiné patogeny. Uvedená opatření jsou považována za účinná k prevenci obalených virů, například HIV, HBV a
zně doporučujeme při každém podání přípravku Normosang pacientovi zaznamenat název a č. šarže výrobku, aby tak bylo možno dohledat, jaká šarže byla komu podána. Normosang obsahuje 1 g ethanolu (96 %) na 10ml ampulku. To může být škodlivé
Normosang může
modikovat nebozáchvatů
zvýšit účinek dalších léčiv.
Normosang nemá být použit jako
ty trpící onemocněním jater, alkoholismem, epilepsií, poškozením nebo onemocněním mozku, a také pro těhotné ženy a pro děti. Obsah ethanolu v přípravku
Léčba
akutních
jaterních
léčba, protože dostupné údaje jsou příliš omezené a dlouhodobé podávání pravidelných infuzí nese riziko přetížení železem (viz bod 4.8. Nežádoucí účinky). Jako doplněk
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jiných nezbytných opatření, jako je eliminace
porfýrií
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ch faktorů, se doporučuje zajistit dostatečný přísun sacharidů. 4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Během léčby přípravkem Normosang se zvyšuje enzymová aktivita enzymů P450. Metabolismus současně podávaných léků,
porfýrie, porfýrie variegata,
metabolizovány cytochromovými enzymy P450 (jako například estrogeny, barbituráty a steroidy), se může během podávání přípravku Normosang zvýšit, což vede k nižší systémové expozici. 4.6. Fertilita, těhotenství a kojení Těhotenství Specické
hereditární
koproporfýrie)
tální a klinické údaje nejsou dispozici, a proto rizika během těhotenství nejsou denována; nicméně doposud nebyly pozorovány u novorozenců, jejichž matky byly léčeny přípravkem
Normosang během těhotenství,
žádné následky. Kojení Účinky přípravku
g nebyly ověřovány během kojení. Ale protože je do mateřského mléka vylučováno mnoho látek, je při podávání přípravku Normosang během kojení vhodné dodržovat opatrnost. Pro omezené údaje není možné doporučit podávání přípravku Normosang
otenství a kojení, pokud to není nezbytně nutné. 4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Neexistuje žádný důkaz, který svědčí pro to, že Normosang nepříznivě ovlivňuje schopnost řídit
nebo obsluhovat
stroje. 4.8. Nežádoucí účinky Nejčastěji
Léčbu
přípravkem
žádoucí účinky jsou reakce v místě infuze, které se objevují zejména tehdy, jestliže se infuze podává do žil, které jsou příliš malé (viz bod 4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití). Hlášené nežádoucí účinky jsou uvedeny níže podle třídy orgánových
podle frekvence. Frekvence jsou denovány takto: velmi časté (1/10) časté (1/100 až <1/10), méně časté (1/1000 až <1/100), vzácné (1/10000 až < 1/1000), velmi vzácné (<1/10000), není známo (z dostupných údajů nelze určit). Poruchy imunitního
Vzácné: anafylaktoidní reakce, přecitlivělost (jako například poléková dermatitida a edém jazyka). Poruchy nervového systému Není známo: bolesti hlavy Cévní poruchy Velmizahajte
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ovéhu feritinu Není známo: zvýšená hladina kreatininu v krvi Po několika letech léčby opakovanými infuzemi byly hlášeny zvýšené koncentrace sérového feritinu, což může ukazovat na přetížení železem (viz bod 4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro
oruchy kůže a podkožní tkáně Není známo: kožní diskolorace Hlášení podezření na nežádoucí účinky Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku
důležité. Umožňuječasné
to pokračovat veintervence
sledování poměru přínosů a rizik léčivého
V jepřípadě
Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 4.9. Předávkování V pokusech na zvířatech
zabrání rozvoji
em Normosang byly akutní toxické účinky po podávání vysokých dávek namířeny proti játrům. Celkové dávky desetkrát vyšší než dávky doporučované pro podávání u člověka také snížily krevní tlak laboratorních potkanů. Vysoké dávky mohou způsobit
komplikací,
emostázy. Normosang obsahuje 4000 mg propylenglykolu na ampulku o objemu 10 ml. Propylenglykol ve vysokých dávkách může vyvolat nežádoucí účinky na centrální nervový systém, vážných
laktátovou acidózu, renální
a hepatální toxicitu, zvýšení osmolarity
emolytické reakce. Byly hlášeny případy předávkování přípravkem Normosang. Například jeden pacient zaznamenal slabé zvracení, bolest a citlivost předloktí (na místě infuze)
a jeho uzdravování
probíhalo bez komplikací.
Jiný pacient, kterému bylo podáno
např.
motorické
neuropatie
k přípravku Normosang (2500 mg lidského heminu) v jediné infuzi, zaznamenal fulminantní selhání jater, u dalšího pacienta s dřívějšími záznamy chronického selhání jater, kterému byly podány 4 ampulky přípravku Normosang (1000 mg1lidského heminu)
a
encefalopatie.
utní selhání jater s nutnou transplantací jater. Jeden pacient dostával 12 ampulek přípravku Normosang (3000 mg lidského heminu) během dvou dnů, což mělo za následek hyperbilirubinemii, anemii a generalizovanou hemoragickou diatézu. Účinky
několik SOUHRN
dnů po podávání,
ale pacientOsePŘÍPRAVKU
poté zotavil bez následků. Bylo také hlášeno, že vysoká dávka (1000 mg) hematinu, jiné formy hemu, vyvolala u jednoho pacienta přechodné renální selhání. Je nutné pečlivě monitorovat parametry krevní koagulace,
ÚDAJŮ
1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Normosang 25 mg/ml, koncentrát pro infuzní roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Lidský hemin 25 mg/ml. Jedna ampulka o objemu 10 ml obsahuje 250 mg lidského heminu. Po naředění jedné 10ml ampulky ve 100 ml 0,9%
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Probodvazbu
Normosang je tmavě zbarvený koncentrát pro infuzní roztok. 4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1. Terapeutické indikace Léčba akutních záchvatů jaterní porfyrie (akutní intermitentní porfyrie, porphyria variegata, hereditární koproporfyrie). 4.2. Dávkování a způsob podání
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ltru. Dávka nemá překročit 250 mg (1 ampulka) denně. Výjimečně může být léčebná kúra za přísného biochemického dozoru opakována, pokud je na první léčebnou kúru nedostatečná reakce. Starší pacienti Není nutná žádná úprava dávky. Děti a dospívající
Záchvaty porfyrie jsou u dětí vzácné, ale omezené zkušenosti s tyrosinemií svědčí pro to, že je bezpečné použít dávku nepřesahující 3 mg/kg denně po dobu 4 dnů, podávanou za stejných bezpečnostních opatření jako u dospělých pacientů. Způsob podání Infuze je
em-arginát
je indikován u jaterních porfyrií (akutní intermitentní porfyrie, porphyria variegata a hereditární koproporfyrie). Tyto porfyrie jsou charakterizovány výskytem enzymatického bloku v dráze biosyntézy hemu, což má za následek: 1) decit hemu
nutné podávat do velké předloketní nebo centrální žíly po dobu alespoň 30 minut. Po infuzi je třeba žílu propláchnout 100 ml 0,9% NaCl. Doporučuje se nejprve vypláchnout žílu 3 až 4 bolusovými injekcemi 10 ml 0,9% NaCl, po kterých může být zbývající objem
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Proto se doporučuje po infuzi propláchnout žílu 100 ml 0,9% NaCl. Pokud bude intravenózní kanyla zavedena příliš dlouho, mechanické dráždění a rovněž iritace injekční tekutinou mohou způsobit vaskulární poškození, které může vést k extravazaci. Před infuzí
přípravku
Normosang
kanylu vyzkoušejte
během infuze
ji pravidelně
kontrolujte.
V případě u
extravazace
může dojít ke kožní
opakovaných
infuzích koagulace
byly hlášenyazvýšené
koncentrace
sérového feritinu.
Proto tyto
se doporučuje,
byl sérový
feritin měřen
ria variegata.
Na rozdíl
od starších
galenickýcha přípravků
infuze
hem-arginátu
nevyvolávají
zdravých dobrovolníků
žádnédiskoloraci.
závažnéPozměny
v parametrech
brinolýzy.
Bylo prokázáno,
že všechny
parametryabyzůstávají
nezměněné
s výjimkou
v pravidelných intervalech pro monitorování zásob železa v organismu. Pokud je to zapotřebí, je nutné provést další vyšetřovací metody a učinit terapeutická opatření. Tmavá barva přípravku Normosang může dát plazmě neobvyklé zbarvení. Mezi standardní opatření
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poklesly o 10 až 15 %. 5.2. Farmakokinetické vlastnosti Po intravenózní infuzi heminu (3 mg/kg) byly farmakokinetické parametry (průměr ± SD) pozorované u zdravých dobrovolníků a pacientů s porfyrií následující: - C(o)
připravených z lidské krve nebo plazmy přenos infekčních zárodků zcela vyloučit. To také platí pro neznámé nebo nově vznikající viry a jiné patogeny. Uvedená opatření jsou považována za účinná k prevenci obalených virů, například HIV, HBV a
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11.20 – 11.30

Cirkadiálna regulácia metabolických procesov v pečeni
Zima M. (Nové Zámky)

11.30 – 11.40

Diskusia

11.40 – 11.50

Prednáška podporená edukačným grantom Ewopharma

11.50 – 12.00

Prestávka

12.00 – 13.00

Sympózium Wörwag Pharma

13.00 – 14.00

Obed

14.00 – 14.30

Plenárna schôdza

14.30 – 15.30

VÁRIA

14.30 – 14.40

Some mechanisms of intrahepatic microcirculation disorders and their 		
correction in chronic viral hepatitis C patients with initial stage of liver fibrosis
Ermolova T., Karev V., Еrmolov S., Yukhnova O., Belovičová M.
(St.-Petersburg, Russia, Bardejovské Kúpele)

14.40 - 14.50

Čokoláda a fibrogenéza
Belovičová M. (Bardejovské Kúpele)

14.50 - 15.00

Hepatálna encefalopatia: Analýza súboru
Strachan J., Vnenčákova J. + kolektiv HeGiTo (Banská Bystrica)

15.00-15.10

Komplexná porucha hemostázy pri cirhóze pečene
Sásiková M., Barqawiová D., Hrušovský Š., Bátorová A., Gregušová A. (Bratislava)

15.10 - 15.20

Pečeň a mikrobiota
Oltman M., Smutný M., Vyskočil M. (Bratislava)
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Diskusia
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Sympózium Alfa Wassermann
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Prestávka

16.10 – 17.10

PEČEŇ A AUTOIMUNITA

16.10 – 16.20

Variantné syndrómy v hepatológii
Gürtler Ľ., Oltman M., Jarčuška P. (Bratislava, Košice)

Predsedníctvo: Belovičová M., Adamcová-Selčanová S.

aktivního uhlí umožní přerušit enterohepatální oběh hemu. - Pro eliminaci propylenglykolu je nutná hemodialýza. 5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 5.1. Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: jiné hematologické přípravky, ATC kód:
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60,0 ± 17 μg/ml - Eliminační poločas (t½) 10,8 ± 1,6 hodin - Celková plazmatická clearance 3,7 ± 1,2 ml/min - Distribuční objem 3,4 ± 0,9 l Po opakovaných infuzích se poločas hemu v organismu zvyšuje; po 4. infuzi se prodlouží na 18,1 hodiny. 5.3. Předklinické
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1. Hift R The acute porphyrias. European Gastroenterology & Hepatology. Volume 8 Issue 1 Spring 2012.

Výdej léčivého přípravku je vázaný na lékařský předpis. Každá oprávněná žádost lékaře o tento léčivý přípravek je hrazena ze zdravotního pojištění. Aktuálni informace o výši úhrady ze zdravotního
pojištění naleznete na www.mzcr.cz nebo u konkrétní zdravotní pojišťovny. Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce pro Českou republiku na telefonním čísle: +420 702 211 762,
nebo prostřednictvím mailboxu: InfoCzechia@orphan-europe.com.
Jakékoliv podezření na závažný nebo neočekávaný nežádoucí účinek a jiné skutečnosti závažné pro zdraví léčených osob nahlaste na farmakovigilanční oddělení OrphanEurope do mailboxu:
PVCzechia@orphan-europe.com, tel.: +420 469 689 041, nebo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Oddělení farmakovigilance,
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, Tel.: +420 272 185 885, Fax: +420 272 185 222, Email: farmakovigilance@sukl.cz. Hlášení je možné zasílat pomocí tištěného nebo elektronického formuláře
dostupného na webových stránkách SÚKL, vše potřebné najdete na: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Literatura: 1. Hift R The acute porphyrias. European Gastroenterology & Hepatology. Volume 8 Issue 1 Spring 2012.
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Skrátený súhrn ůdajov o lieku:
Advagraf 0,5 mg obsahuje 0,5 mg tacrolimusum, Advagraf 1 mg obsahuje
1 mg tacrolimusum, Advagraf 3 mg obsahuje 3 mg tacrolimusum, Advagraf
5 mg obsahuje 5 mg tacrolimusum. Indikácie: Profylaxia rejekcie transplantátu
u dospelých príjemcov obličkového alebo pečeňového alotransplantátu.
Liečba v prípade odlučovania aloimplantátu nereagujúceho na liečbu inými
imunosupresívnymi liečivými prípravkami u dospelých pacientov. Kontraindikácie:
Hypersenzitivita na takrolimus alebo iné makrolidy alebo na ktorúkoľvek pomocnú
látku tohto prípravku. Dávkovanie a spôsob podávania: Advagraf je perorálna forma
takrolimu určená na podávanie jedenkrát denne. Užíva sa nalačno, aby sa dosiahla
maximálna absorpcia. Odporúčané dávky – profylaxia rejekcie transplantátu:
Transplantácia obličiek: liečba by sa mala začať dávkou 0,20 – 0,30 mg/kg/deň.
Transplantácia pečene: liečba my sa mala začať dávkou 0,10 – 0,20 mg/kg/
deň. Úprava dávky v potransplantačnom období: V období po transplantácii
obličiek alebo pečene sa dávky prípravku Advagraf zvyčajne znižujú. V niektorých
prípadoch je možné vysadiť súbežnú imunosupresívnu liečbu a prejsť na monoterapiu
prípravkom Advagraf. Odporúčané dávky – konverzia pacientov liečených
prípravkom Prograf na Advagraf: U pacientov – príjemcov alotransplantátu, ktorí
sú na udržiavacej terapii prípravkom Prograf tobolky podávaným dvakrát denne
a vyžadujú prevod na Advagraf jedenkrát denne, by sa mal tento prevod uskutočniť
v pomere 1 : 1 (mg : mg) celkovej dennej dávky. Odporúčané dávky – liečba
rejekcie: Transplantácia obličiek a pečene: konverzia na Advagraf by sa mala
začať počiatočnou dávkou odporúčanou pri transplantácii obličiek, resp. pečene
pre profylaxiu rejekcie transplantátu. Transplantácia srdca: Dospelým pacientom
by sa mala byť podávať počiatočná perorálna dávka 0,15 mg/kg/deň. Iné typy
alotransplantácie: Keďže nie sú s prípravkom Advagraf žiadne klinické skúsenosti
u pacientov po transplantácii pľúc, pankreasu a čreva, Prograf sa u pacientov
po transplantácii pľúc používal v počiatočnej perorálnej dávke 0,10 – 0,15 mg/kg/deň,
u pacientov po transplantácii pankreasu v počiatočnej perorálnej dávke 0,2 mg/kg/
deň a u pacientov po transplantácii čreva v počiatočnej perorálnej dávke 0,3 mg/
kg/deň. Interakcie s inými liečivými prípravkami: Súbežné užívanie liečivých
prípravkov, o ktorých je známe, že inhibujú alebo indukujú CYP3A4, môže ovplyvniť
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metabolizmus takrolimu a tým zvýšiť alebo znížiť hladinu takrolimu v krvi. Tehotenstvo
a dojčenie: Podanie takrolimu tehotným ženám možno zvážiť, pokiaľ je táto liečba
nutná a neexistuje bezpečnejšia alternatíva. V čase užívania prípravku Advagraf
by ženy nemali dojčiť. Nežiaduce účinky: Srdcové poruchy: ischemická choroba
srdca, tachykardia. Poruchy krvi a lymfatického systému: anémia, leukopénia,
trombocytopénia, leukocytóza, abnormálne výsledky analýzy erytrocytov. Poruchy
nervového systému: tremor, bolesť hlavy, tinitus. Očné poruchy: rozmazané
videnie, fotofóbia. Respiračné, hrudné a mediastinálne poruchy: dušnosť, choroby
pľúcneho parenchýmu, pleurálny výpotok, faryngitis, kašeľ, nosná kongescia.
Gastrointestinálne poruchy hnačka, nauzea. Poruchy obličiek a močových ciest:
poškodenie obličiek. Poruchy kože a podkožia: pruritus, vyrážka, alopécia, akné,
zvýšené potenie. Poruchy pohybového systému a spojivového tkaniva: bolesti
kĺbov, svalové kŕče, bolesti v končatinách, bolesti chrbta. Poruchy metabolizmu
a výživy: hyperglykemické stavy, diabetes mellitus, hyperkalémia. Novotvary
benígne, malígne a nešpecifikované: u pacientov liečených imunosupresívami
je zvýšené riziko vzniku malignít vrátane lymfoproliferatívnych porúch spojených
s EBV a malignít kože. Cievne poruchy: hypertenzia. Poruchy imunitného systému:
u pacientov, ktorí užívajú takrolimus, boli pozorované alergické a anafylaktoidné
reakcie. Poruchy pečene a žlčových ciest: abnormality pečeňových enzýmov a funkcia
pečene, cholestáza a žltačka, hepatocelulárne poškodenie a hepatitis, cholangitis.
Psychiatrické poruchy: insomnia. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Astellas Pharma
Europe B.V., Elisabethhof 19, 2353 Leiderdorp Holandsko. Registračné číslo:
Advagraf 0,5 mg – EU/1/07/387/001, EU/1/07/387/002, EU/1/07/387/009; Advagraf
1 mg – EU/1/07/387/003, EU/1/07/387/004, EU/1/07/387/005, EU/1/07/387/006;
Advagraf 3 mg – EU/1/07/387/011, EU/1/07/387/012, EU/1/07/387/013; Advagraf
5 mg – EU/1/07/387/007, EU/1/07/387/008, EU/1/07/387/010. Zvláštne opatrenia
na uchovávanie: Uchovávajte v pôvodnom obale a v suchu, aby bol prípravok
chránený pred vlhkosťou. Doba použiteľnosti: 3 roky. Po otvorení hliníkového
vrecka: 1 rok. Dátum poslednej revízie: 06/2016. Prípravok je hradený z prostriedkov
verejného zdravotného poistenia. Pred použitím prípravku sa, prosím, zoznámte
s úplným znením Súhrnu informácií o prípravku Advagraf.
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16.20 – 16.30

Vplyv enviromentálnych faktorov na priebeh primárnej biliárnej cholangoitídy
Jarčuška P., Dražilová S. (Košice, Poprad)

16.30 – 16.40

Prediktívne faktory úspešnosti liečby primárnej biliárnej cholangoitídy
ursodeoxycholovou kyselinou
Dražilová S., Gazda J., Janičko M., Martinková D., Mikolajová L., Jarčuška P.
(Poprad, Košice)

16.40 – 16.50

Manažment pacienta s primárnou sklerotizujúcou cholangitídou
z pohľadu gastroenterológa
Veselíny E. (Košice)

16.50 – 17.00

IgG4 – choroba
Oltman M., Dražilová S. (Bratislava, Poprad)

17.00 – 17.10

Diskusia

17.10 – 17.40

Sympózium Intercept

17.40 – 17.50

Prestávka

17.50 – 18.50

Sympózium Gilead
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SyStémová liečba
HepatOCelulárneHO karCinómu

Optimalizácia liečebných výsledkov...
...na základe princípov systémovej liečby HCC
Hepatocelulárny karcinóm (HCC)
je vysoko vaskularizovaný nádor,
ktorý sa vyznačuje zvýšenou novotvorbou ciev,
skorým metastázovaním
a rýchlou nádorovou progresiou 1,2
TACE6
u

Potreba systémovej liečby je daná
vysokou mierou rekurencie
po lokoregionálnych zákrokoch 3-6

65%

pacientov

absencia
trvalej
liecebnej
odpovede

Resekcia5

70%

Transplantácia3,4

<10%
pacientov

u
pacientov

u

rekurencia

rekurencia

do 5 rokov

20. 5. 2016

SOBOTA

08.30 – 09.40

NÁDORY PEČENE

08.30 – 08.40

Hepatocelulárny karcinóm v pečeni bez cirhózy: prehľad a analýza súboru
Rác M., Koller T., Streško M., Klepanec A., Bakoš M., Vaňo I., Skladaný Ľ.
(Nitra, Trnava, Banská Bystrica)

08.40 – 08.50

Hepatocelulárny karcinóm: analýza súboru a životný štýl
Adamcová-Selčanová S., Skladaný Ľ., Badinková J., Okapec S., Pritzová E., Švidraňová A.,
Hampl F., Janek J., Žilinčan M., Opravil Z. (Banská Bystrica)

08.50 – 09.00

Bratislavský protokol transartériovej chemoembolizácie pre hepatocelulárny
karcinóm 8-ročné skúsenosti
Žigrai M., Hrušovský Š., Mižičková M., Javorka V. (Bratislava)

09.00 – 09.10

Telesná aktivita a hepatocelulárny karcinóm (čo možno od pohybu očakávať
pri prevencii a čo pri rozvinutom ochorení)
Minárik P., Belovičová M., Mináriková D. (Bratislava, Bardejovské kúpele)

09.10 – 09.20

Zmeny funkcie pečene po transartériovej chemoembolizácii
Pikus T., Žigrai M., Mižičková M., Javorský, Hrušovský Š. (Bratislava)

09.20 – 09.30

Transartériová rádioembolizácia (TARE): prvé skúsenosti s novou metodikou
Žilinčan M., Skladaný Ľ., Kaliská L., Opravil Z., Okapec S., Janceková D., Adamcová –
Selčanová S. (Banská Bystrica)

09.30 – 09.40

Diskusia

09.40 – 09.50

Prestávka

09.50 – 11.30

PEČEŇ A VÝŽIVA

09.50 – 10.00

Pitná voda a pečeň
Bočáková J. (Trenčín)

10.00 – 10.10

Glykemický index potravín v liečbe a prevencii metabolického syndrómu
Koller T. (Bratislava)

10.10 – 10.20

Liekové poškodenie pečene a poškodenie výživovými doplnkami
a inými prípravkami
Glasová H., Adamcová-Selčanová S., Badinková J., Glasa J. (Bratislava, Banská Bystrica)

do 5 rokov

6 mesiacov
po TACE

nexavar® je jediná systémová liečba, ktorá preukázala štatisticky významný benefit
v celkovom prežívaní u pacientov s HCC7
Zváženie systémovej liečby je dôležitou súčasťou starostlivosti o pacienta s HCC.
TACE=transarterial chemoembolization.
Referencie: 1. Pang R, Poon RTP. Angiogenesis and antiangiogenic therapy in hepatocellular carcinoma. Cancer Lett. 2006;242(2):151-167. 2. Benetti A, Berenzi A, Gambarotti M, et al. Transforming growth factor-b1 and
CD105 promote the migration of hepatocellular carcinoma-derived endothelium. Cancer Res. 2008;68(20): 8626-8634. 3. Cauchy F, Fuks D, Belghiti J. HCC: current surgical treatment concepts. Langenbecks Arch Surg.
2012; 397:681-695. 4. Onaca N, Klintmalm GB. Liver transplantation for hepatocellular carcinoma: the Baylor Experience. J Hepatobiliary Pancreat Sci. 2010;17:559-566. 5. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology™.
Hepatobiliary Cancers (Version 1.2011). ©2011 National Comprehensive Cancer Network, Inc. http://www.nccn.org. Accessed March 28, 2011. 6. Llovet JM, Real MI, Montaña X, et al; Barcelona Clinic Liver Group.
Arterial embolisation or chemoembolisation versus symptomatic treatment in patients with unresectable hepatocellular carcinoma: a randomised controlled trial. Lancet. 2002;359(9319):1734-1739. 7. Llovet JM,
Ricci S, Mazzaferro V, et al; SHARP Investigators Study Group. Sorafenib in advanced hepatocellular carcinoma. N Engl J Med. 2008;359(4):378-390.

Skrátená informácia o lieku
Názov lieku: Nexavar 200 mg filmom obalené tablety. Zloženie lieku: Každá filmom obalená tableta obsahuje 200 mg sorafenibu (ako tozylát). Lieková forma: Filmom obalená tableta. Terapeutické indikácie:
1. Liečba hepatocelulárneho karcinómu. 2. Liečba pacientov s pokročilým karcinómom z renálnych buniek, u ktorých zlyhala predchádzajúca liečba založená na interferóne alfa alebo interleukíne-2 alebo sa považujú za nevhodných pre takúto
liečbu. 3. Liečba pacientov s lokálne pokročilým, alebo metastázujúcim diferencovaným karcinómom štítnej žľazy, refraktérnym na liečbu rádioaktívnym jódom. Dávkovanie a spôsob podávania: Odporúčaná dávka u dospelých je 400 mg
(dve tablety po 200 mg) dvakrát denne (zodpovedá celkovej dennej dávke 800 mg). Manažment predpokladaných nežiaducich liekových reakcií si môže vyžadovať dočasné prerušenie alebo zníženie dávky v liečbe Nexavarom. Ak je nevyhnutné
zníženie dávky, dávka Nexavaru sa má znížiť na dve tablety po 200 mg jedenkrát denne, pri liečbe diferencovaného karcinómu štítnej žľazy, sa môže dávka Nexavaru znížiť na 200 mg jedenkrát denne. Kontraindikácie: Precitlivenosť na
liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Vyrážka a kožná reakcia ruka-noha podľa kritérií CTC zvyčajne stupňa 1 a 2. Zvýšený výskyt arteriálnej hypertenzie (zvyčajne mierna až stredne
závažná, prejavovala sa v rannom štádiu liečby a ustúpila po vykonaní bežnej antihypertenznej liečby). Zvýšené riziko krvácania. Zvýšený výskyt srdcovej ischémie/infarktu. U pacientov, ktorí majú alebo u ktorých sa môže vyvinúť predĺženie QTc
treba používať sorafenib s opatrnosťou. Ak sa liek používa u týchto pacientov, treba zvážiť pravidelný monitoring (vyhodnotenie elektrokardiogramu a elektrolytov). Gastrointestinálna perforácia sa vyskytla u menej ako 1% pacientov, liečbu
sorafenibom treba prerušiť. U pacientov so závažným poškodením funkcie pečene sa môže zvýšiť koncentrácia sorafenibu, hlásili sa prípady zlyhania obličiek. U niektorých pacientov užívajúcich warfarín počas liečby Nexavarom sa hlásili zriedkavé
prípady krvácania alebo zvýšenia INR, takto liečení pacienti musia byť monitorovaní. Nevykonali sa žiadne formálne štúdie o účinku sorafenibu na hojenie rán. U pacientov podrobujúcich sa veľkým chirurgickým výkonom sa odporúča dočasné
prerušenie liečby. U starších pacientov sa hlásili prípady zlyhania obličiek; má sa zvážiť sledovanie funkcie obličiek. Vysoko rizikoví pacienti, podľa prognostickej skupiny MSKCC, neboli zahrnutí do tretej fázy klinického skúšania pri karcinóme
z renálnych buniek a u týchto pacientov sa nehodnotil pomer prospechu k riziku liečby. Opatrnosť sa odporúča pri podávaní Nexavaru so zložkami, ktoré sa metabolizujú/vylučujú prevažne prostredníctvom UGT1A1 (napr. irinotekan) alebo
UGT1A9 dráhami. Opatrnosť sa odporúča pri súbežnom podávaní sorafenibu s docetaxelom. Pred začatím liečebnej kúry antibiotikami sa má zvážiť riziko znížených plazmatických koncentrácií sorafenibu. Nežiaduce účinky: Veľmi časté:
infekcia, lymfopénia, anorexia, hypofosfatémia, hemorágia hypertenzia, hnačka, nauzea, vracanie, zápcha, suchá koža, vyrážka, alopécia, kožná reakcia ruka-noha, erytém, pruritus, artralgia, únava, bolesť, horúčka, znížená telesná hmotnosť
zvýšená amyláza a lipáza. Časté: folikulitída leukopénia, neutropénia, anémia, trombocytopénia, hypotyreóza , hypokalciémia, hypokaliémia, hyponatrémia,
depresia, periférna senzorická neuropatia, porucha chuti, tinitus, kongestívne zlyhanie srdca, ischémia myokardu a infarkt myokardu, začervenanie, výtok z nosa,
chrapot, stomatidída, dyspepsia, dysfágia, gastroezofageálny reflux, keratoakantóm / spinocelulárny karcinóm kože, exfoliatívna dermatitída, akné, deskvamácia
kože, hyperkeratóza myalgia, svalové kŕče, zlyhanie obličiek, proteinúria, erektilná dysfunkcia, asténia, ochorenie podobné chrípke, zápal sliznice, prechodné zvýšenie
transamináz. Menej časté: reakcie precitlivenosti, anafylaktická reakcia, hypertyreoidizmus, dehydratácia, reverzibilná posteriórna leukoencefalopatia, hypertenzná
kríza, udalosti podobné intersticiálnemu ochoreniu pľúc, pankreatitída, gastritída, gastrointestinálne perforácie, zvýšený bilirubín a žltačka, cholecytitída, cholangitída, ekzém, erythema multiforme, gynekomastia, prechodné zvýšenie alkalickej fosfatázy v krvi, abnormálny INR, abnormálna hladina protrombínu. Zriedkavé:
angioedém, predĺženie intervalu QT, liekom indukovaná hepatitída, radiáciou vyvolaná dermatitída, Stevensov-Johnsonov syndróm, leukocytoklastická vaskulitída,
toxická epidermálna nekrolýza, rabdomyolýza, nefrotický syndróm. *Neznáme: encefalopatia. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Bayer Pharma AG, Berlín,
Nemecko. Registračné číslo: EU/1/06/342/001. Dátum revízie: 11/2014. Dátum revízie materiálu: 12/2014. Pred predpísaním lieku sa podrobne oboznámte

Predsedníctvo: Hrušovský Š., Žigrai M.

Predsedníctvo: Skladaný Ľ., Koller T.

so Súhrnom charakteristických vlastností lieku. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Liek je hradený z verejného zdravotného poistenia.
* Všimnite si prosím zmenu v Súhrne charakteristických vlastností lieku.
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10.20 – 10.30

Výživové doplnky ako hepatálne riziko?
Malovič P. (Bratislava)

19. 5. 2017

10.30 – 10.40

Intoxikácia Amanita phaloides: prehľad literatúry a skúsenosti
z banskobystrického centra
Dluholucký S. (Banská Bystrica)

ŠPORT HOTEL DONOVALY

10.40 – 10.50
10.50 – 11.00

Fibróza pečene a fajčenie
Šteruský M. (Banská Bystrica)
Čaj a choroby pečene – možnosť ovplyvnenia nealkoholovej tukovej
choroby pečene
Kutišová Z. (Banská Bystrica)

PIATOK

SESTERSKÁ SEKCIA
10.00 – 12.00

SEKCIA SESTIER

10.00 – 10.15

Príprava pacientov na transplantáciu pečene
Gatiarová M. (Bratislava)

10.15 – 10.30

Kvalita života u pacientov pred transplantáciou pečene a po nej
Bachová B., Vnenčáková J., Adamcová-Selčanová S., Skladaný Ľ. (Banská Bystrica)

Predsedníctvo: Vnenčáková J., Bachová B., Gatiarová M.

11.00 – 11.10

Vakcinácia pri transplantácii pečene
Podmanická Z., Rajčanová V., Králinský K., Dluholucký S., Lovratontová E.
(Banská Bystrica)

10.30 – 10.45

Edukácia o zdravom spôsobe života u pacientov s nadhmotnosťou a obezitou –
výsledky prieskumu
Fedorková I., Paľková E., Belovičová M. (Bardejovské Kúpele)

11.10 – 11.30

Diskusia

10.45 – 11.00

11.30 – 12.30

Prestávka

Syndróm baktériového prerastania a cirhóza pečene
Slavkovská R., Mlynárová G., Dražilová S. (Poprad)

12.30

Aktivity venované dňu obezity

11.00 – 11.15

Adherencia a nutričná liečba
Vnenčáková J., Molčan P., Bachová B., Adamcová-Selčanová S., Skladaný Ľ.
(Banská Bystrica)

11.15 – 11.30

Bezinterferónová liečba chronickej hepatitídy C – kazuistika
Szakácsová M. (Košice)

11.30 – 11.45

Čím skôr – tým lepšie?!
Fikselová M. (Nitra)

11.45 – 12.00

Diskusia
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PODUJATIE PODPORILI:

Diamantový partner

Zlatý partner

Strieborný partner

Vystavovateľ

Na každom pacientovi záleží
RBV*

12–24 týždňov

n = 207/209

VYLIEČENIE

**

pacientov s GT1 a GT4 s cirhózou alebo bez nej v reálnom živote1

Skrátená informácia o lieku
Názov lieku: Exviera 250 mg ﬁlmom obalené tablety. Zloženie: dasabuvir 250 mg. Terapeutické indikácie: Exviera je indikovaná v kombinácii s inými liekmi na liečbu chronickej hepatitídy C (CHC)
u dospelých. Kontraindikácie: precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok, pacienti s ťažkou poruchou funkcie pečene (trieda C podľa Childa-Pugha). Podávanie liekov obsahujúcich
etinylestradiol. Lieky, ktorých vylučovanie značne závisí od CYP 3A4 a CYP2C8 a u ktorých sú zvýšené plazmatické hladiny spojené so závažnými nežiaducimi účinkami sa nesmú podávať súbežne.
Dávkovanie a spôsob podávania: liečbu má začať a sledovať lekár, ktorý má skúsenosti s liečbou chronickej hepatitídy C. Odporúčaná dávka je jedna tableta Exviery dvakrát denne (ráno a večer) s jedlom
počas 8, 12 alebo 24 týždňov; detaily pozri v úplnej informácii o lieku (SPC). U starších pacientov, pacientov s miernou, stredne ťažkou alebo ťažkou poruchou funkcie obličiek a u pacientov s miernou
poruchou funkcie pečene nie je potrebná úprava dávkovania (trieda A podľa Childa-Pugha). Špeciálne upozornenia: bezpečnosť a účinnosť bola stanovená v kombinácii s paritaprevirom, ritonavirom,
ombitasvirom a/alebo ribavirínom. Neodporúča sa podávať ako monoterapia, musí sa používať v kombinácii s inými liekmi na liečbu infekcie hepatitídy C. Účinnosť nebola stanovená u pacientov s inými
genotypmi HCV okrem genotypu 1. Exviera sa neodporúča u pacientov so stredne ťažkou poruchou funkcie pečene (trieda B podľa Childa-Pugha). Bezpečnosť a účinnosť nebola stanovená u pacientov
mladších ako 18 rokov. Pacienti so súbežne prebiehajúcou infekciou HBV/HCV majú zvýšené riziko reaktivácie HBV, a preto majú byť monitorovaní. Pacienti so súbežnou infekciou HIV bez supresívnej
antiretrovírusovej terapie nemajú byť liečení Exvierou. V kombinácii s ribavirínom, paritaprevirom, ritonavirom a ombitasvirom sa u pacientov po transplantácii pečene s infekciou HCV genotypu 1
odporúča 24-týždňová liečba. Nežiaduce účinky: anémia, nespavosť, nevoľnosť, svrbenie, angioedém, asténia, únava, zvýšené hladiny ALT a bilirubínu. Liekové a iné interakcie: klinicky významné
interakcie sú popisované s liekmi, ktoré sú metabolizované cez CYP3A4, CYP2C19, CYP2C9, CYP2D6, CYP1A2 a UGT1A1 a transportované prostredníctvom Pgp, BCRP a OATP. Detailné informácie, pozri
SPC. Fertilita, gravidita a laktácia: Exviera sa nemá používať počas gravidity a u žien v reprodukčnom veku, ktoré nepoužívajú antikoncepciu. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje:
počas liečby Exvierou v kombinácii s paritaprevirom, ritonavirom, ombitasvirom a ribavirínom bola hlásená únava. Balenie: multibalenie 56 tabliet (4 balenia po 14 ﬁlmom obalených tabliet).
Držiteľ rozhodnutia o registrácii: AbbVie Ltd, Veľká Británia. Dátum poslednej revízie textu: marec 2017. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Tento text nenahrádza úplnú odbornú informáciu
o lieku. Úplná informácia je dostupná na vyžiadanie.
** RBV – ribavirín
** SVR bola primárnym koncovým ukazovateľom na určenie počtu vyliečených pacientov s HCV v štúdiách fázy 3 a bola deﬁnovaná ako nekvantiﬁkovateľná alebo nedetekovateľná HCV RNA12 týždňov
** po skončení liečby (SVR12).
Literatúra: 1. Flisiak R, et al. Predictors of fast response to Ombitasvir/Paritaprevir/Ritonavir ± Dasabuvir ± Ribavirin in real life AMBER study in genotype 1 and 4 HCV infected patients as a rationale
for shortening of treatment. J Hepatol. 2016; 64 (suppl 2): S815, prezentované EASL 2016, abstrakt SAT-252.
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Skrátená informácia o lieku
Názov lieku: Viekirax 12,5 mg/75 mg/50 mg ﬁlmom obalené tablety. Zloženie: ombitasvir (12,5 mg), paritaprevir (75 mg), ritonavir (50 mg). Terapeutické indikácie: Viekirax je indikovaný v kombinácii
s inými liekmi na liečbu chronickej hepatitídy C (CHC) u dospelých. Kontraindikácie: precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok, pacienti s ťažkou poruchou funkcie pečene
(trieda C podľa Childa-Pugha). Podávanie liekov obsahujúcich etinylestradiol. Lieky, ktorých vylučovanie značne závisí od CYP3A a u ktorých sú zvýšené plazmatické hladiny spojené so závažnými
nežiaducimi účinkami sa nesmú podávať súbežne. Dávkovanie a spôsob podávania: liečbu má začať a sledovať lekár, ktorý má skúsenosti s liečbou chronickej hepatitídy C. Odporúčaná dávka sú dve
tablety Viekiraxu raz denne s jedlom počas 8, 12 alebo 24 týždňov; detaily pozri v úplnej informácii o lieku (SPC). U starších pacientov, u pacientov s miernou, stredne ťažkou alebo ťažkou poruchou
funkcie obličiek a u pacientov s miernou poruchou funkcie pečene nie je potrebná úprava dávkovania (trieda A podľa Childa Pugha). Špeciálne upozornenia: bezpečnosť a účinnosť bola stanovená
v kombinácii s dasabuvirom a/alebo ribavirínom. Neodporúča sa podávať ako monoterapia, musí sa používať v kombinácii s inými liekmi na liečbu infekcie hepatitídy C. Viekirax sa neodporúča u pacientov
so stredne ťažkým poškodením pečene (trieda B podľa Childa-Pugha). Účinnosť nebola stanovená u pacientov s HCV genotypu 2, 3, 5 a 6 a u pacientov mladších ako 18 rokov. Pacienti so súbežne
prebiehajúcou infekciou HBV/HCV majú zvýšené riziko reaktivácie HBV, a preto majú byť monitorovaní. Pacienti so súbežnou infekciou HIV bez supresívnej antiretrovírusovej terapie nemajú byť liečení
Viekiraxom. V kombinácii s ribavirínom a dasabuvirom sa u pacientov po transplantácii pečene s infekciou HCV genotypu 1 odporúča 24-týždňová liečba. Nežiaduce účinky: anémia, nespavosť, nevoľnosť,
svrbenie, angioedém, asténia, únava, zvýšené hladiny ALT a bilirubínu. Liekové a iné interakcie: klinicky významné interakcie sú popisované s liekmi, ktoré sú metabolizované cez CYP3A4, CYP2C19,
CYP2C9, CYP2D6, CYP1A2 a UGT1A1 a transportované prostredníctvom OATP a OCT1, BCRP a P-gp. Detailné informácie, pozri SPC. Fertilita, gravidita a laktácia: Viekirax sa nemá používať počas gravidity
a u žien v reprodukčnom veku, ktoré nepoužívajú antikoncepciu. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje: počas liečby Viekiraxom v kombinácii s dasabuvirom a ribavirínom
bola hlásená únava. Balenie: multibalenie 56 tabliet (4 balenia po 14 ﬁlmom obalených tabliet). Držiteľ rozhodnutia o registrácii: AbbVie Ltd, Veľká Británia. Dátum poslednej revízie textu: marec 2017.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Tento text nenahrádza úplnú odbornú informáciu o lieku. Úplná informácia je dostupná na vyžiadanie.

